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Sluiting kost Philip Morris 361 miljoen euro door John Bas - BERGEN

OP ZOOM – Het sluiten van de Philip Morris-fabriek in Bergen op Zoom kost de sigarettenfabrikant ongeveer 361
miljoen euro.
Dat heeft de multinational gisteren bekendgemaakt in een winstwaarschuwing aan de investeerders. Dat
gebeurde op het hoofdkantoor van Philip Morris International in Lausanne. De winst per aandeel over 2014 zal
naar verwachting uitkomen tussen de 4,87 en 4,97 dollar, tegen 5,26 dollar in 2013. Eerder ging Philip Morris uit
van een winst van 5,09 tot 5,19 dollar per aandeel.
Uiterlijk 1 oktober, mogelijk eerder, verliezen 1.230 medewerkers van PM Holland hun baan. Het onlangs met de
vakbonden overeengekomen sociaal plan vergt van het moederbedrijf 356 miljoen dollar. Daarnaast meldde de
directie gisteren zo’n 139 miljoen dollar aan kosten, omdat de panden en machines langs de A58 niet meer gebruikt gaan worden. Bij elkaar een bedrag van omgerekend 361 miljoen euro.
De gemeente Bergen op Zoom, provincie Brabant en het ministerie van Sociale Zaken zijn met het bedrijf en
diverse andere instanties naarstig op zoek naar bedrijven die de stad en de regio nieuwe banen kunnen
bezorgen.
Op dat front is nog geen nieuws te melden, zegt wethouder Ton Linssen (o.a. economische zaken): „We hebben
haast, maar het moet ook écht banen opleveren, want zoveel werklozen in de kaartenbak kan de regio niet aan.
Er staat een geweldig complex op een prachtige plek, maar we hebben er met z’n allen niks aan als er alleen
maar dozen worden verplaatst met heftrucks.”
Volgende week donderdag vergadert de Tweede Kamer met de ministers Asscher (Sociale Zaken en
Werkgelegen-heid) en Kamp (Economische Zaken) over de sluiting van Philip Morris, de gevolgen voor WestBrabant en wat alle betrokken partijen kunnen doen om de problemen aan te pakken. Een Bergse delegatie trekt
voor dat debat langs alle politieke partijen om duidelijk te maken hoe nijpend de situatie wordt en waar op korte
termijn behoefte aan is.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

28-06-2014

Staking Facilicom - De medewerkers van dienstverlener Facilicom bij Philip Morris in Bergen op

Zoom, die dreigen hun baan kwijt te raken door de sluiting van de sigarettenfabriek, staken tot maandagmorgen.
Ze voeren actie voor een beter sociaal plan. Zie ook pagina’s 30 /31
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Staking van boos Facilicom-personeel door John Bas - BERGEN OP

ZOOM – Sommige onderhoudsmonteurs en schoonmakers werken al meer dan twintig jaar bij Philip Morris. Maar
nu ze op straat komen te staan, krijgen ze minder dan de helft mee van wat ‘echte’ PM-ers is toegezegd. Daarom
lopen de emoties hoog op bij de 180 Facilicom-medewerkers die bij Philip Morris onderhoud, schoonmaak of
catering doen. En daarom boden ze gisteren een petitie aan, waren er vakbondsbijeenkomsten en besloten ze en
masse te staken tot maandagochtend tien uur.
Het actiecomité wacht de reacties van Facilicom en Philip Morris af en besluit maandagmiddag wat verder
gebeurt. „Hun binding met Philip Morris is enorm. Het zijn geen mensen die na kantoortijd komen stofzuigen.
Nee, ik ken een zoon die namens Facilicom al jaren de machine onderhoudt waarmee zijn vader Marlboro’s
maakt”, zegt FNV-vakbondsbestuurder Leen van der List. Hij vindt met zijn collega Peter Vlaming van het CNV
dat de tabaksgigant moet meebetalen aan de regelingen voor mensen van Facilicom die door de sluiting van de
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fabriek hun baan verliezen. „Ze worden nu met een fooi aan de kant gezet. Natuurlijk is Facilicom juridisch
aansprakelijk. Maar Philip Morris heeft een morele plicht om ze ook financieel bij te staan. Ze sluiten nota bene
een winstgevend bedrijf.”
Van de fabrikant valt wel steun, maar geen geld te verwachten, meldt de PM-directie. En dat steekt Facilicompersoneel, dat van eigen bedrijf een maximale ontslagvergoeding van 0,6 keer de oude kantonrechtersformule
aangeboden krijgt, daar waar Philip Morris-mensen na acties op een norm van 1,6 zijn uitgekomen.
Tijdens twee actievergaderingen in het Bergse partycentrum Rozenoord kwamen vrijdag zo’n 130 van de 180
werknemers die bij de fabriek zijn gestationeerd opdagen. De directie en raad van bestuur van Philip Morris
Holland ontvingen ’s morgens een petitie.
Facilicom Services Group (30.000 mensen) heeft bedrijven als Gom, Breijer, Prorest en Trigion. In 2013 was de
totale omzet ruim 1 miljard en bedroeg de winst 22,5 miljoen euro. Facilicom is volledig eigendom van de familie
Geurts.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

01/07/2014

Informatiepunt toeleveranciers Philip Morris - BERGEN OP ZOOM –

Toeleveranciers van de vertrekkende tabaksfabrikant Philip Morris in Bergen op Zoom kunnen vanaf vandaag
met vragen terecht bij een speciaal informatiepunt van de gemeente in het stadskantoor. Het gaat om vragen
over bijvoorbeeld de WW en bedrijfsleningen. Door de sluiting van de sigarettenfabriek per 1 september verliezen
zo’n 1230 medewerkers hun baan. Het vertrek heeft ook gevolgen voor contractanten en toeleveranciers. Het
infoloket is te vinden bij de balie en tijdens de openingstijden van het stadskantoor te bezoeken.

Regio roept hulp in van ‘Den Haag’door John Bas - BERGEN OP ZOOM/ DEN

HAAG -Naar aanleiding van de sluiting van Philip Morris in Bergen op Zoom vraagt een delegatie om steun van
de Tweede Kamer.
Vanmiddag neemt Mariëtte Hamer, voorzitter van de vaste kamercommissie voor economische zaken een petitie
en brandbrief in ontvangst. Daartoe reizen de Bergse burgemeester Frank Petter en wethouder Ton Linssen met
voorzitter Daan van Doorn van de Strategic Board Delta Region naar Den Haag. Het ontslag van ruim
twaalfhonderd werknemers van Philip Morris, maar ook de vele honderden banen die verloren gaan bij Fokker
Services, Philips, Tetra Pak en aanverwante bedrijven nopen tot snelle actie, luidt de noodkreet. Donderdag
vergadert de Tweede Kamer over de nijpende situatie in deze regio. Bergen op Zoom zal betogen dat op korte
termijn vervangende werkgelegenheid moet komen, dat er geïnvesteerd moet worden in plannen, maar ook het
met spoed aantrekken van bedrijven die meteen banen opleveren. Aan dat pleidooi wordt de zogeheten ‘Koepelvisie’ voor de regio gekoppeld. Dat is een uitgebreider verhaal voor de langere termijn. Voor de Delta-regio, die
bestaat uit West-Brabant, Zeeland, een stuk Zuid-Holland en de provincies West- en Oost-Vlaanderen, is een
meerjarenplan opgesteld door de Strategic Board. Dat is een netwerkorganisatie die bestaat uit bedrijfsleven,
kennisinstellingen en overheid. In de ogen van deze club moet met name West-Brabant zich de komende jaren
vooral richten op de ontwikkeling en versterking van drie economische sectoren om overeind te blijven en weer
gezonde toekomst te krijgen. Daarbij gaat het om onderhoud (zoals de vliegtuigsector bij Woensdrecht en Gilze),
logistieke activiteiten met transport, op- en overslag (onder >>> >>> andere Roosendaal, Halderberge, EttenLeur en Moerdijk) en de bio-technologie (Bergen op Zoom en Moerdijk) waarin op duurzame wijze producten
worden gemaakt van natuurlijke materialen. Boodschap van West-Brabant aan Den Haag is dat forse
inspanningen en investeringen geleverd moeten worden om de regionale arbeidsmarkt weer overeind te helpen.

