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Computercentrum Bondsspaarbanken 

Bij het CB treden de OR-leden om de drie jaar tegeUjkertijd af. Met de ver

kiezingen van 26 mei 1994 namen wij afscheid van Harry Koopman, Marco van 

Oosten, Jos Vrijssen en Piet Zuidervaart. Ton van Gessel verliet op 1 december 

1994 het CB. Na tussentijdse verkiezingen is hij in de OR opgevolgd door Hans 

van der Wijden. Nico Spilt is tot 26 mei 1994 l id van de GOR geweest, daarna 

is hij opgevolgd door Danny Werner. André Bensdorp is vanuit de GOR afge

vaardigd naar de Centrale Ondernemingsraad. Sinds begin 1995 is hij tevens 

vice-voorzitter van de GOR. 

Samenstelling Ondernemingsraad na de verkiezingen op 26 mei 1994: 

André Bensdorp [afgevaardigde GOR en CORJ 

Nico Spilt 

Bert Arts [Vice-voorzitter) 

Ton van Gessel [tot 1 december 1994) 

Kees Kerkhove [plaatsvervangend Secretaris) 

Ferdi Kooiman 

Vincent Rikkerink [Voorzitter commissie V G W ) 

Do Sahuleka 

Danny Werner [afgevaardigde GOR) 

Hans van der Wijden [vanaf 25 januari 1995) 

Van C B tot D I A 

Het Computercentrum Bondsspaarbanken, in de wandelgangen CB Woerden, 

is bijna dertig jaar geleden opgericht door een aantal spaarbanken. Het CB is 

een coöperatieve vereniging. Sinds medio 1993 wordt deze vereniging bestuurd 

door een rechtspersoon, VSB Automatisering B.V., welke onderdeel uitmaakt 

van VSB Groep. 

Voorzitter 
Secretaris 
Leden 



In 1993 is een proces op gang gekomen waarbij het CB zal worden samen

gevoegd met de automatiseringsafdelingen van VSB Bank Utrecht en VSB Bank 

Den Haag. Deze nieuwe organisatie wordt aangeduid met de naam Directoraat 

Informatie en Automatisering ( D I A ) . Omdat er drie werkmaatschappijen van 

VSB Groep bij zijn betrokken, is de inrichting van D I A een zaak die door de 

Groepsondernemingsraad wordt beoordeeld. Medio 1994 heeft de GOR een 

advies uitgebracht over de hoofdlijnen van deze nieuwe organisatie. 

Over de verdere invulling heeft de GOR begin 1995 een adviesaanvraag 

gekregen. Hierin is ook de sterke personeelsreductie beschreven waartoe 

Bestuur en Directie hebben besloten. Tot eind 1998 w i l men de bezetting van 

D I A (exclusief afdeling Betalingsverkeer) terugbrengen van circa 300 tot 200 

arbeidsplaatsen. Bij de afdeling Betalingsverkeer voorziet men een daling van 

het aantal arbeidsplaatsen van circa 100 tot 50. 

Daarnaast zullen we ongetwijfeld ook te maken krijgen met de gevolgen van de 

herstructurering van Fortis, die eveneens begin 1995 op gang is gekomen. 

Vergeleken met wat er op ons afkomt, kan 1994 waarschijnlijk tot een rustig 

jaar worden bestempeld. Een aardig hoogtepunt werd gevormd door de 

verkiezingen voor een nieuwe Ondernemingsraad. Vooral vanuit de sector 

Systeemontwikkeling was de belangstelling groot. De nieuwe samensteUing 

treft u elders aan. 

Overleg met Directie en Bestuur 

De Ondernemingsraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar met de Directie. 

Halverwege 1994 verscheen het Sociaal Jaarverslag 1993 van het CB. Naar 

aanleiding van dit jaarverslag hebben we met de Directie van gedachten 

gewisseld over het teruglopen van het aantal functioneringsgesprekken, over het 

verminderde aantal vakgerichte opleidingen en over het toenemende aantal 

langdurig zieken. Waar nodig en mogelijk zal de Directie maatregelen treffen. 

