
Het overleg met de vakorganisaties over de vaststelling van het sociaal plan 

Ons 'Natuurkundig Laboratorium' staat de afgelopen weken op een onaangename wijze en soms ook 
met onjuiste  informatie in de belangstelling.  Dat verstoort  het werkklimaat in onze organisatie en 
schaadt ons imago bij de buitenwereld.  Wij hebben de behoefte u te informeren over wat er aan de 
hand is. 

De  gang  van  zaken  bij  Philips  is  zorgwekkend.  Daarvan hebt  u  intussen  uitvoerig  kennis  kunnen 
nemen. 
Vanuit de overtuiging dat een wezenlijke verbetering van de resultaten noodzakelijk is, zijn in diverse 
bedrijfsonderdelen van Philips reeds maatregelen getroffen of nog in voorbereiding. 

Wij als directie hebben eveneens maatregelen aangekondigd. Die zijn u bekend. 
Zoals reeds eerder door de voorzitter van de directie naar voren gebracht,  streven wij er naar de  
gevolgen van deze maatregelen voor onze medewerkers op zorgvuldige wijze op te vangen. 

Over  de  wijze  waarop  wij  hieraan  vorm  willen  geven,  zijn  wij  in  overleg  getreden  met  de  
vakorganisaties. Dat overleg heeft helaas nog niet tot een voor alle partijen bevredigende oplossing 
geleid. 
Overeenstemming bestaat over het feit dat al het mogelijke zal worden gedaan om voor medewerkers 
van wie thans het werk wegvalt, te bemiddelen bij het vinden van andere functies; binnen of buiten 
Philips. Dat betekent een grote inspanning: financieel en operationeel. 
Op dit moment is er nog geen overeenstemming over de periode waarbinnen de doelstelling moet zijn  
bereikt. 

De directie heeft de bereidheid uitgesproken daarvoor de resterende maanden van 1990 en het hele 
jaar 1991 te willen gebruiken. Wij zijn van mening dat daarmee op een reële wijze inhoud is gegeven  
aan onze verantwoordelijkheid jegens de betrokken medewerkers. 
De vakorganisaties achten termen aanwezig om deze bemiddelingstermijn nog verder uit te breiden. 
Wij zijn er van overtuigd dat deze termijn niet moet worden verlengd. Ook al niet gezien de afspraken 
in andere bedrijfsonderdelen waarvan wij qua werkpakket en dus qua financiering mede afhankelijk 
zijn. 

Het overleg met de vakorganisaties wordt a.s. maandag, 15 oktober, voortgezet. Om zo snel mogelijk 
een  einde  te  maken  aan  de  bij  de  medewerkers  bestaande  onzekerheid  is  het  onze  inzet  de  
besprekingen dan af te ronden. 

Wij vertrouwen erop dat dan alle vakorganisaties medeverantwoordelijkheid willen dragen voor de 
wijze waarop de directie zich uiteindelijk - na een proces van intensief overleg - bereid heeft verklaard 
de afslankingsoperatie bij het Natuurkundig Laboratorium te willen realiseren. 
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