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ondernemingsraad computercentrum bondsspaarbanken 

Beste collega's, 

In dit bulletin vindt u informatie over de 
ondenA/erpen waar de ondernemings
raad zich het afgelopen kwartaal mee 
heeft beziggehouden. Onder andere 
betreft dit de sluiting van de vestiging 
in Veenendaal, waar wij onlangs een 
advies over hebben uitgebracht. Verder 
gaan wij in op de komende OR-verkie-
zingen. 

Een ander onderwerp is het invoeren 
van een nieuwe salarisstructuur, een 
functiewaarderingssysteem en een be
oordelingssysteem bij het CB. Dit pro
ject - onder de naam Balans - zal en
kele jaren in beslag nemen. De onder
nemingsraad heeft inmiddels inge
stemd met de eerste fase van het pro
ject. 

Daarnaast zijn er diverse onden^/erpen 
die via de Groepsondernemingsraad 
worden behandeld. De belangrijkste 
hiervan is de zogeheten DIA-nota, 
waarin de hoofdlijnen van de nieuwe 
organisatie worden geschetst. 

Ons vorige bulletin 

Vooruitlopend op de daadwerkelijke 
fusie tussen Utrecht en Den Haag, 
hebben de directies van deze banken 
een samenwerkingsverband onder de 
naam Strateg opgericht. In ons vorige 
bulletin, dat medio december 1993 ver
scheen, meldden wij dat de heer 
Jooren eveneens is toegetreden tot 
Strateg. Zijn carrière blijkt echter iets 
minder voorspoedig te verlopen: hij is 
namelijk benoemd tot lid van de Direc
tieraad van VSB Bank Utrecht. 

In dit bulletin schreven we ook, dat het 
CB gaat deelnemen aan de regeling 
intern beroep van de VSB. Er wordt 
geen vertrouwenspersoon door het CB 
aangesteld. Wie op deze regeling een 
beroep doet, kan zelf een vertrouwens
persoon aanwijzen. 

Tot de categorie "kwink- en misslagen" 
behoort ook de opmerking over het 
SWITCH-programma. Wij hebben niet 
bedoeld te zeggen dat dit programma 
om te lachen zou zijn. Wel zijn wij heel 
erg benieuwd naar de resultaten bij be
paalde afdelingen. 

Huishoudelijke mededelingen 

De ondernemingsraad heeft moeten 
besluiten, Harry Koopman te ontheffen 
van zijn functie als vice-voorzitter. Tot 
aan de verkiezingen op 26 mei zal Piet 
Zuidervaart het officiële aanspreekpunt 
van de OR zijn, indien André Bensdorp 
afwezig is. 

Het secretariaat van de ondernemings
raad is onlangs verhuisd naar kamer 
1.34. Toestel 8886. Het postadres luidt 
nog steeds: Ondernemingsraad CB, 
postbus 425, 3440 AK Woerden. 

Korte berichten 

Onlangs verscheen de "Kleine Gids 
1994", met informatie over de sociale 
wetgeving in Nederland. U kunt deze 
gids aanvragen bij de afdeling Perso
neelszaken, of voor ƒ 2,50 aanschaffen 
in de boekhandel. 

Bij de OR zijn reacties gekomen over 
de uitbetaling van roostervrije dagen 
over 1993. Hierbij is een andere bere
keningswijze gehanteerd dan in voor
gaande jaren. Wij hebben de directie 
verzocht hiernaar een onderzoek te 
laten verrichten. 

Verder zijn er klachten over de wijze 
waarop hypotheekoversluitingen van 
CB-medewerkers worden behandeld 
door de VSB. Deze klachten zijn door
gegeven aan het hoofd van de hypo
theekafdeling. Overigens hebben wij 
niet kunnen vaststellen dat CB'ers door 
deze afdeling slechter worden behan
deld dan gewone klanten. 
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Per 1 januari 1994 zijn de polisvoor
waarden van de ziektekostenverzeke
ring gewijzigd. Deze zijn nu volledig 
gelijk aan die van de VSB. Het is niet 
de schuld van de OR dat sommige 
voorwaarden slechter zijn geworden. 

Personeelszaken heeft op ons verzoek 
een onderzoek gedaan naar de moge
lijkheid, om CB'ers met korting een 
overlijdensrisicoverzekering te laten 
afsluiten. Dit is helaas niet gelukt. De 
bestaande collectieve verzekering van 
het CB zal zoals bekend binnen enkele 
jaren worden afgebouwd. Wie met deze 
verzekering rekening heeft gehouden, 
bijvoorbeeld bij het afsluiten van een 
hypotheek, zal daarom zelf maatrege
len moeten treffen. 

Het mislukken van de proef met het in
zamelen van plastic bekers blijkt voor 
een belangrijk deel te wijten aan het 
grote aantal eigen mokken dat wordt 
gebruikt. Bovendien is het gebruik van 
deze mokken vanuit hygiënische over
wegingen ongewenst, daar deze in de 
praktijk vaak slechts eenmaal per dag 
of zelfs nog minder worden omge
spoeld. Mede gelet op de verscherpte 
ARBO-wetgeving, zal daarom komende 
vrijdag de knop "geen beker gewenst" 
van de koffieautomaten buiten dienst 
worden gesteld. 

Verkiezingen ondernemings
raad 

De ondernemingsraad van het CB kent 
een zittingsperiode van drie jaar. Eind 
mei verstrijkt de huidige termijn. Daar
om worden er op donderdag 26 mei 
1994 verkiezingen gehouden. 

Betreffende de representativiteit van de 
OR zegt artikel 9 lid 4 van de Wet op 
de ondernemingsraden het volgende: 
De ondernemingsraad treft, indien dit 
bevorderlijk is voor een goede toepas
sing van deze wet in de onderneming, 
voorzieningen in zijn reglement opdat 

de verschillende groepen van de in de 
onderneming werkzame personen zo
veel mogelijk in de ondernemingsraad 
vertegenwoordigd kunnen zijn. 

Met deze tekst in gedachten heeft de 
OR in zijn vergadering van 2 februari, 
na een uitgebreide discussie, besloten 
de volgende kiesgroepen samen te 
stellen: 

Systeemontwikkeling 3 zetels 
Betalingsverkeer 2 zetels 
Operations en Services 2 zetels 
Restgroep 2 zetels 

Binnen deze kiesgroepen zal volgens 
het personenstelsel gekozen worden. 
Dat wil zeggen dat iedere kiezer zoveel 
stemmen uitbrengt als er zetels in zijn 
kiesgroep zijn. 

Drie van de negen OR-leden hebben 
tegen de indeling in kiesgroepen ge
stemd. André Bensdorp, Marco van 
Oosten en Nico Spilt zijn van mening 
dat de "belangengroepen" die je binnen 
het CB zou kunnen onderscheiden, 
groot genoeg zijn om op eigen kracht 
kandidaten in de OR te krijgen. 

Wij hebben de directie voorgesteld, ook 
de medewerkers van de afdeling Fiat & 
Faciliteiten te betrekken bij de OR-ver-
kiezingen. Deze medewerkers zijn, 
hoewel in dienst van de VSB, volledig 
opgenomen in de afdeling Betalings
verkeer. Vanwege de mogelijke prece
dentwerking is de directie hiermee niet 
akkoord gegaan. 

Door de gewijzigde kiesgroepindeling 
was het noodzakelijk om artikel 2 van 
ons reglement aan te passen. Deze 
aanpassing is met de directie afge
stemd. Het aangepaste reglement zal 
na de verkiezingen, begin juni, worden 
verspreid. Dit stelt ons in staat om ook 
de nieuwe samenstelling van de OR en 
zijn commissies in het supplement van 
de Personeelsgids op te nemen. 

infORmatie 1/94 31 maart 1994 blad 3 



ondernemingsraad computercentrum bondsspaarbanken 

Op 21 februari zijn de vakbonden 
scliriftelijk van de aanstaande verkie
zingen op de hoogte gesteld. Wij heb
ben hen verzocht ons vóór 14 april 
kandidaten voor de nieuw te vormen 
OR op te geven. Indien u bent aange
sloten bij de Dienstenbond FNV, de 
Dienstenbond CNV, de Unie BLHP, de 
BBV of de VHP, kunt u door uw organi
satie benaderd worden met het verzoek 
u kandidaat te stellen. 

Medio april zal de verkiezingscommis
sie bijeenkomen om het resultaat van 
de vakbonden te bespreken en de ver
dere kandidaatstellingen voor te berei
den. Kort na deze datum kunt u een 
verkiezingsbulletin tegemoet zien. 
Hierin zal worden beschreven op welke 
wijze u zich kandidaat kunt stellen, in
dien u zich niet door een vakbond ver
kiesbaar laat stellen. 

Kandidaten moeten op de verkiezings
datum, 26 mei 1994, minstens een jaar 
in dienst van het CB zijn. Stemgerech
tigd bent u als u op 26 mei 1994 min
stens zes maanden in dienst bent. 

Als u nu reeds meer wilt weten over de 
gang van zaken rond de verkiezingen 
of over het OR-werk, dan kunt u uiter
aard terecht bij de leden van de huidige 
OR, of bij de verkiezingscommissie: 
- André Bensdorp (voorzitter), kamer 
3.25, toestel 8342; 
- Jos Vrijssen (secretaris), kamer 1.03, 
toestel 8436. 

Sluiting Veenendaal 

Het heeft langer geduurd dan iedereen 
had verwacht, maar begin maart was 
het dan zover dat wij advies konden 
uitbrengen over de sluiting van de ves
tiging in Veenendaal. 

De gesprekken tussen directie en vak
bonden, over het vaststellen van een 

sociaal plan, hebben nogal wat tijd in 
beslag genomen. Op dit proces heeft 
de OR geen invloed kunnen uitoefe
nen. Met de directie was afgesproken 
dat wij pas een advies zouden uitbren
gen nadat de gesprekken met de vak
bonden tot een resultaat hadden ge
leid. 

Daarom waren wij, net als onze colle
ga's in Veenendaal, pijnlijk verrast door 
het bericht dat er in februari een ver
huizing zou gaan plaatsvinden. Er ble
ken vergevorderde plannen te zijn om 
de Veenendaalse systeemontwikke
laars over te plaatsen naar de Jacobs-
weerd. Nadat wij hiertegen hadden ge
protesteerd, heeft de directie opdracht 
gegeven om de verhuizing op te 
schorten. Bijkomend voordeel was, dat 
de verhuiswagens niet terecht zouden 
komen in de Utrechtse carnavals
optocht. 

. . .Ze 2Un al verhuisd • • • 

bovenstaande cartoon hing op het pril<bord in 
Veenendaal, toen onze achterban nog dacht 

dat wij niks voor ze konden betekenen 
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Samenvatting van het advies 
Hieronder vindt u de belangrijkste on
derdelen van ons advies over de slui
ting van Veenendaal. Geïnteresseer
den kunnen de volledige tekst opvra
gen via de bon achterin dit bulletin. 

Directie en vakbonden zijn overeenge
komen, dat het nieuwe Sociaal Plan 
van VSB Bank, met enige aanvullingen, 
van toepassing is op de sluiting van 
Veenendaal. Ook zijn er afspraken ge
maakt over het van toepassing zijn van 
dit plan op andere situaties, maar deze 
afspraken hebben wij in ons advies 
buiten beschouwing gelaten. 

Het advies van de ondernemingsraad 
luidt, de vestiging in Veenendaal te 
sluiten, rekening houdend met een 
aantal overwegingen en aanbevelin
gen. 

Zoals in de adviesaanvraag is aange
geven, zijn er tegenwoordig voldoende 
mogelijkheden om de uitwijk van de 
CB-processen elders onder te brengen. 
Verder is aangegeven dat er een eco
nomisch motief is om deze vestiging te 
sluiten. Daarnaast is het de OR duide
lijk dat er vanuit Fortis-perspectief ge
zien op dit moment teveel computer
centra in Nederland zijn. 

Met het ontmantelen van de technische 
installaties moet worden gewacht totdat 
de uitwijk bij het CUC en de AMEV is 
geregeld, en dat hiermee succesvol is 
proefgedraaid. 

In de adviesaanvraag wordt er nog van 
uitgegaan dat de medewerkers uit 
Veenendaal allemaal een werkplek in 
Woerden krijgen. Daarna is er ruimte 
vrijgekomen in het hoofdkantoor van 
VSB Bank in Utrecht. Deze ruimte is 
door het CB gehuurd, vooruitlopend op 
de etage die het CB over enige tijd in 
het nieuwe hoofdkantoor op de Rijns-
weerd zal betrekken. Hiermee wordt 
tegemoet gekomen aan de wens, om 

bepaalde CB-werkzaamheden dichter 
bij de bank te brengen. 

De directie heeft laten weten dat het de 
medewerkers uit Veenendaal in begin
sel vrij staat om te kiezen tussen een 
werkplek in Woerden of in Utrecht. Dit 
zou in de praktijk tot een reorganisatie 
van de werkzaamheden van de beide 
systeemontwikkelingsafdelingen kun
nen leiden. Wij zijn van mening dat het 
ongewenst is om een verhuizing te 
combineren met een reorganisatie. 
Daarom hebben wij aanbevolen om in 
beginsel de gehele bezetting van de 
afdeling P&D naar Utrecht te verhui
zen. Uiteraard moet het mogelijk zijn 
om hiervan, in geval van zwaarwe
gende persoonlijke belangen, te kun
nen af(A/ijken. 

Bij het vaststellen van een verhuisda
tum hebben wij de directie verzocht re
kening te houden met de wens van veel 
betrokkenen, om zo lang mogelijk in 
Veenendaal te kunnen blijven werken. 
In elk geval moet de verhuisdatum ruim 
van te voren - minimaal een maand -
aan alle betrokkenen bekend worden 
gemaakt, zodat zij zich mentaal en 
materieel hierop kunnen voorbereiden. 

Voor het toekennen van reiskosten blij
ven de afspraken van kracht die vorig 
jaar bij de harmonisatie van de ar-
beidsvooHA/aarden zijn gemaakt. 

Als een medewerker binnen de termijn 
van het Sociaal Plan meer dan een 
keer van standplaats wijzigt, is dat vol
gens de geest en de letter van dat plan 
één verhuizing. Dergelijke situaties 
hebben dus geen gevolgen voor ver
huiskostenregelingen, reistijdcompen
satie en andere onderdelen van het 
Sociaal Plan. 

Medewerkers die vanwege de sluiting 
van Veenendaal besluiten om een 
werkkring buiten het CB te zoeken, 
kunnen gebruik maken van de in het 
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Sociaal Plan beschreven begelei
dingsmogelijkheden en andere tege
moetkomingen. 

De sluiting van Veenendaal werpt op
nieuw het licht op enkele ondenA/erpen 
die volgens ons beter geregeld moeten 
worden. Het betreft hier de ongelijke 
behandeling van gedetacheerden bij 
het CB en bij de VSB Banken, en de 
gebrekkige suppletieregeling bij dienst
reizen. Van onze kant proberen wij de
ze zaken via de Groepsonderne
mingsraad te regelen. Wij hebben de 
directie verzocht om waar dat mogelijk 
is ook invloed te doen gelden op dit 
"groepsproces". 

Antwoord van de directie 
Door een fout in de regie ontvingen wij 
pas een antwoord van de directie nadat 
er alweer een nieuwe verhuisdatum 
was vastgesteld. Ook de betrokken 
medewerkers waren nog niet op de 
hoogte gebracht van de arbeidsvoor
waardelijke gevolgen van hun verhui
zing. Gelukkig kon dit nog net op tijd 
worden gecorrigeerd. 

Alle medewerkers van het CB hebben 
inmiddels een exemplaar van het So
ciaal Plan ontvangen. Volgens de af
spraken tussen directie en vakbonden 
is dit plan niet alleen van toepassing op 
de sluiting van Veenendaal, maar ook 
op komende organisatiewijzigingen. De 
ondernemingsraad heeft over dit laat
ste nog geen standpunt ingenomen; dit 
is immers pas mogelijk als wij een ad
viesaanvraag voor een reorganisatie te 
behandelen hebben gekregen. 

Het laatste staartje van "Veenendaal" is 
de mededeling van PZ aan een aantal 
medewerkers, dat hun reiskostenver
goeding zou worden aangepast. Het 
betreft hier enkele medewerkers van de 
afdeling P&D die vanuit Veenendaal in 
Woerden zijn gedetacheerd. Hun ver
goeding zou moeten worden aangepast 
als waren zij vanuit Utrecht in Woerden 

gedetacheerd. We hebben daarop PZ 
herinnerd aan de afspraak, dat alle de
tacheringsregelingen gehandhaafd blij
ven, totdat er via de Groepsonderne
mingsraad een nieuwe detacherings
regeling tot stand is gekomen. 

Suggesties naar aanleiding van 
sluiting Veenendaal 

Bij de behandeling van de adviesaan
vraag zijn ook enkele suggesties en 
aanbevelingen naar voren gekomen die 
niet specifiek van belang zijn voor Vee
nendaal. Deze onderwerpen hebben wij 
daarom los van het advies ingebracht 
in het overleg met de directie. 

1. Aanpassing glijdende werl<tijden 
De OR heeft voorgesteld om de glij
dende begintijd te stellen op 7.00-9.30 
uur, en de glijdende eindtijd op 
15.30-18.30 uur. Standaard begintijd 
8.30 uur, standaard eindtijd 17.00 uur. 
Per dag kan in ons voorstel minimaal 7 
en maximaal 9'!/4 uur worden gewerkt. 
Er is alleen sprake van overwerk, als 
dit vooraf aangemeld is door de lei
dinggevende. Dit gaat in nadat er 8 uur 
gewerkt is. 

Op deze suggesties heeft de directie 
welwillend gereageerd. Wij venA/achten 
dat we hierover binnenkort nader 
overleg kunnen voeren. 

2. Proef met telewerlien 
We hebben de directie geadviseerd om 
een proef met telewerken te starten. 
Daaronder verstaan wij dat medewer
kers (gedeeltelijk) thuiswerken op een 
computer met een directe verbinding 
naar het bedrijf. Wij denken dat een 
expliciet contract met de telewerker op 
z'n plaats is. Dit onder andere omdat 
de huidige wetgeving nog onvoldoende 
rekening houdt met telewerken. Er 
moeten bijvoorbeeld expliciete eisen 
worden gesteld aan de in te richten 
werkplek, vooral v.w.b. veiligheid en 
gezondheid. In het contract moeten ook 
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aansprakelijkheden, verzekeringen en 
dergelijke worden geregeld. De onder
nemingsraad zal informatie inwinnen 
over een dergelijke proef bij de RABO. 

Ook op dit voorstel heeft de directie 
welwillend gereageerd. Wij verwachten 
dat we hierover binnenkort nader 
overleg kunnen voeren. 