Een keer per jaar is tijdens de overlegvergadering een vertegenwoordiger van 

het Bestuur aanwezig. De laatste jaren is dat doorgaans de heer Tiemens, 

waarmee wi j altijd in aangename sfeer van gedachten mogen wisselen. Daarbij 

gaat het natuurlijk vaak ook over de grootste afnemer van het CB: VSB Bank. 

Omdat het met het retailbedrijf van deze bank niet zo goed gaat, zal er de 

komende jaren fors bezuinigd moeten worden op de kosten, aldus de heer 

Tiemens in de overlegvergadering van oktober 1994. 

Elk jaar volgen wi j een driedaagse OR-cursus. Het is de gewoonte dat onze 

directeur een deel van deze cursus bijwoont. Dat is altijd een plezierige 

afwisseling op de formele overlegvergaderingen, al neemt de heer Jooren ook 

wel eens slecht nieuws mee. Begin december was dat de boodschap dat het 

CB ingrijpende bezuinigingen te wachten staat. 



Sluiting Veenendaal 

Eind 1993 ontvingen wi j een adviesaanvraag over de voorgenomen sluiting van 

het tien jaar oude computercentrum in Veenendaal. Doel van deze sluiting was 

het omlaag brengen van de kosten, wat mogelijk moest zijn dankzij de inmiddels 

beschikbare alternatieve uitwijk-voorzieningen. Hoewel er bij de sluiting geen 

arbeidsplaatsen verloren zouden gaan, kwamen er veel negatieve reacties uit 

onze achterban. Veel medewerkers zouden er zowel in reiskosten als in reistijd 

sterk op achteruit gaan. Vandaar ons verzoek aan de Directie, om eerst met de 

vakbonden een sociaal plan overeen te komen. Deze gesprekken waren begin 

1994 afgerond, waarna de Ondernemingsraad kon adviseren om tot sluiting 

over te gaan. 

In de loop van 1994 zijn de meeste medewerkers uit Veenendaal overgeplaatst 

naar Utrecht, in een door het CB gehuurd gedeelte van het VSB Bank-kantoor 

aan de Sint Jacobsstraat. De computers zijn voor een deel ondergebracht bij 

A M E V en voor een deel bij een computeruitwijkcentrum in Lelystad. In 1995 

betrekt VSB een nieuw hoofdkantoor in Utrecht. Ook hier zullen enige CB'ers 

worden gehuisvest, voornamelijk projectleiders. De werkplek van de meeste 

andere voormalige "Veenendalers" zal opnieuw verhuizen, nu van Utrecht naar 

Woerden. 

Facilitair bedrijf 

Begin 1994 heeft de Groepsondernemingsraad advies uitgebracht over het 

opzetten van een "Facilitair Bedrijf'. Hierin zouden de verschillende 

ondersteunende diensten van VSB Bank Utrecht, VSB Bank Den Haag en het 

CB worden ondergebracht. De personele gevolgen bij het CB waren gering; zo 

houdt het CB een eigen Technische Dienst en een eigen afdeling Inkoop. 

Betalingsverkeer 

In 1994 is bij de afdeling Betalingsverkeer een nieuwe techniek in gebruik geno

men, het zogeheten "imaging". Deze techniek houdt een vergaande automati

sering in bij de verwerking van betalingsopdrachten. Begin mei ontvingen wi j 

hierover een adviesaanvraag. De Directie zei weinig sociale problemen te 

verwachten, gelet op het aantal inhuurkrachten en de vrij hoge verloopcijfers 

bij deze afdeling. Nieuwe technieken tegenhouden lukt niet, zeker niet als de 

concurrentie ze ook invoert. Dat was voor ons de overweging om een positief 

advies uit te brengen. • 

In november heeft Betalingsverkeer een "eigen" gebouw gekregen in Woerden, 

vlakbij het hoofdgebouw van het CB. In dat gebouw is ook de afdeling 

Betalingsverkeer van VSB Bank Den Haag ondergebracht. Tevens zijn er 

plannen om de Telebank van VSB Bank hier onder te brengen. In de loop van 

1995 wordt een volledige integratie verwacht van de betalingsverkeerafdelingen 

van het CB, Utrecht en Den Haag. Hierover zal de GOR om advies worden 

gevraagd. 



