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Dit is de tweede keer dat wij een bijdrage mogen leveren aan hiet jaarverslag van de 

Groepsondernemingsraad. Vorige keer moesten wij dat nog doen vanuit onze besctieiden 

positie ais waarnemer, maar sinds augustus 1993 is onze Ondernemingsraad met twee 

leden vertegenwoordigd in de GOR. 

De Ondernemingsraad van tiet Computercentrum Bondsspaarbanken - i n de wandel

gangen CB Woerden- bestaat uit negen leden: 

André Bensdorp, Voorzitter 

Ferdi Kooiman 

Harry Koopman 

Marco van Oosten 

Do Satiuleka 

Nico Spilt, Secretaris 

Jos Vrijssen 

Danny Werner 

Piet Zuidervaart 

André en Nico zijn tevens lid van de Groepsondernemingsraad. André is bovendien lid van 

de Centrale Ondernemingsraad. 

In mei 1994 zullen er voor een nieuwe Ondernemingsraad verkiezingen plaatsvinden. 

Ontwikkelingen 

Het belangrijkste onderwerp waar wij in 1994 mee te maken krijgen, is de nieuwe 

organisatie. Dat wordt een zaak waar de Groepsondernemingsraad een centrale rol in 

speelt, omdat tiierbij ook de automatiseringsafdelingen van VSB Bank uit Utrecht en 

Den Haag betrokken zijn. in een wat verdere toekomst zal dit integratieproces ook gevolgen 

voor de werkgelegenheid van ons en onze bankcollega's hebben. 

Een ander belangrijk onderwerp is de verdere harmonisatie van onze arbeidsvoorwaarden 

met die van VSB Bank. In 1993 zijn de secondaire arbeidsvoorwaarden vrijwel volledig 

gelijkgetrokken met die van de bank. De komende jaren zullen ook de salarisstructuur, 

het functiewaarderingssysteem en het beoordelingssysteem van de bank worden over

genomen. 

Wijziging bestuursstructuur 

Zoals we in het vorige jaar^^erslag schreven, is het Computercentrum Bondsspaarbanken 

een coöperatieve vereniging waar diverse banken lid van zijn. Het CB is daarom geen 

onderdeel van VSB Groep, maar een zelfstandig bedrijf. Via de ledenvergadering, die twee 

keer per jaar plaatsvindt, kunnen de bij het CB aangesloten banken invloed uitoefenen op 

het beleid van de vereniging. 

Het bestuur van de vereniging werd van oudsher gevormd door afgevaardigden van de 

aangesloten (spaar) ban ken. Halverwege 1993 besloot de ledenvergadering van het CB tot 

een statutenwijziging waardoor behalve natuurlijke personen ook rechtspersonen tot het 

bestuur kunnen toetreden. Met grote meerderheid van stemmen werd het bestuur 

overgedragen aan een besloten vennootschap die behoort tot VSB Groep. Vanaf dat 

moment ligt er dus een directere bestuurlijke lijn tussen het CB en VSB Groep. 



In de cursus die onze Ondernemingsraad in maart 1993 volgde, waren onder anderen de 

heren Röell (Hoofd Juridische Zaken) en Offers (Secretaris Raad van Bestuur) te gast. 

Zeer verhelderend was de informatie die zij ons gaven over de juridische structuur van 

VSB Groep en over de te verwachten ontwikkelingen. 

In oktober was de heer Tiemens gast bij onze overlegvergadering met de Directie. Samen 

met de heren Schuurhuis en Offers vormt hij het bestuur van VSB Automatisering B.V. die 

op haar beurt het CB bestuurt. De heer Tiemens benadrukte dat de gewijzigde bestuurs

structuur geen afbreuk doet aan de invloed van de Coöperatieve Vereniging op het beleid 

van het CB. 

Nieuwe organisatie 

De bedoeling van de hiervoor beschreven bestuurlijke wijziging is duidelijk: VSB Groep 

wil haar automatisering directer kunnen aansturen. Bij deze gewijzigde juridische structuur 

-d ie op zich voor het personeel van het CB geen gevolgen heeft- zal het niet blijven. 

Zo zijn er organisatiewijzigingen te venwachten waarbij zowel het CB als de automatise

ringsafdelingen van VSB Bank Utrecht en Den Haag betrokken worden. 

