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Beste collega's,

Van rookbeleid tot rookgordijnbeleid —
we dachten dat we ook nu weer een behoorlijk gevarieerd infORmatiebulletin aan te
bieden hebben.
Overlegvergaderingen met de directie vonden plaats op 11 oktober, 8 november en
20 december 1989, en op 21 februari 1990.
Tydens de vergadering van 20 december
waren drie bestuursleden van het CB onze
gast.

Ons vorige bulletin

In ons vorige bulletin, nummer 2/89 van 13
oktober 1989, besteedden we uitgebreid
aandacht aan het reorganisatieproces waar
het CB zich nu in bevindt.
Onder andere noemden we de beweegredenen voor het organisatieonderzoek dat
aan dit proces vooraf is gegaan. Een van die
beweegredenen was de "verflauwing van de
organisatie (vooral bij Produktie)". Er zijn
mensen geweest die hierin lazen dat de OR
vond dat het bij Produktie een rotzooi was.
Het organisatieonderzoek heeft niet in opdracht van de OR plaatsgevonden, en wij
kunnen dus ook geen beweegredenen hebben gehad voor dat onderzoek. Het betrof
hier een citaat, en niet de mening van de
OR; bovendien hoeft "verflauwing" niet
hetzelfde te betekenen als "rotzooi".
In hetzelfde bulletin probeerden we de
voorgestelde nieuwe organisatiestructuur te
beschrijven. In deze samenvatting zijn we
helaas enkele medewerkers vergeten te
noemen; zo zou het onderdeel IIB (Implementatie en Technisch Beheer) van de afdeling BBP overgaan naar de sector Operations. Mea culpa.

Voortgang reorganisatie

Op 11 oktober 1989 was er een extra Overlegvergadering met de directie, waarin de
adviesaanvraag over de hoofdlijnen van de
nieuwe organisatie werd besproken. Kort
daarna werden de leidinggevenden van het
CB geïnformeerd over de reorganisatie; bij
deze bijeenkomst was de voorzitter van de
OR aanwezig.
Op 31 oktober bracht de OR een advies uit
over de verdeling van de nieuwe organisatie
in sectoren, diensten en stafafdelingen. In
het kader hieronder vind je een samenvatting van ons advies.
Advies hoofdlijnen nieuwe organisatie
De ondernemingsraad constateert dat de organisatiewijzing in hoofdlijnen uit twee delen bestaat:
1. De verdeling in sectoren, diensten en stafafdelingen volgens het nieuwe organogram. Hierover adviseren wij positief.
2. De beschrijving van de t)elangrijl<ste tal<en
per groep. De raad geeft hiier voorlopig geen
advies over.
Gezien het voorgaande concentreert deze reactie van de ondernemingsraad zich uitsluitend op
deze hoofdlijnen en de intentie die daar uit
spreekt.
ad 1. De verdeling in sectoren, diensten en
stafafdelingen volgens het nieiwe organisatieschema.
Wij adviseren u om uw voorgenomen besluit uit
te voeren, op grond van de door u genoemde,
en door ons als positief gewaardeerde, uitgangspunten:
• de groep PLACO uit de lijn;
• alle "ontwli<t<elingen' In één ontwii<l<elingssector;
• ITB organisatorisch dichter bij Operations
brengen;
• "Technische ondersteuning" in één supportsector;
• minder l<lelne organisatorische eenheden,
(lees verder in het loder op blad 3)