Arbeidsvoorwaarden 

De afdeling Personeelszaken van het CB opereert tegenwoordig onder de vlag 

van de stafafdeling P&O (Personeel en Organisatie) van VSB Bank. Voor het 

overleg omtrent arbeidsvoorwaarden zijn wij daarom in toenemende mate 

aangewezen op de Groepsondernemingsraad. 

In 1994 zijn onder andere de volgende zaken aan de orde geweest: 

Bij het CB was het de gewoonte, om jaarlijks twee of drie roostervrije dagen 

collectief toe te wijzen. De OR is daar nooit een groot voorstander van geweest. 

In 1994 is in overleg met de Directie besloten om dit systeem af te schaffen. 

Ook is afgesproken dat roostervrije dagen in principe niet in geld mogen 

worden omgezet. 

Vroeger kende het CB een eigen hypotheekrente-subsidieregeling. Bij nieuwe 

of verlengde hypotheken is deze regeling niet meer van toepassing, omdat 

CB'ers tegenwoordig bij VSB Bank een personeelshypotheek kunnen afsluiten. 

In 1994 zijn er veel klachten geweest over de administratieve afwikkeling van 

nieuwe hypotheken. Inmiddels l i jkt de situatie verbeterd te zijn. 

Op ons verzoek heeft de Directie een onderzoek laten uitvoeren naar de 

mogelijkheden van "telewerken". D i t is thuiswerken op door het bedrijf 

beschikbaar gestelde computerapparatuur. D i t onderzoek is uitgevoerd door de 

afdeling P&O. Eind 1994 kwam deze afdeling met het voorstel om een proef te 

beginnen, zowel bij VSB Bank als bij het CB. In de loop van 1995 worden 

hierover beslissingen verwacht. 

Het komt veelvuldig voor dat CB-medewerkers worden gedetacheerd bij een 

andere werkmaatschappij van VSB Groep. Omgekeerd zijn er diverse bank

medewerkers (uit Utrecht en Den Haag) gedetacheerd bij het CB. Via de 

Groepsondernemingsraad hebben wij er sterk op aangedrongen om tot een voor 

iedereen gelijke detacheringsregeling te komen. D i t heeft nogal wat moeite 

gekost, onder andere omdat niet alle gesprekspartners in de gaten hadden dat 

wi j hier een algemeen doel mee nastreefden. Eind 1994 lag er dan toch een 

acceptabel voorstel van de afdeling P&O. 

De nieuwe premiespaar- en spaarloonregelingen zijn in de loop van 1994 tot 

stand gekomen in het overleg tussen Groepsondernemingsraad en Raad van 

Bestuur. Ook de gewijzigde studiekostenregeling is door het CB overgenomen. 

Helaas kon er geen oplossing worden gevonden voor de "suppletieregeling bij 

dienstreizen". Deze valt vaak zeer ongunstig uit voor medewerkers die ver van 

hun standplaats wonen, met name als zij voor hun normale woon-werkverkeer 

een treinabonnement hebben aangeschaft. 

De Ondernemingsraad heeft eind 1994 het initiatief genomen om binnen de 

GOR aandacht te besteden aan secondaire arbeidsvoorwaarden voor 



niet-huwelijkse samenlevingsvormen. Een voorbeeld hiervan is het partner

pensioen, waarvan wi j weten dat er bij het CB grote belangstelling voor bestaat. 