3. Bevorderen van carpooling 
We hebben de directie gevraagd om de 
mogelijkheden van carpooling te be
vorderen. Om te beginnen door een in
ventarisatie te houden onder de mede
werkers. Verder door actieve hulp te 
bieden in een vorm die voldoet aan de 
eisen die het Ministerie van Financiën 
daaromtrent stelt. Werknemers krijgen 
daardoor recht op een hogere belas
tingvrijstelling voor het woon-werkver-
keer. 

Die eisen zijn o.a.: de auto mag niet 
door de werkgever ter beschikking zijn 
gesteld (dus geen lease-auto); er moet 
een schriftelijke overeenkomst zijn tus
sen werkgever, autobestuurder en 
meerijders; de enkele-reisafstand van 
de woning van de autobestuurder naar 
zijn arbeidsplaats moet meer zijn dan 
10 kilometer. De werkgever mag aan 
de autobestuurder een bedrag van 
maximaal 57 cent (per 1-1-94) per af
gelegde kilometer belastingvrij vergoe
den. De meerijders mogen over die ki
lometers geen vergoeding ontvangen. 

Over het invoeren van een carpool
regeling verwachten we binnenkort 
overleg met de directie te kunnen voe
ren. 

4. Vergoeding zakelijke kilometers 
We hebben de directie gevraagd om de 
toepassing van de regeling "vergoeding 
zakelijke kilometers" aan te passen. 
Deze regeling is voor medewerkers die 
een zakelijke rit met de auto maken en 
die ver van hun standplaats af wonen, 
bepaald ongunstig te noemen. Immers 

over het normale aantal kilometers 
woonplaats-standplaats wordt slechts 
het suppletie-tarief vergoed. Dit tarief is 
beslist niet kostendekkend, en als de 
normale vergoeding aangewend is voor 
een abonnement op het openbaar ver
voer, legt de werknemer er helemaal 
behoorlijk op toe. Vooral voor de ex-
Veenendalers zal het ongunstig zijn. 

Reactie van de directie: de vergoeding 
van zakelijke kilometers is een zaak die 
het CB niet zelf kan regelen, omdat wij 
onder de arbeidsvoorwaarden van VSB 
Bank vallen. 

5. Storingsafhandeling in Woerden 
Door omstandigheden is de storingsaf
handeling van systemen die in Vee
nendaal ontwikkeld zijn, daar ook ter 
hand genomen. Het is echter altijd al 
binnen Systeemontwikkeling een wens 
geweest om één (sub-)afdeling of 
groep storingsafhandeling aan te hou
den. De OR heeft daarom geadviseerd 
om bij de opheffing van Veenendaal de 
storingsafhandeling weer in z'n geheel 
te concentreren in Woerden. 

Reactie van de directie: de concentra
tie van de storingsafhandeling zal bij de 
komende reorganisaties aan de orde 
komen. Voorlopig vindt de storingsaf
handeling van "Veenendaalse" syste
men door de afdeling P&D in Utrecht 
plaats. 

DIA - nieuwe organisatie 

De komende tijd zal in het teken staan 
van de wijzigingen in de organisatie
structuur van het CB. Deze wijzigingen 
zijn beschreven in het rapport 
"Organisatie van de automatisering DIA 
- VSB Bank". DIA betekent Directoraat 
Informatisering en Automatisering. Uit 
deze naam mag u afleiden dat het CB 
geleidelijk zal worden omgevormd tot 
een integraal onderdeel van de bank. 
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In dit rapport wordt de beoogde con
centratie van automatiseringsactivitei
ten weergegeven, en de daarmee sa
menhangende organisatiewijzigingen. 
De voorgenomen organisatiewijzigin
gen binnen het CB zijn in deze DIA-
nota in hoofdlijnen uitgewerkt. Over de 
eventuele gevolgen voor uw eigen af
deling of sector bent u door uw leiding
gevende geïnformeerd. 

Omdat bij de nieuwe organisatie ook de 
automatiseringsafdelingen van de VSB 
in Utrecht en Den Haag zijn betrokken, 
zal dit rapport worden behandeld door 
de Groepsondernemingsraad (GOR). 
De DIA-nota zal op 8 april aan de GOR 
en de drie betrokken ondernemingsra
den worden gepresenteerd, waarna de 
GOR een advies zal uitbrengen. In ons 
volgende bulletin zullen wij hier op te
rugkomen. 

Salarisstructuur en functie
waardering (project BALANS) 

In mei 1993 heeft het CB de secundaire 
arbeidsvoorwaarden van VSB Bank 
geadopteerd. De volgende stap is het 
overnemen van de primaire arbeids
voorwaarden, dat wil zeggen het sala
risssysteem van de bank. Dit systeem 
bestaat uit drie onderdelen: 

• de salarisstructuur (salarisschalen) 

• het functiewaarderingssysteem (om 
te bepalen welke functie in welke 
salarisschaal hoort) 

• het beoordelingssysteem (bepaling 
van een jaarlijkse beoordelingstoe
slag voor iedere medewerker) 

De ondernemingsraad ontving onlangs 
een instemmingsaanvraag, waarin 
wordt voorgesteld om dit salarissys
teem projectgewijs in een aantal fasen 
in te voeren. Het project heeft de naam 
BALANS meegekregen. 

De eerste fase van dit project behelst 
het vaststellen van een aantal referen
tiefuncties. Deze functies worden ver
volgens ingeschaald in de salarisstruc
tuur van de VSB. De werkelijke functies 
bij het CB worden vervolgens vergele
ken met de referentiefuncties, en dit 
leidt dan weer tot een voorlopige in
schaling van iedere CB-medewerker in 
een VSB-salarisschaal. Dit zou met in
gang van 1 januari 1995 moeten ge
beuren. 

Na deze datum zal bij het CB het func
tiewaarderingssysteem worden inge
voerd. Het streven is dat iedereen per 1 
januari 1996 definitief wordt inge
schaald in de salarisstructuur van de 
VSB. Weer een jaar later zou dan het 
beoordelingssysteem moeten worden 
ingevoerd. 

Tot zover - heel kort samengevat - de 
inhoud van het project BALANS. U 
wordt hierover uitgebreid geïnformeerd 
door de afdeling Personeelszaken. 

Antwoord van de OR 
Hieronder vindt u een samenvatting 
van onze eerste reactie op deze in
stemmingsaanvraag. De volledige tekst 
kunt u opvragen met behulp van de bon 
achterin dit bulletin. 

De ondernemingsraad stemt - onder 
voorwaarden - in met het uitvoeren van 
de eerste fase, dat wil zeggen het op
stellen van een set ondernemingsrefe-
rentiefuncties. Over het uitvoeren van 
de volgende fasen spreken wij ons op 
dit moment niet uit. 

Een belangrijk probleem zien wij in de 
eis van de samenstellers van het rap
port, dat er een stabiele organisatie 
moet zijn. Het CB heeft die niet en kan 
die ook niet hebben; onze organisatie 
moet immers snel kunnen inspelen op 
veranderende situaties en verande
rende technologie. 
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Wij iiebben onze bedenkingen over het 
feit, dat de inschaling van de afdeling 
l&A van VSB Bank volgens het functie
waarderingssysteem geen succes is 
geweest. De projectgroep zal een 
voorstel moeten maken voor de formele 
betrokkenheid van alle partijen die we 
straks in de DIA-organisatie tegenko
men. 

Het huidige "functiegebouw" van het 
CB is volstrekt verouderd. Het gevolg 
daarvan is, dat een aantal functies ver
gaarbakken zijn geworden, onder ande
re om een grote mate van flexibiliteit te 
kunnen garanderen. Anderzijds zijn er 
functies door de realiteit achterhaald. 

De OR is van mening dat functiewaar
dering - mits zorgvuldig ingevoerd -
een nuttig hulpmiddel kan zijn voor 
personeelsbeleid en met name voor 
scholings- en loopbaanplanning. Wel 
stellen wij een aantal voonfl/aarden aan 
de wijze waarop dit gebeurt. 

De belangrijkste eis betreft het inscha
kelen van de Stichting Functiewaarde
ring, zowel bij de tijdelijke inschaling op 
grond van ondernemingsreferentie-
functies, als bij de definitieve invoering 
van functieclassificatie. 

De in het BALANS-rapport genoemde 
set "voorbeeldfuncties" vinden we op 
zich evenwichtig, maar de komende 
DIA-organisatie zal andere functies met 
zich meebrengen. In de onlangs uitge
brachte DIA-nota worden bijvoorbeeld 
een aantal op dit moment niet bij het 
CB bestaande functies genoemd. 

De ondernemingsraad zal een toetsen
de en procesbewakende rol spelen. Dit 
betekent dat wij goed geïnformeerd 
willen worden over de voortgang van 
het project. De OR stemt zoals gezegd 
in met de eerste fase van het project. 
Na de afronding hiervan zal om in
stemming worden gevraagd voor de 
uitvoering van de volgende fase. 

De OR spreekt zich ook nog niet uit 
over het invoeren van het beoorde
lingssysteem. Wij willen eerst kennis 
nemen van de ervaringen die met dit 
systeem worden opgedaan bij VSB 
Bank. Wij vragen ons bovendien af of 
een beoordelingssysteem wel geschikt 
is voor een automatiseringsbedrijf. Zo
lang dit niet is onderzocht, menen wij 
dat het CB hierin geen voortrekkersrol 
moet gaan spelen. 

Groepsondernemingsraad 

Hieronder gaan we in op enkele on-
denA/erpen waar de Groepsonderne
mingsraad (GOR) momenteel mee be
zig is. 

Over de DIA-nota leest u elders in dit 
bulletin meer. Mede in verband met DIA 
is het van belang dat er een detache
ringsregeling komt die voor alle groeps
maatschappijen geldt. De GOR ver
wacht hierover binnenkort voorstellen 
te ontvangen. 

De GOR verwacht binnenkort een in
stemmingsaanvraag te ontvangen over 
de premiespaarregeling en een spaar
loonregeling. Vooruitlopend op deze 
regelingen is, onder andere ook bij het 
CB, op 1 januari 1994 al een nieuwe 
bedrijfsspaarregeling van kracht gewor
den. Verder is er een nieuwe studiekos
tenregeling in de maak. 

De Raad van Bestuur van VSB Groep 
wil een kleine stafafdeling Personeel & 
Organisatie oprichten, die de perso
neelsaangelegenheden van de ver
schillende groepsmaatschappijen kan 
coördineren. Aan de GOR is gevraagd 
hierover advies uit te brengen. 

Bezoek aan het CB 
Een paar maal per jaar vergadert de 
Groepsondernemingsraad "buiten de 
deur" bij een van de werkmaatschap
pijen van VSB Groep. Voor de GOR-
vergadering van 12 januari 1994 had 
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de ondernemingsraad van liet CB zich 
als gastheer opgeworpen. 

Een aardige gewoonte wil, dat de di
rectie van het getroffen bedrijf bij zo'n 
gelegenheid een korte presentatie ver
zorgt. De heer Nouwens verklaarde 
zich spontaan bereid om iets over het 
verleden en de toekomst van het CB te 
vertellen. Vanzelfsprekend werd de 
GOR ook uitgenodigd om een bezoek 
te brengen aan de showroom van het 
CB: de consoleruimte. Helaas stond de 
volle agenda het niet toe, om ook de 
afdeling Betalingsverkeer te bezoeken. 

Facilitair Bedrijf 
Begin dit jaar heeft de Groepsonder
nemingsraad een advies uitgebracht 
over het opzetten van een Facilitair 
Bedrijf. Voor het CB heeft dit met name 
invloed gehad op de afdeling Algemene 
Zaken. De volledige tekst van het ad
vies kunt u aanvragen via onder

staande bon. Over de verdere invulling 
van het Facilitair Bedrijf zal de ko
mende tijd advies worden gevraagd 
aan het vertegenwoordigend overleg. 

PC-privé: ook oké voor het C B 

Zoals u wellicht weet, is er bij de VSB 
Bank een nieuw pc-privé-project op 
komst. Dat had een onderwerp voor de 
GOR kunnen zijn, maar onze OR-colle-
ga's in Utrecht en Den Haag vonden 
het leuker om hiermee zelf te scoren. 

Onze directie heeft laten weten, dat 
ook het CB aan dit project mee zal 
doen. Voor alle personeelsaangele
genheden valt het CB tegenwoordig 
onder de afdeling P&O (Personeel en 
Organisatie) van VSB Bank Utrecht. Als 
onze collega's bij de bank iets krijgen, 
krijgen wij dat dus ook. Overigens geldt 
dat helaas ook voor dingen die zij kwijt
raken. 

X 

Naar aanleiding van dit infORmatie-bulletin wil ik het volgende vragen of opmerken: 

Ik wil graag de aangekruiste tekst(en) ontvangen: 
• het advies van de OR over de sluiting van Veenendaal 
• het antwoord van de OR op de instemmingsaanvraag "Balans" 
• het advies van de GOR over de organisatiestructuur van het Facilitair Bedrijf 

naam 
kamer/telefoon 

sturen naar: OR-secretariaat, l<anner 1.34, of Ondernemingsraad CB, postbus 425, 3440 AK Woerden 
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Oproep aan alle medewerkers 
De verkiezingen voor de nieuwe OR staan 
voor de deur. In mei a.s. kunt u uw stem 
uitbrengen op kandidaten voor het ver
tegenwoordigend overleg. Maak gebruik 
van uw stem! 

Voor een nieuw gekozen OR is steun van 
de achterban onontbeerlijk om door de 
startfase te komen. Geef hen die steun dan 
ook. 

Het belang van een goed functionerend 
overleg tussen ondernemingsraad en 
ondernemingsleiding neemt de komende 
jaren nog verder toe. 

Reeds in gang gezette gebeurtenissen, zo
als invoering arbeidsvoorwaarden VSB, 
verhuizing VSB-'s-Gravenhage, DIA-
reorganisatie, fiinctieclassificatie en ver
dere ontwikkelingen binnen de Groep 
zullen in belangrijke mate in de nieuwe 
zittingsperiode van de OR tot afronding 
moeten komen. 

Zoals gebruikelijk zal een aantal OR-leden 
zich herkiesbaar stellen. Daarnaast zijn 
nieuwe kandidaten nodig. 

Medewerkers m/v die de verantwoorde
lijkheid aandurven mee te werken aan de 
uitvoering van de Wet op de Onder
nemingsraden en zo meewerken aan de 
oplossing van de vraagstukken waar we 
de komende tijd mee worden geconfron
teerd. Een paar jaar niet langs de lijn maar 
in het centrum van de gebeurtenissen. 

In de WOR zijn de spelregels vastgelegd 
over de wijze waarop de OR en de onder
nemingsleiding met elkaar opereren. Voor 
opleiding en training wordt als vanouds 
gezorgd. 

Denkt u een bijdrage te kunnen leveren, 
praat dan eens vrijblijvend met een van uw 
OR-collega's over het OR werk én hoe dat 
"kandidaatstellen" in z'n werk gaat. 

Graag tot ziens in de eerste "nieuwe" 
overlegvergadering! 

FJ. Jooren 

Beste collega's, 

Zoals al aangekondigd in infORmatie 
1/94 van 31 maart, vinden er op 26 mei 
1994 verkiezingen plaats voor een 
nieuwe ondernemingsraad. De zittings
periode van de huidige raad loopt dan 
af. 

Voor deze verkiezingen zijn de onder
staande kiesgroepen geformeerd: 

Systeemontwikkeling 3 zetels 
Betalingsverkeer 2 zetels 
Operations en Services 2 zetels 
Overige (restgroep) 2 zetels 

Binnen deze kiesgroepen zal volgens 
het personenstelsel gekozen worden. 
Dat wil zeggen dat iedere kiezer zoveel 
stemmen uitbrengt als er zetels in zijn 
kiesgroep zijn. 

Medezeggenschap 

De wetgever in Nederland vindt mede
zeggenschap van werknemers in het 
bedrijf waar ze werken, heel belangrijk. 
Er zijn twee wetten die daar aandacht 
aan besteden: de Wet op de Onder
nemingsraden (WOR) en de Ar
beidsomstandighedenwet (ARBO). 

Medezeggenschap is het recht van een 
werknemer om op grond van zijn of 
haar specifieke inbreng invloed uit te 
oefenen op het bestuur van een bedrijf 
of instelling. Dit gebeurt door het uit
spreken van een oordeel over te 
nemen beslissingen, met de zekerheid 
dat dit oordeel zal worden mee
gewogen in het proces van besluit
vorming. 

De ondernemingsraad is een vorm van 
indirecte medezeggenschap. De werk
nemers worden vertegenwoordigd door 
de leden van de ondernemingsraad. 
Het overleg vindt plaats met de directie 
en beweegt zich op beleidsniveau. 
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Het belang van de werkgever is, dat via 
een proces van meedenken en mee
beslissen er een grotere acceptatie
graad ontstaat. Het belang van de on
dernemingsraad is tweeledig: 

• de raad behartigt de personeelsbe
langen ten opzichte van de onder
nemer; 

• de raad ondersteunt het realiseren 
van de ondernemingsdoelstellin
gen. 

Het is dan ook belangrijk dat de onder
nemingsraad een goed contact heeft en 
houdt met zowel de achterban als met 
de directie. 

De belangrijkste bevoegdheden van de 
ondernemingsraad zijn: 

• adviseren bij belangrijke financieel-
economische en bedrijfsorganisato
rische besluiten; 

• instemmingsrecht bij regelingen op 
het gebied van het sociale beleid in 
de onderneming; 

• informatie krijgen met betrekking tot 
alle aangelegenheden die de on
derneming betreffen. 

Een uitdaging 

U zult begrijpen dat het zeker niet het 
makkelijkste werk is, maar een uitda
ging is het zeker. Je komt met hele an
dere zaken en collega's in aanraking 
dan in de dagelijkse werkpraktijk. 

De ondernemingsraad kan alleen goed 
werken als er enthousiaste mensen in 
zitten. Mensen zoals u. Voor het geval 
u nog twijfelt over de aantrekkelijke 
kanten van het OR-werk, zetten we hier 
voor u een paar zaken nog eens op 
een rij. 

De OR verruimt je blil<. Wie in de OR 
zit, komt meer aan de weet. Hij of zij 
weet beter wat er speelt in de onder

neming, wat er voor beleid wordt ge
voerd, hoe er wordt gedacht door de di
rectie en het bestuur, en waarom be
slissingen genomen worden. Een OR-
lid kan over de grenzen van zijn eigen 
werk heen kijken en leert verbanden 
zien. 