InfORmatie 1/90

blad 2

Het zal niemand ontgaan zijn, dat we kort
geleden een groot meningsverschil met
onze directie hebben gehad over de voortgang van de reorganisatie. Gelukkig kunnen we na de laatste Overlegvergadering
melden dat de onderlinge verstandhouding
weer goed is, mede dankzij de bemiddeling
van de voorzitter van het CB, de heer Tiemens.
In deze Overlegvergadering, van 21 februari, is afgesproken dat we binnen enkele weken de adviesaanvragen zullen krijgen voor
(vervolg van het kader op blad 2)
Ten aanzien van de naamgeving vertrouwen wij
er op dat aan de sector Technische Ondersteuning een meer toepasselijke naam zal worden gegeven. Behalve een verzameling stafdiensten is
hier Immers ook nog de groep B&O aan toegevoegd.
Uit de beleidsnota spreekt een aandacht voor
nieuwe en meer diverse produkten voor het CB
(facilitles management, maatwerk). We begrijpen
dat dientengevolge taakverschuivingen nodig
zijn, en dat er voor een organisatiestructuur gekozen is waarin deze verschuivingen makkelijker
kunnen plaatsvinden. Een vroegtijdige t)eschrijving van taken en overlegstructuren zou zo'n ontwikkeling kunnen verstarren. Toch menen we dat
op een aantal punten al wel duidelijkheid te verschaffen is en zelfs noodzakelijk is, met name ten
aanzien van de projectorganisatie.
PLACO gaat buiten de sectoren vallen en derhalve buiten de verdere adviesaanvragen. Er zullen
echter diverse communicatiekanalen ontstaan
tussen de afdelingen en het Projectbureau. Vooral in het facilitles management is deze groep onzes Inziens een wezenlijke schakel. Wij menen dat
het nodig is, dat bij de volgende reorganisatiestappen de taken en bevoegdheden (vooral naar
andere groepen) en de verantwoordelijkheden
voor offertes en facturering duidelijk worden gemaakt.
ad 2. De beschrijving van de belangrijkste taken
per groep.
De t>eschrijvlng van de taken is niet definitief en
niet compleet. Gedurende de volgende reorganl-
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de sectoren Systeemontwikkeling (half
maart) en Technische Ondersteuning, en
voor Operations & Services (tweede helft
maart).
Zoals uit ons "Bericht van de OR" van 1 februari 1990 blijkt, hadden wij met name bezwaar tegen de ontwikkelingen binnen de
sector Systeemontwikkeling. In een op zich
te waarderen poging om duidelijkheid te
verschaffen omtrent de hiërarchische verhoudingen, zijn er juist op andere punten
weer onduidelijkheden en irritaties ontsatlestappen kan daar verandering In worden
aangebracht. Wij zullen daarom ons advies hieromtrent uitstellen tot de adviesaanvraag inzake
de indeling van de sectoren.
Opmerkingen
Wij verzoeken u bijzondere aandacht te schenken
aan:
a. De overlegstructuur binnen het CB. Naast h ^
werkoverleg tussen de leidinggevenden en -volgenden, zien we thans o.a. onderstaande reguliere fenomenen: HDV. ADV, TDV. MAO. BBOP.
MTSO, MOS, MAP. De vraag is hoe na de reorganisatie de samenstelling, doelstelling en bevoegdheden van deze (of andere) vergaderingen komen te liggen.
b. Met name bij projectontwikkeling voorzien wij
de behoefte aan een matrixorganisatle. Ook voor
trouWe-shootlng zal op medewerkers uit verschalende sectoren een beroep gedaan worden. Bij
de komende adviesaanvragen zien we graag
meer dukJelijkheid m.b.t. de organisatievormen
en beslissingslDevoegdheden, om hiermee de gevolgen voor de medewerkers op de afdelingen
beter te kunnen beoordelen.
c. Bij het beoordelen van de komende reorganisatievoorstellen gaan we uit van de huidige organisatie. Tussentijdse verschuivingen van medewerkers, zoals die thans in de sector Operatkxis
& Services plaatsvinden, verstoren het zk;ht op de
invoering van de veranderingen. Met name de sociale gevolgen moeten op bevredigende wijze
kunnen worden beoordeeld en opgevangen.
31 oktober 1989
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staan. Tegen de gang van zaken bij Technische Ondersteuning had de OR minder inhoudelijke bezwaren, maar een grappige
uitspraak uit deze sector willen we toch nog
even vastleggen: "we zijn niet gereorganiseerd, we zijn alleen in de praktijk alvast zo
gaan werken."
Maar goed, we hebben de strijdbijl weer ingeruild voor ons toetsenbord, en vervolgen
met:

De ledenvergadering van 14 december 1989
Tijdens deze ledenvergadering, die slechts
25 minuten duurde, werd de begroting voor
1990 goedgekeurd. Onze waarnemer begint
deze vergaderingen steeds saaier te vinden,
maar twee keer per jaar moet hij er toch
aan geloven.

Gesprek met bestuursleden

Tijdens de Overlegvergadering van 20 december 1989 hadden wij drie bestuursleden
te gast: de heren Böttcher (CVB), Van
Leeuwen (CON) en Tiemens (VSB). Een
actueel punt vormde de principe-overeenkomst "Toekomst van de interspaarbancaire samenwerking" — zie het kader hiernaast voor een samenvatting van de inhoud
hiervan. Volgens deze overeenkomst zou
de opzegtermijn bij het CB moeten worden
teruggebracht van vijf naar drie jaar.
Een groot deel van het gesprek met het bestuur stond dan ook in het kader van de
continuïteit van het CB: als er aan de opzegtermijn gesleuteld wordt, dan zitten er
waarschijnlijk ook opzeggingen in de lucht.
Dit werd door alle bestuursleden ontkend:
stuk voor stuk gaf men te kennen ook op de
lange termijn gebruik te willen maken van
de diensten van het CB. Hieronder volgt
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een samenvatting uit de notulen van deze
vergadering:
Böttcher: de CVB zal zoveel als commercieel mogelijk is gebruik maken van de
diensten van het CB. Men heeft volstrekt
niet de bedoeling het computercentrum te
verlaten. De voorgestelde wijziging van de
statuten moeten we defensief bekijken:
mochten de ontwikkelingen in "spaarbankland" van dien aard zijn dat de invloed van
sommige leden de belangen van andere leden schaadt, dan moet de CVB, in het kader van de verantwoording voor de eigen
organisatie, ervoor zorgen dat er andere
middelen zijn. De CB-leden dienen de belangen van hun eigen organisatie veilig te
stellen.
Principe-overeenkomst
Op 10 ol<tober 1989 vond er een buitengewone
algemene vergadering van de Nederlandse
Spaarbanl<bond plaats. Belangrijkste agendapunt was een principe-overeenkomst onder de
titel "Toekomst van de Interspaarisancaire samenwerking", opgesteld door de VSB, de CON,
de Coöperatie, MNO en de SNS. Aan de overige
leden van de Spaartiankbond werd verzocht,
deze overeenkomst mee te ondertekenen.
In deze overeenkomst is vastgelegd dat er geen
pogingen zullen worden ondernomen de VSB
uit de bond te zetten. Verder is afgesproken, dat
de spaarbanken uitsluitend in hun eigen regio
zullen opereren, met uitzondering van de VSB.
De VSB mag wel landelijk (blijven) opereren, zowel via haar eigen kantoren als via andere kanalen (Hypotheker, AMEV-agenten). In ruil daarvoor zal de VSB op temiijn afzien van het voeren van het S-logo, en van het verkopen van
specifieke S-produkten zoals de Patentrekening.
In de principe-overeenkomst zijn nog enkele andere afspraken opgenomen, waaronder de afspraak dat de opzegtennijn bij het CB weer
wordt teruggebracht van 5 naar 3 jaar, om de
verdere concentratie van spaarbanken te vergemakkelijken.
oktober 1989
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Van Leeuwen: de verklaring van de CVB
stemt in belangrijke mate overeen met die
van de CON. Niet voor niets heeft men recentelijk overeenstemming bereikt over het
te voeren lange-termijnbeleid. De CON
overweegt niet haar automatisering elders
onder te brengen, en stapt overigens uit
geen enkel samenwerkingsverband, men
ziet juist heil in samenwerking. Binnen de
Spaarbankbond is waar te nemen dat er
spaarbanken zijn die anders denken dan
vroeger. Het is voor de spaarbanken niet te
overzien hoe de samenwerking eruit ziet
wanneer er leden zijn die onder een holding "hangen". (Gedoeld wordt op
VSB/AMEV, en op de samenwerkingsplannen van CVB en ASN met een handelsbank
en twee verzekeringsmaatschappijen - red.)
Tiemens onderstreept de eensgezindheid
van het bestuur. De verschillen zitten in belangrijke mate in het stadium en de omvang
van de ontwikkelingen van de spaarbanken
zelf; de spaarbanken verkeren in verschillende fases van strategisch denken. Hij benadrukt nog eens dat de VSB graag lid blijft
van de Spaarbankbond teneinde, gezien de
toenemende concurrentie, gezamenlijk met
andere spaarbanken te kunnen opereren.
(De heer Tiemens merkte later in de vergadering op, dat het niet de wens van de VSB
is om het gebruik van het S-logo af te schaffen - red.)

