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Aan¡ Genodlgclen tr{LnterblJeenkoinst.

lleert, 1? januari 1977''

Mijne Eerent

lloor cle goed.e ord.e cleei. lk t mecte, d,at cLe l¡Iinterbiieenkomstr cLle

gehouclen zou zf Jn op I januari 1977 t doorgang za1 vind'€n op zatertlag

29 januarå a.s.

Set progratuÞ 1s ongewtjzigd gebleven.

Met vriendelijke groetent
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Drs. Ir.H.C. Soert

Eoofd. Personeelsbeleid..
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Weert, 2! meí 1977.

Geachte Heer,

3ijgaand doe ik TI toekonen de teksten van de toespraken
van d.e Eeren H. Crijrfs, C. Tranken, K. Romijn en I. van
der Sluijs gehouden op de winterbÍjeenkomst 1977.

Eopend.e II hiermede van dienst te zÍjn geweest,

\ -t/ IL-

Sijlagen: {,

Ðrg. L.E.C.3oer,
Eoofd Personeelsbeleid..
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Mijrre Heren,

Br: zi.jn zovee-1- beslo¡nmeringenn zoveel d.agerlijkse besognes,

dat wi-l zelde1 tijd hebben stil t--e staan. Maar vandaaçf is
zat rr dag Cat we de gedachten 'Lerug willen latel gaan llaaT

het afgeiopen jaa.r en vooruit willen ki.jl<en naar de toe-
komst.

Iiet is mijn voorrecht U een j-nzicht te geven in de koers
die wij gevären hebl:en en U een blik mee te laten werpen

op de koers die wij aanpeilen"
rloe is het clan gelopen bij ons?

I,iij l:el¡ben, ondanì<s dat het in de bouw t-i-iet zo goerl meel:

gaan, een aantal goecle jar:en achler de rug. Ook het- afge-
lopen jaar .is voor de I'lilma-groep \{eer een goed jaar
gev;eestr êr de verwacþting is, dat de winstdelitlg op heii

hoge peil van vorig jaar kan blijven.

Over tr{ilma tr{eert heeft U al }re'L nodige gehoord. Nog

is Wilma het grootste elr het meesl stabiele bedr"ijf
hele i{ilma-g::oep.

alti j 11

in de

Wilma Den Haag zit echter in een fase van gir:ote explosieve
groei. Tn 1975 was de omzet van Den llaag nog gieen 100 miljoen.
Afgel-open jaar werd f60 miljoen bereikt en dit jaar verwacht
men 230 miljoen
A1s dat gehaald wor:dt, zit Den Haaçi, Weert clícht op de

h-i-elen "

Dat d-eze snelle groei in Den l{aag, grote zorgen met zich
meebrengt, spreekl wel vanzelf.. Er moeten veel nieuv¡e mecle-

werkers aangetrokken en ingewerkt worden " f n de huisves'Ling
daarvan moet voorloplçt çJeîmproviseerd wor:den. Bnkele jaren
geleden j-s et: al een nieuwe vleugel op het k¡innenterrein neer-
gezct-. Nu zi,'1n er links en rechtrrì van die vleugel l<eten ge-

plaats;t in afwachting van giliote uieuv¿h,ouwpla"nnen.



2

Niet al.leen de p::ojelçtontwjkkeling, ¡naar al.le afdelinç1en
op kar:toor inoe'Len tiitgebrej-cl v¡orden . Dat is op zo'n ko::te
ter¡ni.jn een hele opgaver êrl ei: v¡ordt i-n Den Haag onder
hoge s1:arrriing geiverkt. Toch ve::trourvcn wij, met de clj_reliLie
van Den Haag, darL a1les voor elkaar korn.t_

ïn Tj-lburg hebben r.¡e in rg75 zo'n snelre gi:oei meeçiemaakt-.
De orrrzet is sedert dien iets r-erugigevallen en deze adem-
pauze k.an goc+d gebnriJct v¡orclen om de organisatie te verl:e-
te::en. Ande::zi jds is er van aclempauze niet- veel Le me::ken,
omdat Tilbur:g alweer vercler kijJct
lfaar ItÏecrt in Dtiibs.land over de grens bezj-] is, gaat r_ill:urg
in Belgið pj-oniererl, terrt¡i j j- ook in zee.laird de eerste we::ken
in het verschiet 3-iggen. Al- met al verwacht rj-lburg zo een
gestad-i.ge g::oei mee te maken en cla.arom zijn ook hier plannen
gemeiakL, het kantoor o¡:nieuw uit te l:reiden, nu door aarì*
bouw van een nieu,we vleugel.

Bij de waal in utrecl-rt zet de stijqerlcle lijn cloor. Hoe lçort
gel-eden hatl de vùaa1 niet nog een omzet- van maar 17 miljoen.
Nu staat 90 miljoen voor di-t jaar op stapel. De waal heeft
afgelopen jaar ook haar p.o" verste::kt" met hct projektont-
wikkelingsbedrijf p 5. p 5 werl<te vanuit- haar kantoor in
De Bilt ,)Ver heel het lancl. Met name Den Haag en TiiburrS
hebben bouvropdrach'Len van p 5 ontvangen. Nu p 5 samen rnet
P.o. de vJaal gevoegd en konsentreert deze nieuwe p.o.
zi.ch op het rayon de V,Iaal
De Waal is in een fraa_j- nieuv¡ kantoor get.roklcen, d.rt,
voordat men het betrok, alweer met bijr:a een der:cle uitge-
breid moest wor<1en.
ïn het rayon van de Lraat is er net als in Den lraag nog
sprake van echte bouwJ:ehoefte. De l,laal heeft met zijn
tot voor korl' nog kleine p.O. l<ans g,ezien op deze markt
in te spelen¡ €rr een mooi marktaarrdeel in de provincie
Utrech'b v;etelr te veroveren,



