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Het jaar van de waarheid voor het CB 

Het begon een jaarl i jkse traditie te worden: de voorzitter van het 

bestuur van het Computercentrum Bondsspaarbanken, die ons in 

de herfst kwam vertellen dat we aan de vooravond van "het jaar 

van de waarheid" stonden. Daarmee doelde hij op het opgaan van 

het CB in de Verenigde Spaarbank. Uiteindelijk heeft het CB het 

toch nog tot in 1993 volgehouden om als zelfstandig bedrijf door 

het leven te gaan. Op het moment waarop u dit jaarverslag krijgt 

zullen wij hoogstwaarschi jnl i jk met man en muis overgenomen 

zijn door de VSB Groep. 

Korte geschiedenis 
Dit is de eerste keer dat u in het jaarverslag van de Groepsonder-

nemingsraad iets kunt lezen over de ondernemingsraad van het 

Computercentrum Bondsspaarbanken. Daarom is het misschien 

aardig om In het kort iets te vertellen over de geschiedenis van dit 

bedrijf. " • • ' ^ - ' 

Het CB is opgericht op 25 juni 1965 door een aantal spaarbanken 

die hun administratie wi lden automatiseren. Dat kon in die tijd 

alleen door samen te werken: computers waren kostbare en 

moeilijk te bedienen apparaten. De naam van deze onderneming 

luidde toen nog Coöperatieve Administratiecentrale voor Spaar

banken (= CAS). De CAS heeft een aantal jaren ingewoond bij de 

Nederlandse Spaarbankbond in Amsterdam. In 1973 verhuisde 

de CAS naar een eigen gebouw in Woerden; de naam werd bij die 

gelegenheid gewijzigd in Computercentrum Bondsspaarbanken. 

Kort na deze verhuizing werd het befaamde INA-systeem 

(Inleggers Administratie) in gebruik genomen, een van de eerste 

online computersystemen in de Europese bankwereld. 

Steeds meer spaarbanken besloten om zich op dit systeem aan te 

sluiten, door lid te worden van het CB. In die periode kende 

Nederland nog honderden zelfstandige spaarbanken. Het woord 

" fuseren" kon je in het bijzijn van een spaarbankbestuurder beter 

niet gebruiken, maar er werd al wel op een aantal terreinen 

samengewerkt. Het oudste voorbeeld van samenwerking is 

natuurli jk de Nederlandse Spaarbankbond. Een andere centrale 

instelling was de Bank der Bondsspaarbanken, die inmiddels is 

opgegaan in SNS bank. Met de fusiegolf die in de jaren tachtig 

plaatsvond, kregen deze en andere centrale Instell ingen de 

nodige klappen te incasseren. Immers: hoe groter de bank, hoe 

minder behoefte er was aan het uitbesteden van diensten aan 

centrale instell ingen. Ook het CB is wat dat betreft weinig 

bespaard gebleven. 

Twee terminals uit de begintijd van het online-systeem dat 
twintig jaar geleden door het CB is opgezet. 

Links de Siemens telex-machine die In het Amsterdamse 
netwerk werd gebruikt, rechts de NCR 270, de voorloper van 

de in de kantoororganisatie welbekende NCR 2270. 

Tegenvallers 
Op een goed moment waren alle leden van de Nederlandse 

Spaarbankbond aangesloten bij het CB, met uitzondering van 

Limburg dat altijd op eigen automatiser ingsbenen heeft gestaan. 

In 1981 raakte het CB zijn eerste klant kwijt: Nutsspaarbank te 

's-Gravenhage, die pas kort daarvoor lid was geworden. Deze 

bank was nauweli jks aangesloten op INA, toen men besloot om 

weer een eigen computersysteem op te zetten. Enkele jaren later 

volgde de tweede grote klap, toen de Bondsspaarbank MNO 

kenbaar maakte geen vertrouwen te hebben in de haalbaarheid 

van SPRINT, het nieuwe systeem dat het CB aan het opzetten was. 

SPRINT is naderhand een groot succes gebleken, net als overi

gens zijn bij MNO geboren tweelingbroert je. Ook in de daarop 

volgende jaren is het CB nog enkele leden kwijtgeraakt: de 

banken die net als MNO kozen voor aansluit ing bij SNS bank, en 

de Friese Bondsspaarbank die is opgegaan in de Friesland Bank. 

Gelukkig is het CB er steeds in geslaagd deze tegenvallers op te 

vangen. Voor een deel was dit mogeli jk door altijd voorzichtig te 

zijn met investeringen. Voor een ander deel was dit te danken aan 

de groei van de automatiseringsbehoefte van de overbli jvende 

leden. Een voorbeeld hiervan is de nog jonge afdeling Betal ings

verkeer, waar bijna eenderde van de circa dr iehonderd CB-ers 

werkzaam is. Een ander voorbeeld is de opkomende verwerking 

van credi tcards, onder andere in opdracht van Visa. 

