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FNV @ Philips Roosendaal
Onduidelijkheid over situatie Roosendaal na vertrek
plantmanager Ton de Haan
Maakt Philips zijn belofte weer niet waar ??
12031RBa.ev
Het plotselinge vertrek van plantmanager Ton de Haan roept bij de medewerkers van Philips in Roosendaal veel vragen op. Waarom is hij vertrokken? Het antwoord dat Ton de Haan een functie elders heeft
aanvaard binnen Philips Lighting, is natuurlijk niet het antwoord dat er toe doet. FNV Bondgenoten
vermoedt dat er veel meer aan de hand is en dat er reden tot zorg is: waarbij het ons niet te doen is om
de baan van Ton de Haan, maar het werk van de honderden medewerkers in Roosendaal.
Is er toekomst voor Philips Roosendaal binnen
Philips?
In de afgelopen jaren is er geen jaar voorbijgegaan
zonder dat er bij Philips in Roosendaal is gereorganiseerd. Geen kleine, maar grote reorganisaties
met enorm veel impact op het personeel. Zuur is
dat het werk binnen Philips niet verdween, maar
overgeheveld werd naar landen waar de lonen
beduidend lager liggen (even los van de vraag of
ze in die landen op een fatsoenlijke manier kunnen produceren).
Keer op keer is Philips aangesproken over de
toekomst van Roosendaal en iedere keer werden
er weer wat halve toezeggingen gedaan. Ja, de
glasoven zou gereviseerd worden en dat was toch
een duidelijk signaal dat Philips in Roosendaal
gelooft! Resultaat ‘Nada’, niks glasoven reviseren,
glas vanuit Polen transporteren was goedkoper.
Er zijn, met veel inzet van het personeel, efficiencyslagen doorgevoerd. Met minder mensen meer
werk doen, om zodoende concurrerend te blijven.
Toen het nodig was hebben de medewerkers van
Philips in Roosendaal een periode lang 12uursdiensten gedraaid met een voor Philips uitstekend financieel resultaat tot gevolg.
De medewerkers van Philips in Roosendaal hebben altijd in een toekomst van Philips Roosendaal
geloofd en er alles aan gedaan om die toekomst
werkelijkheid te laten worden.

En hoe ziet Philips dit dan?
Het niet reviseren van de glasoven was een teken
aan de wand. Was daarmee niet het lot van de
fabriek in Roosendaal bezegeld? Zou de resterende productie in Roosendaal blijven?
Tot voor kort had FNV Bondgenoten het geloof
dat het management in Roosendaal er het beste
van wilde maken. Maar nu is FNV Bondgenoten
ervan overtuigd dat het management niet de
opdracht heeft om de toekomst van Roosendaal
veilig te stellen. Het is hoogst interessant om te
weten wat de opdracht wordt van de nieuwe
Plantmanager? Mag hij de poort gaan dichtdoen?
Mag hij het werk gaan overhevelen naar Polen,
Amerika of Indonesië. FNV Bondgenoten wil op
korte termijn weten hoe Philips tegen Roosendaal
aankijkt, zodat wij ons op een goede manier
kunnen voorbereiden. Dit geldt overigens ook
voor het DC waarover ook weinig duidelijkheid
bestaat.
Wat gaan wij doen?
Op korte termijn zullen we met de Philips werknemers (onze leden) in Roosendaal in gesprek
gaan over de toekomst van Roosendaal. Wij
willen weten of zij er net zo als wij over denken
of een winstgevende plant als Roosendaal zonder
slag of stoot van het personeel opgeofferd mag
worden aan het winststreven van Philips.

Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat er voor
Roosendaal een goede businesscase te maken is
en dat Roosendaal niet het slachtoffer mag worden van hogere Philips politiek.

Doe dus mee en word lid!
Vul bij voorkeur onderstaand formulier in en lever
het in bij één van onze vele kaderleden in
Roosendaal. Lid worden via internet kan ook:
www.wordnulid.nl

Oproep aan Philips werknemers in Roosendaal
De medewerkers die nog geen lid zijn van FNV
Bondgenoten willen we oproepen zich bij ons aan
te sluiten. Bedenk dat het niet ons doel is om
zieltjes te winnen. Integendeel, wij zoeken nu
juist mensen die het met ons eens zijn en
Roosendaal niet zonder slag of stoot verloren
willen laten gaan. Ook mensen, die mocht het
nodig zijn, met ons mee willen strijden voor een
goed, langlopend sociaal plan.

Hartelijke groeten,

Wat er in Roosendaal precies staat te gebeuren
weten we niet, maar onze leden weten wel dat ze
zich niet als makke schapen naar de slachtbank
willen laten afvoeren. We zullen met elkaar de
mouwen moeten opstropen om voor onze eigen
toekomst te knokken. En die toekomst begint nu.
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