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Ontslag voor vijftig man bij 
BAMWilma
label: bouwbreed

GRONINGEN/BUNNIK - Bouwbedrijf BAM Wilma in Groningen halveert het komende 
halfjaar het personeelsbestand en stoot honderd van de tweehonderd 
arbeidsplaatsen af.

Vijftig medewerkers in Groningen worden ontslagen, de overige vijftig worden 

ondergebracht bij andere dochters van het moederbedrijf. Met name in het Noorden heeft 

BAM Wilma te kampen met veel ernstig vertraagde woningbouwprojecten, zodat bij de 

vestiging in Groningen de meeste ontslagen zullen vallen. Toch is de Hout- en Bouwbond 

CNV tevreden over het bereikte akkoord over een sociaal plan. Overigens wordt het filiaal 

in Eindhoven, waar in totaal achttien mensen werken, helemaal afgestoten. Een deel van 

het aldaar werkzame personeel wordt overgeplaatst naar filialen in Weert en Breda. Het 

balletje begon volgens woordvoerder W. Uringa van de Hout- en Bouwbond CNV in eerste 

instantie eerder dit jaar in Eindhoven te rollen. ‘Toen we met de directie van BAM Wilma in 

onderhandeling waren over een sociaal plan in Eindhoven, bleek de situatie in Groningen 

nog veel erger te zijn’, aldus Uringa. ‘Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een gezamenlijk 

sociaal plan voor beide vestigingen.’ ‘Ondanks de ontslagen zijn we niet ontevreden. Het 

sociaal plan betekent een behoorlijke trendbreuk in de bouwwereld, want tot op heden 

werden bouwvakkers bij collectieve ontslagen in Nederland meteen de ww ingestuurd’, 

verduidelijkt de CNV-woordvoerder. ‘Boventalligen krijgen een aanvulling op hun ww en 

mensen die elders werk vinden tegen een lager salaris krijgen een compensatie.’ Voor het 

ter perse gaan van deze Cobouw was de landelijke directie van BAM Wilma in Bunnik niet 

bereikbaar voor commentaar.
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