de tweede vraag werd geantwoord, dat zo'n
overname een legitieme oplossing leek in
de tijd dat het CB twee grote leden kwijtraakte, maar op dit moment niet meer. De
heer Van Leeuwen: de meerderheid van de
aangesloten spaarbanken is niet vertegenwoordigd in het bestuur, maar het zijn wel
de meest loyale afnemers. De kleine banken zien het CB als verlengstuk van hun organisatie; hij vindt het verontrustend wanneer de meest loyale leden de indruk krijgen dat zij teveel zijn. Vervolgens probeerde de OR die indruk weg te nemen: deze
vraag moet worden gezien in het licht van
onze medeverantwoordelijkheid voor de
continuïteit van het CB.
Tot zover deze samenvatting van ons gesprek met drie bestuursleden. Wij hebben
daar, voor wat betreft de toekomstkansen
voor het CB, een positief gevoel aan overgehouden.
Inmiddels is overigens bekend, dat Den
Haag de principe-overeenkomst niet wenste te tekenen, waarop de VSB besloot dit
ook niet te doen. Sindsdien zijn er geen
ontwikkelingen te melden geweest; waarschijnlijk moeten we de lente maar weer afwachten.

Ploegenrooster Operations

Een vast agendapunt, waar alleen over te
melden valt dat er aan het nieuwe rooster
• heeft het zin om de rechtsvorm van het nog steeds wordt gewerkt.
CB te veranderen van een coöperatieve
vereniging in een BV of een NV;

Nog twee vragen van de OR:

Nieuwbouw

• wat is er op tegen dat het CB wordt overgenomen door de VSB, waarbij de ande- Ook een vast agendapunt, alleen valt daar
re spaarbanken in service draaien?
wel wat voortgang in te melden: de eerste
paal gaat in maart de grond in, tenzij een
Op de eerste vraag werd geantwoord dat bezwaarschrift van de omwonenden door
men hiermee, nog afgezien van de fiscale Gedeputeerde Staten wordt geaccepteerd.
gevolgen, de problemen zou verleggen. Op De kans hierop lijkt nihil. De conunissie
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VGW waakt over de veiligheids-, gezond- wordt afgeschaft, en de eerste ƒ 18 van de
heids- en welzijnsaspecten van het nieuwe reiskosten worden niet vergoed.
gebouw. In december is er een presentatie
geweest door de architect, waarin de In ons volgende bulletin komen we op deze
commssie een groot aantal oriënterende instemmingsaanvragen terug, en ook op
vragen heeft gesteld. We hopen in een vol- aanverwante dingen als "Oort" en mogelijk
gend bulletin wat meer over de nieuwbouw de nieuwe bank-CAO. Voor informatie en
reacties kun je je wenden tot de OR-leden.
te kunnen vertellen.
Aan de eerste-paalboring is helaas geen officiële plechti^eid verbonden. Dit schept Rookbeleid
verplichtingen waar wij de directie - tegen
de tijd dat het gebouw in gebruik wordt ge- In ons vorige bulletin maakten wij melding
nomen — nog eens aan zullen herinneren. van de voorstellen die onze commissie
VGW heeft gedaan. In de Overlegvergadering van 21 februari 1990 maakte de directie bekend, op basis van deze voorstellen
Instemmingsaanvragen
een proef te gaan nemen. JulUe kuimen
Onlangs hebben wij drie instemmingsaan- daar binnenkort mededelingen over verwachten.
vragen ontvangen van de directie:
• verhuisregeling;
• reiskosten woon-werkverkeer;
• overwerkregeling.
De eerste regeUng is bedoeld als vervanging van het Sociaal Plan, met uitzondering
van de regels die te maken hebben met detachering en ambulante functies. Daar zou
een aparte regeling voor moeten komen,
temeer daar we kunnen verwachten dat er
de komende tijd meer medewerkers met dit
soort zaken te maken krijgen.
De voorgestelde verhuisregeling is inmiddels met de directie besproken; we verwachten binnenkort een nieuw voorstel. De
beide andere instemmingsaanvragen zijn
we nog aan het bestuderen. De voorgestelde reiskostenregeling ziet er niet zo aantrekkelijk uit: als het CB volgens de bankCAO reiskosten gaat vergoeden, dan zullen
veel mensen er flink op achteruit gaan. Er
wordt dan nog maximaal 40 km vergoed in
plaats van 55 km, de eerste-klasvergoeding
InlORmatie 1/90
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Bericht van de OR
betreft: reorganisatie Systeemontwikkeling en Technische Ondersteuning
In september 1989 heeft de directie aan de OR advies gevraagd over de
hoofdlijnen van de nieuwe organisatie. De OR heeft zijn goedkeuring aan die
hoofdlijnen gegeven. Ook is afgesproken, dat er over de verdere indeling van
de organisatie opnieuw advies aan de OR zou worden gevraagd.
In januari hebben we moeten constateren, dat er in de sectoren Systeemontwikkeling en Technische Ondersteuning wijzigingen in de organisatie zijn
doorgevoerd. Tegen de afspraken in, en overigens ook tegen de Wet op de
Ondernemingsraden, heeft de directie aan de OR geen advies gevraagd over
deze reorganisaties.
Bij de sector Systeemontwikkeling is bovendien geen overleg gevoerd met de
betrokken medewerkers en beoogde leidinggevenden over hun nieuwe plaats
in de organisatie. Vooral in deze sector bestaan op veel plaatsen bezwaren en
onduidelijkheden met betrekking tot verdere gang van zaken.
Zowel mondeling als schriftelijk hebben we tegenover de directie bezwaar gemaakt tegen de gevolgde procedure. Op 22 januari hebben we een brief naar
de directie gestuurd, waarin we vroegen de organisatiewijzigingen — met
name binnen de sector Systeemontwikkeling — op te schorten, en de OR alsnog om advies te vragen. Op deze brief hebben we geen reactie mogen ontvangen.
De OR betreurt het zeer, dat we met de behandeling van deze kwestie niet
"binnenshuis" verder kunnen gaan. In de eerste plaats zullen we contact
opnemen met het bestuur van het CB, met het verzoek om een gesprek. Ten
tweede zullen wij in overleg met onze juridisch adviseur gaan bekijken wat de
mogelijkheden zijn om in beroep te gaan bij de Ondernemingskamer. Uiteraard hopen wij, dat deze tweede stap niet nodig zal zijn.
We houden jullie op de hoogte.
Ondernemingsraad van het CB, 1 februari 1990
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bulletin van de Ondernemingsraad van het
Computercentrum Bondsspaarbanken
nummer 2/90
Woerden/Veenendaal, 1 juni 1990

Enkele malen per jaar is er een ISO-bijeenkomst. ISO betekent InterSpaarbancair
overleg Ondernemingsraden. In het ISO
wisselen de ondernemingsraden van de
spaarbanken en de centrale instellingen ervaringen uit. Tijdens het laatste ISO-beraad, op 9 april in Utrecht, werd uitgebreid
gesproken over de zorg voor de continuïteit
De Ondernemingsraad heeft de afgelopen van de werkgelegenheid bij de spaarbanmaanden een groot aantal onderwerpen te ken. Het heeft er nogal eens van weg dat de
behandelen gekregen: vier instemmings- bestuurders van de spaarbanken meer oog
aanvragen, en een drietal adviesaanvragen hebben voor hun eigen positie, dan voor de
met betrekking tot de lopende reorganisa- werkgelegenheid bij hun bank.
tie. Deze onderwerpen zijn onlangs in het
overleg met de directie afgerond. Sinds ons Gelukkig voor het CB blijft er voorlopig gevorige bulletin vonden er overlegvergade- noeg te automatiseren, en blijkt er veel
ringen plaats op 4 april en op 15 en 16 mei. vraag te zijn naar de andere diensten die we
De eerstvolgende overlegvergadering met kunnen verlenen, zodat de rest van dit bulletin royaal gevuld kan worden met luxede directie is op gepland op 22 juni.
problemen.
Het zal weinigen ontgaan, dat er in de
bank- en verzekeringswereld de afgelopen
tijd nogal wat bewegingen plaatsvinden. Instemmingsaanvraag
Ook bij de spaarbanken is er het nodige verhuiskostenregeling
aan de gang. In het laatste nummer van "de
Spaarbank" vind je informatie over de con- Begin mei stemde de OR in met de door de
centraties die momenteel plaatsvinden. directie voorgestelde verhuiskostenregeVoor het CB is namurlijk de belangrijkste ling. Deze regeling moet in de plaats kovraag wie er straks overblijft als afnemer — men van het sinds maart 1984 van kracht
en wie er mogelijk bijkomt. Als de voorge- zijnde Sociaal Plan (hoofdstuk 6 van de
nomen fusie tussen MNO, SNS en Coöpe- personeelsgids). Alleen de bepalingen met
ratie doorgaat, zullen er ongetwijfeld Co- betrekking tot detachering en tijdelijke teoperatie-leden vertrekken. Maar wat doet werkstelling blijven voorlopig van kracht,
het grootste Coöperatie-lid, de Friese totdat ook hier een definitieve regeling
Bondsspaarbank, die van plan is samen te voor komt. De OR heeft er op aangedrongaan met de Friesland Bank? Ook de CON gen dat dit zo spoedig mogelijk gebeurt.
heeft nog geen keuze gemaakt voor de Vooral belangrijk is, dat er regelingen komen voor de problemen die externe detagroep waar ze bij wil horen.
chering met zich mee kan brengen.
Het zou ons niet verbazen als de stukjes
van de spaarbankpuzzel nog dit jaar op hun De reisafstand die in de voorgestelde verplaats vallen. Waar die stukjes zich over huiskostenregeling genoemd is, 55 kilometien jaar bevinden is een vraag van een an- ter, zal verkort worden tot 40 kilometer zodere orde. Reden tot groot optimisme is er dra het CB toetreedt tot de bank-CAO. Dit
niet, zolang de spaarbanken er niet in sla- betekent dat medewerkers die nu in hun
gen om als één blok op te treden tegen de standplaats wonen en na hun overplaatsing
rest van de bankwereld.
in hun nieuwe standplaats willen gaan wo-