Tegenwoordig komt 8 0 % van de omzet van het CB voor rekening 

van onderdelen van VSB Groep. Dit percentage zal de komende 

jaren nog verder sti jgen. 



Fusie 
1992 was het jaar van de fusie tussen VSB Groep en Nut-Holding, 

waarvan Nutsspaarbank te 's-Gravenhage deel uitmaakt. Eind 

1991 werd besloten dat er een onderzoek zou plaatsvinden naar 

een mogeli jke samenwerking. Een belangri jk onderdeel van dit 

onderzoek betrof de automatiser ing; in de werkgroep die zich met 

dit onderwerp bezig hield waren ook deskundigen van het CB 

vertegenwoordigd. Het leveren van deskundigheid was in feite de 

enige rol die het CB kon spelen. Ti jdens de fusiebesprekingen 

werden belangri jke afspraken gemaakt over de automatisering 

(en daarmee over het CB) zonder dat het CB een echte onderhan

del ingspartner was. De rol van de ondernemingsraad was 

minstens zo bescheiden: wij konden weinig meer doen dan de 

ontwikkel ingen in de gaten houden. 

Halverwege het jaar ontvingen wij informatie over de afspraken 

die waren gemaakt over een nieuw te ontwikkelen informatie

systeem. Dit systeem zou binnen een jaar of vier moeten worden 

gemaakt door het CB, samen met de automatiseringsafdel ingen 

van de twee fuserende banken. Een volledige integratie van deze 

drie organisaties bleek niet op korte termijn mogelijk, onder 

andere omdat het CB jur id isch gezien nog steeds een zelfstandig 

bedrijf is, dat ook klanten heeft die niet tot VSB Groep behoren. 

Om er voor te zorgen dat de Haagse ideeën omtrent een nieuw 

informatiesysteem voldoende aan bod zouden komen, is bij dé 

fusie afgesproken dat Den Haag een stevige positie zou kri jgen 

binnen het CB. In augustus 1992 kregen wij het verzoek van ons 

bestuur, een advies uit te brengen over de benoeming van de 

heer Bos tot lid van de hoofddirect ie van het CB. De heer Bos 

heeft naam gemaakt met de wijze waarop hij in Den Haag een 

informatiesysteem heeft opgezet. Wij waren van mening, dat er 

binnen de directie van het CB bepaald geen sprake was van een 

onderbezett ing, ook niet op de wat langere termijn. Na enkele 

gesprekken met het bestuur werd ons duidel i jk dat de onderne

mingsraad weinig keus had; als we negatief zouden adviseren, 

dan zou de heer Bos vanuit een positie bij de VSB leiding gaan 

geven aan het integratieproces. Alles tegen elkaar afwegend, 

hebben we toen besloten om de adviesaanvraag van het bestuur 

te honoreren. 

Arbeidsvoorwaarden 
Het CB is geen bank, en is dus niet aangesloten bij de Bank-CAO. 

De Bank-CAO wordt echter al jarenlang zoveel mogeli jk gevolgd. 

De laatste jaren wordt er ook steeds nadrukkel i jker gekeken naar 

Verenigde Spaarbank, als het gaat om de arbeidsvoorwaarden. 

De ondernemingsraad heeft in 1992 samen met Personeelszaken 

een onderzoek gedaan naar de consequent ies die het volledig 

adopteren van de Verenigde Spaarbank-regel ingen en de Bank-

CAO zou hebben. De tijd was toen echter nog niet rijp voor een 

volledige harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden; dit traject 

konden we pas in apri l 1993 ingaan. 

Enkele onderwerpen die we in het overleg tussen directie en 

ondernemingsraad wel konden behandelen: 

Pensioenreglement 
Per 1 -1 -1992 zijn de regelingen van Verenigde Spaarbank en CB 

gel i jkgetrokken. 

Ziektekostenverzekering 
Per 1 -1 -1992 heeft het CB zijn verzekering ondergebracht bij 

AMEV; het vol ledige pakket van Verenigde Spaarbank wordt per 

1-1-1994 overgenomen. 

Regeling kinderopvang 
Per 1-7-1992 is op initiatief van de OR een regeling van kracht 

geworden die nagenoeg gelijk is aan de regeling die kort daarna 

bij Verenigde Spaarbank is ingevoerd. 