I(noop & Gle z;r:u uit Groniugen heef t een moeilijke periode

afgesloten" fn de jaren ''74 en '75 r,¡erden grote bouv¡st::orrlen

getenrpo::isr-.ercl- en Ze,:l-f rì gestopi, terwij l. trieurve plannen

aarzelend err verlrl:ok-l<elcl opgezr:t wercien' In Groningen heef t'

men toen alk:s oF de P.O" gezet el1 is redelijk door di.e tijd
heengekomerj. Vcor dit jaar worclt \^reer een omzet v¡:n f 90

mil j oen verwach l-

Knoop & Giezcn \,verkt ovel: de grens in il'il-hel..rnshaven in op-

dracht van P.O,*I.Íeert, Geleidel-ijk aan zal de P.O. van Knoop

& Giezen j-n ldoor:d-Duj-tsland eigeu akLivj.teiten gaan ontruil<l<e-

len. Ool< Ín Tv;eute, \rat een nieuw rwerl{glebj-ed voor hen is,
beginl- men opd.r:aclttetr te krijgren"

S.M.T. heef t eeu girote omze-Lgr:oei doorgemaakt. Enkele jaren

ç¡eleden ï:ewoog tle omzet zich, jaar in jaa:: uit, op i B miljoÊjn.

Th¿rns wordt al enkefe ja::en tllssen 2A en 25 miljoen gedraaid.
Naa-st haar hoofclr+erl<gebied, p::efab scholen, hee'ft men zich
nu ook op het ter::ein van semi-permanente scholen begeven.

Deze wo.rden a¿ìn gemeenben verhuurd", waar men iu n-ieuwe viijkeri
slechts eerì aantal jaren behoefte heeft aan lokalen voor

lager onderv,¡i j s.
Daa::naast bouv¡t S.M"T" door heel Nederlatrcl aan een serie

opdrach'b va¡r P.O.-Weert bouwt S.M.T' de

in Bruinisse.

Ilet Buitenland
Nadal- we j.n Nederland gezien hacldeno dat we ook in nj-eulve

regio's aa-rdig konden zvlemmen, z,iin we in het buitenl'and
di::el<t van cle hoge j-n het watel: gegaan "

I{e vonden dat water toch wel e::g die¡: en ergi koud en ztjn
s¡el naal: cle kaut ges¡:artelc1. I{e heÏ¡l:en de aannemingsaktivi-
te j.ten a-lcla.ar irrmicldel s verl(ocht en stopgelegd.

sporthallen. En in
rekrea t.i ev;oningen
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Vüe zLjtt nu rnet eeu grote Ï:oog omgel.opr;u om van de andere

kanl- "- de P"O.-kant - j.n het-. water te rv¡':den' Dat geeft het
voo::cieel clat rve niet meteen moeLen beginnen ntet v¡atertr:appen
oin t-¡overrl-e bì-i jven 

"

l{eert hec..¡ft j-nmicld,el-s al een aantal çi::orrdeir .in DuitsJ-anc1 ge-

iir.rcht om er P"O.-wcrl<en op te ontv¡i"l<lcclen.
Ili.lbu::g bekijkt d-e Bel.gische nrarkt in het grensgebied
Lr::na Ge.s1--i-o, ÌreL projel<torit-u'ikkelingsìredrijf ì-n lfi:usse1,
hor.tclt zich bezig met. projekten dieper Ìret'1and j.n, terwijl
de Vci:enì.gde Beclr:íjven I,üilm¿r aan het studeren z:.jn hoe v¡e:

P "O.-aktj-v-iteiten zullen opzett--en j-n verclc:: vreggelcgen landen.

fk heir U in het kort geschetst hoe het-- met de zusLe::bed.ri.jven
gaat en v,raar vre bezig zL)n.
Vooruj tblj-lci<end kunnen v¡e zeggen dag J-977 voor de Ï:e1e groelr
een gunst-ig jaar kan v¡ordetr.
we denicen een omzet van 800 iniljoen te bereiken.
Dat steml- tot voldoeni-ng. I,Ve zien echl-er dat de tendens in
Nederland rrog steeds gaat i¡r de richt-i-ng van l<leinere en geva*

rj.eerclere projelct-en. I{et wor:dt steeds moe¡ilijker deze projel<'-
ten voor een i:edclijl<e prijs geguncl te krijgen" Het zal claaro¡n

veel inspannil-ìg Vergen om de portefeuil-le voo.r 1978 vol- te
kr:ijgen rnet rendabele projekten. Gelukkig is P.O. een sterlce
pijl.er in onze opdrachten-portefeuille. P.O. heef t d'oor de

groL.e vraag naar lcoopwoningen in het afgelopen jaar de wind

mee gehad.. Vüj- j verwachl-en da{- * hoev¡el de all.ergroo'Lste vraa$
wat geluwd is P.O. ook in tle komende jaren'een steeds zwa¿lr-

dere positíe J:innen j-eder iredrijf zaT gaan j-nnemerr.

A1 met al kunuen we stelleu, dat v,rij clank zLi de inspanning:
van ons goede, loyale kader, ons goecl cloor twee. jaar, met een

landel.ijJce terugvalfende bourvprojektie hel:ben geslagen.
Zoals de zaken er bþ¿rns Voorstaan verwachten wij, dat als we

s¿rrnen cle s;chouclers eronder zelten, zoals we dat j-n het- ver:l-e-

den ged-aan hebben, de komende jaren voor ons eveneens sul<ses-

vol zul-1en zi. j n