…………………………………………………………………………………………..
02-07-2014

Verrassingsacties schoonmakers Philip Morris - BERGEN OP

ZOOM – Werknemers van dienstverlener Facilicom bij Philip Morris in Bergen op Zoom gaan komende week
‘verrassingsacties’ voeren. Zij kunnen dan hun werk op ieder moment van de dag neerleggen en weer oppakken,
zo liet vakbond FNV dinsdag weten. De Facilicom-medewerkers gingen al vanaf vrijdag tot en met
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maandagochtend in staking om een beter sociaal plan af te dwingen. Er blijkt volgens het actiecomité echter
‘geen enkele beweging’ in de opstelling van Facilicom hierover te zitten. Onder meer cateringmedewerkers,
schoonmakers en onderhoudsmensen van Facilicom dreigen hun baan kwijt te raken door de sluiting van
sigarettenfabrikant Philip Morris in Bergen op Zoom. Philips Morris heeft ‘morele steun’ getoond en is gaan praten
met Facilicom, maar dat heeft blijkbaar nog niet tot het gewenste resultaat geleid.

Personeel Facilicom met petitie naar hoofdkantoor
wegens ontslagen door sluiting Philip Morris
Website - Laatste update: 02 juli, 13:55
SCHIEDAM - Ongeveer zeventig werknemers van Facilicom geven woensdagmiddag een petitie af bij het
hoofdkantoor in Schiedam. Zij komen op straat te staan door de sluiting van Philip Morris in Bergen op Zoom en
eisen een beter sociaal plan.
Door de aanstaande sluiting van de sigarettenfabrikant verliezen 180 werknemers van Facilicom hun baan.
Facilicom levert onder meer personeel voor de beveiliging, schoonmaak en catering.
Verrassingsacties
Het personeel wil een beter sociaal plan dat voor iedereen geldt, met een goede ontslagvergoeding op basis van
de oude kantonrechtersformule. Ook moet Facilicom de werknemers zoveel mogelijk naar ander werk
begeleiden. Werknemers van Facilicom voerden eind juli al meerdere malen actie bij Philip Morris. Voor komende
week zijn verrassingsacties aangekondigd.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

03-07-2014

Bergen wil subsidie Europa voor werklozen door Florence Imandt -

BERGEN OP ZOOM – De gemeente Bergen op Zoom hoopt 640.000 euro binnen te halen aan Europese
subsidie voor het project ‘Mobiliteit in werk’. Dat geld is bedoeld om ‘arbeidsbelemmerden’ aan werk te werk te
helpen: werklozen van 55-plus en mensen die werkloos zijn, maar geen recht op een uitkering hebben omdat ze
eigen vermogen hebben (een huis bijvoorbeeld).
Het geld - als het binnenkomt wordt volgens wethouder Arjan van der Weegen van sociale zaken besteed aan
herscholing, omscholing,sollicitatietrainingen en leer-werktrajecten. „Dat gaan we per doelgroep uitwerken. Als
we het geld inderdaad krijgen.”
Om in aanmerking te komen voor het Europese geld moet de gemeente overigens zelf een klein miljoen zelf op
tafel leggen. Maar gezien de verwachte toestroom van werkzoekenden als Philip Morris op 1 september de
poorten sluit, is dit volgens de wethouder hét moment de subsidie-aanvraag bij het Europees Sociaal Fonds te
doen. De aanvraag is deze week ingediend, het antwoord wordt binnen twee tot drie maanden verwacht.

Facilicom en bonden opnieuw aan tafel door Ad Goddrie - BERGEN OP

ZOOM – De vakbonden en de directie van dienstverlener Facilicom gaan opnieuw praten over een sociaal plan
voor de meer dan 180 medewerkers die hun baan verliezen door de sluiting van de Bergse sigarettenfabriek Philip Morris. Het gesprek vindt vanmiddag plaats. De uitnodiging van de directie bereikte de vakbonden
gistermiddag. Eerder die dag hadden zo’n zeventig medewerkers van Facilicom bij het hoofdkantoor in Schiedam
nog een petitie afgeleverd om >>>
>>> hun eisen voor een beter sociaal plan kracht bij te zetten. Afgelopen weekend legden ze het werk neer in
de Bergse fabriek en voor de komende tijd waren verrassingsacties aangekondigd. „Het heeft ertoe geleid dat de
directie nu een eerste stap heeft gezet”, aldus de vakbonden. Volgens de bonden zal de directie vandaag met
een aanzienlijk beter sociaal plan moeten komen willen verdere acties uitblijven. Facilicom levert aan Philip
Morris vooral schoonmakers, beveiligers en cateraars. Het bedrijf bood de meer dan 180 medewerkers eerder
0,5 van de nieuwe kantonrechtersformule. Ter vergelijking: de 1.230 mensen die bij Philip Morris hun baan
verliezen, krijgen 1,6 van de oude kantonrechtersformule. „Er moet donderdag wel iets goeds op tafel komen. Dat
getuigt van respect richting de werknemers”, aldus de bonden.
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Website / Geplaatst op 3 juli, 15:34

Geen kabinetsoproep aan Philip Morris
DEN HAAG - Het kabinet zal de Raad van Commissarissen van Philip Morris niet oproepen de sluiting van
de fabriek van de sigarettenfabrikant in Bergen op Zoom te herzien. Dat bleek donderdagmiddag tijdens
een kamerdebat over de sluiting van de fabriek.
SP en GroenLinks riepen de aanwezige ministers Kamp (Economie) en Asscher (Sociale Zaken) op om de Raad
van Commissarissen van het bedrijf een brief te schrijven. De raad, waarin ook de moeder van minister Asscher
zit, moet de sluiting van de fabriek namelijk nog goedkeuren.
Werkgelegenheid
Kamp ziet echter weinig heil in zo'n oproep. "Om het hele bedrijf in stand te houden, moet een directie soms
bepaalde beslissingen nemen. Dat moet je respecteren. Ik denk dat dat hoort bij het goede vestigingsklimaat in
Nederland." Als het kabinet dwars gaat liggen, kan dat gevolgen hebben voor de toekomstige werkgelegenheid in
Nederland, vreest Kamp. Andere bedrijven zouden dan minder snel hier naar toe komen.
De ministers zeiden wel dat er hen veel aan gelegen is de werkgelegenheid in West-Brabant op peil te houden.
Hoe veel banen er door de toekomstige sluiting van Philip Morris precies verloren gaan is nog niet duidelijk. De
gemeente Bergen op Zoom spreekt van tussen de 3000 en 4000, inclusief de banen bij toeleveranciers. Minister
Asscher stelde dat het aantal werkplekken dat verdwijnt bij dergelijke toeleveranciers vaak meevalt.