De komende jaren zal gewerkt worden aan een volledige 

harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden, inclusief de salaris

structuur en het beoordel ingssysteem van Verenigde Spaarbank. 

Relatie met Verenigde Spaarbank 
Verenigde Spaarbank vierde in 1992 haar 175-jarig bestaan, 

omdat een van de banken waaruit ze is voortgekomen 175 jaar 

geleden is opgericht. Volgens deze redenering bestond het CB 

vorig jaar dus eveneens 175 jaar, vandaar dat ook de mede

werkers van het CB welkom waren t i jdens de jubi leumviering in 

Aalsmeer. 

Een ander hoogtepunt was de uitnodiging van de Groepsonder-

nemingsraad om een waarnemer uit het CB af te vaardigen. 

Sinds oktober 1992 woont onze secretar is de vergaderingen van 

de GOR bij, vooruit lopend op het volwaardige l idmaatschap 

van de ondernemingsraad van het CB. 

Vanuit het CB hebben wij altijd met enige verbazing en bezorgd

heid gekeken naar de moeizame manier waarop de spaarbanken 

met elkaar zijn omgegaan in de afgelopen decennia. Niet in de 

laatste plaats uit e igenbelang hopen we een bijdrage te leveren 

aan een verbetering van de onderl inge verhoudingen. 

Onze ervaringen in de GOR, en voorheen ook in het ISO, 

stemmen ons tot nog toe positief. Misschien maken we deze eeuw 

nog het echte jaar van de waarheid mee! 



De laatste reis van het ISO 
Een ondernemingsraad laatzicli zelden in de boot nemen, maar 

gaat natuurlijk wel eens tiet schip in. Mijn excuses voor de vorige 

zin: ik weet dat het gebruik van beeldspraak is voorbehouden aan 

spaarbankbestuurders en andere beroeps-voorwoordschrijvers. 

Wie echter met windkracht 5 in een klein bootje het IJ opvaart, 

maakt onwillekeurig een inventarisatie van uitdrukkingen die 

betrekking hebben op wat er in de scheepvaart zoal mis kan gaan: 

het roer kwijtraken, van het anker slaan, op de klippen lopen, naar 

de haaien gaan, met man en muis vergaan, of combinaties hiervan. 

Voor zover we kunnen nagaan heeft iedereen de laatste bijeen

komst van het InterSpaarbancair Overleg Ondernemingsraden 

(ISO) overleefd. Het ISO is jarenlang het platform geweest waar de 

ondernemingsraden van spaarbanken en centrale instellingen 

elkaar konden ontmoeten. Bij het formuleren van de doelstelling 

van het ISO is men royaal te werk gegaan: "Uitwisseling van infor

matie, gedachten en ervaringen omtrent alle onderwerpen die voor 

de deelnemende ondernemingsraden van belang wórden geacht". 

Dat neemt niet weg dat de bijeenkomsten, drie a vier keer per jaar, 

altijd bijzonder plezierig zijn geweest. Je kwam nog eens ergens, 

want de ondernemingsraden fungeerden bij toerbeurt als gastheer, 

je legde informele contacten met vertegenwoordigers van vijande

lijke bedrijven, en je werd steeds weer bevestigd in de conclusie 

dat de vijand helemaal niet bestaat. I^et of zonder S: we zitten alle

maal in hetzelfde schuitje, we hebben misschien alleen een beetje 

te veel kapiteins. 

l . spaarbafTk 

OR-leden laten zich niet uit 
het veld slaan door een 
stevige bries. 
Uiterst links: VSB-OR-
voorzitter Ton Schreuder; 
daarnaast SNS COR-
voorzitter John van Engelen. 

Zo komen we toch weer terecht bij de scheepvaart, maar dat is 

de schuld van de gastheer van de laatste ISO-bijeenkomst, de 

ondernemingsraad van Verenigde Spaarbank. Het idee was leuk: 

we gaan naar Amsterdam en organiseren een rondvaart. Bij de 

uitwerking van dit idee stuitte men onvenAfacht op een door de 

Regio Amsterdam gesponsord museumvaartuig. Geen kwaad 

woord over de sponsor-activiteiten van de spaarbanken (zo 

bewaren we goede herinneringen aan de door MNO geadopteerde 

Amersfoortse brouwerij) maar toen we het Centraal Station achter 

ons lieten en het IJ optutten, vroeg menigeen zich af of de 

beoogde opheffing van het ISO niet een al te fysiek karakter zou 

krijgen. De schade bleef gelukkig beperkt tot enkele onaan

geroerde lunchpakketten. 

