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Help us, help you!

Help ons de wereldeconomie te redden en kom op 22 juni naar 925Live! Met bizniz, babes en een
biertje...

Voormalig Lehman-toppertje gooit zomerhuis in de uitverkoop, kost nu nog slechts $27,9 miljoen (foto's)

Knap declareren

Whirlpools, wc-brillen en ongediertebestrijding: de origineelste declaraties in het Britse graaischandaal

TIP OFF THE RECORD

OFF THE RECORD INBOX:

Kroymans maakt slachtoffers, miljoenenschade [Off the Record]
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925 top 5
Meest gelezen
Rauw nieuws

Pitch uw idee voor het 925-publiek en verdien €7.500 (Video)

U heeft nog 4,5 uur om het kantoor van John Wolbers te kopen

Reorganisatie Shell kost Nederland banen (interne e-mail)

Australische kantoorman nóg botter dan Nederlandse?

Muizen vieren feest in Nina Brinks restaurant Danku

[Lunchfoto's] Het ingetogen design van BMW met bijbehorende lak

U heeft nog 4,5 uur om het kantoor van John Wolbers te kopen

Australische kantoorman nóg botter dan Nederlandse?

Ex-Lehman verlaagt prijs zomerhuis, nu slechts $27,9 miljoen (Foto's)

Bankiers op examen en Porsche verliest miljarden winst [het nieuws van 529]

BreakingNews: (BNO NEWS) -- Shooting at Atlantic City casino injures employee: adjix.com/dysy -
(01:28 28 Mei)

BreakingNews: At least four children have died after a bus crash on highway 63 near Bay in Arkansas,
according to local media. - (01:28 28 Mei)

BreakingNews: Barcelona has won the European Champions League final for a third time after beating
Manchester United with a 2-0 win. - (01:28 28 Mei)

BreakingNews: BULLETIN -- BARCELONA WINS THE CHAMPIONS LEAGUE FINAL. - (01:28 28
Mei)

BreakingNews: AFP: Islamist monitoring group says Pakistani Taliban claim Lahore suicide bombing
which killed dozens and injured 250. - (01:28 28 Mei)
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Hemelvaartsdag is na Loofhuttenfeest en Sint Maarten de meest idiote vrije dag voor kantoorknuppels.
Maar vanaf nu wordt dat anders, want voortaan is er HEMELTAARTDAG. Met 400 taarten en een
toefje slagroom.

Bekijk video  15:26  26 Mei 2009  Reageer!

Er was al dagen geen reclameprijzenfestival geweest, dus hoog tijd voor de AMMA Awards met weinig
tijgers en veel olifanten. En er was ook nog een echt circus. Nina bericht.

Bekijk video  18:10  22 Mei 2009  6 reacties

925 bestaat bijna een jaar, de winst spuit eruit, tijd dus om iets terug te doen voor ondernemend
Nederland: we gaan in events. 925Live is ons eerste event op 22 juni over de wereld van het grote geld.
Slim, snel, schalks. Vrijmibo, bizniz, hier en daar een babe... met een biertje.

Bekijk video  18:26  14 Mei 2009  14 reacties
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Wall Street 2 komt eraan, met de recent gladgestreken Michael Douglas opnieuw in de glansrol van de
grijpgrage geldgraaier Gordon Gekko. Jort Kelder vroeg de bankiers op Wall Street wat ze vinden van
het Gekko-credo greed is good.

Bekijk video  14:13  12 Mei 2009  2 reacties
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De onfortuinlijke vriendjes & vriendinnetjes van John Wolbers

ING keert morgenochtend voor €1 miljard aan bonussen uit [update]

Help! Verzuipen Dirk Scheringa & Gerrit Zalm?

Oprichters GeenStijl verdienden maximaal €3 miljoen met verkoop

Opnieuw winstwaarschuwing voor Doutzen Kroes BV (video)

Het nut van sex

Hoe download ik HD-films en kijk ze op tv?