BoZse Bode(.nl)
01-07-2014

Infopunt voor ‘slachtoffers’ Philip
Morris
In het stadskantoor in Bergen op Zoom is sinds deze week een informatiepunt voor de toeleveranciers
van Philip Morris geopend. Zij kunnen hier terecht met vragen over bijvoorbeeld WW en bedrijfsleningen.
Hiermee wil de gemeente de duizenden mensen die geraakt worden door de sluiting van de Bergse
fabriek een helpende hand bieden.
Het informatiepunt is geopend tijdens de reguliere openingstijden van het stadskantoor. Dat is van maandag tot
en met donderdag van 09.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur. Het infoloket is ook op
dinsdag- en donderdagavond te bezoeken van 18.00 uur tot 20.00 uur. Het informatiepunt is ook te bereiken door
te bellen met het algemene telefoonnummer 14 0164 of door een e-mail te sturen
naar infoPM@bergenopzoom.nl.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
02-07-2014

Sluiting kost Philip Morris winst : Kamer debatteert
donderdag over sluiting fabriek
BERGEN OP ZOOM – Philip Morris heeft haar aandeelhouders een winstwaarschuwing
afgegeven. Het bedrijf verwacht minder winst te maken als gevolg van de sluiting van haar
vestiging in Bergen op Zoom. Philip Morris schat dat de sluiting zo’n 363 miljoen euro kost.
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Daardoor zal de winst rond de vijf procent lager uitvallen dan vooraf was ingeschat.
DOOR RIA VAN MEIR
Vorige maand bereikte Philip Morris een sociaal akkoord met de vakbonden over de 1231 werknemers die
door de sluiting hun baan verliezen. Zij krijgen een ontslagvergoeding mee op basis van de oude
kantonrechtersformule met een correctiefactor van 1,6. Daarnaast zijn er uitgebreide regelingen voor
scholing en werk-naar-werkbegeleiding, met een individueel en collectief budget. Bovendien worden er
speciale regelingen getroffen voor werknemers met een arbeidsbeperking.
Philip Morris schat nu dat de sluiting de Bergse fabriek zo’n 363 miljoen euro gaat kosten. Saillant detail is
dat de Bergse vestiging bij de laatste bekende jaarcijfers nog forse winst maakte. In 2012 kon Philip Morris
op de productie van sigaretten in Bergen op Zoom een winst van 145 miljoen euro inboeken, een resultaat
dat door de stijgende prijzen voor rookwaar zelfs 25,6 miljoen euro hoger lag dan het jaar daarvoor.
Volgens Philip Morris spelen echter ook nog andere factoren mee voor het afgeven van de winstwaarschuwing. Naast de sluiting van de Bergse fabriek, besloot Philip Morris dit jaar ook al te stoppen met de
productie van sigaretten in Australië. Daarbij verloren 180 mensen hun baan. Ook de wisselkoerseffecten
drukken volgens Philip Morris de winst.
Begin dit jaar ging het bedrijf nog uit van een winst van 5,09 dollar tot 5,19 dollar per aandeel, maar dat is
nu bijgesteld naar een winst tussen de 4,87 dollar en 4,97 dollar per aandeel. Vorig jaar zagen de aandeelhouders het bedrijf nog 5,26 dollar per aandeel uitkeren. Philip Morris boekte toen wereldwijd een winst van
8,6 miljard dollar. Ook toen viel de winst lager uit dan het jaar daarvoor. Dat kwam voornamelijk doordat de
vraag naar rookwaar was afgenomen en door de ongunstige koers van de dollar.
Debat
Een delegatie van de gemeente Bergen op Zoom bracht woensdag overigens een bezoek aan Den Haag
om aandacht te vragen voor de toekomst van de werkgelegenheid in West-Brabant. Burgemeester
en wethouders spraken onder meer met de Kamerleden Paul Ulenbelt (SP), Mariette Hamer en Attje Kuiken
(PvdA), Bram van Ojik (GroenLinks), Mona Keyzer (CDA) en Kees Verhoeven (D66). Donderdag 3 juli
debatteert de Tweede Kamer over de sluiting van Philip Morris.
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Website 03-07-2014

Geld nodig voor ‘Mobiliteit in werk’

BERGEN OP ZOOM – De gemeente Bergen op Zoom wil op korte termijn starten met ‘Mobiliteit in werk’,
een project dat zich richt op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Het gemeentebestuur wil hier niet te lang mee wachten, gezien de verwachte grote toestroom van werkzoekende
als Philip Morris in het najaar haar deuren sluit. Om het project te bekostigen, heeft B&W nu subsidie
aangevraagd uit het Europees Sociaal Fonds voor 40 procent van de totaalkosten van 1,6 miljoen euro.

Trouw

Schoonmakers Philip Morris in staking
Bewerkt door: redactie − 27/06/14, 16:24 − bron: ANP

Circa 130 van de 180 medewerkers van dienstverlener Facilicom bij Philip Morris blijven tot
maandagmorgen in staking. Ze begonnen vandaag een actie voor een beter sociaal plan. De werknemers,
onder wie cateringmedewerkers, schoonmakers en onderhoudsmensen, dreigen hun baan kwijt te raken
door de sluiting van de sigarettenfabrikant in Bergen op Zoom.
Volgens vakbonden FNV en CNV heeft de directie van Philip Morris vandaag laten weten dat ook deze
medewerkers een goede vertrekregeling verdienen. 'Het bedrijf voert momenteel een gesprek met Facilicom en
zegt open te staan voor mogelijke oplossingen op een aantal punten.'
De bonden eisen een goede ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule. Bovendien moet er
een gedegen traject komen voor de begeleiding van werknemers naar ander werk. Dat kan volgens de bonden
het best in samenwerking met Philip Morris, Facilicom, uitkeringsinstanties en de overheid.
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

'Verrassingsacties' schoonmakers Philip Morris
Bewerkt door: redactie − 01/07/14, 20:14 − bron: ANP

Werknemers van dienstverlener Facilicom bij Philip Morris in Bergen op Zoom gaan de komende week
'verrassingsacties' uitvoeren. Zij kunnen dan hun werk op ieder moment van de dag neerleggen en weer
oppakken, zo liet vakbond FNV vandaag weten.
De Facilicom-medewerkers gingen al vanaf vrijdag tot en met gisterochtend in staking om een beter sociaal plan
af te dwingen. Er blijkt volgens het actiecomité echter 'geen enkele beweging' in de opstelling van Facilicom
hierover te zitten.
Onder meer cateringmedewerkers, schoonmakers en onderhoudsmensen van Facilicom dreigen hun baan kwijt
te raken door de sluiting van sigarettenfabrikant Philip Morris in Bergen op Zoom.
Philip Morris heeft 'morele steun' getoond en is gaan praten met Facilicom, maar dat heeft blijkbaar nog niet tot
het gewenste resultaat geleid.