Ucste collega's
Worden we de sigaar, of steken we er een
op? Gelukkig is onze centrale redactie gevestigd in een eenpersoonskamer, zodat
deze vraag weinig aanleiding tot conflicten
kan geven.
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ncn, voorlopig niet voor de regeling in aanmerking komen (de afstand WocrdcnVeenendaal is immers minder dan 55 kilometer). Een ander criterium in de nieuwe
regeling is het begrip reistijd; de limiet die
hierbij geldt wordt een half uur (was een
uur). We hebben de directie gewezen op de
merkwaardige koppeling tussen reistijd en
reisafstand die daardoor ontstaat. Ondanks
deze bezwaren heeft de OR met de regeling ingestemd; in het Sociaal Plan gold
overigens ook al een grens van 55 kilometer.
De verhuiskostenregeling zal worden toegevoegd aan paragraaf 2.18 van de personeelsgids. Het is misschien goed om er op
te wijzen dat een verhuiskostenvergoeding
geen recht is dat kan worden afgewongen;
toekenning vindt plaats door de hoofddirectie. Overigens kan ook iemand die dichter bij zijn werk gaat wonen, zonder van
standplaats te wisselen, een verzoek indienen om van de regeling gebruik te maken.

Instemmingsaanvraag reiskosten
woon-werkverkeer
De directie heeft ons gevraagd, in te stemmen met een reiskostenregeling die gebaseerd is op de bank-CAO. Voor degenen
die een vergoeding ontvangen die hoger is
dan volgens de bank-CAO, zou een afbouwregeling van drie jaar gelden.
Hoewel de OR van mening is dat de bankCAO zoveel mogelijk gevolgd danwel overgenomen moet worden, hebben we besloten niet in te stemmen met het voorstel van
de directie. Het overnemen van de bankCAO zou voor een aantal medewerkers een
financieel voordeel opleveren van enkele
tientjes per maand. Een grote groep zou er
echter op termijn financieel zeer op achteruitgaan — tot enkele honderden guldens
per maand — namelijk degenen die ver
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weg wonen en/of een eersteklasvergoeding
ontvangen.

Instemmingsaanvraag
overwerkregeling
Een andere instemmingsaanvraag had betrekking op de overwerkregeling (paragraaf
2.6.4 in de personeelsgids). Ook hierbij was
het voorstel, ons te conformeren aan de
bank-CAO. Na afweging van de voor- en
nadelen, heeft de OR besloten in te stemmen met het voorstel van de directie, onder
de hieronder beschreven voorwaarde.
In de personeelsgids wordt al jarenlang een
relatie gelegd tussen de overwerkregeling
en de reiskostenregeling woon-werkverkeer: degenen die niet in aaimierking komen voor de overwerkregeling, krijgen een
reiskostenvergoeding op basis van het eersteklastarief van de NS. De voorgestelde
overwerkregeling zou tot gevolg hebben dat
meer medewerkers dan vroeger aanspraak
kunnen maken op een vergoeding bij overwerk. Deze zouden daardoor een belangrijke achteruitgang in hun reiskostenvergoeding te incasseren krijgen.
Aan onze instemming hebben we daarom
de voorwaarde verbonden dat de huidige
eersteklasvergoeding gehandhaafd blijft
voor de thans hiervoor in aaimierking komende medewerkers, totdat een nieuwe
reiskostenregeling woon-werkverkeer van
kracht is.
Op dit moment is nog niet bekend of de directie aan deze voorwaarde wil voldoen, of
dat ze huidige overwerkregeling handhaaft

Structureel overwerk
Ook het begrip "structureel overwerk" is
aan de orde geweest in het overleg met de
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directie. Aanleiding hiervoor was de directiemedcling van 24 januari 1990, waarin
werd gesteld dat er vanaf 1-1-1990 geen
structureel overwerk meer van toepassing
zal zijn voor een nader aangeduide groep
medewerkers.
De directie is van mening, dat van deze beter gesalarieerde medewerkers verwacht
mag worden dat ze — indien nodig — overwerken zonder dat ze daar een vergoeding
voor krijgen. Alleen indien er sprake is van
structureel overwerk, zoals dit het geval
was bij de systeemontwikkeling en de conversies van Sprint, kan de directie besluiten
aan dergelijke medewerkers een overwerkvergoeding te geven.

pensatie in vrije tijd als er meer dan 3 uur
per dag of meer dan 6 uur per week is overgewerkt. Deze compensatie-uren moeten
binnen een maand worden opgenomen,
tenzij anders afgesproken. Het is niet de
bedoeling deze uren op te sparen.

