De Persgroep
T.a.v. Hoofdredactie AD / Hans Nijenhuis
Delftseplein 27-K
3009 TC Rotterdam
Amsterdam, 11 december 2017

Betreft: reactie NVJ op aangekondigde reorganisatie
Geachte heer Nijenhuis, beste Hans,
Via diverse kanalen heeft ons het bericht bereikt dat er op de centrale redactie in Rotterdam volgend
jaar 10 tot 15 banen verdwijnen.
De NVJ verbaast zich over de wijze waarop over deze reorganisatie is gecommuniceerd. Het feit dat
de redactie deze informatie via een per ongeluk doorgestuurde email en vervolgens via de media
moet vernemen is ronduit onzorgvuldig en inhoudelijk ook nog eens beledigend voor de betrokken
en hardwerkende collega’s. Tevens willen wij u er op wijzen dat er in de cao duidelijke afspraken zijn
gemaakt over het inlichten van de NVJ. De uitgever is gehouden in een zo vroeg mogelijk stadium,
doch in ieder geval zodra de verwachting is gewettigd dat de structuurwijziging tot stand zal komen,
daarvan mededeling te doen aan de NVJ, alsmede indien de NVJ dat wenselijk acht, terstond
mondelinge toelichting te verstrekken. Van een werkgever als de Persgroep mag worden verwacht
dat zij op de hoogte is van deze afspraak en conform cao handelen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat
wij tot op heden officieel nog niks van u hebben vernomen.
Naast de communicatie rondom deze reorganisatie bereiken ons de afgelopen periode steeds meer
signalen waar wij ons zorgen over maken. Dit betreft onder meer de werkdruk, de wijze waarop
wordt omgegaan met de beoordeling en een ondoorzichtige werkwijze rondom het stimuleren van
vertrek.
Wij gaan graag op korte termijn met u in gesprek over de plannen voor komend jaar, waarbij wij met
name ook antwoord willen op de vraag hoe de hoofdredactie komend jaar zal werken aan de
bovenstaande punten op het gebied van het werkklimaat. Tevens ontvangen wij dan graag nogmaals
de bevestiging van u dat er komend jaar, zoals u aan heeft gegeven in antwoord op vragen van RTV
Rijnmond, geen gedwongen ontslagen vallen.
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