Aanvankelijk zouden wij ai in september 1993 geïnformeerd worden over de voorgenomen 

organisatiewijzigingen, maar dit is keer op keer uitgesteld. Overigens ontvingen wij in juni 

1993 al een adviesaanvraag over het inzetten van externe adviseurs. Omdat deze heren 

echter al een tijdje bij het CB aan het werk waren, vonden wij het uitbrengen van een 

advies niet zo relevant. 

De besluitvorming over de nieuwe organisatie zal naar verwachting in 1994 rondkomen. 

De adviesprocedures zullen via de Groepsondernemingsraad worden geleid. 

De nieuwe organisatie zal bestaan uit automatiseringsmedewerkers uit Woerden, Utrecht en 

Den Haag. Eerst zullen de afdelingen bij elkaar worden geteld. In een latere fase zal worden 

gekeken hoeveel functies op welke plekken er nodig zijn. Dat laatste wordt ook wel 

"volumebeleid" genoemd. Omdat dat beleid nu nog niet gevoerd kan worden, is de Directie 

van het CB de laatste jaren terughoudend geweest op het gebied van promoties. 

Ook is de afgelopen jaren sprake van een vrijwel volledige personeelsstop. 



Werkgelegenheid 

Het CB tieeft in 1993 een programma aangesctiaft dat men kan gebruiken om 

vergelijkingen te maken met de produktieprocessen bij andere computercentra. Binnen 

Fortis maakt onder andere ook AMEV gebruik van deze zogenoemde COMPASS-enquête. 

Met dit programma kan worden vastgesteld op welke onderdelen van de operationele 

processen mogelijk besparingen te behialen zijn. Bij het CB kan dit op.termijn een verlies 

van enkele tientallen arbeidsplaatsen betekenen. 

Ook bij de andere afdelingen zal de komende jaren, als gevolg van de integratie met de 

automatiseringsafdelingen van Utrecht en Den Haag, de werkgelegenheid verminderen. 

Het spreekt vanzelf dat de Ondernemingsraad deze ontwikkelingen nauwlettend volgt, 

temeer daar er (we schrijven 1993)'voor het CB nog geen sociaal plan is overeengekomen 

met de vakorganisaties. 

Zoals u in de inleiding van dit jaarverslag kunt lezen is de afnemende werkgelegenheid ook 

voor de Groepsondernemingsraad een kwestie die met enige zorg tegemoet wordt gezien. 

Het is zaak dat voor degenen die uit de boot dreigen te vallen, tijdig mogelijkheden worden 

geschapen voor bijvoorbeeld omscholing. 

Positie van het vertegenwoordigend overleg 

Voor het vertegenwoordigend overleg is 1993 een lastig en onoverzichtelijk jaar geweest. 

Om een voorbeeld te noemen: in 1993 is besloten dat de automatiseringsafdeling van 

VSB Bank Den Haag zal worden verhuisd naar Woerden. Bij deze beslissing is wel de 

Ondernemingsraad van Den Haag betrokken geweest, maar niet de Ondernemingsraad 

van het CB. (Overigens mogen we zeggen, dat wij over het algemeen zeer goed worden 

geïnformeerd door onze Directie.) 

Een ander voorbeeld is het verplaatsen van medewerkers van Woerden naar Utrecht of 

omgekeerd. Omdat dit op basis van "detachering" gebeurt, is er geen sprake van reorgani

saties in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en kan het vertegenwoordigend 

overleg alleen maar met argusogen toekijken. Dit is bijvoorbeeld het geval geweest met de 

afdeling EDP Audit van het CB, die halverwege 1993 werd overgeplaatst naar VSB Groep. 

De Directie heeft toegezegd dat wij hier in het kader van de reorganisatie alsnog een 

adviesaanvraag over zullen krijgen. 

Een probleem waarmee wij sinds ons toetreden tot de GOR worden geconfronteerd, is dat 

wij nogal eens van het overlegkastje naar de Directiemuur worden gestuurd. Onze Directie 

verwijst ons dan voor een bepaald onderwerp naar de GOR, terwijl we in de GOR te horen 

krijgen dat we over dat onderwerp onze Directie moeten aanspreken. Naarmate onze 

collega-ondernemingsraden meer vertrouwen krijgen in de overlegstructuur op Groeps

niveau, zullen deze problemen wel verminderen. 

