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Philips Lighting Emmen

Geachte leden van de raad,
Middels deze brief willen wij u informeren over de ontwikkelingen bij Philips Lighting Emmen.
Vorigjaar december, maakte de directie van Philips Benelux bekend dat ze de vestiging van Philips
Lighting in Emmen per september 2016 ging sluiten. Meteen vanaf dat moment hebben wij een
lobbyopgestart om de werkgelegenheid voor Emmen en de regio te behouden. Gezamenlijk met de
provinciale en landelijke politiek, vakbond, bedrijfsleven en personeel hebben we één front
gevormd om sluiting te voorkomen. Ook uw raad heeft hier een belangrijke rol in gespeeld.
Hiervoor willen wij u hartelijk dank zeggen.
Taskforce
In januari dit jaar werd besloten tot de oprichting van de Taskforce Philips Emmen onder leiding
van de heer Bernard Wientjes, voormalig voorzitter van de werkgevers organisatie VNO-NCW.De
gemeente Emmen was in deze Taskforce actief deelnemer. De opdracht van deze Taskforce was
om, in een tijdsbestek van 3 maanden, te onderzoeken of er alternatieve bestemmingen voor de
Philips vestiging in Emmen zijn, waardoor sluiting kan worden voorkomen.
In haar eindrapportage van 28 april dit jaar concludeert de Taskforce "dat er geen perspectief is
voor voortzetting van de activiteiten onder de vlag van Philips. De Taskforce ziet wel perspectief
voor een duurzame voortzetting van de vestiging in Emmen onder een andere vlag. Op verzoek van
de Taskforce heeft Philips vervolgens besloten zich vol in te zetten voor een 'divestment' -scenario.
Overeenstemming Chezz Partners
Na maanden van intensieve onderhandelingen tussen Philips met meerdere overnamekandidaten
maakte Philips op 11 december jongstleden bekend dat er overeenstemming was bereikt met Chezz
Partners en dat Chezz op de huidige locatie op i januari 2017 twee nieuwe bedrijven gaat vestigen,
waarbij bij de werving van het nieuwe personeel de medewerkers van Philips Emmen voorrang
krijgen.
Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u naar het persbericht in de bijlage.
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Perspectief
De overname biedt perspectief voor medewerkers, maar ook voor andere bedrijven in Emmen,
waarmee samengewerkt gaat worden. Het bedrijf wil groeien en verder ontwikkelen en dat biedt
kansen voor heel de regio. Uiteraard zullen wij Chezz Partners hierbij faciliteren. Medewerkers, die
onverhoopt niet bij het bedrijf kunnen blijven, krijgen hulp van de gemeente Emmen en het UWV
bij het vinden van een andere baan.
Als college kijken we tevreden terug op een geslaagde lobby, die overigens nog niet ten einde is.
We hebben het dossier Philips mede aangegrepen om landelijk steun te krijgen voor versterking
van de werkgelegenheid in onze regio (o.a. vierkant voor werk). Er liggen hier volop kansen en we
blijven ons inzetten om die kansen te verzilveren. De brief van minister Kamp inzake Philips
Emmen zie we hierbij als een steun in de rug.
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