De Volkskrant

'Verrassingsacties' schoonmakers Philip Morris
Bewerkt door: redactie − 01/07/14, 20:14 − bron: ANP

Werknemers van dienstverlener Facilicom bij Philip Morris in Bergen op Zoom gaan de komende week
'verrassingsacties' uitvoeren. Zij kunnen dan hun werk op ieder moment van de dag neerleggen en weer
oppakken, zo liet vakbond FNV vandaag weten.
De Facilicom-medewerkers gingen al vanaf vrijdag tot en met gisterochtend in staking om een beter sociaal plan
af te dwingen. Er blijkt volgens het actiecomité echter 'geen enkele beweging' in de opstelling van Facilicom
hierover te zitten.
Onder meer cateringmedewerkers, schoonmakers en onderhoudsmensen van Facilicom dreigen hun baan kwijt
te raken door de sluiting van sigarettenfabrikant Philip Morris in Bergen op Zoom.
Philip Morris heeft 'morele steun' getoond en is gaan praten met Facilicom, maar dat heeft blijkbaar nog niet tot
het gewenste resultaat geleid.

De Telegraaf
vr 27 jun 2014, 15:55

Schoonmakers Philip Morris in staking
UTRECHT (AFN) - Circa 130 van de 180 medewerkers van dienstverlener Facilicom bij Philip Morris
blijven tot maandagmorgen in staking. Ze begonnen vrijdag een actie voor een beter sociaal plan. De
werknemers, onder wie cateringmedewerkers, schoonmakers en onderhoudsmensen, dreigen hun baan
kwijt te raken door de sluiting van de sigarettenfabrikant in Bergen op Zoom.
Volgens vakbonden FNV en CNV heeft de directie van Philip Morris vrijdag laten weten dat ook deze
medewerkers een goede vertrekregeling verdienen. ,,Het bedrijf voert momenteel een gesprek met Facilicom en
zegt open te staan voor mogelijke oplossingen op een aantal punten.''
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De bonden eisen een goede ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule. Bovendien moet er
een gedegen traject komen voor de begeleiding van werknemers naar ander werk. Dat kan volgens de bonden
het best in samenwerking met Philip Morris, Facilicom, uitkeringsinstanties en de overheid.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
di 01 jul 2014, 20:17

Verrassingsacties schoonmakers Philip Morris
UTRECHT (AFN) Werknemers van dienstverlener Facilicom bij Philip Morris in Bergen op Zoom gaan komende week
,,verrassingsacties'' voeren. Zij kunnen dan hun werk op ieder moment van de dag neerleggen en weer
oppakken, zo liet vakbond FNV dinsdag weten.
De Facilicom-medewerkers gingen al vanaf vrijdag tot en met maandagochtend in staking om een beter sociaal
plan af te dwingen. Er blijkt volgens het actiecomité echter,,geen enkele beweging'' in de opstelling van Facilicom
hierover te zitten. Onder meer cateringmedewerkers, schoonmakers en onderhoudsmensen van Facilicom
dreigen hun baan kwijt te raken door de sluiting van sigarettenfabrikant Philip Morris in Bergen op Zoom.
Philips Morris heeft ,,morele steun'' getoond en is gaan praten met Facilicom, maar dat heeft blijkbaar nog niet tot
het gewenste resultaat geleid.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

do 03 jul 2014, 15:52

Kamp 'realistisch' over Philip Morris

DEN HAAG - De sluiting van sigarettenfabriek Philip Morris in Bergen op Zoom is „ontzettend vervelend”,
maar minister Henk Kamp van Economische Zaken respecteert het besluit van de directie om de
productie daar te staken. Zijn belangrijkste prioriteit is zorgen voor een goed vestigingsklimaat in
Nederland. „We mogen de concurrentiepositie van Nederland niet op het spel zetten. De overheid moet
zich opstellen als een betrouwbare en voorspelbare partner.”
Kamp zei dat donderdag in de Tweede Kamer. Hij reageerde op pleidooien uit de Kamer om het bedrijf „aan te
spreken op zijn verantwoordelijkheid voor de werkgelegenheid in de regio”. Het kabinet zal wel actief meewerken
met de provincie Noord-Brabant om te zoeken naar alternatieve werkgelegenheid, zei de minister.

Algemeen Dagblad

Schoonmakers Philip Morris in staking
Bewerkt door: Redactie / 27-6-14 - 16:24 bron: ANP
Circa 130 van de 180 medewerkers van dienstverlener Facilicom bij Philip Morris blijven tot
maandagmorgen in staking. Ze begonnen vandaag een actie voor een beter sociaal plan. De werknemers,
onder wie cateringmedewerkers, schoonmakers en onderhoudsmensen, dreigen hun baan kwijt te raken
door de sluiting van de sigarettenfabrikant in Bergen op Zoom.
Volgens vakbonden FNV en CNV heeft de directie van Philip Morris vandaag laten weten dat ook deze
medewerkers een goede vertrekregeling verdienen. 'Het bedrijf voert momenteel een gesprek met Facilicom en
zegt open te staan voor mogelijke oplossingen op een aantal punten.'
De bonden eisen een goede ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule. Bovendien moet er
een gedegen traject komen voor de begeleiding van werknemers naar ander werk. Dat kan volgens de bonden
het best in samenwerking met Philip Morris, Facilicom, uitkeringsinstanties en de overheid.
7

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Verrassingsacties' schoonmakers Philip Morris
Bewerkt door: Redactie / 1-7-14 - 20:14 bron: ANP
Werknemers van dienstverlener Facilicom bij Philip Morris in Bergen op Zoom gaan de komende week
'verrassingsacties' uitvoeren. Zij kunnen dan hun werk op ieder moment van de dag neerleggen en weer
oppakken, zo liet vakbond FNV vandaag weten.
De Facilicom-medewerkers gingen al vanaf vrijdag tot en met gisterochtend in staking om een beter sociaal plan
af te dwingen. Er blijkt volgens het actiecomité echter 'geen enkele beweging' in de opstelling van Facilicom
hierover te zitten.
Onder meer cateringmedewerkers, schoonmakers en onderhoudsmensen van Facilicom dreigen hun baan kwijt
te raken door de sluiting van sigarettenfabrikant Philip Morris in Bergen op Zoom.
Philip Morris heeft 'morele steun' getoond en is gaan praten met Facilicom, maar dat heeft blijkbaar nog niet tot
het gewenste resultaat geleid.