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden 

In maart 1993 vroeg de Directie ons, akkoord te gaan met een volledige adoptie van 

de bank-CAO en de arbeidsvoorwaarden van VSB Bank. De Ondernemingsraad heeft 

hiermee, na een grondige studie, ingestemd. Overigens had het CB de afgelopen jaren al 

veel regelingen uit de Bank-CAO overgenomen. 

Met ingang van 1 mei 1993 zijn de secondaire arbeidsvoorwaarden gelijkgetrokken. 

Voor enkele regelingen zijn overgangsbepalingen afgesproken. De medewerkers van het 

CB kunnen voortaan ook gebruik maken van bankdiensten tegen personeelscondities. 

Een tegenvaller is, dat we hiervoor in Woerden nog niet terecht kunnen bij de plaatselijke 

VSB Bank. Daardoor is deze "aanhaakbank" nogal wat hypotheken en bedrijfsspaarreke-

ningen kwijtgeraakt aan VSB Bank Utrecht 



Een belangrijke oven/veging om de arbeidsvoorwaarden gelijk te trekken, is de te verwachi-

ten integratie van tiet CB met onderdelen van VSB Bank. Omdat dit proces waarschijnlijk 

enkele jaren in beslag zal nemen, zou dit betekenen dat het personeel van het CB geruime 

tijd geen zeggenschap heeft over de eigen arbeidsvoorwaarden. Hel is immers de Onder

nemingsraad van VSB Bank die wordt geraadpleegd over wijzigingen in de secondaire 

arbeidsvoorwaarden. Daarom hebben wij met onze Directie afgesproken dat ons instem

mingsrecht op het gebied van arbeidsvoorwaarden vooralsnog behouden blijft, totdat onze 

medezeggenschap goed geregeld is. 

Hoewel de secondaire arbeidsvoorwaarden tot nog toe vooral op het terrein van de afzon

derlijke ondernemingsraden liggen, zien we af en toe ook onderwerpen op de agenda van 

de Groepsondernemingsraad terecht komen. Een voorbeeld hiervan is de detacherings

regeling, waar in 1994 een beslissing over wordt genomen. Omdat er binnen VSB Groep 

steeds meer detacheringen plaatsvinden, is het belangrijk dat er een uniforme regeling 

komt. Het komt nu vaak voor dat er grote verschillen zijn op het gebied van bijvoorbeeld 

reiskostenvergoedingen en reistijdcompensatie. 

Integratie met V S B Bank-afdelingen 

Het CB verleent al enkele jaren huisvesting aan de afdeling Fiat & Faciliteiten (F&F) van 

VSB Bank Utrecht. De werkzaamheden van deze afdeling staan in nauw verband met die 

van de afdeling Betalingsverkeer van het CB. Begin 1993 kregen wij een adviesaanvraag 

betreffende de integratie van deze twee afdelingen. Ook de Ondernemingsraad van 

VSB Bank is door zijn Directie om advies gevraagd. Beide ondernemingsraden hebben 

een positief advies uitgebracht. 

Voor de circa 15 medewerkers van F&F betekende deze integratie, dat ze een nieuwe 

functie kregen binnen de afdeling Betalingsverkeer. Voorlopig blijven ze in dienst van 

VSB Bank Om eventuele problemen op te vangen, is er een Begeleidingscommissie 

ingesteld, waarin ook vertegenwoordigers van de beide ondernemingsraden zitten. 

Deze commissie heeft één klacht ter behandeling gekregen. 

Ook op het gebied van de ondersteunende diensten is in 1993 een integratieproces op 

gang gekomen. In de Groepsondernemingsraad is de adviesaanvraag over de hoofdlijnen 

van de organisatiestructuur "Facilitair bedrijf" ter tafel gekomen. In deze nieuwe structuur 

zullen de verschillende ondersteunende diensten van VSB Bank Utrecht, VSB Bank 

Den Haag en het CB worden opgenomen. Voor wat betreft het CB zijn hierbij onder andere 

de Technische Dienst, de magazijnen en de afdeling Inkoop betrokken. In november 1993 

verzorgde de heer Scholten, vanaf 1 februari 1994 Directeur Facilitaire Diensten VSB Bank, 

een presentatie over dit integratieproces. De adviesaanvraag is begin 1994 door de GOR 

afgerond, nadat de drie betrokken ondernemingsraden zich hierover hadden beraden. 