De OR brengt je buiten je eigen kring. 
Medezeggenschap betekent voor de 
deelnemers contact maken met men
sen. Ook met mensen die je in je eigen 
werk niet zo vaak of niet zo gemakkelijk 
zou ontmoeten. Dat zijn in de eerste 
plaats veel collega's. Maar daar horen 
ook staffunctionarissen bij, net zoals di
rectieleden en bestuursleden. Buiten 
de eigen organisatie zijn er de externe 
deskundigen, vakbondsbestuurders en 
eventuele adviseurs. 

De OR verruimt je kennis. Het OR-werk 
vergroot de kennis van de deelnemers. 
Kennis over de onderneming en haar 
rol in de samenleving, maar ook kennis 
over het functioneren van een organi
satie en over collegabedrijven. Daar
naast komt er "spelenderwijs" meer ge
richte kennis bij over tal van specialisti
sche onderwerpen. Dat gebeurt in en 
rond vergaderingen, en tijdens studie
dagen en cursussen. 

De OR doet er w/at aan. Arbeidsvoor
waarden, begrotingen, reorganisaties, 
overal wordt de OR bij betrokken. De 
raad zit middenin het hart van de or
ganisatie. Wie actief is in de medezeg
genschap weet zeker dat hij of zij niet 
langs de kant is blijven staan en de 
boel over zich heen heeft laten komen. 

Om vertrouwd te raken met het OR-
werk zorgen we voor opleidingen bij 
een erkend instituut. Hierin wordt dui
delijk gemaakt wat de Wet op de On
dernemingsraden inhoudt, en wordt je 
bijgespijkerd in communicatie- en ver
gadertechnieken. Deze en alle overige 
OR-activiteiten vinden in principe in 
werktijd plaats. 
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Geïnteresseerd? 

Hieronder is beschreven hoe u zich 
kandidaat kunt stellen. 

De vakbonden hebben te kennen ge
geven, geen gebruik te willen maken 
van de mogelijkheid om een kandida
tenlijst in te dienen. 

Dat betekent dat we alleen te maken 
hebben met zogenaamde "vrije lijsten", 
waarmee een aantal kiesgerechtigden 
een of meer personen kandidaat stelt 
voor een zetel in de OR. 

Bij het indienen van zo'n lijst moet re
kening worden gehouden met de vol
gende zaken: 

• U bent kiesgerechtigd als u op 26 
mei 1994 langer dan een halfjaar in 
dienst bent van het CB. Als u twij
felt, kunt u dit controleren op de lijs
ten die worden opgehangen op de 
prikborden. 

• Een kandidaat moet op 26 mei 1994 
minstens een jaar in dienst zijn van 
het CB. Hij of zij mag part-timer zijn. 

• U kunt zich kandidaat stellen in de 
kiesgroep waar u op 1 februari 1994 
werkzaam was. 

• U brengt uw stem uit in de kies
groep waar u op 26 mei 1994 werk
zaam bent. 

(Omdat verondersteld mag worden dat 
de DIA-nota op 26 mei 1994 nog niet 
zal zijn ingevoerd, zullen de kiesgroe
pen op deze datum gelijk zijn aan de 
door de OR gehanteerde peildatum van 
1 februari 1994. De kans dat u moet 
stemmen in een andere kiesgroep dan 
waarin u zich kandidaat stelt, is dus 
gering.) 

Kandidatenlijst 

Wie zich kandidaat wil stellen, moet 
een aantal handtekeningen verzamelen 
van collega's uit zijn of haar kiesgroep. 

Het minimum aantal handtekeningen 
van kiesgerechtigde personen die de 
kandidatuur ondersteunen, bedraagt 
per kiesgroep: 

Systeemontwikkeling 
Betalingsverkeer 
Operations en Services 
Overige (restgroep) 

30 
26 
26 
28 

Blanco kandidatenlijsten zijn verkrijg
baar bij de secretahs van de verkie
zingscommissie, Jos Vrijssen. Hij zit op 
de eerste etage kamer 1.03. Zijn tele
foonnummer is 8436. 

De ingevulde lijsten kunt u uiterlijk 2 
mei 1994 inleveren bij de secretaris 
van de verkiezingscommissie. Van hem 
krijgt u dan een bewijs van ontvangst. 
Uiterlijk 10 mei worden de kandidaten 
via een informatiebulletin bekend ge
maakt. 

Mocht het zo zijn dat u opziet tegen het 
rondgaan met een lijst om handteke
ningen te verzamelen, dan is het mo
gelijk om samen met een medekandi-
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daat één lijst te vormen. Bij de verkie
zingen wordt wel op de kandidaten af
zonderlijk gestemd. 

Ook is het niet verplicht om zelf met de 
lijst rond te gaan, dat mag ook een an
der doen. Een kiesgerechtigde mag 
meerdere kandidatenlijsten onderteke
nen, mits het lijsten betreft van de ei
gen kiesgroep. Een kandidaat mag op 
slechts één lijst voorkomen. 

Voor de duidelijkheid: het plaatsen van 
een handtekening op een kandidaten
lijst, betekent niet dat u op deze kandi

daat een stem uitbrengt. Stemmen ge
beurt geheim, op 26 mei 1994. 

We hopen veel mensen zich kandidaat 
stellen. Dat betekent in ieder geval dat 
de OR leeft bij het CB! 

Met vriendelijke groet, de verkiezings
commissie: 
• André Bensdorp (voorzitter); kamer 

3.25, toestel 8342 
• Jos Vrijssen (secretaris); kamer 

1.03, toestel 8436 
• Loes van Duijvenbode; kamer 0.36, 

toestel 8833 

De ondernemingsraad van het CB is met twee leden vertegenwoordigd in de Groepsonderne
mingsraad (GOR). De GOR is het overlegplatform tussen enerzijds de Raad van Bestuur van VSB 
Groep, en anderzijds de OR-vertegenwoordigers van de maatschappijen die tot VSB Groep behoren. 
Behalve de GOR is er een Centrale Ondernemingsraad (COR). Hierin zijn zowel de GOR als de 
ondernemingsraad van AMEV vertegenwoordigd. Hieronder een oproep van André van Vuure, 
voorzitter van de GOR en de COR. 

"Als kiesgerechtigd medewerker van het CB zult u denken: wat heb ik met de GOR en de COR te 
maken? Eigenlijk heel veel. Want de GOR en de COR zijn verlengstukken van de ondernemingsraden 
van de werkmaatschappijen. Zij bestaan alleen bij de gratie van de ondernemingsraden. 

In OR-land is van zogenaamde omgekeerde hiërarchie sprake. Alle bevoegdheden van GOR en COR 
zijn volgens de Wet op de Ondernemingsraden afgeleid van de ondernemingsraden. De GOR en de COR 
zijn zo samengesteld dat zo goed mogelijk alle werkmaatschappijen naar evenredigheid zijn vertegen
woordigd. 

De onderwerpen die GOR en COR behandelen zijn van algemene aard. en hebben betrekking op het 
merendeel van de werkmaatschappijen. De GOR of de COR bemoeit zich nooit rechtstreeks met één 
werkmaatschappij. Dit is uitdrukkelijk het werkterrein van de OR. 

Voorbeelden van onderwerpen voor de GOR en de COR: 
• strategie VSB Groep en Fortis; 
• grote investeringen in binnen- en buitenland, bijv. aankoop deel van een assurantiebedrijf in 

Amerika, of fiisies voor spaarbanken, ASLK, A.G.; 
• jaar- en halQaarcijfers en meerjarenprognoses VSB Groep en Fortis. 

De reden dat ik u oproep om aan de OR-verkiezingen bij het CB mee te doen. is gelegen in het feit dat 
een GOR en COR alleen maar zeggenschap en kracht kunnen ontplooien als er stevige onder
nemingsraden bestaan in de werkmaatschappijen. Ondernemingsraden die zich gesteund weten door een 
brede achterban, u dus! Steun dus uw favoriete OR-collega. 

Rest mij alle kandidaten succes te wensen met hun campagne." 

André van Vuure, 
voorzitter Groepsondernemingsraad en Centrale Ondernemingsraad 
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X 

Naar aanleiding van dit infORmatie-bulletin wil ik het volgende vragen of opmerken: 

naam 

kamer/telefoon 

sturen naar: OR-secretariaat, kamer 1.34, of Ondernemingsraad CB, postbus 425, 3440 AK Woerden 
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Beste collega's, 

De sluitingsdatum voor het inleveren 
van kandidatenlijsten voor de komende 
ondememingsraadverkiezingen ligt ach
ter ons. 

Het is leuk om te constateren dat de 
OR leeft binnen het CB. Alle binnenge
komen kandidaatstellingen voldoen aan 
de gestelde vereisten. We kunnen dan 
ook per kiesgroep het volgende mel
den: 

Kiesgroep Betalingsverkeer 

Vanuit deze kiesgroep hebben zich 
twee personen kandidaat gesteld. Voor 
deze kiesgroep waren ook twee plaat
sen beschikbaar. Krachtens artikel 9 lid 
1 van ons OR-reglement worden hier 
dan ook geen verkiezingen gehouden, 
en worden de kandidaten Do Sahuleka 
en Kees Kerkhove geacht te zijn geko
zen. 

Kiesgroep Operations en Services 

Ook hier doet zich de situatie voor dat 
er twee kandidaten zijn en twee plaat
sen beschikbaar zijn. Krachtens artikel 
9 lid 1 van het OR-reglement worden 
derhalve geacht te zijn gekozen Ferdi 
Kooiman en Ton van Gessel. 

Kiesgroep Overige (restgroep) 

Ook voor deze kiesgroep een zelfde 
verhaal: twee kandidaten zijn geregi
streerd voor twee beschikbare zetels. 
Vandaar dat ook hier geldt dat krach
tens artikel 9 lid 1 van ons OR-regle
ment geacht te zijn gekozen: Bert Arts 
en Nico Spilt. 

Kiesgroep Systeemontwikkeling 

Voor deze kiesgroep hebben zich zes 
personen kandidaat gesteld. Aangezien 
hier drie plaatsen in de OR beschik
baar zijn, betekent dit dat er verkiezin
gen gehouden zullen moeten worden. 

De kandidaten zijn: 

Danny Werner P&D 
Hans Schinkel OSS 
Vincent Rikkehnk P&D 
IHarry Koopman OSS 
Carien Jongman OSS 
André Bensdorp OSS 

De verkiezingen 

Voor de kiesgroepen Betalingsverkeer, 
Operations en Services, en Overige 
(restgroep), behoeven er dus geen 
verkiezingen te worden gehouden. 

Voor de kiesgroep Systeemontwikke
ling vinden de verkiezingen plaats op 
donderdag 26 mei 1994. 

Dit gebeurt bij geheime schriftelijke 
stemming. Op het stembureau wordt 
hiertoe aan iedere kiesgerechtigde 
persoon van deze kiesgroep een ge
waarmerkt stembiljet uitgereikt. Op het 
stembiljet staan de te kiezen kandida
ten. De volgorde op het biljet zal door 
loting worden bepaald. 

Iedere kiesgerechtigde persoon uit de 
kiesgroep Systeemontwikkeling die 
gaat stemmen, moet overeenkomstig 
artikel 11 van het OR-reglement drie 
stemmen uitbrengen. Meer of minder 
stemmen op een stembiljet maken dat 
biljet ongeldig! 

Het stembureau 

De verkiezingen zullen plaatsvinden in 
Woerden in vergaderzaal 1.49 tegen
over het bedrijfsrestaurant. Dit stembu
reau zal van 11.00 tot 15.00 uur ge
opend zijn. 

De collega's in Jacobsweerd zullen al
daar in de gelegenheid worden gesteld 
hun stem uit te brengen. Hiertoe zal 
van 11.00 tot 15.00 uur in kamer 1.91 
een stembureau zijn ingericht. (Wie op 
26 mei in Woerden is, kan ook in 
Woerden stemmen. Omgekeerd kan 
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ondernemingsraad computercentrum bondsspaarbanken 

iemand uit Woerden ook in Jacobs
weerd stemmen, als dat beter uitkomt.) 

Machtiging 

Degenen die op 26 mei verhinderd zijn 
zelf hun stem uit te brengen, kunnen 
een collega-kiesgerechtigde machtigen 
het stembiljet in te vullen. Iedere kies
gerechtigde kan voor ten hoogste twee 
andere kiesgerechtigde personen een 
stembiljet invullen. 

Een gemachtigde hoeft niet tot de kies
groep Systeemontwikkeling te behoren. 

Een machtigingsbiljet is achter op dit 
bulletin afgedrukt. Tevens zijn er 
exemplaren bij de secretaris van de 
verkiezingscommissie verkrijgbaar. 

Uitslag van de verkiezingen 

Na het einde van de stemming stelt de 
verkiezingscommissie het aantal geldi
ge stemmen vast dat op elke kandidaat 
is uitgebracht. Gekozen zijn de kandi
daten waarop de hoogste aantallen 
stemmen zijn uitgebracht. 

Indien er kandidaten zijn waarop een 
gelijk aantal stemmen is uitgebracht, 
zodat daardoor niet bepaald kan wor
den wie van hen in de OR is gekozen, 
zal het lot beslissen. 

De uitslag van de verkiezingen wordt 
vrijdag 27 mei bekend gemaakt op de 
publicatieborden van de OR. 

Tot slot 

Collega's die ziek zijn, zullen dit bulle
tin per post ontvangen. Als er collega's 
zijn die om andere redenen afwezig 
zijn, wordt u verzocht er zelf zorg voor 
te dragen dat zij geïnformeerd worden. 

Indien u nog vragen heeft over de OR-
verkiezingen, kunt u contact opnemen 
met de leden van de verkiezingscom
missie: 

• André Bensdorp (voorzitter); kamer 
3.25, toestel 8342 

• Jos Vrijssen (secretaris); kamer 
1.03, toestel 8436 

• Loes van Duijvenbode; kamer 0.36, 
toestel 8833 

X 

Naar aanleiding van dit infORmatie-bulletin wil ik het volgende vragen of opmerken: 

naam 

kamer/telefoon 

sturen naar: OR-secretariaat, kamer 1.34, of Ondernemingsraad CB, postbus 425, 3440 AK Woerden 
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VERKIEZINGEN ONDERNEMINGSRAAD 
COMPUTERCENTRUM BONDSSPAARBANKEN 

Machtiging 

Ondergetekende kiesgerechtigde (=machtigingsgever), 

Naam ' 

Handtekening 

machtigt de onderstaande kiesgerechtigde (=gemachtigde) om in zijn/haar naam op 26 mei 1994 deel 
te nemen aan de verkiezingen voor de ondernemingsraad van het Computercentrum 
Bondsspaarbanken. 

Naam * 

Handtekening 

* Aub invullen in blokletters 



= infORmatie = 
bulletin van de ondernemingsraad van tiet Computercentrum Bondsspaarbanken 

nummer 4/94, 3 juni 1994 

Beste collega's, 

In dit bulletin vindt u de uitslag van de 
onlangs plaatsgevonden onderne
mingsraadverkiezingen. De nieuwe 
ploeg krijgt weinig gelegenheid om rus
tig op gang te komen, ondanks dat de 
aftredende OR de laatste tijd hard heeft 
gewerkt aan de afronding van enkele 
belangrijke onderwerpen. 

In dit bulletin tevens aandacht voor de 
Groepsondernemingsraad, die zich 
onder andere bezighoudt met de weer
barstige materie van de DIA-nota. 

Het bulletin wordt afgesloten met een 
verslag van onze commissie VGW. 

Bij ons vorige bulletin was een machti
gingsformulier voor de OR-verkiezin
gen gevoegd. Het was de bedoeling 
dat dit formulier achterop het bulletin 
zou worden afgedrukt, maar door een 
boomonvriendelijke fout van onze jong
ste bediende, is dit bulletin niet dubbel
zijdig gekopieerd. 

Een nieuwe ondernemingsraad 

Op 26 mei 1994 vonden er verkiezin
gen plaats voor een nieuwe onderne

mingsraad. In de kiesgroep Systeem
ontwikkeling hadden zich zes kandida
ten aangemeld, terwijl er drie zetels be
schikbaar waren. In de drie andere 
kiesgroepen hadden zich precies even
veel kandidaten gemeld als er zetels 
zijn. 

Hoewel het jammer was dat er in deze 
kiesgroepen geen verkiezingen plaats
vonden, is de verdeling tussen "oud" en 
"nieuw" precies goed: in elke kiesgroep 
bleef een van de vroegere OR-leden 
zitten, terwijl er ook steeds een vers 
exemplaar is bijgekomen. 

Er moest dus alleen worden gestemd in 
de kiesgroep Systeemontwikkeling. 
Drie van de zes kandidaten waren 
nieuw: ze zaten nog niet in de onderne
mingsraad. Het was leuk om te consta
teren dat deze kandidaten allemaal 
door hun eigen afdeling of groep naar 
voren waren geschoven, en dat er zelfs 
heuse verkiezingscampagnes werden 
gevoerd. 

Uitslagen 

Speciaal voor de statistici onder ons, 
volgen hier de resultaten van de 
stemming binnen de kiesgroep Sys-
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teemontwikkeling. Er waren 96 kiesge
rechtigden, waarvan er 90 van hun 
rechten gebruik hebben gemaakt. Het 
opkomstpercentage is dus maar liefst 
93,75% (in Utrecht bijna 100%). Van de 
90 stembiljetten zijn er 9 met machti
ging ingediend. Alle stembiljetten zijn 
correct ingevuld, zodat ze allemaal 
geldig waren. 

Per kandidaat en per stembureau zijn 
de volgende aantallen stemmen uitge
bracht (3 stemmen per biljet): 

Utrecht Woerden totaal 
André Bensdorp 28 45 73 
Vincent Rikkerinl<; 29 26 55 
Danny Werner 27 25 52 
Carien Jongman 6 46 52 
Hans Scliinkel 0 29 29 
Harry Koopman 0 9 9 
totaal 90 180 270 

André, Vincent en Danny zijn hiermee 
gekozen. Omdat Carien en Danny een 
gelijk aantal stemmen hadden behaald, 
moest hier het lot beslissen. Verder valt 
op dat de grote winnaar, André, bij 
beide stembureaus op de tweede 
plaats kwam. 

Namen en functies 

De samenstelling van de nieuwe OR is 
inmiddels via de publicatieborden be
kend gemaakt, maar het kan geen 
kwaad om deze hier te herhalen. Te
vens geven we de functieverdeling 
weer die binnen de nieuwe OR is afge
sproken. 

Kees Kerkhove werkt bij de afdeling 
Betalingsverkeer. Hij is nieuw in de OR, 
maar heeft vroeger in de onderne
mingsraad van de VSB gezeten. Kees 
is benoemd tot plaatsvervangend se
cretaris. 

Do Sahuleka is eveneens werkzaam op 
de afdeling Betalingsverkeer. Zij begint 
aan haar tweede termijn in de OR. 