Instemmingsaanvraag
ploegenrooster Operations

Zoals bekend is er meer dan een jaar gewerkt aan een nieuwe opzet van het ploegenrooster bij Operations. Samen met een
aantal externe deskundigen is er uiteindelijk een model voor een nieuw vier-ploegenrooster opgesteld.
Bovengenoemde directiemededeling had
gevolgen voor de medewerkers van Sys- Er waren twee werkgroepen bij betrokken:
teemprogrammering: deze zijn regelmatig een voor de roostertechnische zaken, en
aangewezen op het weekend om hun werk een die lette op de sociale en de arbeidste kuimen doen, bijvoorbeeld om nieuwe voorwaardelijke aspecten. In beide werksystemen of besturingsprogrammatuur te groepen waren diverse medewerkers van
kunnen installeren. Systeemprogrammeurs Operations vertegenwoordigd. In de laatste
vallen doorgaans in de categorie die bij "ge- werkgroep heeft bovendien op verzoek van
woon" overwerk geen vergoeding krijgt. De de directie een OR-lid, tevens medewerker
directie bleek in de discussie van mening, van Operations, als "meedenkend waarnedat een systeemprogrammeur niet per defi- mer" zitting gehad.
nitie structureel overwerk verricht als hij
een keer 's nachts of op zondag werkt, ook Het zou te ver voeren om het hele rooster
als dat verscheidene malen per jaar ge- en zijn ontstaansgeschiedenis hier te bebeurt.
schrijven. Ook alle opmerkingen, suggesties
en bezwaren met betrekking tot het rooster
Wel is toegezegd, dat er maatregelen wor- kunnen we hier niet opnemen. De OR
den genomen waardoor systeemprogram- heeft zich uitgebreid laten voorlichten over
meurs wat vaker tijdens kantoortijden on- de voorgestelde roostertechniek en over de
derhoudswerkzaamheden aan de systemen gevolgen daarvan, en heeft met name ook
kunnen verrichten. Hopelijk heeft dit niet rekening gehouden met een "bezwaartot gevolg dat andere medewerkers moeten schrift" dat door de medewerkers van Opegaan overwerken doordat ze overdag niet rations aan ons is toegezonden.
op het systeem terecht kunnen.
Uiteindelijk hebben wij besloten in te stemIn de overlegvergadering van 4 april is met men met het nieuwe ploegenrooster. In het
de directie het volgende afgesproken: ie- kader op de volgende bladzijde is de tekst
mand die geen overwerkvergoeding ont- van de aan de directie gezonden brief opgevangt, komt in aanmerking voor 100% com- nomen. Aan de medewerkers van de afdeinfORmatie 2/90
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iing hebben wc een uitgebreide toelichting
op ons besluit toegezonden.

Instemming flexibel ploegenrooster
De ondernemingsraad heeft besloten in te
stemmen met het voorgenomen besluit Inzake
invoering van eenflexilDelploegenrooster voor
de afdeling Operations (7 x 24-uursdeel).
Voor de goede orde geven wij nog even weer
wat we reeds mondeling zijn overeengekomen
in de OV van 16 mei 1990:
- De OR verleent zijn instemming voor het
roostermodel zoals wij dat hebben ontvangen
bij memo PZM/0057 van 7 maart 1990.
- Inplannen van verschoven W-diensten zal altijd in onderling overleg met de medewerker
plaatsvinden.
- Er zullen maximaal vier W-diensten per cyciusrooster mogen worden doorgeschoven
naar de volgende cyclus, met dien verstande
dat deze doorgeschoven diensten niet verder
mogen worden doorgeschoven.
- Inzake de R-dienst zal er een tïeschrijving in
de personeelsgids moeten komen, omdat dit
een geheel nieuwe vorm van stand-by is. Verder zal er een waarschuwingsnorm bij de scheduler moeten worden gelegd conform het gestelde in artikel 6 paragraaf 1 lid 2 van de bankCAO (maximaal 6 uur per week of 45 uur per
kwartaal overwerk).
- Het percentage R-dlensten per roostercyclus is nu gesteld op 25. Dit zal aan de hand
van de onderzoeken van de stuurgroep naar
beneden moeten worden bijgesteld.
- Invoering van dit nieuwe rooster zal geschieden per 29 oktober 1990, ais het huidige rooster in Woerden is afgelopen. Wij verwachten
dat de medewerkers ruim op tijd hun nieuwe
rooster zullen ontvangen (voor eind juli 1990).
Wij dringen er verder op aan zo spoedig mogelijk artikel 7 van de CAO te befiandelen, zodat
dit voor de afdeling Operatkxis zo belangrijke
artikel kan worden geadopteerd.
• »
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Onze conclusie is dat het voorgestelde
rooster technisch goed in elkaar zit. Schommelingen in de hoeveelheid werkaanbod en
in de beschikbaarheid van medewerkers
kunnen worden opgevangen, zonder dat er
aan het basismodel van het rooster gesleuteld hoeft te worden. Het is een roostersysteem dat daardoor vele jaren mee zal kunnen gaan.
Er komen twee, onafhankelijk van elkaar in
te vullen, roosters: een voor de operators,
en een voor de console-operators en shiftleaders. Een belangrijke taak zal zijn weggelegd voor de nog te benoemen "scheduler". Deze heeft tot taak om op basis van
het werkrooster persoonlijke roosters op te
stellen. In een periode van drie maanden
tot uiterlijk één maand voordat iemand
dienst heeft, zal zijn persoonlijke rooster
definitief bekend zijn. Eventuele vakanties
en snipperdagen kunnen uiteraard al veel
eerder van tevoren worden vastgelegd. Het
enige onvoorspelbare zijn de zogenaamde
R-diensten. Deze zijn te vergelijken met de
vroegere standby-diensten, met dit verschil
dat men alleen in het eerste uur van een Rdienst kan worden opgeroepen om naar het
CB te komen. Gebeurt dat niet, dan heeft
de betrokkene de rest van de dag vrij.
De ploegentoeslag bedraagt 24% (voorschot). Een keer per jaar wordt de definitieve toeslag afgerekend; de verwachting is
dat deze doorgaans wat hoger dan 24% zal
uitvallen. Valt ze lager dan 24% uit, dan
vindt er geen verrekening van het teveel
uitbetaalde plaats. Dit is een stuk gunstiger
dan de baiüc-CAO: die spreekt over een
voorschot van 20%, waarbij zowel in positieve als in negatieve zin afi-ekening kan
plaatsvinden.
Een al langer bestaande beleidsdoelstelling
is, dat netwerkbewaking geïntegreerd wordt
in de werkzaamheden van Operations. Dit
is een onderdeel van de reorganisatie bij de
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sector Operations and Services. Voorlopig
zullen de netwerkbewakers in een tweeploegendienst gaan werken. Binnen een
jaar zal de kennisoverdracht tussen operators en netwerkbewakers rond zijn; de functie "netwerkbewaker" zal dan in feite verdwenen zijn.