Sluiting Computercentrum Veenendaal 

Tien jaar geleden heeft het CB in Veenendaal een tweede computercentrum laten bouwen. 

De bedoeling was, dat in geval van een calamiteit in Woerden, de belangrijkste processen 

vanuit Veenendaal zouden kunnen worden voortgezet. 

Uit oogpunt van kostenbesparing heeft het bestuur van het CB besloten, dat dit computer

centrum in 1994 buiten gebruik wordt gesteld. Voor de backup-voorzieningen zal capaciteit 

worden gehuurd bij het Computer Uitwijk Centrum in Lelystad, en mogelijk voor een deel 

ook bij het computercentrum van AMEV in Utrecht. 

In september 1993 ontving de Ondernemingsraad een adviesaanvraag van de Directie. 

Daarop organiseerden wij een bijeenkomst met onze collega's in Veenendaal. Hoewel er bij 

de sluiting van Veenendaal geen arbeidsplaatsen verloren gaan, kwamen er veel negatieve 



reacties. Veel medewerkers zullen er zowel in reiskosten als in reistijd op actiteruitgaan. 

Verhuizen richting Woerden is slechts voor een enkeling een alternatief; de meesten 

hebben in Veenendaal of omgeving een sociaal leven opgebouwd. 

Deze reacties waren voor ons aanleiding om in het overleg met de Directie de vraag aan de 

orde te stellen of voor de sluiting van Veenendaal geen sociaal plan met de vakorganisaties 

moest worden afgesloten. Uitkomst van dit overleg was, dat de Directie contact zou opnemen 

met de vakbonden en dat de adviesaanvraag zou worden aangehouden tot het moment 

waarop het overleg met de vakbonden zou zijn afgerond. Daardoor kon de advies

procedure niet meer in 1993 worden afgerond. 

Overigens heeft de Ondernemingsraad van het begin af duidelijk gemaakt, op zich geen 

tegenstander van de sluiting te zijn. Het was ook al enige jaren bekend dat deze sluiting 

eraan zat te komen. Het ondenwerp van discussie was de wijze waarop de sluiting geregeld 

zou worden. 

Veiligheid, Gezondheid en Welzijn 

Eind 1992 heeft onze commissie VGW (Veiligheid, Gezondheid en Welzijn) een enquête 

onder het personeel gehouden. Hierbij werden vragen gesteld over de huisvesting, het 

rookbeleid en de veiligheid. De respons was hoog: van de formulieren is tweederde 

terugontvangen. De conclusies en aanbevelingen uit deze enquête zijn met de Directie 

besproken. 

Enkele onderwerpen in de enquête waren: 

- er moet meer aandacht worden besteed aan de Bedrijfshulpverlening, bijvoorbeeld door 

af en toe een ontruimingsoefening te houden; 

- de klimaatregeling is niet optimaal, ook niet in het enkele jaren geleden in gebruik 

genomen nieuwe kantoorgebouw in Woerden; 

- de kwaliteit en het aanbod in het bedrijfsrestaurant kunnen worden verbeterd; 

- de afspraken omtrent het rookbeleid worden, behalve in het bedrijfsrestaurant en soms bij 

vergaderingen, over het algemeen goed nagekomen; 

- milieu-aspecten verdienen meer aandacht, bijvoorbeeld op het gebied van plastic 

koffiebekertjes (een inzamelingsproef in 1993 is mislukt). 

In een informeel overleg met de Directie, heeft de Ondernemingsraad zijn bezorgdheid 

uitgesproken over de beeldschermen van de nieuwe po's die door het CB worden aan

geschaft. Deze schermen zijn te klein, waardoor ze niet of nauwelijks voldoen aan de 

normen ten aanzien van leesbaarheid. De Directie deelde mee dat het CB dezelfde 

apparatuur aanschaft die VSB Bank in het kader van het WPO-project (project Werkplek

ondersteuning) in gebruik neemt. 

Tot slot heeft de Ondernemingsraad in 1993 het voorstel gedaan om een ideeënbus

systeem in te voeren. Ondanks de aardige naam die wij daarvoor hadden bedacht -het zal 

ons een zorg z i jn - voelde de Directie hier weinig voor. In plaats hiervan stelde de Directie 

voor om het CB mee te laten doen aan het ideeënsysteem van VSB Bank. Onze reactie 

daarop was weer: Oké! 