Bert Arts is medewerker van het infor
matiecentrum. Hij is nieuw in de OR en 
vertegenwoordigt de kiesgroep Overi
ge. Bert is benoemd tot vice-voorzitter. 

Nico Spilt is redactioneel medewerker. 
Hij is OR-lid voor de kiesgroep Overi
ge, maar is inmiddels overgeplaatst 
naar de afdeling OSS. Hij begint aan 
zijn vierde termijn in de OR, en is op
nieuw benoemd tot secretaris. 

Ferdi Kooiman is operator. Hij begint 
aan zijn tweede termijn in de OR, na
mens de kiesgroep Operations en Ser
vices. 

Ton van Gessel is eveneens werkzaam 
in de sector Operations en Services. Hij 
is nieuw in de OR. 

André Bensdorp is systeemontwerper 
bij de afdeling OSS. Hij begint aan zijn 
derde termijn in de OR. Hij blijft voorzit
ter van de OR, en zal ook in de 
Groepsondernemingsraad en de Cen
trale Ondernemingsraad blijven. 

Danny Werner is systeemontwerper bij 
de afdeling P&D. Hij begint aan zijn 
tweede termijn in de OR. Namens de 
OR zal hij zitting nemen in de Groeps
ondernemingsraad. 

Vincent Rikkehnk is als projectmanager 
vanuit de afdeling P&D gedetacheerd 
bij de VSB. Hij is nieuw in de OR, maar 
is voorheen actief geweest in de com
missie VGW. 

Commissies en afvaardigingen 

De ondernemingsraad kent een aantal 
commissies, waaronder de commissie 
Arbeidsvoorwaarden, de commissie 
VGW, en de verkiezingscommissie. In 
deze commissies kunnen ook leden 
van buiten de OR worden opgenomen. 
Verder zijn er verschillende commissies 
waarin namens of op voordracht van de 
OR personen zitting hebben. 
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Binnenkort zullen alle namen bekend 
zijn en komen we hierop terug. 

De agendacommissie, die samen met 
de directie de overlegvergaderingen 
voorbereidt, bestaat uit de voorzitter en 
de secretaris van de OR. 

Zoals hierboven al gemeld, worden 
André Bensdorp en Danny Werner af
gevaardigd naar de Groepsonderne
mingsraad. Nico Spilt heeft zich hier
voor niet herkiesbaar gesteld. 

Afscheid 

De ondernemingsraad neemt afscheid 
van Marco van Oosten, Jos Vrijssen en 
Piet Zuiden/aart, die zich niet herkies
baar hadden gesteld. Verder worden 
wij verlaten door l-larry Koopman, die 
bij de verkiezingen onvoldoende stem
men heeft weten te vergaren. Wij dan
ken hen voor de inzet die zij de afgelo
pen jaren hebben betoond. 

Eveneens bedanken wij de kandidaten 
Carien Jongman en Hans Schini<el, die 
belangstelling voor de OR hebben ge
toond door zich kandidaat te stellen, 
maar die het niet hebben gehaald. 

Op 15 juni 1994 is er een overlegver
gadering. Hierin neemt de directie af
scheid van de oude ondernemingsraad, 
en maakt zij kennis met de nieuwe 
raadsleden. 

Regeling intern beroep 

De regeling "intern beroep" vindt u in 
hoofdstuk D3 van de personeelsgids. 
Hierin zullen binnenkort enkele wijzi
gingen worden aangebracht, nadat de 
OR van VSB Bank Utrecht hieraan zijn 
instemming heeft verleend. 

De wijzigingen zijn voornamelijk van 
redactionele aard. De hoogste be
roepsinstantie is voortaan niet de Raad 
van Bestuur van VSB Groep, maar de 
statutaire directie van VSB Bank. In de 
beroepscommissie zal ook iemand 
worden benoemd door de OR van het 
CB. We hebben besloten hiervoor 
André Bensdorp voor te dragen. 

Invoering VSB-salarisstructuur, 
functiewaarderingssysteem en 
beoordelingssysteem 

Bij de harmonisatie van de secundaire 
arbeidsvoorwaarden, per 1 mei 1993, 
heeft de OR zich tevens akkoord ver
klaard met het overgaan naar het sala
rissysteem van de VSB. 

In februari 1994 ontvingen wij van de 
directie een instemmingsaanvraag, 
waarin een projectgewijze invoering 
van dit systeem werd voorgesteld 
(projectnaam BALANS). De OR heeft 
eind maart ingestemd met de eerste fa
se van dit project. Instemming op de 
volgende fasen zou de OR kunnen 
verlenen nadat de projectgroep heeft 
gerapporteerd over de eerste fase. 

In een extra overlegvergadering op 3 
mei 1994 verzocht de directie ons, om 
alsnog in één keer in te stemmen met 
het volledige project. In afwachting van 
het antwoord van de OR zou het pro
ject worden stilgelegd. 

De OR is zich inmiddels aan het bera
den op de ontstane patstelling. Ener
zijds is ons vertrouwen in het welslagen 
van het project nog niet 100%, terwijl 

De OR heeft een eigen postadres: 
Ondernemingsraad CB 

postbus 425 
3440 AK Woerden 

Als u iets met de interne post verstuurt, 
zet dan duidelijk op de envelop de tekst 

ONDERNEMINGSRAAD 

postadres secretariaat: kamer 1.35 
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we ons bovendien afvragen of een op 
BASYS gebaseerd functiewaarderings
systeem wei geschikt is om automati
seringsfuncties te wegen. Anderzijds 
hebben we begrip voor de directie, als 
zij stelt dat de OR niet op haar stoel 
moet gaan zitten door het werk van de 
projectgroep te willen controleren. 

De nieuwe OR streeft ernaar, om in zijn 
vergadering van 9 juni 1994 een ant
woord aan de directie te formuleren. 

Imaging bij Betalingsverl<eer 

Begin mei ontvingen wij een advies
aanvraag betreffende de toepassing 
van imaging bij de documentverwerking 
van de afdeling Betalingsverkeer. Het 
hoofd van deze afdeling, de heer Vos
kuilen, heeft in de overlegvergadering 
van 20 april een toelichting op deze 
techniek gegeven. 

Ook de medewerkers van de afdeling 
zijn geïnformeerd, onder andere over 
de te verwachten sociale gevolgen. Het 
invoeren van nieuwe technieken heeft 
over het algemeen niet tot doel de 
werkgelegenheid te bevorderen. Maar 
in haar adviesaanvraag schrijft de di
rectie geen problemen te verwachten, 
gelet op het aantal inhuurkrachten en 
de venA/achte verloopcijfers bij Beta
lingsverkeer. 

Zie verder ook het informatiebulletin 
van de directie, dat medio mei ver
scheen. De adviesaanvraag wordt bin
nenkort door de OR behandeld. 

Verder kan nog gemeld worden dat een 
projectgroep bezig is met het samen
voegen van de betalingsverkeerafde-
lingen van CB, Utrecht en Den Haag. 
Ook dit zal de werkgelegenheid doen 
verminderen. Het uitbesteden van be
talingsverkeer aan de BGC is voorals
nog niet aan de orde, net zomin als de 
verhuizing van de BGC naar Woerden. 

Nieuwe organisatie (DIA) 

Zo om de vier jaar vindt bij het Compu
tercentrum Bondspaarbanken een re
organisatie plaats. De snelle verande
ringen, zowel in de automatisering als 
binnen de (spaar)bankwereld, maken 
dit noodzakelijk. 

Begin 1992 vond er een evaluatie 
plaats van de reorganisatie die in 1989 
bij het CB heeft plaatsgevonden. De 
conclusies van deze evaluatie hebben 
toen echter niet tot reorganisatievoor
stellen geleid. In die periode kwamen 
namelijk de fusiebesprekingen tussen 
Utrecht en Den Haag op gang, waarbij 
zijdelings ook het CB was betrokken. 
Men achtte het daarom verstandig om 
de resultaten van de fusiebesprekingen 
af te wachten. 

Medio 1993 was de tijd rijp om aan een 
nieuwe organisatie te gaan werken. 
Hierbij was niet alleen de organisatie 
van het CB zelf in het geding, maar 
vooral ook de organisatie van de sa
menwerking met VSB Bank. Dit is im
mers veruit de grootste klant van het 
CB. Deze samenwerkingsrelatie wordt 
getooid met de naam Directoraat Infor
matie en Automatisering (DIA). 

Omdat hierbij drie partijen betrokken 
zijn - VSB Bank Utrecht, Den Haag en 
het CB - zou een adviesaanvraag wor
den voorgelegd aan de Groepsonder
nemingsraad. 

DIA-nota 

Deze adviesaanvraag is vervat in het 
rapport "Organisatie van de automati
sering DIA - VSB Bank", dat in februari 
1994 verscheen. Op 8 april vond na
mens de Raad van Bestuur van VSB 
Groep een presentatie plaats aan de 
GOR en aan de drie betrokken onder
nemingsraden. Deze presentatie werd 
verzorgd door de heer Jooren, hoofddi
recteur van het CB, en werd belang-
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stellend bijgewoond door de heren De 
Bruin, Offers en Schuurhuis. 

Vervolgens werd het rapport, dat als 
roepnaam "DIA-nota" heeft gekregen, 
besproken binnen de drie betrokken 
ondernemingsraden, die daarop hun 
standpunten aan de GOR voorlegden. 
Over de kwaliteit van het rapport, waar 
bijna een jaar aan is gewerkt, was nie
mand te spreken. Onduidelijk, slecht 
geschreven, venfl/arrend, onvoldoende 
uitgewerkt, visie ontbreekt, waar komen 
verantwoordelijkheden te liggen - dit 
waren kanttekeningen die bij veel on
derdelen van het rapport werden ge
plaatst. Daarnaast waren er ook ver
scheidene inhoudelijke bezwaren tegen 
de voorgestelde organisatiewijzigingen. 

Op basis van deze pre-adviezen moest 
de GOR concluderen, dat de DIA-nota 
onvoldoende houvast gaf om tot een 
verantwoord advies te komen. Op 4 mei 
werd daarom besloten, aan de Raad 
van Bestuur te vragen om een beter 
onderbouwde en zorgvuldiger geformu
leerde adviesaanvraag aan de GOR 
voor te leggen. Ook gaf de GOR aan, 
de noodzaak in te zien van een snelle 
besluitvorming omtrent de nieuwe or
ganisatie van het CB en de samenwer
king met de bank in DIA-verband. 

Overleg met Raad van Bestuur 

De reactie van de Raad van Bestuur 
liet niet lang op zich wachten. Op 20 
mei ontving de GOR een brief waarin 
begrip werd getoond voor de proble
men die de GOR met de DIA-nota had. 

Zowel in deze brief als in de overleg
vergadering van 1 juni werd duidelijk 
gesteld, dat de Raad van Bestuur eind
verantwoordelijk is als het gaat om de 
automatisering die via het CB wordt 
aangestuurd. 

Verder werd de GOR verzocht, om op 
korte termijn een advies te geven over 
twee aangelegenheden: 

• Het aanpassen van de topstructuur 
van het CB. Dit betreft het opheffen van 
een van de drie sectoren van het CB, 
namelijk Technische Ondersteuning. 
Een deel van deze sector zal worden 
ondergebracht bij de sector Systeem
ontwikkeling. Het andere deel wordt 
toegevoegd aan de sector Operations 
en Services, die de naam Exploitatie en 
Beheer zal krijgen. De afdeling Beta
lingsverkeer wordt uit deze sector ge
licht en zal een zelfstandige plaats in 
de organisatie krijgen. Hetzelfde geldt 
voor de afdeling Services, die zal wor
den omgevormd tot Helpdesk. 

• Het onder de leiding van het CB 
brengen van de afdeling l&A van VSB 
Bank. Bij de medewerkers van deze af
deling is grote ongerustheid ontstaan 
over hun positie, met name nadat een 
deel van deze afdeling alsmede het 
hoofd hiervan plotseling bij het CB ble
ken te zijn ingetrokken. 

Na het overleg met de Raad van Be
stuur, kon de GOR meedelen akkoord 
te gaan met de voorgestelde aanpas
sing van de topstructuur van het CB, en 
met het onder de leiding van het CB 
brengen van de Utrechtse l&A-afdeling. 

Vervolgadviezen 

Over de andere onderwerpen zegde de 
Raad van Bestuur afzonderlijke ad
viesaanvragen toe, die in de loop van 
1994 zullen verschijnen. Genoemd 
werden: 

• De nadere invulling van Systeem
ontwikkeling (inclusief de stafafdeling 
IT-beleid), Exploitatie en Beheer, en 
Helpdesk. 

• De wijze waarop de activiteiten van 
de Utrechtse en Haagse l&A-afdelin-
gen binnen DIA worden geïntegreerd. 

• De effectuering van de bevindingen 
die uit het "Compass-onderzoek" naar 
voren komen. 
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• De integratie van de afdelingen be
talingsverkeer uit Woerden, Utrecht en 
Den Haag. 

• De overgang van het Haagse online-
systeem FOS naar SPRINT. 

Deze adviesaanvragen zullen worden 
voorgelegd aan de GOR, of indien van 
toepassing aan een van de betrokken 
ondernemingsraden. 

Facilitair bedrijf 

In januari 1994 heeft de Groepsonder
nemingsraad advies uitgebracht over 
de hoofdlijnen van de organisatiestruc
tuur van het Facilitair Bedrijf. De verde
re opzet en personele invulling hiervan 
zal in de vorm van adviesaanvragen 
aan de afzonderlijke ondernemingsra
den worden voorgelegd. Dit betreft de 
ondernemingsraden van VSB Utrecht, 
VSB Den Haag en het CB. 

Inmiddels zijn er adviesaanragen ver
schenen betreffende de afdelingen 
Veiligheidszaken, Bouwzaken, Inkoop, 
Technische Dienst en Interne Dienst. 
Vanwege de zeer geringe gevolgen 
voor de huidige CB-organisatie, heb
ben wij geen advies uitgebracht over 
de afdelingen Veiligheidszaken en 
Bouwzaken. 

De afdeling Inkoop blijft bij het CB, en 
is verantwoordelijk voor de inkoop van 
materialen en diensten ten behoeve 
van de primaire bedrijfsprocessen. De 
OR is van mening dat dit een goede 
beslissing is. In de overlegvergadering 
van 20 april hebben wij met de directie 
de risico's besproken die verbonden 
zijn met het feit dat de bezetting van de 
afdeling uit slechts één persoon be
staat. 

Het CB blijft eveneens over een eigen 
Technische Dienst beschikken. In het 
overleg met de directie is vastgesteld, 
dat deze afdeling ook adviesfuncties 
verricht ten behoeve van het nieuwe 

hoofdkantoor van de VSB, maar dat in 
geval van calamiteiten de prioriteiten bij 
het CB liggen. 

De ondernemingsraden van VSB 
Utrecht en Den Haag hebben nog geen 
advies uitgebracht. Zij waren ontevre
den over de antwoorden op de aan hun 
directies gestelde vragen. 

Over de Interne Dienst moeten de on
dernemingsraden zich nog beraden. 

Groepsondernemingsraad 

De Groepsondernemingsraad (GOR) 
heeft zich de laatste tijd intensief be
ziggehouden met de zogenoemde DIA-
nota, waarover elders in de bulletin 
meer. 

Verder zijn in de GOR onder andere de 
volgende onderwerpen aan de orde: 

P&O op Groepsniveau 

De GOR heeft een adviesaanvraag ge
kregen over het opzetten van een staf
afdeling Personeel en Organisatie 
(P&O) op Groepsniveau. In de praktijk 
komt het hierop neer dat medewerkers 
van de gelijknamige afdeling van VSB 
Bank worden gedetacheerd bij de VSB 
Groep. 

De GOR heeft op 1 juni een positief 
advies uitgebracht. De nieuwe P&O-af-
deling zal een rol spelen ten aanzien 
van de arbeidsvoonA/aarden binnen de 
groepsmaatschappijen, waaronder het 
CB. Binnenkort zal de GOR worden ge
ïnformeerd over de mate waarin deze 
maatschappijen vrijheid blijven houden 
in het vaststellen van arbeidsvoor
waarden. 

Premiesparen en spaarloon 

Over de nieuwe premiespaarregeling 
en de spaarloonregeling is via de bul
letins van PZ inmiddels het nodige be
kendgemaakt (per abuis is hierin ge-
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steld dat de OR instemming moet ver
lenen, het gaat echter om de GOR). 

Belangrijkste discussiepunt binnen de 
GOR was de premiehoogte van de 
premiespaarregeling. De wet staat een 
jaarlijks te indexeren maximum toe (dit 
jaar 1027 gulden), terwijl de Raad van 
Bestuur niet verder wil gaan dan 750 
gulden (het maximumbedrag van de 
vroegere bedrijfsspaarregeling). Onder 
het motto "beter driekwart ei dan een 
lege dop" zal de GOR waarschijnlijk 
wel instemmen met de nieuwe regelin
gen. 

Onkostenvergoedingen 

De GOR heeft een instemmingsaan
vraag inzake onkostenvergoedingen 
gekregen. Het betreft hier een aanpas
sing van hoofdstuk B (wordt 2) van de 
personeelsgids. De wijzigingen hebben 
betrekking op de studiekostenregeling. 
De pilsvergoeding van ƒ 7,50 per dag 
bij een in Doorn gevolgde cursus komt 
te vervallen. Verder is er een passage 
opgenomen over de manier waarop 
deeltijdwerkers cursusuren kunnen 
compenseren. 

Naar aanleiding van deze instem
mingsaanvraag heeft de OR van het 
CB aandacht gevraagd voor de supple
tieregeling bij dienstreizen. Deze valt 
vaak zeer ongunstig uit voor medewer
kers die ver van hun standplaats wo
nen, met name als zij voor hun normale 
woon-werkverkeer een treinabonne
ment hebben aangeschaft: geld dat je 
aan de NS hebt betaald, kun je immers 
niet meer gebruiken om benzine te ko
pen. 