Adviesaanvragen reorganisatie
Vooral de OR-leden die al wat langer meedraaien kunnen erover meepraten: zo om
de drie jaar is het gewenst dat het CB zijn
organisatiestructuur wijzigt. Dat betekent
een hoop werk voor de directie en de ondernemingsraad, en niet te vergeten voor
de al dan niet externe al dan niet deskundigen. Vaak maken we dan ook nog een staAdviesaanvragen reorganisatie
De voorstellen voor de verdere indeling van de
nieuwe organisatie zijn van een geringere diepgang dan venA/acht. Er moet nog veel get>euren,
in de ene sector meer dan in de andere, eer iedere medewerker zijn juiste plaats heeft ingenomen.
Zoals ook bij de beleWsnota, heeft de raad bij
deze globale voorstellen een positieve attitude
gekozen, teneinde een verdere aanpassing van
de organisatie aan nieuwe omstandigheden niet
in de weg te staan.
Wij adviseren derhalve om de wijzigingsplannen
verder uit te voeren, zoals die zijn vervat in de
memoranda HD/033/FJ/wz, HD/031/FJ/wm/90 en
HD/038/FJ/wm/90.
Onderstaand treft u een aantal adviezen aan, die
wij met nadruk onder uw aandacht willen brengen, omdat ze voornamelijk betrekking hebben
op de verdere uivoering van de reorganisatie.
ALGEMEEN
a. Maak het plan tjekend waarin de verdere stappen in het reorganisatieproces zijn beschreven,
waarbij wij met name denken aan:
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dium mee waarin de vonken er vanaf vliegen, zoals begin dit jaar, maar meestal eindigen we weer zoals in dat Postbus 51filmpje: zowel de directeur als de OR-leden
kunnen een tevreden gezicht opzetten.
De adviesaanvraag bestond uit drie delen:
een voor de sector Systeemontwikkeling,
een voor Technische Ondersteuning, en
een voor Operations en Services. Daarnaast
ontvingen we een beschrijving van het Projectbureau, dat in een eerdere fase al een
plaats in de nieuwe organisatie had gekregen. Dat was genoeg voor tientallen vragen
en opmerkingen, en voor een overlegvergadering van bijna anderhalve dag. Vrijwel direct daarop heeft de OR besloten, een positief advies uit te brengen over de reorganisatievoorstellen. Zie het kader hieronder.
- informatie aan management
- opstellen consequenties arbekisvoorwaarden
(beloningssysteem)
- gesprekken met tjetrokken medewerkers
- benoeming lekJinggevenden
- indeling in (sub)afdelingen
- informatie overig personeel
b. Het is van groot belang om aan te geven wie
functionerings- en loopbaangesprekken voert,
met name waar sprake is van verschil in hiërarchisch en f u n c t i o r ^ management.
c. Operationaliseer het beiekjsvoomemen om te
komen tot kwaliteits- en kostenbeheersing.
d. Beschrijf voor tiet personeel van alle overlegstructuren wie er in deelnemen en wat de doeisteiling is.
e. Actualiseer de functiebeschrijvingen voor medewerkers in de nieuwe organisatie, en leg deze
vast in het Handboek Algemeen.
f. Beschrijf hoe de taakverdeling is m.b.t. opleidingen tussen de tietreffende afdelingen (o.a. PZ
en OPO-MT) en stel de procedures dienovereenkomstig bij; geef vorm aan de mogelijkheden om
met de VSB en AMEV tot synergie op opleidingsgebied te komen.
vervolg >
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Bank-CAO