Functiewaardering 

In 1993 zijn de secondaire arbeidsvoorwaarden van het CB vrijwel volledig 

gelijkgetrokken met die van VSB Bank. Tevens is toen afgesproken, dat het 

CB ook de salarisstructuur, het functiewaarderingssysteem en het beoordelings

systeem VSB Bank zal overnemen. Hierover ontvingen wi j in maart 1994 een 

instemmingsaanvraag. De bedoeling van de Directie is om deze systemen 

gefaseerd in te voeren, onder auspiciën van de afdeling P&O van VSB Bank. 

De Ondernemingsraad kon zich vinden in de voorgestelde werkwijze, maar 

plaatste vraagtekens bij de geschiktheid van het functiewaarderingssysteem 

BASYS. D i t systeem is opgezet voor het wegen van bankfuncties en niet voor 

de bijzondere functies die je binnen de automatisering aantreft. Daarnaast 

hadden wij bezwaren tegen het overgaan naar de salarisstructuur van 

VSB Bank, nog voordat de definitieve functiewaardering heeft plaatsgevonden. 

Op ons verzoek heeft een extern deskundige [Bureau Berenschot) een onder

zoek gedaan. De resultaten van dit onderzoek bevestigden onze bezwaren; 

bezwaren die ook werden onderkend door de afdeling P&O. Tot onze spijt 

heeft dit echter niet geleid tot een bijstelling van de invoeringsprocedure. 

Veiligheid, gezondheid, welzijn ( V G W ) 

Na de OR-verkiezingen in mei, is er een nieuwe commissie V G W gevormd. 

Deze heeft besloten om met voortvarendheid de actiepunten van de vorige 

commissie op te pakken, waaronder de "speerpunten" die uit de in 1993 

gehouden enquête naar voren zijn gekomen. D i t betreft onder andere de 

bedrijfshulpverlening, rookbeleid en de aandacht voor milieu-aspecten. Een 

ander punt waar de commissie aandacht aan besteedt is de nieuwe Arbo-

wetgeving. Di t is een onderwerp dat op groepsniveau (binnen de GOR) wordt 

besproken, maar dat ook binnen de afzonderlijke bedrijven gevolgen heeft. U i t 

een onderzoek van de Arbeidsinspectie, dat in oktober plaatsvond, is gebleken 

dat het CB nog niet aan alle voorwaarden voldoet ten aanzien van Arbo-zorg, 

verzuimbeleid en risico-inventarisatie. 

Het gebouw waar de afdeling Betalingsverkeer in 1994 naartoe is verhuisd, 

heeft al eens een rol gespeeld in onze geschiedenis; jarenlang zijn hier diverse 

afdelingen van het CB in ondergebracht geweest. Tijdens zomerse dagen kon 

de temperatuur in dit pand oplopen tot boven de 40 graden. Inmiddels is het 

gebouw gerenoveerd, maar het heeft wel de bijzondere aandacht van de 

commissie V G W . D i t geldt ook voor zaken die met de nieuwe imaging-

techniek te maken hebben (aangepast meubilair, kwaliteit van de beeld

schermen, geluid van de apparatuur). 



Onze bedrijfsarts de heer Muller heeft in 1994 afscheid van het CB genomen. 

Met zijn opvolger, de heer Berkel, zal de commissie V G W de contacten 

voortzetten. 

Groepsondernemingsraad en Centrale Ondernemingsraad 

Enige malen per jaar vergadert de Groepsondernemingsraad "buiten de deur" 

bij een van de werkmaatschappijen van VSB Groep. In januari 1994 was het 

CB aan de beurt. Een aardige gewoonte w i l , dat de Directie van het getroffen 

bedrijf bij zo'n gelegenheid een korte presentatie verzorgt. Dat was een taak 

waartoe de heer Nouwens zich graag bereid vertoonde. • 

In augustus was het CB gastheer van de Centrale Ondernemingsraad (COR). 