Hierop werd geantwoord dat de sup
pletieregeling is afgestemd met de fis
cus, en dat het nauwelijks denkbaar is 
om hierin verbeteringen aan te bren
gen. Het is directies van groepsmaat
schappijen echter niet verboden om in 
extreme gevallen een individuele rege
ling te treffen. Verder werd aangege-

Bank-CAO 

Zoals u uit de krant of van uw vak
bond zult hebben begrepen, zijn de 
onderhandelingen over een nieuwe 
bank-CAO vastgelopen. Naar aan
leiding hiervan heeft de Groepson
dernemingsraad op 9 mei 1994 de 
volgende brief naar de vakorganisa
ties gestuurd: 

Onlangs besprak de Groepsonder
nemingsraad op basis van een rap
portage uit het Interbancair Verte
genwoordigend Overleg de voort
gang van de onderhandelingen die 
moeten leiden tot een nieuwe CAO 
voor het Bankbedrijf. Daarbij is vast
gesteld dat de huidige impasse 
waarin CAO-partijen verkeren, ver
lammend werkt op de bestendige 
ontwikkeling van gezonde arbeids
verhoudingen in het bankbedrijf 

De Groepsondernemingsraad stelt 
vast dat het niet is gelukt middels de 
onderhandelingstafel een brug te 
slaan tussen enerzijds de uitgangs
punten ten aanzien van loonmatiging 
en anderzijds de uitgangspunten ten 
aanzien van het scheppen van werk. 
Het moet de GOR van het hart dat 
een bedrijfstak waarin 1993 ƒ 6 mil
jard is verdiend, mede met behulp 
van zo'n 100.000 werknemers, een 
betere uitgangspositie ten aanzien 
van de arbeidsvoorwaarden verdient. 

Wij roepen u dan ook op in de ko
mende weken alles in het werk te 
stellen om resultaatontwikkeling 
1993 voor het bankbedrijf te vertalen 
naar een onderhandelingsresultaat 
dat, ook op het gebied van loon- en 
werkgelegenheidsontwikkeling de 
toets der (G)OR-kritiek kan door
staan. 

André van Vuure, voorzitter GOR 
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ven, dat er in de komende detache
ringsregeling aandacht aan dit pro
bleem zal worden besteed. 

Overige onderwerpen 

De GOR wacht nog steeds op de toe
gezegde nota over de vergoeding van 
reiskosten bij tijdelijke detachering, en 
in het verlengde daarvan het beleid ten 
aanzien van detachering. Er is inmid
dels een concept-nota gereed, maar de 
Raad van Bestuur wil deze eerst be
spreken met de directies van de 
groepsmaatschappijen. 

In het Interbancair Vertegenwoordigend 
Overleg heeft de GOR op ons verzoek 
het onderwerp "telewerken" aan de or
de gesteld. Hiermee blijken bij de 
Rabobank de nodige ervaringen te zijn 
opgedaan. Dit interessante onderwerp 
hebben wij al een keer ter sprake ge
bracht, naar aanleiding van het advies 
over de sluiting van Veenendaal. De di
rectie van het CB gaf toen aan dat ze 
welwillend stond tegenover een proef. 

Binnenkort verschijnt het jaarverslag 
1993 van de GOR, waarin ook een bij
drage van onze ondernemingsraad is 
opgenomen. Verder verschijnt over on
geveer een maand het eerste nummer 
van het GOR-bulletin. Dit is een nieuwe 
publicatie, die vier keer per jaar zal 
verschijnen, of vaker als de actualiteit 
daar om vraagt. 

Commissie VGW 

De commissie VGW heeft zich gedu
rende de laatste periode beziggehou
den met de speerpunten van de enquê
te huisvesting, rookbeleid en veiligheid. 
De speerpunten zijn: Bedrijfshulpver
lening, klimaatregeling, kwaliteit restau
rant, rookbeleid en milieu. 

De organisatie van de BHV lijkt nu 
aardig op poten te komen staan. Er 
zullen zelfs in de (nabije) toekomst ont
ruimingsoefeningen gehouden worden. 

Verder heeft de VGW-commissie re
gelmatig overleg met de BHV, zodat we 
geen zaken dubbel of juist niet doen. 

Met de overige punten zijn we momen
teel nog steeds bezig. De klimatologi
sche omstandigheden in het nieuwe 
CB-gebouw laten nog steeds op som
mige plaatsen te wensen over. Vooral 
mensen met contactlenzen klagen over 
droge lucht. Metingen in het gebouw 
laten toch redelijk normale waarden 
zien, maar blijkbaar is een ideaal kli
maat voor een ieder toch persoonlijk. 
Feit is dat de wandversieringen op de 
gangen en sommige kastdeuren zijn 
kromgetrokken, en dat op vier-hoog 
een aantal stenen in de buitengevel 
een centimeter of wat naar buiten is 
gedrukt. 

We hebben contact gezocht met de 
commissie Sociaal Beleid van VSB 
Bank. Deze commissie is enigszins te 
vergelijken met onze commissie. Het 
beleid van onze directie is om zoveel 
mogelijk zaken conform de VSB uit te 
voeren. Wij hebben deze gedachte 
overgenomen met het idee dat als wij 
iets voor elkaar willen krijgen dat bij de 
VSB ook wordt onderkend, onze direc
tie veel eerder zal instemmen met uit
voering van desbetreffend idee. 

Op het gebied van het bedrijfsrestau
rant hebben wij al enige zaken aange
dragen bij de heer Meussen (droog 
brood, te veel vet, etc), en hier zijn al 
verbeteringen in gekomen. Het bedrijfs
restaurant komt onder het in aanbouw 
zijnde Facilitair Bedrijf, en wij wachten 
even af wat hier verder uit zal gaan 
komen. 

Wat betreft het rookbeleid kunnen we 
melden dat wij gaan proberen met aar
dige posters de overlast terug te drin
gen. Verder willen we proberen om een 
rookverbod op de toiletten en in de lif
ten in te stellen. Tenslotte kunnen we 
alleen maar zeggen dat jullie zelf zo 
veel en goed mogelijk moeten proberen 
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het wel en niet roken in harmonie te la
ten verlopen. Je kunt hierbij bijvoor
beeld denken aan vergaderingen 
waarbij van te voren door de voorzitter 
wordt geïnventariseerd of er wel of niet 
gerookt wordt. 

Ten aanzien van het milieu leven er al 
veel ideeën die wij momenteel aan het 
inventariseren zijn binnen de commis
sie. Wij denken onder andere aan sti
muleren van dubbelzijdig printen en fo
tokopiëren. Ook moet er papier komen 
dat niet met chloor gebleekt is, en bij 
voorkeur gerecycled is. Gelukkig is de 
VSB op dit moment druk bezig met een 
milieuvriendelijker beleid, en kunnen wij 
daar mogelijk ook in meelopen. Bin
nenkort zal een afvaardiging van de 
VGW-commissie overleg hebben met 
iemand van de VSB die daar als aan
spreekpunt fungeert. 

Vanaf de zijlijn lijkt het misschien dat er 
zeer weinig beweging in de zaken zit, 
maar ieder mens is gevoelig voor ver
anderingen, en dus ook onze directie. 
Dit betekent dat je al je ideeën, hoe 
goed ze dan ook mogen zijn, niet in 
een al te hoog tempo moet aanreiken. 

want dan weet je zeker dat ze van tafel 
worden geveegd. Verder moet je 
daarbij in je achterhoofd houden dat wij 
als CB toch al met gigantische veran
deringen bezig en er aan onderhevig 
zijn, en dat daar voorlopig nog geen 
einde aan komt. "Geduld is een schone 
zaak" is in dezen een toepasselijk 
spreekwoord. 

Binnenkort zal onze huidige bedrijfsarts 
dr. Muller ons gaan verlaten. Zijn op
volger is al bekend, dr. Berkel, en wij 
zullen als VGW-commissie ook zeker 
contacten met hem gaan onderhouden. 

Een van de toegangshekken van het 
CB is onlangs enige tijd afgesloten ge
weest. Een klein ongemak voor de 
CB'ers en een iets groter ongemak 
voor ongeduldige leveranciers. Het be
trof hier een onderdeel van een aantal 
veiligheidsmaatregelen. Hierover is de 
voorzitter van de commissie VGW ver
trouwelijk geïnformeerd door de direc
tie. 

Marco van Oosten, 
secretaris commissie VGW 
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X 

Naar aanleiding van dit infORmatie-bulletin wil ik het volgende vragen of opmerken: 

naam 

kamer/telefoon 

sturen naar: OR-secretariaat, kamer 1.35, of Ondernemingsraad CB, postbus 425, 3440 AK Woerden 
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infORmatie 
bulletin van de ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken 

nummer 5/94, 28 juli 1994 

Beste collega's, 

In dit bulletin vindt u een overzicht van 
de onderwerpen die de ondernemings
raad de afgelopen tijd heeft behandeld. 
De nieuwe ondernemingsraad heeft 
sinds de verkiezingen drie keer verga
derd: op 9 juni, 23 juni en 21 juli 1994. 

Op 15 juni 1994 vond een overlegver
gadering plaats. Hierin maakte de di
rectie kennis met de nieuwe OR-leden, 
en nam zij afscheid van de leden die na 
de verkiezingen niet meer in de OR zijn 
teruggekeerd. Ook de inwendige me-
dezeggenschapper werd niet vergeten: 
twee weken na de overlegvergadering 
vergastte de directie ons op een lichte 
maar smakelijke lunch, waarmee een 
jonge maar mooie traditie in ere werd 
gehouden. 

De vier nieuwe OR-leden volgden op 7 
juli een "starterscursus". De voltallige 
raad zal eind november op cursus 
gaan. 

Overleg met de directie 

Tijdens de overlegvergadering van 15 
juni werd met de directie van gedach
ten gewisseld over de kwesties waar 
het CB de komende tijd mee te maken 
krijgt, of al heeft. Dat is om te beginnen 
natuurlijk de nieuwe organisatie, die 
onder de naam Directoraat Informatie 
en Automatisering (DIA) gestalte zal 
krijgen. Hierbij worden het CB en de 
automatiseringsafdelingen van Utrecht 
en Den Haag bij elkaar gevoegd. Tij
dens dit proces zal een overzicht ont

staan met zowel het gewenste aantal 
als het actuele aantal medewerkers. 

Verder zullen we worden geconfron
teerd met de invoering van een func-
tiewaarderings- en beoordelingssys
teem, waarbij de medewerkers van het 
CB worden ingeschaald in de salaris
structuur van de VSB. Dit is het zoge
heten Balans-project. 

Een derde "zware" kwestie is het invoe
ren van een nieuwe techniek bij de af
deling Betalingsverkeer, het zoge
naamde imaging. Daarnaast is er een 
samenvoeging met de betalingsver-
keerafdelingen van Utrecht en Den 
Haag op komst. 

Dan is er nog het Compass-onderzoek, 
waaruit gebleken is dat er aan de ope
rationele kant van het CB besparingen 
te behalen zijn. Ook in Fortis-verband 
wordt gekeken hoe men op de langere 
termijn wil omgaan met de rekencentra. 
In dit verband heeft ook bij ASLK een 
Compass-onderzoek plaatsgevonden. 

Over de gevolgen voor de werkgele
genheid bij het CB hoeven we niet ge
heimzinnig te doen. Deze zal, net als 
bij de banken, de komende jaren onder 
druk komen te staan. In de overlegver
gadering gaf de directie aan, geen 
groepsgewijze gedwongen ontslagen te 
venA/achten. Als de economie aantrekt, 
hoopt men dat ook het natuurlijk ver
loop weer groter wordt. Verder zijn er 
het Sociaal Plan en het Mobiliteits
bureau, die een rol kunnen spelen in 
de overgang naar de nieuwe situatie. 
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Het spreekt vanzelf dat de OR alle 
aandacht zal richten op de zorgvuldig
heid waarmee het bedrijf omgaat met 
medewerkers waarvan de functie ver
andert of komt te vervallen. Via de 
Groepsondernemingsraad hebben wij 
over deze problematiek ook regelmatig 
contact met onze collega-onderne
mingsraden. 

Hieronder gaan wij wat uitgebreider op 
een aantal onderwerpen in. 

Nieuwe organisatie (DIA) 

Zoals bekend, heeft de Groepsonder
nemingsraad onlangs een advies uit
gebracht over het aanpassen van de 
topstructuur van het CB. Deze nieuwe 
structuur vindt u geschetst in het infor
matiebulletin dat onze directie op 11 juli 
heeft uitgegeven. 

In de loop van dit jaar zullen er vervolg-
adviesaanvragen komen, bijvoorbeeld 
over het Stafbureau IT-beleid en over 
de nadere invulling van Systeemont
wikkeling, Exploitatie en Beheer, en 
Helpdesk. 

Aan alle PLIV's (projectleiders informa
tievoorziening) 

Het gevaar van misverstanden is bij 
een dergelijk ingrijpend reorganisatie
proces niet denkbeeldig. Dit blijkt bij
voorbeeld uit de ophef die is ontstaan 
door een uitnodiging van de CB-direc-
tie "aan alle PLIV's". Bij veel mensen, 
waaronder degenen die niet werden 
uitgenodigd, werd hierdoor het beeld 
opgeroepen dat er al aan een verdere 
invulling van de DIA-organisatie werd 
gewerkt. Wij waarderen het bijzonder, 
dat de directie dit misverstand direct, 
door middel van een heldere memo, uit 
de wereld heeft geholpen. 

De directie stelde dat PLIV in de bete
kenis van de DIA-nota geen term voor 
een functie is, maar voor een taak be
horende bij bijvoorbeeld de functie van 
informatie-analist. Dit zoals ook thans 
bij projectleiders het geval is. In de 
praktijk zal dit een vaste kern zijn, wis
selend aangevuld met medewerkers 
die voor een bepaald project tijdelijk als 
zodanig worden benoemd. 

Tot het moment dat adviesaanvragen 
aan de GOR worden voorgelegd, zullen 
er veranderingen plaatsvinden van rap-
portagelijnen in functionele zin. Deze 
vinden plaats op basis van project
organisatie en/of detachering, en zijn te 
allen tijde van tijdelijke aard. 

Tot zover de toelichting van de directie, 
die ons verder verzocht om medewer
kers in geval van misverstanden in eer
ste instantie te verwijzen naar het lijn
management dat betrokken is bij de re
organisaties. 

Afdeling l&A 

Tegelijk met het advies over de top
structuur van het CB, heeft de GOR 
een advies uitgebracht over de afdeling 
l&A van VSB Bank Utrecht. Aan de on
duidelijke situatie waarin deze collega's 
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verkeerden, moest zo snel mogelijk een 
eind komen. Dit is inmiddels gebeurd: 
zij vallen nu hiërarchisch onder het CB. 
Nog dit jaar verwacht de GOR een ad
viesaanvraag over de wijze waarop de 
activiteiten van de Utrechtse en Haag
se l&A-afdelingen binnen DIA worden 
geïntegreerd. 

Ten behoeve van de Utrechtse l&A-
medewerkers is een begeleidings
commissie in het leven geroepen. 
Hierin zitten twee vertegenwoordigers 
namens de directies van VSB en CB, 
en de voorzitters van de onderne
mingsraden van Utrecht, Den Haag en 
CB. 

Detacheringsbeleid 

De medewerkers van l&A zijn nog 
steeds in dienst bij de VSB. Hun relatie 
met het CB is die van gedetacheerde. 
Naar aanleiding hiervan heeft de GOR 
nogmaals bij de Raad van Bestuur 
aangedrongen op een detacheringsno
ta. In deze nota zou moeten worden 
aangegeven welk beleid VSB Groep 
voorstaat ten aanzien van medewer
kers die (tijdelijk of definitief) gedeta
cheerd zijn bij een andere groepsmaat
schappij. Hierbij valt te denken aan 
reiskostenvergoedingen, reistijdcom
pensatie, het omgaan met verschil
lende beoordelingssystemen, en der
gelijke. 

Begin juni is er inderdaad een nota 
verschenen, maar die heeft binnen het 
vertegenwoordigend overleg meer vra
gen dan antwoorden opgeleverd. We 
komen hier op terug na de eerstvol
gende GOR-vergadering, die plaats
vindt op 7 september 1994. 

Medezeggenschap binnen DIA 

Vanuit de bij het CB gedetacheerde 
Haagse collega's is het verzoek geko
men, betrokken te worden bij de mede
zeggenschap binnen het CB. Formeel 

lopen de medezeggenschapslijnen voor 
deze medewerkers nog via de Haagse 
OR. Gelet op hun gewijzigde werksitu
atie zouden zij dit graag anders zien. 
De Utrechtse gedetacheerden, waar
onder die van F&F, bevinden zich in 
een vergelijkbare situatie. 

In feite luidde de vraag, of er vooruitlo
pend op de DIA-organisatie niet alvast 
een soort DIA-OR zou moeten komen. 
Na overleg met de ondernemingsraden 
van Utrecht en Den Haag zijn wij tot het 
standpunt gekomen, dat het hiervoor 
nog te vroeg is. Als gedetacheerden 
invloed kunnen uitoefenen op de dis
cussies binnen een andere onderne
mingsraad, dan zou dat het soms toch 
al ingewikkelde medezeggenschaps-
proces kunnen verstoren. Vanzelfspre
kend zullen wij er alles aan doen om de 
Haagse en Utrechtse "CB'ers" volledig 
op de hoogte te houden, en is er geen 
enkele belemmering om over en weer 
met elkaar in contact te treden. 

Invoering VSB-salarisstructuur, 
functiewaarderingssysteem en 
beoordelingssysteem 

In ons vorige bulletin schreven we, dat 
wij in februari 1994 een instemmings
aanvraag hebben ontvangen. Hierin 
werd een projectgewijze invoering van 
bovengenoemde systemen voorgesteld 
(projectnaam Balans). 

Een van de problemen die de OR zag, 
was de vraag of een op BASYS geba
seerd functiewaarderingssysteem wel 
geschikt is om automatiseringsfuncties 
te wegen. Vanwege onze twijfels over 
deze en andere zaken, besloten wij om 
voorlopig alleen in te stemmen met de 
eerste fase van dit project. De directie 
liet daarop weten zeer ongelukkig te 
zijn met dit antwoord. Zij vond dat de 
OR niet op haar stoel moest gaan zit
ten bij het beoordelen van het werk van 
de projectgroep. Daarom verzocht de 
directie ons, om alsnog in één keer in 

infORmatie 5/94 28 juli 1994 blad 3 



te stemmen met het volledige project. 
In afwachting van het antwoord van de 
OR zou het project worden stilgelegd. 

De OR is zich daarop gaan beraden op 
de ontstane patstelling. Dat heeft enige 
tijd in beslag genomen, als gevolg van 
de verkiezingen waardoor de samen
stelling van de OR werd gewijzigd. In 
de overlegvergadering van 15 juni kon
den we met de directie tot overeen
stemming komen in deze kwestie. Af
gesproken is dat de OR een externe 
deskundige zal inschakelen, die op na
der overeen te komen momenten een 
"second opinion" zal geven bij de 
voortgang van het project. Inmiddels 
hebben wij hierover contact gelegd met 
bureau Berenschot. 

Zoals PZ onlangs bekend heeft ge
maakt, is het project inmiddels weer ter 
hand genomen. In de overlegvergade
ring van 24 augustus zullen wij met de 
directie verdere afspraken maken. 