Er was een tussenstop gepland op het Fort Pampus. Ik zal u de 

voor de hand liggende woordspeling besparen, mede omdat er 

afgezien van Mona-toetjes en een laffe imitatie-Berenburger, geen 

versterkende middelen aan boord waren. Fort Pampus, gelegen op 

een eiland ter hoogte van Muiden, is een van de bolwerken die 

eind vorige eeuw rond Amsterdam zijn aangelegd. De bedoeling 

was, deze stad te kunnen beschermen tegen een aanval van de 

Pruisen via de Zuiderzee. Die aanval is er nooit gekomen, en de 

Pruisen lieten nog tot 1940 op zich wachten om de twee reus

achtige kanonnen weg te halen en te laten omsmelten tot 

moderner wapentuig. Het fort is na de oorlog verder in verval 

geraakt, zodat er op dit moment niet veel meer resteert dan een 

betonnen bouwval, onder beheer van een stichting die de boel wil 

opknappen. Er zijn nu eenmaal lieden die houden van alles wat fort 

is. 

Met windkracht 6 verder naar het Muiderslot voor de groepsfoto en 

een rondleiding. Voor de liefhebbers van kastelen moet het 

Muiderslot tegenvallen: het is meer een wat overdreven uitgevallen 

woonhuis. Geen martelkamers en middeleeuwse wapens dus, 

hoewel de versleten grappen van de gids misschien toch enigszins 

in deze categorie thuishoren. 

Tussen de bedrijven door werden er weddenschappen afgesloten: 

hoeveel jaar nog voordat VSB en SNS één bank worden (en als er 

dan nog kleintjes zijn mogen die natuurlijk ook meedoen). Het had 

twintig jaar geleden moeten gebeuren, maar als het binnen vijf jaar 

gebeurt is het misschien nog niet te laat. Helaas hebben de spaar

banken de afgelopen decennia nogal wat energie gestopt in het 

bestrijden van elkaar, in plaats van de concurrentie. De een zegt 

"small is beautiful", totdat ook de winstcijfers wel erg smail begin

nen te worden. De ander zegt dat automatisering veel goedkoper 

kan als je het zelf doet, en dus hebben de spaarbanken nu samen 

een stuk of vier computercentra in het land staan. 



En dan de fusies die op tiet iaatste moment wegens cuituur-

verschiiien (iees: onenigtieid over de stoeiverdeling) niet door zijn 

gegaan. 

Eén voordeei van dit alles is, dat we in tiet ISO nooit gebrek aan 

gespreksstof hebben gehad. Dat kwam goed uit toen we met wind

kracht 7 weer terugmoesten naar Amsterdam, want na een half uur 

durfde de kapitein niet verder Terug naar IVIuiden, waar een bus 

ons zou komen ophalen; die bus liet ruim een uur op zich wachten. 

De kritieke dranksituatie aan boord is hierboven al even aangestipt, 

dus u begrijpt de opluchting toen we eindelijk de afgesproken 

horeca-gelegenheid bereikten. Voor de laatste maal mochten de 

deelnemende ondernemingsraden hun zeewaardigheid bewijzen: 

het was namelijk een drijvend restaurant. Na een bewogen dag 

namen we hier voorlopig definitief afscheid van elkaar. 

Aan de iaatste reis van het ISO, op 6 oktober 1992, hebben de 

volgende (voormalige) ondernemingsraden van (voormalige) 

spaarbanken en centrale instellingen deelgenomen: Bondsspaar-

OR-afgevaardigden voor 
het laatst in ISO-verband 
bijeen op de trappen van 

het Muiderslot. 

bank Schiedam Vlaardingen, Bondsspaarbank Tiel, Centrale Volks

bank, Computercentrum Bondsspaarbanken, CON-Bank, MNO-

Bank, Nederlandse Spaarbankbond, Nutsspaarbank Den Haag, 

SNS bank Spaarbank Doetinchem, Spaarbank Woerden, Verenigde 

Spaarbank. De ondernemingsraad van de Algemene Spaarbank 

voor Nederland kon niet aanwezig zijn bij deze gebeurtenis. 

ARBOenCB 

Een van de commissies van de ondernemingsraad van het CB 
is de commissie Veiligheid Gezondheid en Welzijn (VGW). 
In deze commissie zijn ook enkele niet-OR-leden vertegen
woordigd, waaronder de personeelsfunctionaris die de 
ARBO-wet onder haar hoede heeft. 