Nederlands Dagblad

Personeel Facilicom mogelijk stakend het weekend in
De werkonderbrekingen van het personeel van schoonmaakbedrijf Facilicom in Bergen
op Zoom worden mogelijk dit weekend doorgezet. Rond het middaguur overleggen boze
stakers vrijdag in een partycentrum in de Brabantse stad over de vervolgstappen. De
vakbonden verwachten dat er veel animo voor verlenging van de acties is, meldt CNV
Vakmensen.
Vrijdagochtend protesteren de werknemers van Facilicom voor de ingang van de sigarettenfabriek.
De stakers zijn niet alleen kwaad op hun eigen werkgever, maar zeker ook op opdrachtgever Philip
Morris, die Facilicom het nodige werk verschafte. De fabriek in Bergen op Zoom sluit na de zomer,
maar de sigarettenmaker wil geen sociaal plan afspreken met werknemers die niet direct in dienst
zijn.
Ongeveer 110 van de 180 werknemers doen vrijdag een ‘moreel appèl’ op de directie. Volgens
bestuurder bij FNV Bondgenoten Leen van der List willen de actievoerders de directie ervan
doordringen dat ‘als ze al geen juridische verplichting hebben, ze wel een morele verplichting
hebben’ om de werknemers te helpen.
De werknemers eisen een ruimere ontslagvergoeding en zo veel mogelijk begeleiding naar ander
werk. Daarvoor moeten Facilicom en Philip Morris beter gaan samenwerken, vinden zij.
Philip Morris sloot al wel een sociaal plan met het eigen personeel. Ook aan dat akkoord gingen
stakingen aan vooraf. Het sociaal plan kost naar schatting 356 miljoen euro. Hierdoor valt de winst
van het bedrijf lager uit.
geplaatst: 27-06-2014 - 11.31 / laatst gewijzigd: 27-06-2014 - 11.31
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auteur: Novum
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Directie schoonmaakbedrijf Philip Morris wil praten
De directie van schoonmaakbedrijf Facilicom wil opnieuw praten over een sociaal plan
voor het personeel dat bij Philip Morris werkt. Volgens CNV en FNV blijkt daaruit dat de
stakingsacties van afgelopen weekend succes hebben gehad. De bonden zijn uitgenodigd
om donderdagmiddag te komen praten. Aansluitend worden de actievoerders op de
hoogte gebracht van het nieuwe voorstel van Facilicom.
Door de sluiting van de sigarettenfabriek in Bergen op Zoom verliezen 180 werknemers van het
facilitair bedrijf hun baan. Naast de schoonmaak is het bedrijf verantwoordelijk voor de catering en
het onderhoud bij Philip Morris.
De werknemers hebben afgelopen weekend gestaakt. Ze eisen een ruimere ontslagvergoeding en
zo veel mogelijk begeleiding naar ander werk.
Philip Morris sloot al wel een sociaal plan met het eigen personeel. Ook aan dat akkoord gingen
stakingen vooraf.
geplaatst: 02-07-2014 - 17.16
laatst gewijzigd: 02-07-2014 - 17.16
auteur: Novum

Dichtbij.nl

Schoonmakers Philip Morris in staking
REGIO | 27 juni 2014 | Door Caroline Lichtenberg, dichtbijredacteur

BERGEN OP ZOOM - Circa 130 van de 180 medewerkers van dienstverlener Facilicom bij Philip Morris blijven tot
maandagmorgen in staking. Ze begonnen vrijdag een actie voor een beter sociaal plan. De werknemers, onder wie
cateringmedewerkers, schoonmakers en onderhoudsmensen, dreigen hun baan kwijt te raken door de sluiting van de
sigarettenfabrikant in Bergen op Zoom.
Volgens vakbonden FNV en CNV heeft de directie van Philip Morris vrijdag laten weten dat ook deze medewerkers een goede
vertrekregeling verdienen. "Het bedrijf voert momenteel een gesprek met Facilicom en zegt open te staan voor mogelijke
oplossingen op een aantal punten."
De bonden eisen een goede ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule. Bovendien moet er een gedegen
traject komen voor de begeleiding van werknemers naar ander werk. Dat kan volgens de bonden het best in samenwerking met
Philip Morris, Facilicom, uitkeringsinstanties en de overheid.
Een woordvoerder van Facilicom laat weten dat de directie van het bedrijf voorlopig niet bereikbaar is voor commentaar.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Verrassingsacties schoonmakers Philip Morris
REGIO | 01 juli 2014 | reageer | Door Marjo Peppelaar, dichtbijredacteur
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BERGEN OP ZOOM - Werknemers van dienstverlener Facilicom bij Philip Morris Zoom gaan komende week
‘verrassingsacties’ voeren. Zij kunnen dan hun werk op ieder moment van de dag neerleggen en weer oppakken. Dat
heeft vakbond FNV dinsdag 1 juli laten weten.
De Facilicom-medewerkers gingen al vanaf vrijdag tot en met maandagochtend in staking om een beter sociaal plan af te
dwingen. Er blijkt volgens het actiecomité echter “geen enkele beweging” in de opstelling van Facilicom hierover te zitten. Onder
meer cateringmedewerkers, schoonmakers en onderhoudsmensen van Facilicom dreigen hun baan kwijt te raken door de
sluiting van Philip Morris in Bergen op Zoom.

Philips Morris heeft “morele steun” getoond en is gaan praten met Facilicom, maar dat heeft blijkbaar nog niet tot
het gewenste resultaat geleid.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informatiepunt voor toeleveranciers Philip Morris
REGIO | 02 juli 2014 | reageer | Door Marjo Peppelaar, dichtbijredacteur

BERGEN OP ZOOM - In het stadskantoor aan de Jacob Obrechtlaan is sinds dindsdag een informatiepunt voor de
toeleveranciers van Philip Morris geopend. Zij kunnen hier terecht met allerlei vragen, bijvoorbeeld over de WW of over
bedrijfsleningen. Het informatiepunt is te vinden bij de balie en is tijdens de openingstijden van het stadskantoor te
bezoeken.
Door de voorgenomen sluiting van Philip Morris verliezen ongeveer 1230 medewerkers hun baan. Ook contractanten en
toeleveranciers van de sigarettenfabriek ondervinden de gevolgen van dit besluit. Iedereen die indirect met de sluiting van Philip
Morris te maken krijgt kan bij het informatiepunt terecht met allerlei vragen, bijvoorbeeld over wet- en regelgeving of
gemeentelijke dienstverlening. Het informatiepunt is een opstap naar het mobiliteitscentrum, dat in Bergen op Zoom moet
komen.
Het informatiepunt is te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van het stadskantoor: van maandag tot en met donderdag
van 09.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur. Het infoloket is ook op dinsdag- en donderdagavond te
bezoeken van 18.00 uur tot 20.00 uur. Het informatiepunt is ook te bereiken door te bellen met het algemene telefoonnummer
14 0164 of door een e-mail te sturen naar infoPM@bergenopzoom.nl.

Omroep Brabant

Bergen op Zoom opent informatiepunt voor
toeleveranciers Philip Morris
Laatst gewijzigd: dinsdag 1 juli 2014 - 18:17 | Auteur: Robert te Veele

BERGEN OP ZOOM - Toeleveranciers van de vertrekkende tabaksfabrikant Philip Morris in Bergen op
Zoom kunnen vanaf dinsdag met vragen terecht bij een speciaal informatiepunt van de gemeente. In het
stadskantoor worden vragen over bijvoorbeeld de WW en bedrijfsleningen beantwoord.
Door de sluiting van Philip Morris per 1 september verliezen zo'n 1230 medewerkers hun baan. Het vertrek van
de sigarettenfabriek uit Bergen op Zoom heeft ook gevolgen voor contractanten en toeleveranciers van Philip
Morris.
Het informatiepunt is een opstap naar het mobiliteitscentrum dat in Bergen op Zoom moet komen. Het infoloket is
te vinden bij de balie en tijdens de openingstijden van het stadskantoor te bezoeken.
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Bergen op Zoom biedt Tweede Kamer brandbrief aan
Laatst gewijzigd: woensdag 2 juli 2014 - 09:11 | Auteur: Raoul Cartens

DEN HAAG - De gemeente Bergen op Zoom, bedrijven en opleidingen in die regio hebben
dinsdagmiddag de Tweede Kamer een brandbrief aangeboden over de sluiting van de
sigarettenproductie bij Philip Morris in de Scheldestad. Door de sluiting per 1 september verliezen
1230 medewerkers hun baan.
In de brief vraagt de gemeente om steun om de economie in de regio te versterken zodat er sneller nieuwe
banen ontstaan.
Groene Chemie
Zo zou de Tweede Kamer meer prioriteit kunnen geven aan de ontwikkeling van 'groene chemie': een
nieuwe soort chemische industrie die niet is gebaseerd op aardolie maar op landbouwresten. Ook een
snellere groei van de bedrijfstakken logistiek en onderhoud zou op termijn nieuwe banen moeten
opleveren. Komende donderdag debatteert de Tweede Kamer over de sluiting van Philip Morris.