Adviesaanvraag "imaging" 

Begin mei ontvingen wij een advies
aanvraag betreffende de toepassing 
van imaging bij de documentvenA/erking 
van de afdeling Betalingsverkeer. Naar 
aanleiding hiervan hebben wij begin juli 
aan de directie een aantal schriftelijke 
vragen voorgelegd. Deze vragen zullen 
besproken worden in de overlegverga
dering van 24 augustus. Daarna zal de 
OR zich beraden over het uit te bren
gen advies. 

Hieronder volgt een samenvatting van 
onze vragen: 

De ondernemingsraad is er van over
tuigd, dat invoering van de image-tech
nologie essentieel is voor de afdeling 
Betalingsverkeer. Dit om op middel
lange en lange termijn kwalitatief goede 
diensten te kunnen verlenen tegen een 
concurrerende prijs. Toch roept de ad
viesaanvraag een aantal vragen bij ons 

op, waarop we gaarne antwoord krijgen 
alvorens ons advies uit te brengen. 

Besparing op fte's 

(Opmerking: fte is de Engelse afkorting 
voor "volledige baan". Twee mensen 
die allebei 20 uur per week werken, 
vormen dus één fte.) 

De OR is vooral bezorgd over de so
ciale gevolgen die deze veranderingen 
met zich meebrengen. In de advies
aanvraag is aangegeven welke aantal
len fte's betrokken zijn, en wat de ver
wachtingen zijn voor de komende jaren. 

De 10 fte's van VSB Den Haag horen 
volgens ons echter niet thuis in deze 
adviesaanvraag. De Raad van Bestuur 
van VSB Groep heeft uitdrukkelijk ge
steld, dat er een aparte adviesaan
vraag naar de GOR zal worden ge
stuurd over de samenvoeging/integratie 
van de afdelingen Betalingsverkeer van 
het CB, VSB Utrecht en VSB Den 
Haag. Doordat de medewerkers van 
Den Haag in de cijfers opgenomen zijn, 
is onduidelijk geworden wat in de loop 
der jaren de besparing op mensen voor 
het CB gaat betekenen. 

Vervallen arbeidsplaatsen 

Het vervallen van arbeidsplaatsen zal 
waarschijnlijk opgevangen kunnen 
worden door contracten met inhuur
krachten niet te verlengen, en door na
tuurlijk verloop, in combinatie met het 
niet verlengen van arbeidscontracten 
voor bepaalde tijd. Om dit te kunnen 
beoordelen willen wij graag een tijd
schema zien van het vervallen van de 
tijdelijke arbeidsplaatsen en de gehan
teerde verloopcijfers. 

Dat er toch een surplus aan werkne
mers zal ontstaan, is volgens ons niet 
ondenkelijk. We verwachten daarom 
een inzicht in de mogelijkheden die 
t.z.t. aan die mensen geboden kunnen 
worden. 
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Kwaliteit van het werk 

Naast het vervallen van arbeidsplaat
sen, kunnen veranderingen in de kwali
teit van de te verrichten arbeid oorza
ken zijn van sociale problemen. 

Wij willen graag vernemen wat op dit 
moment de verwachtingen zijn en op 
welke wijze de directie denkt die ver
anderingen te gaan begeleiden. Uiter
aard houdt het de betrokkenen ook 
bezig, welke criteria gehanteerd zullen 
worden als er keuzen gemaakt worden 
wie ingezet wordt op welke werkzaam
heden. 

Personeelsbeleid 

Er zijn signalen bij de ondernemings
raad binnengekomen, dat er bij de af
deling Betalingsverkeer sinds kort een 
ander beleid gehanteerd zou worden 
ten opzichte van mensen die minder 
uren per week willen gaan werken (bijv. 
aansluitend op een zwangerschap). Op 
dit moment zou dit niet meer geaccep
teerd worden, in verband met de onze
kerheid over het aantal fte's dat beno
digd is in de komende jaren. 

Het hoofd van de afdeling heeft ons 
bevestigd dat in overleg met PZ het 
beleid is gewijzigd. Het lijkt de onder
nemingsraad vreemd dat medewerkers 
niet korter kunnen gaan werken, indien 
hun functie dat toelaat. Wij zijn overi
gens van mening, dat in dergelijke ge
vallen altijd sprake moet zijn van voort
zetting van het dienstverband voor on
bepaalde tijd. 

Vestigingsplaats 

Omdat er, zoals boven reeds is aange
geven, binnenkort een adviesaanvraag 
wordt verwacht over de volledige inte
gratie van Betalingsverkeer, is onze 
vraag wat de verwachting is ten aan
zien van de vestigingsplaats van deze 
afdeling. 

Wij willen graag weten of er rekening 
gehouden moet worden met een reële 
kans dat de plaats waar de afdeling 
Betalingsverkeer nu is gevestigd, zal 
wijzigen (bijvoorbeeld Utrecht). 

Tot zover de samenvatting van onze 
vragen. Onze andere vragen aan de di
rectie hebben betrekking op de inves-
terings- en exploitatiecijfers die in de 
adviesaanvraag zijn genoemd. 

In de overlegvergadering van 15 juni 
hebben wij de directie gevraagd wat er 
waar is van de geruchten, dat er bij de 
afdeling Betalingsverkeer personeels
dossiers worden aangelegd. In deze 
dossiers zou niet alleen neutrale infor
matie staan, zoals naam en leeftijd, 
maar ook aantekeningen over bijvoor
beeld de geschiktheid van een mede
werker voor een bepaalde functie. 
Hierop antwoordde de directie, dat het 
aanleggen van dergelijke dossiers uit
sluitend onder auspiciën van de afde
ling Personeelszaken mag en zal 
plaatsvinden. 

Facilitair bedrijf 

In januari 1994 heeft de Groepsonder
nemingsraad advies uitgebracht over 
de hoofdlijnen van de organisatiestruc
tuur van het Facilitair Bedrijf. De verde
re opzet en personele invulling hiervan 
zal in de vorm van adviesaanvragen 
aan de afzonderlijke ondernemingsra
den worden voorgelegd. In ons vorige 
bulletin vindt u informatie over de tot 
dan toe uitgebrachte adviezen. 

Inmiddels hebben wij ook gereageerd 
op de adviesaanvraag "Interne Dien
sten". Een van onze vragen betreft de 
Bedrijfshulpverlening. Deze zou vol
gens de adviesaanvraag onder de ver
antwoordelijkheid van de lokale Interne 
Dienst moeten komen. Wij hebben de 
directie gevraagd of dat bij het CB wel 
wenselijk is, met name wanneer er 
sprake is van een calamiteit in het 
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Commissies 

Inmiddels is de samenstelling van onze 
vaste commissies bekend. Deze com
missies bestaan voor een deel uit niet-
OR-leden. 

De commissie VGW (Veiligheid, 
Gezondheid en Welzijn) is als volgt 
samengesteld: 
^ Ton van Gessel 
- Rob Hogenhout (niet-OR) 
- Vincent Rikkehnk 
- Do Sahuleka 
- Piet van Zon (niet-OR) 
- Loes van Duijvenbode (waarnemer 

PZ) 

De commissie Arbeidsvoorwaarden 
bestaat uit: 
^ Bert Arts 
- Carien Jongman (niet-OR) 

Kees Kerkhove 
Ferdi Kooiman 

- Vincent Rikkehnk 

Wij bedanken Willy van den Bosch, Jon 
van Dijk, Marco van Oosten, Jos 
Vrijssen en Piet Zuidervaart voor de 
bijdragen die zij de afgelopen jaren aan 
deze commissies hebben geleverd. 

computergebouw. In een dergelijke 
situatie zal de hoofdpersoon iemand 
moeten zijn die leiding kan geven aan 
bijvoorbeeld het uitschakelen van de 
technische installaties. Het ligt volgens 
ons daarom meer voor de hand om de 
BHV te laten ressorteren onder de 
Technische Dienst. Dit is momenteel 
overigens in de praktijk ook het geval. 

In de overlegvergadering van 24 au
gustus zullen wij onze vragen met de 
directie bespreken. 

Wat het facilitair bedrijf betreft, mogen 
we volgens de directie verwachten dat 
hier bijvoorbeeld ook de bedrijfsrestau
rants onder gaan vallen. We zijn be
nieuwd of dat gevolgen heeft voor het 
assortiment. Sinds kort zijn in het res
taurant van het CB wel sigaren te koop, 
maar dit is toe te schrijven aan een per
soonlijke actie van onze secretaris. 

Overige onderwerpen 

Andere onderwerpen die in de nabije 
toekomst met de directie besproken 
zullen worden: 

• Uitbetaling RVU. De directie van het 
CB zal bij de VSB nagaan wat het be
leid is ten aanzien van uitbetalen en/of 
inroosteren van roostervrije uren. 
Daarna zal met de OR worden bespro
ken welk beleid het CB zal voeren. 

• Telewerken. De directie van het CB 
heeft bij de afdeling P&O de vraag 
neergelegd om te kijken naar de mo
gelijkheden om hier een gemeenschap
pelijk project (CB en VSB) van te ma
ken. Telewerken zou bijvoorbeeld bij 
Operations kunnen passen in het stre
ven om de nacht- en zondagsdiensten 
niet meer bezet te hebben. 

• Financieel jaarverslag en Sociaal 
jaarverslag 1993 van het CB. Deze 
jaarverslagen zullen eind juli/begin au
gustus verschijnen. 

• Op de aandachtspuntenlijst van de 
overlegvergadering staan verder een 
door PZ op te stellen voorstel tot terug
dringen van het ziekteverzuim, en een 
door PZ voor te stellen aanpassing van 
de maaltijdvergoeding. 

Publikaties van de OR en de GOR 

Sinds begin juni zijn de volgende publi
katies verspreid: 

• infORmatie-bulletin nummer 4/94 
van de ondernemingsraad; 

• jaarverslag 1993 van de Groeps
ondernemingsraad, met daarin onder 
andere het jaarverslag van de OR van 
het CB; 
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• het eerste bulletin van de Groeps
ondernemingsraad, alsmede een vlug
schrift over de nieuwe bedrijfsspaar- en 
spaarloonregelingen. 

Hebben wij u tijdens de verspreiding 
over het hoofd gezien, vraag dan een 
exemplaar op bij onze secretaris. U 
kunt hiervoor de bon gebruiken die u 
achterop dit bulletin aantreft. 

Het is misschien goed om te wijzen op 
onze publicatieborden. Daar vindt u de 
agenda's van onze vergaderingen en 
van de overlegvergaderingen met de 
directie. In deze agenda's nemen we 
vaak wat achtergrondinformatie op. 
Daarmee vormen ze een aanvulling op 
de infORmatie-bulletins die wij enige 
malen per jaar publiceren. 

Degenen die een aansluiting op het 
netwerk hebben, kunnen de informatie 
van de ondernemingsraad sinds kort 

ook via hun beeldscherm raadplegen. 
U vindt onze agenda's en infORmatie-
bulletins op de J-schijf, in directory OR. 

Tot na de vakantie 

Dit bulletin luidt het begin in van ons 
(korte) zomerreces. 

Op 18 augustus is het CB gastheer van 
de Centrale Ondernemingsraad. De 
COR bestaat uit vertegenwoordigers 
van de OR van AMEV en van de GOR. 

De eerstvolgende OR-vergadering 
vindt plaats op 23 augustus; de agenda 
hangt al op de prikborden. De volgende 
dag is er een overlegvergadering met 
onze directie. 

Op 7 september vergadert de Groeps
ondernemingsraad. 's Middags is er 
een overlegvergadering met de Raad 
van Bestuur. 
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Naar aanleiding van dit infORmatie-bulletin wil ik het volgende vragen of opmerken: 

naam 

kamer/telefoon 

sturen naar: OR-secretariaat, kamer 1.35, of Ondernemingsraad CB, postbus 425, 3440 AK Woerden 
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== infORmatie = 
bulletin van de ondernemingsraad van tiet Computercentrum Bondsspaarbanken 

nummer 6/94, 26 september 1994 

Beste collega's, 

In dit bulletin vindt u informatie over de 
onderwerpen die de OR de afgelopen 
tijd heeft behandeld. Na ons (te) korte 
zomerreces hebben wij vergaderd op 
23 augustus, 8 september en 22 sep
tember. 

Op 24 augustus vond een overlegver
gadering met de directie plaats. Het 
belangrijkste ondenA^erp was de advies
aanvraag over imaging. De heren 
Nouwens en Voskuilen waren aanwe
zig om onze vragen te beantwoorden. 
Een samenvatting van ons advies treft 
u hieronder aan. 

Over de nieuwe organisatie (DIA) is 
momenteel weinig te melden. Naar 
verluidt vinden er momenteel "manage-
mentsessies" plaats. De Groepsonder
nemingsraad wacht met belangstelling 
de toegezegde adviesaanvragen af. 

Invoering imaging bij Betalings
verkeer 

Onlangs hebben wij aan de directie 
advies uitgebracht over het invoeren 
van imaging bij de afdeling Betalings
verkeer. De nu volgende tekst geeft de 
inhoud van ons advies weer. 

De ondernemingsraad is er van over
tuigd, dat invoering van de image-tech
nologie essentieel is voor de afdeling 
Betalingsverkeer. Dit om op middel
lange en lange termijn kwalitatief goede 
diensten te kunnen verlenen tegen een 
concurrerende prijs. De concurrentie 
doet het ook, dus we moeten wel. Dat 

aansluitend op die nieuwe technologie 
ook de documentverwerkingsprocessen 
moeten worden aangepast, is duidelijk. 

De adviesaanvraag is besproken in de 
overlegvergadering van 24 augustus. 
Mede op grond van de antwoorden op 
de door ons gestelde vragen, heeft de 
ondernemingsraad geadviseerd om 
voort te gaan met het in gebruik nemen 
van de image-technologie. Hieronder 
volgt een samenvatting van onze op
merkingen, en van de met de directie 
gemaakte afspraken. 

Werkgelegenheid 
De ondernemingsraad heeft zijn be
zorgdheid uitgesproken over de sociale 
gevolgen van het invoeren van de 
image-technologie. Temeer daar er 
daarnaast ook een afname van het 
aantal arbeidsplaatsen wordt voorzien 
door de venA/achte terugloop van het 
aantal te verwerken documenten. De 
directie heeft aangegeven dat het ver
vallen van arbeidsplaatsen waarschijn
lijk opgevangen zal kunnen worden 
door natuurlijk verloop, door contracten 
met inhuurkrachten niet te verlengen, 
en door het niet verlengen van ar
beidscontracten voor bepaalde tijd. 

Mocht er toch een surplus aan mede
werkers ontstaan, dan is daarop het 
Sociaal Plan van toepassing. Bij de 
selectie van overtollige medewerkers 
worden hierbij de criteria gehanteerd 
die door de VSB zijn geformuleerd voor 
de invulling van de personele formatie 
bij reorganisaties. 
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Deze selectiecriteria zijn ook aan de 
orde geweest tijdens een presentatie 
aan de medewerkers van de afdeling 
Betalingsverkeer. Hieruit zou men kun
nen afleiden dat de leiding van de af
deling er, net zo min als de onderne
mingsraad, gerust op is dat alle veran
deringen door middel van natuurlijk ver
loop e.d. opgevangen kunnen worden. 
Wij denken hierbij met name aan de 
gevolgen van de toekomstige integratie 
met de afdelingen Betalingsverkeer van 
de bank. 

Kwaliteit van het werk 
Naast het vervallen van arbeidsplaat
sen, kunnen veranderingen in de kwali
teit van de te verrichten arbeid oorza
ken zijn van sociale problemen. Uiter
aard houdt het de betrokkenen ook 
bezig welke criteria gehanteerd zullen 
worden als er keuzen gemaakt worden 
wie ingezet wordt op welke werkzaam
heden. De directie heeft toegezegd, dat 
zoveel mogelijk kwalitatief gelijkwaardi
ge functies zullen worden aangeboden. 

Wij verwachten dat de nieuwe ARBO-
wetgeving omtrent het werken met 
beeldschermen, gevolgen zal hebben 
op het werken met imaging. Hierop 
antwoordde de directie dat met deze 
richtlijnen volledig rekening zal worden 
gehouden, zowel ten aanzien van de 
grootte van de beeldschermen als ten 
aanzien van de ergonomische aspec
ten van het meubilair. 

Personeelsbeleid 
Er zijn signalen bij de ondernemings
raad binnengekomen, dat er bij de af
deling Betalingsverkeer sinds kort een 
ander beleid gehanteerd wordt ten op
zichte van medewerkers die minder 
uren per week willen gaan werken (bij
voorbeeld aansluitend op een zwanger
schap). 

In de overlegvergadering heeft de di
rectie gesteld dat het beleid niet is 
gewijzigd, maar de uitvoeringspraktijk 

tijdelijk wel. Voorlopig worden geen 
verzoeken gehonoreerd om korter te 
mogen werken. Als reden hiervoor is 
aangegeven, dat een toename van het 
aantal part-timers op dit moment onge
wenst is, vanwege de problemen die 
men voorziet bij het inpassen van part
timers in de nieuwe werkwijze. Zodra 
imaging organisatorisch is ingevoerd, 
naar venA/achting medio 1995, zullen 
verzoeken om andere werktijden weer 
in behandeling worden genomen. 

De ondernemingsraad kan op zich be
grip opbrengen voor dit standpunt. Wel 
is het zo, dat het inpassen van full
timers waarschijnlijk op grotere proble
men zal stuiten dan bij part-timers. 
Straks vinden vrijwel alle werkzaamhe
den vanachter een beeldscherm plaats, 
wat betekent dat medewerkers maxi
maal zes uur per dag kunnen worden 
ingeschakeld. 

Een enkele medewerkster dreigt door 
de plotseling gewijzigde praktijk in de 
knel te geraken. Wij hopen dat het mo
gelijk is om hiervoor in goed overleg 
een oplossing te vinden. Een advies 
om "tijdelijk" ontslag te nemen, of om 
een contract voor bepaalde tijd te ac
cepteren, beschouwen wij niet tot de 
categorie van goede oplossingen. 

Mocht het inpassen van medewerkers 
in de nieuwe organisatie op grote pro
blemen stuiten, dan vertrouwen wij er
op dat de directie hierover met ons in 
overleg treedt. 

Integratie met de bank 
De voorgenomen integratie van de af
delingen Betalingsverkeer van het CB, 
VSB Utrecht en VSB Den Haag, zal 
over enige tijd door de Raad van Be
stuur aan de orde worden gesteld bij de 
Groepsondernemingsraad. De ver
wachting van onze directie is, dat dit 
pas zal gebeuren na het afronden van 
de DIA-organisatie. Voor wat betreft de 
vestigingsplaats heeft de directie aan-
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gegeven, dat er geen aanleiding is om 
te denken aan verhuizing naar bijvoor
beeld Utrecht. 