Binnen de COR is in 1994 onder andere gesproken over het harmoniseren van 

het sociaal beleid binnen Fortis en over het creëren van een gezamenlijke 

interne arbeidsmarkt. Eind 1994 heeft de COR een notitie aangeboden aan de 

Fortis-leiding, waarin het onderwerp "werkgelegenheid" centraal staat. 

Zoals u in het "rode-draad-verhaal" van dit jaarverslag kunt lezen, is de werk

gelegenheid en interne mobiliteit een onderwerp waar wi j ons intensief mee 

zullen bezighouden. We sluiten ons graag aan bij de woorden van onze F M N -

coUega Maarten Damen, in het GOR-bulletin van december 1994; "Het is ver

heugend om te constateren dat de voorstellen van de COR positief ontvangen 

zijn. Behalve de werknemers profiteert immers ook het bedrijf hiervan. 

We moeten ervoor zorgen dat de kennis en opleiding van medewerkers niet 

verloren gaan bij een reorganisatie, maar dat ze worden aangewend op andere 

plekken. De top profileert voortdurend het Fortis-gevoel en dat kunnen ze nu 

waarmaken." 

GOR-bezoek bij CB Woerden 



OR CB Woerden: mobiliteit belangrijlt onderwerp 

Voor de OR van het Computercentrum Bondsspaarbanken in Woerden is mobiliteit al 

vele jaren geen onbekend begrip. Mobil i teit was tot een jaar of vi j f geleden heel gewoon 

onder automatiseerders. Daardoor was het een groot probleem voor het CB: het was vaak 

moeilijk om nieuw personeel aan te trekken en om het bestaande personeel vast te 

houden. De komende jaren zal mobiliteit een probleem gaan vormen, maar dan 

omgekeerd. Zoals elders in dit jaarverslag te lezen is, zal er binnen de nieuwe organisatie 

( D I A ] sterk bezuinigd gaan worden op de kosten, waaronder die van de vaste arbeids

plaatsen. In plaats van zelf ontwikkelde computerprogramma's, zullen er in toenemende 

mate standaardprogramma's worden aangekocht. Daarnaast zal veel werk worden 

uitbesteed aan externe bedrijven. 

Een en ander is het gevolg van het beleid van VSB Bank om de kosten, waaronder die van 

automatisering, zo flexibel mogelijk te maken. De gedachte hierachter is dat als de bank 

geen geld heeft om een bepaalde wens te vervullen, zij in zo'n geval ook niet de kosten 

heeft te dragen van personeel met een vast dienstverband. Als onderdeel van een beursge

noteerd concern moet de bank immers elk jaar een bepaalde winstgroei kunnen laten 

zien, en het kan dan handig zijn om zonodig snel de kosten te kunnen drukken. 

Daarnaast maken ook technologische ontwikkelingen het mogelijk om op personeel te 

bezuinigen. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe 'imaging'-techniek bij Betalingsverkeer, 

waardoor het aantal benodigde handen de komende jaren zal halveren. Ook in andere 

delen van het CB rukt de 'automatisering van de automatisering' op: de besturing en 

bewaking van computers wordt overgenomen door andere computers, zodat er minder 

personeel nodig is. Verder zal de integratie van de Haagse systemen met die van het CB 

tot verlies van arbeidsplaatsen leiden. 

Over de gevolgen voor de werkgelegenheid in de automatisering hoeven we daarom niet 

geheimzinnig te doen. Deze zal, net als in het bankbedrijf, de komende jaren sterk onder 

druk komen te staan. Als de economie aantrekt, wordt hopelijk ook het natuurlijk 

verloop weer wat groter. Verder zijn er het Sociaal Plan en het Mobiliteitsbureau, die een 

rol kunnen spelen in de overgang naar de nieuwe situatie. Het spreekt vanzelf dat de 

ondernemingsraad alle aandacht richt op de zorgvuldigheid waarmee wordt omgegaan 

met medewerkers waarvan de functie verandert of komt te vervallen. 