Medewerkers Facilicom bij Philip Morris kunnen met
'verrassingsacties' zomaar ineens staken
Laatst gewijzigd: woensdag 2 juli 2014 - 09:20 | Auteur: Dennis Nuiten

BERGEN OP ZOOM - Werknemers van Facilicom bij Philip Morris in Bergen op Zoom gaan
'verrassingsacties' houden. Ofwel, zij kunnen zomaar ineens gaan staken of het werk ineens weer
oppakken. Volgens vakbond FNV worden deze acties komende week gehouden.
Het gaat om cateringmedewerkers, schoonmakers en beveiligers die hun baan dreigen te verliezen door de
sluiting van de sigarettenfabriek in de Scheldestad. Op 1 september verliezen 1230 medewerkers van Philip
Morris hun baan.
Beter sociaal plan
Medewerkers van Facilicom staakten afgelopen weekend al. Zij willen een beter sociaal plan maar volgens
het actiecomité zit er 'geen enkele beweging' in de opstelling van Facilicom.’

Vakbonden om de tafel met Facilicom voor beter sociaal
plan medewerkers Philip Morris
Laatst gewijzigd: woensdag 2 juli 2014 - 19:11 | Auteur: Robert te Veele

Vakbonden in gesprek met Fa

BERGEN OP ZOOM - De vakbonden CNV en FNV en de directie van Facilicom gaan opnieuw om de
tafel over een sociaal plan voor ruim 180 medewerkers die hun baan verliezen door de sluiting van
sigarettenfabriek Philip Morris in Bergen op Zoom. Dat hebben de bonden woensdag
bekendgemaakt.
De cateringmedewerkers, schoonmakers en beveiligers bij Philip Morris kondigden voor volgende
week nieuwe acties aan.
Petitie
Afgelopen weekend staakten de medewerkers al. Woensdag gingen ze naar het hoofdkantoor in Schiedam
om een petitie af te geven. Volgens de vakbonden worden de acties nu op een 'laag pitje' gezet.
De gesprekken worden donderdag in de loop van de dag gehouden. Daarna worden de de medewerkers
van Facilicom bijgepraat.
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Ontslagvergoeding
De bonden eisen een 'goede' ontslagvergoeding. Bovendien moet er een gedegen traject komen voor de
begeleiding van werknemers naar ander werk.
Dat kan volgens de bonden het best in samenwerking met Philip Morris, Facilicom, uitkeringsinstanties en
de overheid.

NOS.nl

Actie schoonmakers Philip Morris
vrijdag 27 jun 2014, 08:45 (Update: 27-06-14, 09:00)
Het is niet de eerste actie, eind mei werd ook al gestaaktANP

Schoonmakers, cateringmedewerkers en onderhoudsmensen bij Philip Morris in Bergen op Zoom voeren vanaf
11.00 uur actie. Ze houden een werkonderbreking en demonstreren voor de deur van het bedrijf. Daarna is er een
actievergadering, waarin wordt besloten om te gaan staken.
De 180 medewerkers, die in dienst zijn van Facilicom, willen een beter sociaal plan. Ze dreigen hun baan kwijt te
raken door de sluiting van de sigarettenfabriek in Bergen op Zoom. Volgens de vakbonden is hun
ontslagvergoeding veel lager dan die voor de eigen medewerkers van Philip Morris.
Met de actie hopen de bonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen druk te zetten op de directie van Philip
Morris. Die moet in gesprek gaan met Facilicom en niet zwijgend aan de kant blijven staan, vinden de bonden.
Op 7 juni bereikte Philip Morris een akkoord met de vakbonden over een sociaal plan voor de 1230 eigen
werknemers die hun baan kwijtraken in de sigarettenfabriek in Bergen op Zoom. Philip Morris wil de fabriek
uiterlijk 1 oktober sluiten.

Het Parool

Schoonmakers Philip Morris in staking
27-06-14 16:24 uur - Bron: ANP

Circa 130 van de 180 medewerkers van dienstverlener Facilicom bij Philip Morris blijven tot
maandagmorgen in staking. Ze begonnen vandaag een actie voor een beter sociaal plan. De
werknemers, onder wie cateringmedewerkers, schoonmakers en onderhoudsmensen, dreigen hun baan
kwijt te raken door de sluiting van de sigarettenfabrikant in Bergen op Zoom.
Volgens vakbonden FNV en CNV heeft de directie van Philip Morris vandaag laten weten dat ook deze
medewerkers een goede vertrekregeling verdienen. 'Het bedrijf voert momenteel een gesprek met
Facilicom en zegt open te staan voor mogelijke oplossingen op een aantal punten.'
De bonden eisen een goede ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule.
Bovendien moet er een gedegen traject komen voor de begeleiding van werknemers naar ander werk.
Dat kan volgens de bonden het best in samenwerking met Philip Morris, Facilicom, uitkeringsinstanties
en de overheid.
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(Bewerkt door: Redactie)
…………………………………………………………………………………………………………………………………....

'Verrassingsacties' schoonmakers Philip Morris
01-07-14 20:14 uur - Bron: ANP

Werknemers van dienstverlener Facilicom bij Philip Morris in Bergen op Zoom gaan de komende week
'verrassingsacties' uitvoeren. Zij kunnen dan hun werk op ieder moment van de dag neerleggen en
weer oppakken, zo liet vakbond FNV vandaag weten.
De Facilicom-medewerkers gingen al vanaf vrijdag tot en met gisterochtend in staking om een beter
sociaal plan af te dwingen. Er blijkt volgens het actiecomité echter 'geen enkele beweging' in de
opstelling van Facilicom hierover te zitten.
Onder meer cateringmedewerkers, schoonmakers en onderhoudsmensen van Facilicom dreigen hun
baan kwijt te raken door de sluiting van sigarettenfabrikant Philip Morris in Bergen op Zoom.
Philip Morris heeft 'morele steun' getoond en is gaan praten met Facilicom, maar dat heeft blijkbaar
nog niet tot het gewenste resultaat geleid.
(Bewerkt door: Redactie)

Distrifood.nl

Fabriekssluiting kost Philip Morris €363 miljoen
door RON JANSEN 27 jun 2014
BERGEN OP ZOOM – De sluiting van de sigarettenfabriek in Bergen op Zoom gaat Philip Morris
$495 miljoen, zo’n €363 miljoen.
De Amerikaanse fabrikant van merken als Marlboro, L&M en Chesterfield heeft een voorziening in
deze orde van grootte getroffen. Dat meldt het Finanacieele Dagblad. Het bedrag kwam naar buiten
tijdens een bijeenkomst tussen de fabrikant en financieel analisten die in Zwitserland is gehouden.
In april kondigde Philip Morris aan de fabriek in Nederland te sluiten waardoor 1231 banen komen te
vervallen. Na acties en stakingen kwamen de bonden en directie een sociaal plan overeen waarin
medewerkers een ontslagvergoeding krijgen van 1,6 maal de oude kantonrechtersformule.
Facilitair medewerkers
Medewerkers van dienstverlener Facilicom bij Philip Morris vallen buiten de regeling. De 180
werknemers, waaronder cateringmedewerkers, schoonmakers en onderhoudsmensen raken ook hun
baan kwijt en voeren vandaag actie. Volgens CNV vakmensen nemen ze het Philip Morris zeer kwalijk
dat het sociaal plan niet voor hen geldt en doen nu 'een moreel appel op de directie van de
sigarettenfabrikant.' Ook zij willen een ontslagvergoeding volgens de 'riante' oude
kantonrechtersformule.