De komst van een aantal Haagse col
lega's staat los van het invoeren van 
imaging. De 4,6 arbeidsplaatsen waar 
het hier om gaat nemen hun "eigen" 
werk, en zelfs meer dan dat, mee naar 
Woerden. Imaging zal eerst op het 
Haagse betalingsverkeer worden toe
gepast. Wij hebben de directie verzocht 
ons op de hoogte te stellen van de re
sultaten van deze pilot. Het samenvoe
gen van de "Haagse" en "Woerdense" 
documentverwerking zal uiteraard pas 
mogelijk zijn nadat de adviesaanvraag 
over de integratie van de betrokken af
delingen is behandeld. 

Verhuizing naar Houttuinlaan 
Inmiddels is bekend geworden, dat er 
een verhuizing zal plaatsvinden van de 
afdeling Betalingsverkeer naar de 
Houttuinlaan. Hoewel het maar één 
straat verder is, is deze verhuizing vol
gens de letter van de Wet op de On
dernemingsraden adviesplichtig. Deze 
verhuizing heeft weliswaar geen con
sequenties op het gebied van reistijden 
en dergelijke, maar er zijn wel andere 
zaken die het bespreken waard zijn. 
Wij denken hierbij met name aan de 
VGW-aspecten; menig CB'er heeft im
mers "warme" herinneringen aan dit 
pand. Ook zijn er mogelijk gevolgen 
voor de organisatie van de afdeling en 
voor de samenwerking met andere af
delingen van het CB. 

Naar aanleiding van onze opmerkingen 
heeft de directie ons alsnog om advies 
gevraagd. Deze adviesaanvraag zullen 
wij zo spoedig mogelijk behandelen. 

Functiewaardering (BALANS) 

Enige maanden geleden hebben we 
met de directie afspraken gemaakt over 
het inschakelen van een externe des

kundige. Deze zal in opdracht van de 
OR een second opinion geven over het 
Balans-project. Inmiddels is de rappor
tage van het door ons benaderde bu
reau Berenschot gereed. Zodra dit rap
port door ons met de directie bespro
ken is, komen we op dit onderwerp te
rug. 

Detacheringsregeling 

Zoals we in ons vorige bulletin schre
ven, heeft de Groepsondernemings
raad bij de Raad van Bestuur aange
drongen op een detacheringsnota. In 
deze nota zou moeten worden aange
geven welk beleid VSB Groep voor
staat ten aanzien van medewerkers die 
(tijdelijk of definitief) gedetacheerd zijn 
bij een andere groepsmaatschappij. 
Hierbij valt te denken aan reiskosten
vergoedingen, reistijdcompensatie, het 
omgaan met verschillende beoorde
lingssystemen, en dergelijke. 

Begin juni is er inderdaad een nota ver
schenen, maar die heeft binnen het 
vertegenwoordigend overleg meer vra
gen dan antwoorden opgeleverd. Het 
onderwerp blijkt veelomvattender te zijn 
dan zelfs enkele ervaren GOR-leden 
dachten. 

Ook in de over
legvergadering 
met de Raad van 
Bestuur, op 7 
september 1994, 
is men er niet uit
gekomen. Er zal 
nu een nieuw 
voorstel worden 
opgesteld door 
een comité dat 
bestaat uit de 
directeur van de afdeling P&O en een 
aantal GOR-leden, waaronder Danny 
Werner. Die wil graag geïnformeerd 
worden door collega's die ervaring 
hebben (gehad) met detachering. 
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Roostervrije dagen 

In ons vorige bulletin schreven we, dat 
onze directie bij de VSB zou nagaan 
wat daar het beleid is ten aanzien van 
uitbetalen en/of inroosteren van roos
tervrije uren. In de overlegvergadering 
van 24 augustus is vastgesteld, dat het 
CB het beleid van de VSB zal volgen. 
Dat wil zeggen: 

• er worden voortaan geen RVU-da-
gen ingeroosterd. De voor 1994 inge
roosterde dagen blijven echter wel 
staan. 

• RVU-dagen kunnen alleen worden 
uitbetaald als iemand ze niet heeft 
kunnen opmaken. Dit ter beoordeling 
van de leiding. Het maximum aantal uit 
te betalen dagen is vijf. 

Over dit laatste punt zal binnen onze 
OR nog een discussie plaatsvinden. Er 
zijn namelijk leden die vinden dat uitbe
taling principieel onjuist is, omdat dit de 
doelstelling van RVU (bevordering 
werkgelegenheid) ondermijnt. 

Binnenkort zal een directiebulletin over 
dit onderwerp verschijnen. Hierin zal 
onder andere aandacht worden be
steed aan het verspreid over het jaar 
opnemen van RVU-dagen, zodat deze 
zich niet aan het eind van het jaar op
hopen. 

Uit het wandelcircuit kunnen wij tot slot 
melden, dat bij de VSB wordt gedacht 
aan het terugbrengen van de maxi
mumlengte van een aaneengesloten 
vakantie tot drie weken. 

Sociaal Jaarverslag 1993 

Onlangs verscheen het Sociaal Jaar
verslag 1993 van het CB. Opvallendste 
onderdeel is het openhartige en fraai 
opgeschreven interview met een drietal 
gedetacheerden. Ook op onze mede-
zeggenschapcollega's heeft dit inter

view indruk gemaakt. Er zal daarom 
binnenkort over gesproken worden bin
nen de Groepsondernemingsraad. 

Het Sociaal Jaarverslag hebben wij ook 
met onze directie besproken. Conclu
sies uit het interview heeft de directie 
niet getrokken, behalve dan dat met de 
nieuwe DIA-organisatie een einde zal 
komen aan de in dit interview beschre
ven onduidelijke werksituaties. 

Hieronder volgt een weergave van de 
belangrijkste andere vragen die wij aan 
de directie hebben voorgelegd. 

Functioneringsgesprekken 
Opnieuw blijkt het aantal functione
ringsgesprekken drastisch te zijn afge
nomen. Dit is een ontwikkeling die ons 
zorgen baart; de OR vraagt zich af of 
het systeem nog wel serieus wordt ge
nomen. Op onze suggestie om PZ een 
onderzoek te laten instellen, wilde de 
directie niet ingaan. PZ heeft net als 
het management opdracht om te zor
gen dat deze gesprekken plaatsvinden. 
Dit zal via een directiebulletin nog
maals onder de aandacht worden ge
bracht. 

Opleidingen 
De afname van het aantal vakgerichte 
opleidingen vervult de OR met zorg. 
Bijblijven op het vakgebied is vooral bij 
een "vergrijzende" organisatie als het 
CB van groot belang. Uit de organisatie 
bereiken ons geluiden die wijzen op 
een ontmoedigingsbeleid op het gebied 
van externe cursussen, seminars en 
dergelijke. 

De directie ontkende dat er van een 
ontmoedigingsbeleid sprake is; wel 
hebben deze zaken een tijdje in de knel 
gezeten. Voor wat betreft de vakge
richte opleidingen stelde de directie dat 
er weinig verloop is, dus weinig nieuw 
personeel, dus ook weinig AMBI-cur-
sussen en dergelijke. Voor het bijblijven 
op het gebied van methoden en tech-
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nieken, zal het accent verschuiven naar 
Systeemontwikkeling zelf, in plaats van 
ondersteuning vanuit een andere sec
tor. 

Langdurig zieken 
Uit het Sociaal Jaarverslag valt een 
sterke toename van het aantal langdu
rig zieke vrouwelijke werknemers op te 
maken. Dit zijn medewerksters die in de 
WAO zitten of daar binnenkort in te
recht komen, aldus de directie, maar dit 
ligt niet aan de werkomstandigheden. 

Dienstrooster Systems Operations 

De sluiting van Veenendaal heeft voor 
de afdeling SOP gevolgen gehad voor 
het ploegenrooster. Na enig passen en 
meten bleek het mogelijk, om een 
nieuw rooster te maken dat voldoet aan 
de schedulingscriteria die in overleg 
met de ondernemingsraad zijn opge
steld. Omdat er in het kader van Com-
pass nog vele veranderingen op stapel 
staan, zullen deze criteria over enige 
tijd waarschijnlijk moeten worden her
zien. 

Bijzondere aandacht van de OR heeft 
op dit moment het feit, dat de master-
consoleruimte tegenwoordig regelmatig 
onderbezet is, omdat de dienstdoende 
medewerker ook op de computerzaal 
taken heeft te doen. Wij vragen ons af 
of aan een eenmansbezetting niet te
veel risico's kleven. Stel bijvoorbeeld 
dat de betrokken medewerker 's nachts 
onwel raakt, zonder iemand te kunnen 
waarschuwen. 

Partnerpensioen 

Bij het invoeren van de nieuwe pen
sioenverzekering, een paar jaar gele
den, is het ondenA/erp "partnerpen
sioen" even aan de orde geweest. Dit 
bleek toen niet bespreekbaar, omdat 
het CB hiermee vooruit zou lopen op 
de VSB. We willen het weer een keer 
proberen, nu via onze vertegenwoordi

ging in de Groepsondernemingsraad. 
Onze commissie Arbeidsvoorwaarden 
zal een notitie opstellen. Coördinator 
van deze commissie is Bert Arts. 

WPO en privacy 

De ondernemingsraad heeft klachten 
gekregen over de computerbestanden 
die bij het testen van WPO worden ge
bruikt. Hier blijken onder andere privé-
gegevens van CB-medewerkers in voor 
te komen. Wij hebben deze klachten 
onder de aandacht van de directie ge
bracht. De directie wees op de geheim
houdingsplicht die medewerkers van 
het CB en van de VSB hebben, en 
vond het daarom niet nodig om bijzon
dere maatregelen te treffen. Wel zal de 
geheimhoudingsplicht nadrukkelijk on
der de aandacht worden gebracht bij 
het aantrekken van nieuw personeel. 

Maaltijdvergoeding 

Het CB heeft een forse naheffing van 
de belastingdienst gekregen. Dit van
wege de te geringe eigen bijdrage die 
bij de maaltijdverstrekking ingeval van 
overwerk en ploegendienst wordt ge
vraagd. Daarom is het nodig om de 
vergoedingen te herzien. Uitgangspunt 
hierbij is, dat fiscale consequenties van 
vergoedingen en andere regelingen 
altijd voor rekening zijn van het perso
neel, niet van het bedrijf. 

Dat uitgangspunt is niet leuk voor het 
personeel, maar het is nu eenmaal ge
accepteerd binnen het vertegenwoordi
gend overleg. Om de pijn te verzach
ten, hebben wij aan PZ een aantal sug
gesties gedaan die moeten voorkomen 
dat voor het vullen van een lege maag 
een volle portemonnaie nodig is. Be
slissingen hierover worden binnenkort 
venA/acht. 

Zoals we al eerder publiceerden, loopt 
er bij de VSB momenteel een onder
zoek naar de mogelijkheden van tele-
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werken. Aan dit onderzoel< doet ook 
het CB mee. Dus wie weet behoort u 
straks tot de gelukkigen die hun cate
ring geheel in eigen beheer kunnen 
nemen. 

Commissie VGW 

In ons vorige bulletin publiceerden we 
de nieuwe samenstelling van onze 
commissie Veiligheid, Gezondheid en 
Welzijn. Inmiddels is Vincent Rikkehnk 
benoemd tot voorzitter, terwijl Ton van 
Gessel het secretariaat op zich heeft 
genomen. 

De nieuwe commissie heeft besloten 
om met voortvarendheid de actiepunten 
van de vorige commissie op te pakken, 
waaronder de "speerpunten" die uit de 
vorig jaar gehouden enquête naar vo
ren zijn gekomen. Een ander punt waar 
de commissie aandacht aan zal beste
den is het ARBO-beleid op Groeps
niveau. Dit is een onderwerp dat bin
nen de Groepsondernemingsraad ter 
tafel zal komen. In een volgend bulletin 
hopen wij wat meer ruimte te kunnen 
inruimen voor het werk van deze com
missie. 

Centrale ondernemingsraad 

Op 18 augustus vergaderde de Centra
le Ondernemingsraad (COR) bij het 
CB. De COR bestaat uit vertegen
woordigers uit de Groepsonderne
mingsraad en uit de ondernemingsraad 
van AMEV. De COR vormt dus het ver
tegenwoordigend overleg op Fortis-
niveau binnen Nederland. Binnen de 
COR wordt momenteel onder andere 
gesproken over het harmoniseren van 
het sociaal beleid binnen Fortis, en 
over het creëren van een gezamenlijke 
interne arbeidsmarkt. 

Volgende vergaderingen 

De volgende OR-vergadering is op 6 
oktober 1994. 

Op 12 oktober is er een overlegverga
dering met de directie. Onder andere 
zal dan het Financieel Jaarverslag 
1993 worden besproken. Tevens zal 
voor deze vergadering een vertegen
woordiger van het bestuur (VSB Auto
matisering BV) worden uitgenodigd, om 
over de "algemene gang van zaken" 
van gedachten te wisselen. 

X 

Naar aanleiding van dit infORmatie-bulletin wil ik het volgende vragen of opmerken: 

naam 

kamer/telefoon 

sturen naar: OR-secretariaat, kamer 2.15, of Ondernemingsraad CB, postbus 425, 3440 AK Woerden 
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= infORmatie = 
bulletin van de ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken 

nummer 7/94, 15 november 1994 

Beste collega's, 

Ons najaarsbulletin bevat informatie 
over de vacature die binnenkort in de 
ondernemingsraad ontstaat. Verder 
blikken we terug op de overlegverga
dering van 12 oktober 1994, waarin we 
met de directie en een vertegenwoordi
ger van het bestuur hebben gesproken. 
Tevens informatie uit de Groepsonder
nemingsraad, berichten van de kant 
van de commissie VGW, en aandacht 
voor het thema functiewaardering. 

In ons vorige bulletin maakten we mel
ding van de risico's die verbonden zijn 
aan de eenmansbezetting van de com
puterzaal, 's nachts. Hier hebben we 
enkele reacties op gekregen. Deze 
zullen we venA/erken in de notitie die 
we binnenkort aan de directie zullen 
overhandigen. 

Nieuwe organisatie (DIA) 

In ons vorige bulletin schreven we ook 
dat op diverse plaatsen driftig wordt 
nagedacht over hoe de nieuwe organi
satie eruit moet komen te zien. Opval
lend hierbij is de wijze waarop te werk 
wordt gegaan bij DSN (Decentrale Sys
temen en Netwerken). Bij deze in op
richting zijnde afdeling gebeurt dit na
melijk in alle openheid, zodat iedereen 
zijn bijdrage aan het denkproces kan 
leveren. Of onze hoofddirectie dit ziet 
als een positief neveneffect van Switch, 
is vooralsnog niet duidelijk. 

Het probleem van problemen is, dat ze 
niet wachten tot de organisatie daarop 
is aangepast. Zo zag de directie zich 

onlangs genoodzaakt om een aparte 
WPO-Helpdesk in het leven te roepen. 
Twee medewerkers van Services kre
gen van de ene op de andere dag te 
horen dat zij deze Helpdesk moesten 
gaan bemannen. Na overleg met de 
OR moest de directie toegeven dat de 
manier waarop dit gegaan is niet de 
schoonheidsprijs verdient. We moeten 
het ook niet zien als vooruitlopen op 
DIA, maar als oplossing voor een acuut 
probleem, namelijk dat de WPO-kanto-
ren geconfronteerd worden met een 
slecht bereikbaar servicebureau. 

Over de definitieve inrichting van de 
organisatie, waaronder Helpdesk en 
DSN, zullen zoals afgesproken in de
cember voorstellen worden gepresen
teerd aan de OR en aan de Groepson
dernemingsraad. De nieuwe DIA-orga
nisatie moet in februari 1995 rond zijn. 
Daarna zal het vertegenwoordigend 
overleg zich ook buigen over de afde
ling Administratieve Organisatie & Con
trole (AOC) die momenteel bij de VSB 
in Utrecht in de maak is, en waarbij di
verse raakvlakken met DIA zijn te be
speuren. 

Het ligt voor de hand om nu te schrijven 
dat er veel gebeurd is en dat er nog 
een heleboel veranderingen op ons af
komen, maar dat bewaren we tot de 
kerstboodschap van onze voorzitter. 

Vacature ondernemingsraad 

Zoals bekend, zal Ton van Gessel op 1 
december 1994 het CB verlaten. Voor 
de ondernemingsraad heeft dit tot ge-
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volg, dat er een vacature ontstaat in de 
kiesgroep Operations & Services. 

Dit betekent dat zich vanuit deze sector 
kandidaten kunnen aanmelden voor het 
lidmaatschap van de ondernemings
raad. De formele kandidaatstellingspro
cedure schrijft voor, dat eerst de vak
bonden worden aangeschreven met de 
vraag of zij kandidaten willen voordra
gen. Daarna kunnen er zogenaamde 
"vrije lijsten" worden ingediend, voor 
kandidaten die zich niet namens een 
vakbond kandidaat stellen. 

De verkiezingsdatum is, conform ons 
reglement, vastgesteld op 25 januari 
1995. Kandidaten moeten op deze da
tum minstens een jaar lang in vaste 
dienst bij het CB zijn. Ze moeten op 25 
oktober 1994 volgens de personeels
administratie behoren tot de sector 
Operations & Services. 

De collega's die zich voor deze verkie
zingen kandidaat kunnen stellen, heb
ben inmiddels allemaal een brief van 
ons ontvangen. Ook de vakbonden zijn 
door ons aangeschreven. Het blijkt dat 
enkele vakbonden de neiging hebben 
om al hun leden bij het CB aan te 
schrijven, ook die uit andere kiesgroe
pen. Van VHP is bericht ontvangen dat 
men geen kandidaten zal voordragen. 

De kandidaatstelling door de vakbon
den sluit op 21 december 1994. Na de
ze datum zal worden vastgesteld, hoe
veel handtekeningen nodig zijn voor 

5 december 

Bij PZ maakten wij de blits 
met een procedure uit de gids. 

Op bladzij D 9-1 
leest u meteen 

dat het goede hart van onze baas 
iets sneller klopt met Sinterklaas. 

Dankzij de ondernemingsraad 
staat u dan al om 16 uur op straat. 

degenen die zich via een vrije lijst 
kandidaat willen stellen. De kandidaat
stelling voor de vrije lijsten sluit op 4 
januari 1995. 

Wanneer zich geen kandidaten aan
melden, dan vervalt de vacante zetel 
van Operations & Services aan de 
kiesgroep Systeemontwikkeling. In de
ze kiesgroep waren bij de laatste OR-
verkiezingen namelijk meer kandidaten 
dan er zetels beschikbaar waren. 