Het jaar 1992 was voor de commissie VGW een betrekkelijk 
rustig jaar, vergeleken met de periode 1989-1991 waarin 
aandacht moest worden besteed aan de nieuwbouw van het 
CB. Een groot deel van de CB-medewerkers is jarenlang 
gehuisvest geweest in een huurpand in de omgeving. Met 
name tijdens warme perioden waren de arbeidsomstandig
heden In dit pand onaanvaardbaar slecht. Bij het opstellen en 
uitwerken van de plannen voor een eigen kantoorgebouw 
heeft onze commissie VGW een belangrijke inbreng gehad. 
Het gebouw is in 1991 in gebruik genomen. Direct daarop 
volgde een grote renovatie van het oude computergebouw, 
waarbij opnieuw de nodige VGW-aspecten aan de orde 
kwamen. Het computergebouw is immers de "fabriek" van het 
CB, waar in ploegendienst wordt gewerkt om de computers 
aan de gang te houden. 

Wie het over computers heeft, heeft het over beeldschermen. 
Bij het CB, maar ook bij de banken, werken veel mensen een 
groot deel van de dag achter een beeldscherm. In 1990 is een 
Europese richtlijn voor beeldschermwerk van kracht gewor
den. Deze richtlijn bevat een aantal algemene bepalingen, 
plus een bijlage met ergonomische eisen die aan het beeld
scherm, de werkplek en het meubilair worden gesteld. Met 
Ingang van 1 januari 1993 is de ARBO-wet aan deze bepalin
gen en eisen aangepast. Dat betekent dat werkplekken die na 
deze datum worden ingericht volledig aan het Arbeids
omstandighedenbesluit Beeldschermen.moeten voldoen. 
Reeds bestaande werkplekken moeten voor 1 januari 1995 
zijn aangepast. 



De consequenties van deze richtlijn voor het CB zijn in 1992 
geïnventariseerd door een werkgroep waarin ook de VGW-
commissie was betrokken. Hierbij zijn de volgende punten 
aan de orde gekomen: 

- de indeling van de werkplekken: 
hierbij moet rekening worden gehouden met de lichtinval en 
het vermijden van hinderlijke reflecties; 

- normen waaraan nieuw aan te schaffen beeldschermen 
moeten voldoen (afmetingen, lettertype, geluid, ventilatie); 

- meubilair: het meubilair van het CB voldoet niet aan alle 
ergonomische eisen, bijvoorbeeld dat het werkvlak en de 
armleuningen in hoogte verstelbaar moeten zijn; 

- gezondheid: 
de Bedrijfsgeneeskundige Dienst vervult een belangrijke rol 
bij het voorkomen van oog-, spier- en gewrichtsklachten, bij 
voorbeeld door periodieke keuringen en het geven van voor
lichting; 

- functie-inhoud: 
programmeurs, secretariaatmedewerkers en operators 
werken veel met beeldschermen, maar hebben meestal 
voldoende mogelijkheden tot afwisseling in het werk of een 
korte werkonderbreking. Bij de afdeling Betalingsverkeer 
komen echter veel taken voor die uitsluitend bestaan uit 
beeldschermwerk. Door middel van multi-inzetbaarheid en 
parttime-dienstverbanden kan aan de nieuwe eisen worden 
voldaan. 

Samenstelling Ondernemingsraad 
per 31 december 1992 

Voorzitten André Bensdorp 

Vice-voorzitter: Harry Koopman 

Plaatsvervangend Secretaris: Marco van Oosten 

Secretaris, tevens waarnemer GOR: Nico Spilt 

Ondernemingsraad CB 
Van links naar rechts zittend: 
Piet Zuidervaart, Danny Werner, 
Harry Koopman. Staand: Nico Spilt, 
Do Sahuleka, Ferdi Kooiman, 
André Bensdorp, Marco van Oosten, 
Jos Vrijssen. 

Leden: Ferdi Kooiman 

Do Sahuleka 

Jos Vrijssen 

Danny Werner 

Piet Zuidervaart 



Het CB ontwikkelt ook software voor eigen gebruik en voor 
gebruik door banken. Ook hierbij moet meer dan vroeger 
aandacht worden besteed aan het gebruik van kleuren, letter
types en "gebruikersvriendelijkheid". Bij het project Werk
plekondersteuning (= WPO) wordt een stijlgids gehanteerd 
met richtlijnen die in nauwe samenwerking met toekomstige 
gebruikers zijn opgesteld. 

Het bovenstaande heeft geleid tot een aantal concrete aan
bevelingen, die begin 1993 met de directie van het CB 
besproken zouden worden. Een van die aanbevelingen is, een 
ARBO-team in te stellen zoals ook Verenigde Spaarbank kent. 
Dit team zou een ARBO-jaarplan moeten opstellen, waarin de 
verdere aanpak van de richtlijn en eventuele andere toe
komstige wijzigingen in de ARBO-wet kunnen worden 
opgenomen. 