Schoongenoeg.nl
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Facilicom-medewerkers bij Philip Morris in actie voor
Sociaal Plan
Gepubliceerd op 30 juni 2014

Vrijdag 27 juni is tijdens een actiebijeenkomst door werknemers bij Facilicom besloten over te gaan tot een staking.
Vrijdagochtend hielden zij hun eerste werkonderbreking en deden ze een moreel appèl op Philip Morris-directie. De
staking door circa 130 van de 180 werkers duurt tot de vroege dienst van maandag 30 juni.
Bij Facilicom, een grote dienstverlener in o.a. de beveiliging, schoonmaak en catering, verliezen 180 mensen hun baan als
gevolg van de komende sluiting van Philip Morris in Bergen op Zoom. Vanochtend gaf de Philip Morris-directie aan dat ook de
werknemers van Facilicom een goed sociaal plan verdienen. Het bedrijf voert momenteel een gesprek met Facilicom en zegt
open te staan voor mogelijke oplossingen op een aantal punten.
“Het werd al heel snel duidelijk dat de werknemers zich niet zonder slag of stoot met lege handen op straat laten zetten”, aldus
Leen van der List vakbondsbestuurder bij FNV Bondgenoten. “Ze verliezen hun baan en een nieuwe baan ligt niet voor het
oprapen in deze regio.” Peter Vlaming, bestuurder CNV Vakmensen vult aan: “Dat ze gelijk besloten over te gaan tot een
staking, toont hoe vastberaden ze zijn. Daar kan je niets anders dan respect voor hebben.”
Eisen aan sociaal plan
De vakbonden eisen een goede ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule (correctiefactor minimaal 1).
Bovendien moet er een gedegen traject komen waarbij werknemers zoveel mogelijk naar ander werk worden begeleid. Dat kan
volgens de bonden het best in een traject waarin Philip Morris, Facilicom, uitkeringsinstanties en (lokale) overheid
samenwerken. Dat dit soort samenwerkingsverbanden succesvol zijn, hebben grote reorganisaties bij Philips Roosendaal en
NedCar bewezen. Tot slot dient het sociaal plan te gelden voor alle Facilicom-medewerkers die bij Philip Morris werken.
Over Facilicom Services Group
Onder de Facilicom Services Group vallen onder andere bedrijven als Breijer, Gom, Prorest en Trigion. In totaal zijn ruim 30.000
mensen in dienst bij het concern. Met een omzet van ruim 1 miljard en een winst van 22,5 miljoen euro in 2013 is Facilicom de
grootste facilitaire dienstverlener in Nederland. Het bedrijf is volledig in handen van de familie Geurts. De pater familias van de
familie staat genoteerd op nummer 67 van de Quote 500 en mag dus als zeer vermogend worden beschouwd.

Elsevier

Schoonmakers Philip Morris in staking

27-06-2014
UTRECHT (ANP) - Circa 130 van de 180 medewerkers van dienstverlener Facilicom bij Philip Morris blijven tot
maandagmorgen in staking. Ze begonnen vrijdag een actie voor een beter sociaal plan. De werknemers, onder
wie cateringmedewerkers, schoonmakers en onderhoudsmensen, dreigen hun baan kwijt te raken door de
sluiting van de sigarettenfabrikant in Bergen op Zoom.
Volgens vakbonden FNV en CNV heeft de directie van Philip Morris vrijdag laten weten dat ook deze
medewerkers een goede vertrekregeling verdienen. ,,Het bedrijf voert momenteel een gesprek met Facilicom en
zegt open te staan voor mogelijke oplossingen op een aantal punten.''
De bonden eisen een goede ontslagvergoeding op basis van de oude kantonrechtersformule. Bovendien moet er
een gedegen traject komen voor de begeleiding van werknemers naar ander werk. Dat kan volgens de bonden
het best in samenwerking met Philip Morris, Facilicom, uitkeringsinstanties en de overheid.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vakbonden aan tafel met Facilicom
03-07-2014
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UTRECHT (ANP) - De vakbonden gaan donderdag weer praten met de directie van dienstverlener
Facilicom over een sociaal plan voor de werknemers die door de sluiting van de sigarettenfabriek van
Philip Morris in Bergen op Zoom hun baan verliezen.
Het gesprek vindt plaats op uitnodiging van Facilicom. Volgens FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen hebben
de acties van de werknemers geleid tot deze ,,eerste stap''.
Door de fabriekssluiting verliezen 180 mensen hun baan. Het gaat onder meer om schoonmakers en
cateringmedewerkers. Een groot aantal van hen ging van vrijdagochtend tot maandagochtend in staking, nadat
Facilicom niet was ingegaan op een ultimatum.

De Weekkrant
01-07-2014

Verrassingsacties schoonmakers Philip Morris
UTRECHT (ANP) - Werknemers van dienstverlener Facilicom bij Philip Morris in Bergen op Zoom gaan
komende week ,,verrassingsacties'' voeren. Zij kunnen dan hun werk op ieder moment van de dag
neerleggen en weer oppakken, zo liet vakbond FNV dinsdag weten.
De Facilicom-medewerkers gingen al vanaf vrijdag tot en met maandagochtend in staking om een beter sociaal
plan af te dwingen. Er blijkt volgens het actiecomité echter,,geen enkele beweging'' in de opstelling van Facilicom
hierover te zitten. Onder meer cateringmedewerkers, schoonmakers en onderhoudsmensen van Facilicom
dreigen hun baan kwijt te raken door de sluiting van sigarettenfabrikant Philip Morris in Bergen op Zoom.
Philips Morris heeft ,,morele steun'' getoond en is gaan praten met Facilicom, maar dat heeft blijkbaar nog niet tot
het gewenste resultaat geleid.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

02-07-2014

Vakbonden aan tafel met Facilicom

UTRECHT (ANP) - De vakbonden gaan donderdag weer praten met de directie van dienstverlener
Facilicom over een sociaal plan voor de werknemers die door de sluiting van de sigarettenfabriek van
Philip Morris in Bergen op Zoom hun baan verliezen.
Het gesprek vindt plaats op uitnodiging van Facilicom. Volgens FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen hebben
de acties van de werknemers geleid tot deze ,,eerste stap''.
Door de fabriekssluiting verliezen 180 mensen hun baan. Het gaat onder meer om schoonmakers en
cateringmedewerkers. Een groot aantal van hen ging van vrijdagochtend tot maandagochtend in staking, nadat
Facilicom niet was ingegaan op een ultimatum.