Een midweekje New York kost bijna niets meer

10 tips voor langere batterijduur van uw iPhone

De 7 belangrijkste kledingstukken die u moet hebben dit voorjaar (foto's)

925 geeft winstwaarschuwing (VIDEO)

Bentley voor habbekrats, zolang de crisis strekt (VIDEO)

Party Crash Polo Picknick Cor van Zadelhoff (VIDEO)

Minister Bos hoort stemmen in zijn hoofd (VIDEO)
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De Fortisrap: 'Geen commentaar' (VIDEO)

Shell reorganiseert en gaat mensen ontslaan.

www.forbes.com
Het einde van Shell Nederland?

Waarom de OPEC 'paniek' over de stijgende olieprijs met open armen verwelkomt.

online.wsj.com
Geen stijging maar een crash dus.

 
Groot Geld
 Reorganisatie Shell kost Nederland 
 banen (interne e-mail) 

Vaarwel

Shell gaat het helemaal anders doen. Niet alleen zonder Linda Cook die gisteren onverwacht opstapte,
maar met substantieel minder mensen. Hoeveel banen er verloren gaan, wil Shell niet zeggen, maar een
woordvoerder in de Verenigde Staten zei tegen AP dat vooral de 2000 banen op het hoofdkantoor in Den
Haag onder druk staan.
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Volgens de blog royaldutchshellplc.com gaat het vooral om ondersteunend, administratief en IT-
personeel. Verder zijn er geruchten dat 30% van het managament zijn baan verliest, wat Shell ontkent.
Wel staat in een uitgelekte e-mail die Peter Voser vanochtend aan het personeel stuurde dat "minder
mensen meer strategische beslissingen gaan nemen".

Fragment van Vosers e-mail, lees hier de hele mail

Er zullen zo'n 24.000 werknemers door de reorganisatie worden geraakt, óf doordat ze binnenkort een
ontslagbrief in de brievenbus krijgen óf doordat ze naar een andere locatie worden overgeplaatst.

Shell gaat het concern anders indelen: de drie divisies Exploratie & Productie, Gas & Elektriciteit en
Oliezanden worden één. Hierdoor is ook het vertrek van Cook wat beter te begrijpen, zij gaf namelijk
leiding aan de divisie Gas & Elektriciteit die dus verdwijnt. Vorig jaar zag ze ook al de benoeming als
opvolger van Jeroen van der Veer als CEO van Shell naar Peter Voser gaan.

De nieuwe divisie ('Upstream') wordt in de toekomst niet naar productie maar naar locatie op de
wereldkaart ingedeeld: Amerika en de rest van de wereld. Wellicht dat het hoofdkantoor in Den Haag
hierdoor minder belangrijk wordt en er daarom vooral daar banen moeten verdwijnen?

Olie in paniek
Nu we het toch over olie hebben, gisteren waarschuwde Saudi-Arabië voor een nieuwe stijging van de
olieprijs naar $150 per vat. Minister van Olie Ali al-Naimi zei dat er door de lage prijzen geen
investeringen worden gedaan om moeilijker bereikbare olievoorraden te ontginnen. Daardoor ontstaat op
een gegeven moment weer krapte in de markt en gaan de prijzen weer enorm stijgen tot boven de $150
per vat.

Volgens The Wall Street Journal is binnenkort eerder een instorting van de olieprijs te verwachten. De
voorraden van de OPEC blijven alleen maar groeien, opslagruimte raakt op en de economieën in grote
industrielanden laten vooralsnog meer krimp dan groei zien.
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Historische ontwikkeling olieprijs (via Wolfram|Alpha) 

Anna Dijkman  17:11  27 Mei 2009  0 reacties

Gerelateerde artikelen

23.09.2008 Dollar schiet omlaag; grootste stijging olieprijs ooit
31.07.2008 Gelukkig valt de winst van Shell wat tegen

30.07.2008 Olievoorraad peilen ondanks Clingendael koffiedik kijken
24.07.2008 Meevallertje: olieprijs op laagste punt in zes
weken

03.07.2008 Crisisangst: moeten we onze aandelen verkopen?
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