Heeft u belangstelling, laat dat dan zo 
snel mogelijk aan ons weten (ook als u 
van plan bent om zich via een vakbond 
kandidaat te stellen). Mocht tijdens de 
procedure duidelijk worden dat het 
houden van verkiezingen niet nodig is, 
dan kunnen wij de opvolger/ster van 
Ton van Gessel alvast bij het OR-werk 
betrekken. 

Heeft u vragen, dan kunt u zich wenden 
tot onze verkiezingscommissie. U kunt 
natuurlijk ook altijd een van de andere 
OR-leden aanspreken als u informatie 
wilt hebben. 

De verkiezingscommissie bestaat uit: 
Loes van Duijvenbode, Kees Kerkhove 
en Nico Spilt. Laatstgenoemde is in 
plaats van Ton van Gessel benoemd 
tot secretaris van deze commissie. Tel. 
03480-38886. 

Overlegvergadering 12 oktober 1994 

Op 12 oktober vond er een overlegver
gadering met de directie plaats. Voor 
deze vergadering was de heer Tiemens 
uitgenodigd, als vertegenwoordiger van 
het bestuur (VSB Automatisering B.V.) 
van het CB. 

Naar aanleiding van het Financieel 
Jaarverslag 1993 hebben wij een aan
tal vragen aan de directie en het be
stuur voorgelegd. Daar zaten enige 
financieel-technische vragen bij, die 
naar onze tevredenheid door de direc-
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tie zijn beantwoord. Deze vragen zullen 
voor de meeste lezers van dit bulletin 
niet interessant zijn; heeft u hiervoor 
wel belangstelling, neem dan contact 
met ons op. U kunt hiervoor de bon ge
bruiken achter in dit bulletin. 

Hieronder gaan wij in op de onderwer
pen met een meer algemeen karakter. 

Personeelsverloop 

Het personeelsverloop bij het CB blijkt 
de afgelopen paar jaar vrijwel nihil te 
zijn. De OR voorziet door dit geringe 
verloop verstarring van het bedrijf ont
staan. Wij verwachten dat in de ko
mende tijd maatregelen nodig zijn om 
hier iets aan te doen, bijvoorbeeld in de 
vorm van scholing en roulatie van per
soneel. 

De directie antwoordde dat daar weinig 
ruimte voor is, gezien het surplus aan 
personeel dat bij de nieuwe organisatie 
zichtbaar zal worden. De kans op ver
starring is echter niet groot, gelet op de 
steeds zwaardere eisen die de bank 
aan het CB stelt, en de nieuwe techno
logieën waar we mee te maken krijgen. 
De centrale systemen zullen worden 
vernieuwd, omdat SPRINT moeilijk on
derhoudbaar is geworden. Volgend jaar 
zal in overleg met AMEV, AG en ASLK 
een totaalplan worden gemaakt voor de 
aanpak van systeemontwikkeling. Dit 
plan zal voor alle fasen van ontwikke
ling de toe te passen methoden, tech
nieken en hulpmiddelen omvatten. Het 
door de OR gesignaleerde gevaar van 
"aderverkalking" is volgens de directie 
kortom niet zo groot. 

Reorganisatie bij Operations 

Andere gevaren zijn er wel, als we in 
het jaarverslag de eenmalige post 
"reorganisatievoorziening betreffende 
de afdeling Operations" van 4,8 miljoen 
tegenkomen. Dit heeft natuurlijk be
trekking op de resultaten van het Com

pass-onderzoek. Bij het vaststellen van 
deze reorganisatievoorziening is men 
uitgegaan van 30 arbeidsplaatsen die 
komen te vervallen. Dat kan op ver
schillende manieren gebeuren, alles op 
basis van het Sociaal Plan dat geldt tot 
1998. In de volgende overlegvergade
ring zullen de heren Morsink en Van 
Vliet een toelichting geven op de wijze 
waarop de reorganisatie bij Operations 
in hun ogen zal moeten plaatsvinden. 

Secundaire arbeidsvoorwaarden 

De ondernemingsraad heeft veel klach
ten gekregen over de overgang naar de 
secundaire arbeidsvoonA^aarden van de 
VSB. Dit betreft met name het overslui-
ten van hypotheken. We kunnen gerust 
stellen dat er sprake is van een stel
selmatig onzorgvuldige behandeling 
van collega's. Afspraken worden niet 
nagekomen, stukken raken zoek, ver
keerde gegevens komen in akten, be
talingen aan bouwers worden niet of 
veel te laat uitgevoerd, rente en aflos
sing worden veel te laat geïncasseerd. 
Dit probleem is diverse malen onder de 
aandacht gebracht, zowel bij de CB-di-
rectie als bij de bank zelf. Onze indruk 
is, dat de betreffende afdeling haar 
taak niet aankan. Ons hebben immers 
ook berichten van gelijke strekking be
reikt van gewone klanten van de VSB. 
Dit heeft een zeer slechte uitstraling 
voor de VSB Bank. 

Hierop reageerde de heer Tiemens 
door toe te geven dat de administratie 
slecht functioneert. Bij zijn eigen werk
zaamheden heeft hij hier ook veel hin
der van. Er wordt echter hard gewerkt 
aan verbeteringen. In het nieuwe 
hoofdkantoor op Rijnsweerd komt er 
een kantoor dat speciaal bestemd is 
voor personeelsleden. Tijdens de 
overlegvergadering konden enkele OR-
leden meedelen dat de behandeling 
van hun eigen hypotheekaanvragen op 
dit moment vlot en op een uiterst vrien
delijke manier gebeurt. Hopelijk profite-
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ren ook de "echte" klanten van deze 
verbeteringen. 

Nul-urencontracten 

Het CB kent een paar medewerksters 
die een zogenaamd nul-urencontract 
hebben. Dit zijn contracten waarbij ie
mand op bepaalde tijden wel oproep
baar moet zijn, maar nooit van te voren 
weet of en hoeveel uren er gewerkt 
moet worden. Enige tijd geleden heeft 
de Hoge Raad een uitspraak gedaan 
naar aanleiding van het misbruik dat 
van dit soort contracten wordt gemaakt. 
Daarom zullen ze ook bij het CB gaan 
verdwijnen. Een van de mogelijkheden 
is dat de betrokkenen via een uitzend
bureau worden ingeschakeld. Wel zal 
een oplossing moeten worden bedacht 
voor het verschijnsel nul-urencontract 
voor onbepaalde tijd. 

Verhuizing Betalingsverlceer 

In de overlegvergadering is ook ge
sproken over de verhuizing van de af
deling Betalingsverkeer naar de Hout
tuinlaan. Het pand was al eerder in ge
bruik genomen door de afdeling Beta
lingsverkeer van Den Haag. In de loop 
van 1995 zal ook de Telebank van Den 
Haag naar Woerden verhuizen. 

Met de directie is afgesproken dat onze 
commissie VGW aandacht zal beste
den aan de kwaliteit van de nieuwe 

huisvesting. De eerste indruk van de 
commissie is, dat het pand behoorlijk 
onderhanden is genomen. Sommige 
zaken, zoals de zonwering, zullen bin
nenkort worden geregeld. De echte 
vuurdoop zal plaatsvinden zodra in 
1995 de zon zich van het zuidelijk half
rond heeft teruggetrokken. 

Op het moment waarop dit bulletin ver
schijnt is de verhuizing van Betalings
verkeer net achter de rug. Op de ver
huisdag zelf is de afdeling 's middags 
gesloten geweest. Na overleg met de 
ondernemingsraad heeft de directie 
besloten, de medewerkers op deze 
middag vrijaf te geven. Dit om een 
dreigend conflict met de afdelingslei
ding over het verplicht opnemen van 
roostervrije uren te voorkomen. 

Is het oké met de VSB? 

Aan het eind van de overlegvergade
ring sprak de heer Tiemens enige 
woorden over Fortis, VSB Groep en 
VSB Bank. Met de aankoop van ASLK 
is het beoogde bankassurance-concept 
van Fortis tot stand gekomen in Neder
land en België. Binnen Fortis zal nu 
gewerkt gaan worden aan verbetering 
van de samenwerking, aan uitwisseling 
en aan het profiteren van synergie-ef-
fecten. Hierbij wordt tegelijk aan kos-
tenbeperking gewerkt. Er vallen geen 
grote acquisities meer te verwachten, 
hoogstens nog SNS. De VSB wil hier
mee nog steeds graag afspraken ma
ken, maar voor samenwerking heb je er 
twee nodig, aldus de heer Tiemens. 

Het gaat slecht met het retailbedrijf van 
VSB Bank. De heer Tiemens bekijkt dit 
vooral vanuit zijn positie als treasurer. 
het verstrekken van leningen gaat 
meestal nog wel goed, maar het aan
trekken van spaargeld dat daarvoor 
nodig is lukt niet. Met name in de grote 
steden wijken de spaarders massaal uit 
naar allerlei beleggingsfondsen. De 
marge tussen het aantrekken en uitzet-
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ten van geld staat dus op z'n kop. Ook 
bij de hypotheekverstrekking zijn er 
problemen, als gevolg van hypotheek
adviseurs die nogal gevoelig zijn voor 
de provisies die ze zelf kunnen opstrij
ken. 

Het zorgelijke in het verhaal van 
Tiemens is dat men geen echte oplos
sing ziet. Er is geen plan om deze pro
blemen aan te pakken, behalve dan 
grote besparingen op de kosten. Hierbij 
denkt men aan het verminderen van 
het aantal kantoren, meer inschakelen 
van intermediairs, en het zogeheten 
Telebanking; dit is telefonisch bankie
ren, waar VSB Den Haag al veel erva
ring mee heeft. 

Groepsondernemingsraad 5 oktober 

In de GOR-vergadering van 5 oktober 
gaf directeur Van Nuenen een presen
tatie over de strategie van VSB Bank. 
De bank leidt aan het laatste-meter-
probleem. Het naar binnen lokken van 
klanten lukt prima, maar de laatste fase 
- het vragen om even een handteke
ning te zetten - mislukt vaak. Switch 
blijkt wel te werken, blijkt uit bezoeken 
van hiertoe ingehuurde mystery-klan-
ten, maar het effect ebt na enige weken 
weer weg. Door nieuwe produkten als 
"Switch-case" aan te bieden hoopt men 
het effect te verlengen. 

Opvallend is wel dat de heer Van 
Nuenen een stuk positiever is dan zijn 
collega Tiemens: met z'n allen de 
schouders eronder, flink Switchen, dan 
lukt het wel. 

Aansluitend op de heer Van Nuenen 
verzorgde de heer Van den Berg, voor
zitter van de Raad van Bestuur, een 
toelichting op de strategie van VSB 
Groep. Er zijn vier aandachtsgebieden: 

• nationale distributie. De VSB wil 
naar een landelijke dekking, speciaal 
om de zakelijke markt te kunnen bedie

nen; gevolg is dat men moet investeren 
in SNS-gebied. 

• verbetering van de treasury. Dit kan 
vele miljoenen aan de winst toevoegen. 

• kostenbeheersing. Hierbij is het uit
gangspunt dat de kosten niet evenredig 
meestijgen met de volumegroei. 

• private banking. Bedienen van wel
gestelde klanten blijkt een interessante 
markt te zijn. 

Groepsondernemingsraad 2 
november 

Op 2 november was er weer een GOR-
vergadering, gevolgd door een overleg
vergadering met de Raad van Bestuur. 
Hieronder noemen we de belangrijkste 
gespreksondenA/erpen: 

• De VSB-banken Den Haag en 
Utrecht hebben het voornemen om in 
1995 tot een juridische fusie te komen, 
met terugwerkende kracht vanaf 1 ja
nuari 1995. Dit betekent onder andere 
dat ook de beide ondernemingsraden 
worden samengevoegd. 

• Er zijn aanvullende afspraken ge
maakt over bedrijfssparen en spaar
loon. Informatie hierover is onlangs 
naar ieders huisadres gestuurd. 

• De Centrale Ondernemingsraad 
heeft een discussiestuk opgesteld over 
een gecoördineerd sociaal beleid bin
nen Fortis. Dit zou ook voor het CB/DIA 
weieens heel belangrijk kunnen wor
den, gelet op onder andere het volgen
de punt: 

• Aan de GOR en aan de OR van 
AMEV is een advies gevraagd over een 
"integratieonderzoek consumentenkre
diet". Er zullen meer van dit soort on
derzoeken komen. De bedoeling is om 
binnen Fortis tot besparingen op de 
backoffice te komen. Hierbij zullen keu-

infORmatie 7/94 15-11-94 blad 5 



zen worden gemaakt over de plaats 
waar informatiesystemen neergezet 
worden. Dit kan grote gevolgen voor 
het CB hebben, zowel negatief als po
sitief. 

• Detacheringsbeleid. Het heeft onze 
vertegenwoordigers in de GOR grote 
moeite gekost om duidelijk te maken 
dat detachering niet alleen een pro
bleem van het CB is, maar ook van de 
andere Groepsmaatschappijen, met 
name VSB Utrecht en Den Haag. Vlak 
voor het uitkomen van dit bulletin ver
schenen er nieuwe voorstellen van de 
afdeling Personeel en Organisatie van 
VSB Groep. Daar komen we de vol
gende keer op terug. 

• Sinds kort is er een wet van kracht 
betreffende seksuele intimidatie op de 
werkvloer. Bij de VSB zijn hiervoor al 
regels opgesteld, waarbij de bedrijfs
arts fungeert als vertrouwenspersoon. 

Commissie VGW 

De commissie Veiligheid, Gezondheid 
en Welzijn besteedt momenteel veel 
aandacht aan de onderwerpen ziekte
verzuimbeleid en de instelling van een 
Arbo-dienst. De directie van het CB wil 
dit soort dingen graag uitbesteden aan 
"Utrecht", maar heeft in deze zaken na
tuurlijk in de eerste plaats een eigen 
verantwoordelijkheid. Dit laatste werd 
ook nog eens onderstreept door de 
heer Tiemens, in de overlegvergade
ring van 12 oktober. 

Over de verhuizing van Betalingsver
keer, waar de commissie VGW bij be
trokken is, hebben we hiervoor al een 
en ander geschreven. 

Met het vertrek van Ton van Gessel 
ontstaat er een vacature in de com
missie. Zodra het nieuwe OR-lid be
kend is, zal deze vacature weer worden 
ingevuld. Voorlopig treedt de OR-se-
cretaris als vervanger op. 

Namens de commissie VGW heeft Vin
cent Rikkerink zitting genomen in de 
kunstcommissie van het CB. 

Bezoek Arbeidsinspectie 

Op 30 september is het CB bezocht 
door iemand van de Arbeidsinspectie. 
Doel van dit bezoek was om te kijken 
naar de Arbo-zorg bij het CB. Dat nam 
waarschijnlijk niet veel tijd in beslag, 
omdat het CB nog helemaal geen Arbo-
jaarplan heeft. De directie wil dat kopen 
van de VSB, maar daar hebben ze ook 
nog niet zoiets. 

Daarna vond er een rondleiding door 
de gebouwen plaats. Hierbij was ook 
iemand van de commissie VGW aan
wezig. Opvallendste ervaring was dat 
er bij het CB - afgezien nog van koffie 
- erg veel chemicaliën worden ge
bruikt. Verder leek er weinig op te mer
ken. Er komt nog een verslag van de 
Arbeidsinspectie. 

Functiewaardering 

Zoals bekend, heeft bureau Berenschot 
op ons verzoek een rapport geschre
ven over het invoeren van een nieuw 
functiewaarderingssysteem bij het CB. 
Onlangs hebben we dit rapport bespro
ken. Belangrijkste conclusie is, dat het 
huidige Basys-systeem behoorlijk on
geschikt is om automatiseringsfuncties 
in onder te brengen. Proberen dit sys
teem tegen te houden heeft echter 
geen zin. 

Het rapport van Berenschot is nog niet 
officieel met de directie van het CB be
sproken. Wel heeft de directie laten 
weten dat het proces (Balans) gewoon 
doorgaat. Dit geldt dus ook voor de 
voorlopige inschaling in de VSB-sala
risstructuur, die op zich niets te maken 
heeft met de invoering van Basys. 
Versnelde invoering van de VSB-sala
risstructuur zou nodig zijn om te voor
komen dat er binnen DIA straks ver-
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schillende salarissystemen naast el
kaar bestaan. Ons lijkt dat niet zo'n be
zwaar. Bovendien hebben we inmiddels 
een flinke ervaring opgedaan met het 
door elkaar lopen van vergoedingssys
temen, denk bijvoorbeeld aan de di
verse detacheringsregelingen. 

Overige onderwerpen 

Onze commissie Arbeidsvoorwaarden 
is bezig zich het lot aan te trekken van 
de ongehuwde medemens. Zo zal zij 
binnenkort een voorstel indienen be
treffende het invoeren van een partner
pensioen. Ook het aanpassen van ar
beidsvoorwaarden voor niet-huwelijkse 
samenlevingsvormen heeft de aan
dacht van deze commissie. 

Op persoonlijke titel hebben enkele 
OR-leden zich verdiept in de proble
men met het uitleveren van tweede
hands pc's door de firma LCI. De be
langrijkste oorzaak is dat de kantoren 
hun oude spullen vaak langer vasthou
den dan waar men bij het opzetten van 
dit project van is uitgegaan. LCI heeft 
toegezegd hierover een brief te sturen 
aan degenen die vergeefs hebben in
getekend op tweedehands apparatuur. 

Andere onderwerpen die misschien uw 
en onze dagelijkse ellende kunnen ver

lichten: aanpassing van de glijdende 
werktijden, het invoeren van een car
pool-regeling, en de deelname aan het 
proefproject telewerken dat binnenkort 
waarschijnlijk van start gaat. Buiten 
onze optiek valt het verzoek om te zor
gen voor een stallingsgelegenheid voor 
racefietsen: daarvoor moeten we de 
liefhebbers verwijzen naar het Facilitair 
Bedrijf van de heer Meussen. 

Afscheid Ton van Gessel 

Vanaf deze plaats bedanken wij Ton 
van Gessel voor de bijdrage die hij aan 
ons werk heeft geleverd gedurende de 
korte periode dat hij in ons midden was. 
Wij wensen hem veel succes bij zijn 
nieuwe werkgever. 

Volgende vergaderingen 

De volgende OR-vergadering is op 24 
november 1994. Van 30 november t/m 
2 december volgen wij een OR-cursus. 
Traditiegetrouw zal de heer Jooren een 
gedeelte van deze cursus bijwonen. 

De eerstvolgende overlegvergadering 
met de directie staat genoteerd op 13 
december 1994. Een dag later verga
dert de Groepsondernemingsraad. 
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X 

Naar aanleiding van dit infORmatie-bulletin wil ik het volgende vragen of opmerken: 

naam 

kamer/telefoon 

sturen naar: OR-secretariaat, Icamer 2.15, of Ondernemingsraad CB, postbus 425, 3440 AK Woerden 
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