Blik op Nieuws.nl

Schoonmakers Philip Morris in staking
vrijdag, juni 27, 2014 - 15:15 Gewijzigd op: vrijdag, juni 27, 2014 - 18:43
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Utrecht/Bergen op Zoom - Vanmiddag is tijdens een actiebijeenkomst door werknemers bij
Facilicom besloten over te gaan tot een staking. Vanochtend hielden zij hun eerste werkonderbreking
en deden ze een moreel appèl op Philip Morris-directie.
De staking door circa 130 van de 180 werkers begon om 12 uur vanmiddag en duurt tot de vroege
dienst van maandag 30 juni.
Bij Facilicom, een grote dienstverlener in o.a. de beveiliging, schoonmaak en catering, verliezen 180
mensen hun baan als gevolg van de komende sluiting van Philip Morris in Bergen op Zoom.
Vanochtend gaf de Philip Morris-directie aan dat ook de werknemers van Facilicom een goed sociaal
plan verdienen. Het bedrijf voert momenteel een gesprek met Facilicom en zegt open te staan voor
mogelijke oplossingen op een aantal punten.
“Het werd al heel snel duidelijk dat de werknemers zich niet zonder slag of stoot met lege handen op
straat laten zetten”, aldus Leen van der List vakbondsbestuurder bij FNV Bondgenoten. “Ze verliezen
hun baan en een nieuwe baan ligt niet voor het oprapen in deze regio.” Peter Vlaming, bestuurder
CNV Vakmensen vult aan: “Dat ze gelijk besloten over te gaan tot een staking, toont hoe vastberaden
ze zijn. Daar kan je niets anders dan respect voor hebben.”

LevensmiddelenKrant.nl

Sociaal plan drukt winst Philip Morris
ASSORTIMENT | 27-06-2014 10:52 | Ruth Eppink

LAUSANNE - Philip Morris schat de kosten voor een sociaal plan, noodzakelijk in verband met de sluiting
van de fabriek in Bergen op Zoom, op 363 miljoen euro. Mede daarom gaf de tabaksfabrikant een
winstwaarschuwing af.
De nog niet ingecalculeerde kosten voor de productiestop in Australië en daarnaast ongunstige wisselkoersen
drukten de winstverwachting eveneens.
De fabriek in Bergen op Zoom sluit in oktober dit jaar. De vakbonden gingen in eerste instantie niet akkoord met
het gepresenteerde sociale plan, waarna werkonderbrekingen volgden. Onlangs bereikten de partijen toch
overeenstemming over een sociaal plan, maar tot dusver ontbraken hierover financiële details.

Misset Horeca

Facilicom-medewerkers Philip Morris voeren
actie
door JAAP DE GRAAF 30 jun 2014
Dienstverlener Facilicom is vooralsnog niet bereid om een goed sociaal plan af te sluiten voor
de 180 werknemers die hun baan dreigen kwijt te raken door de sluiting van Philip Morris in
Bergen op Zoom. Dat melden de vakbonden.
Een ultimatum van CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten is verstreken met als gevolg dat de
werknemers actie gaan voeren. Een delegatie van de werknemers zal voor de deuren van het

16

hoofdkantoor van het bedrijf dan een moreel appèl doen op de directie en de Raad van
Commissarissen van Philip Morris.
De werknemers nemen het hen zeer kwalijk dat Philip Morris alleen een sociaal plan wilde afspreken
voor de eigen vaste werknemers. De 180 werknemers van Facilicom die nu ook hun baan kwijtraken
(cateringmedewerkers, schoonmakers, onderhoudsmensen) staan op dit moment met lege handen,
aldus melden de bonden. De werknemers vragen Philip Morris om verantwoordelijkheid te nemen en
niet zwijgend aan de kant te blijven staan.
'De Facilicom-medewerkers zijn woedend en voelen zich met een fooi aan de kant gezet', zegt Leen
van der List, vakbondsbestuurder bij FNV Bondgenoten. Peter Vlaming, bestuurder bij CNV
Vakmensen: 'Facilicom biedt een vergoeding die totaal niet past bij wat hier aan de hand is: deze
mensen zijn buiten hun schuld slachtoffer van de kille beslissing om een winstgevende fabriek te
sluiten.'

Nu.nl

Vakbonden aan tafel met schoonmaakbedrijf Philip Morris
De vakbonden gaan donderdag weer praten met de directie van schoonmaakbedrijf Facilicom over een
sociaal plan voor de werknemers die door de sluiting van de sigarettenfabriek van Philip Morris in Bergen
op Zoom hun baan verliezen.
Het gesprek vindt plaats op uitnodiging van Facilicom. Volgens FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen hebben
de acties van de werknemers geleid tot deze "eerste stap''.
Door de fabriekssluiting verliezen 180 mensen hun baan. Het gaat onder meer om schoonmakers en
cateringmedewerkers. Een groot aantal van hen ging van vrijdagochtend tot maandagochtend in staking, nadat
Facilicom niet was ingegaan op een ultimatum.

Omroep Zeeland.nl

Delegatie naar Den Haag voor Philip Morris
geplaatst op: do 03-07-2014, 07:00 / laatste keer aangepast: do 03-07-2014, 10:11

THOLEN - De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag over de sluiting van de Philip Morris-fabriek in Bergen op
Zoom. Een delegatie van de gemeente Tholen is in Den Haag om het debat aan te horen en de belangen voor de regio
te behartigen.

Van-werk-naar-werk
Afgevaardigden uit onder meer de gemeenten Tholen, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen zetten in op begeleiding
van-werk-naar-werk. Dit is van belang om de directe effecten van de sluiting te verzachten. Voor de korte termijn vraagt de
delegatie aan de Tweede Kamer hen te steunen op enkele punten die met werkgelegenheid te maken hebben. Bijvoorbeeld het
opzetten van een mobiliteitscentrum in Bergen op Zoom.

Sluiting
In april besloot philip Morris de fabriek in bergen op Zoom te sluiten. Hiermee komen 1230 werknemers op straat te staan,
waarvan zo'n 300 Zeeuwen. Per 1 oktober worden de werkzaamheden bij Philip Morris stopgezet.

HP/De Tijd
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Verrassingsacties schoonmakers Philip Morris
UTRECHT (ANP) – Werknemers van dienstverlener Facilicom bij Philip Morris in
Bergen op Zoom gaan komende week ,,verrassingsacties” voeren. Zij kunnen dan hun
werk op ieder moment van de dag neerleggen en weer oppakken, zo liet vakbond FNV
dinsdag weten.
De Facilicom-medewerkers gingen al vanaf vrijdag tot en met maandagochtend in staking om een
beter sociaal plan af te dwingen. Er blijkt volgens het actiecomité echter,,geen enkele beweging” in de
opstelling van Facilicom hierover te zitten. Onder meer cateringmedewerkers, schoonmakers en
onderhoudsmensen van Facilicom dreigen hun baan kwijt te raken door de sluiting van
sigarettenfabrikant Philip Morris in Bergen op Zoom.
Philips Morris heeft ,,morele steun” getoond en is gaan praten met Facilicom, maar dat heeft blijkbaar
nog niet tot het gewenste resultaat geleid.
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