Een CAO is een zaaic tussen wericgeversen werknemersorganisaties. Geen directe
OR-zaak dus, maar wel een onderwerp
waarover een OR nogal eens vragen krijgt.
Vooral dit jaar was het probleem: is er nu
wel of niet een nieuwe bank-CAO afgesloten? Inmiddels kunnen we hierop antwoorden: we dachten van wel. In elk geval heeft
de Nederlandse Spaarbankbond zijn leden,
en daarmee impliciet het CB, geadviseerd
de volgende voorstellen over te nemen:
vervolg >
g. Maak voor het personeel een overzicht van
veelgebruikte afkortingen in de nieuwe organisatie.
h. Stel procedures op voor het opstellen, controleren, doen uitgaan en t>ewaken van offertes en
facturen.
SECTOR SYSTEEMONTWIKKELING
a. Geef aan door wie en op welke wijze contracten worden afgesloten met aangesloten leden en
overige accounts, en maak dukJelijk hoe en door
wie vervolgens de contacten worden onderhouden.
b. Er dreigt een "overkill" aan management;
tracht hiërarchische lijnen te verkorten.
c. Beschrijf taakgebieden, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden van de voorkomende management-functies in zowel de hiërarchische als de
functionele (project-)organisatle.

— structurele salarisverhoging per 1 juli
1990 van 3%;
— eenmalige uitkering van 1% aan actieve
werknemers in december 1990;
— enkele kleine verbeteringen in de VUTregeling (is volledig door CB geadopteerd,
dus deze verbeteringen worden automatisch overgenomen);
— invoering van weduwnaarspensioen (het
CB is met een nieuw contract bezig, waarin
lijkhekJ in deze sector voor systeemontwikkeling
tot een minimum wordt tjeperkt.
N.B. Onze indruk m.b.t. deze sector is het meest
positief. We concluderen dat de voorstellen sterk
overeenkomen met de eerdere voorstelling van
zaken: korte hiërarchische lijnen en weinig mkjdenkader. Wel vragen we ons af of "opleidingen"
en "documentatie" m.b.t. de CB-werkwijze voldoende ondersteund gaan worden en of de contacten met andere afdelingen voldoende zullen
zijn.
SECTOR OPERATIONS EN SERVICES
a. Integratie van de afdeling Netwerk Controi in
de afdeling Operations moet binnen een jaar zijn
beslag hebben gekregen.
b. Bijzondere aandacht verdient de span of contrei bij de afdeling Operations Support; deze is
volgens ons te groot (29 medewerkers) gezien
de diversiteit van de werkzaamheden die daar
worden verricht.
AFDEUNG PROJECTBUREAU

d. Tref passerxje regelingen voor medewerkers
die extem gedetacheerd worden en pas de hukJige detacheringsregeiing daar op aan.
SECTOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING
a. Stel richtlijnen op voor het management t.a.v.
de prioriteitsstelling van interne werkzaamheden
in relatie met activiteiten voor te ondersteunen
disciplines in de overige sectoren.
b. Draag er zorg voor, dat projectverantwoorde-
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Hoewel deze afdeling buiten de adviesaanvragen
v£ilt, willen wij toch adviseren om:
- te omschrijven welke informatie aan wie verstrekt wordt en hoe de betrouvirtDaarheW en vertrouwelijkheid van de betreffende gegevens zo
veel mogelijk gewaartxjrgd kan worden;
- aandacht te geven aan een te verwachten ondertjezetting en het verbeteren van de servicegraad (hulpmkidelen en -vaardigheid).
^mm

Wad?

dit ongetwijfeld geregeld zal worden; het
huidige contract loop eind 1990 af);
— wijziging van de maximum grensbedragen in pensioenprotocollen en bovenwettelijke WAO-regeling in ƒ 130.000 (was 1,5 x
WAO-grens).

Roostervrye uren

Het aantal roostervrije uren voor 1990 was
al vastgelegd in de vorige bank-CAO. Voor
het CB betekent dit: tien roostervrije dagen. De bevoegdheid bij het toewijzen van
roostervrije dagen ligt bij de directie. Zoals
op 5 april door de directie is meegedeeld, is
in overleg met de OR besloten dit jaar collectief RVU toe te wijzen op maandag 24
december en maandag 31 december. Totaal
IVi RVU-dag, een klein voordeel dus voor
degenen met een rechtlijnige chef die een
vrije ochtend op 31 december als een hele
vakantiedag placht af te boeken.

is, dat dit onderwerp te zijner tijd weer op
de agenda komt.

Interne verhuizingen
In maart ontvingen wij een brief van een
collega, waarin hij zijn verontwaardiging
uitsprak over de manier waarop hij en zijn
afdeling bij een interne verhuizing werden
betrokken. Als over een jaar de nieuwbouw
klaar is, zal er een grote verhuisoperatie op
gang komen. We hopen er als OR op te
kunnen toezien, dat er dan met het personeel net zo zorgvuldig zal worden omgesprongen als met het meubilair.
Hoewel: tot het meubilair behoren sinds
kort ook de "niet roken"-bordjes in de kantine, en naar verluidt is het eerste exemplaar al weer vermorzeld door een ontevreden roker.

Uitgezonderd van de collectieve RVU zijn
enkele service-onderdelen van het CB, en
op 24 december de afdeling Betalingsverkeer. Voortaan zal aan het begin van elk
jaar met de OR overlegd worden in hoeverre er collectieve roostervrije uren worden
toegewezen.

Deeltijdarbeid

In de overlegvergadering van 4 april merkten wij op, dat op aanvragen voor deeltijdarbeid op verschillende manieren wordt gereageerd. De OR zou graag een regeling tot
stand zien komen. De directie antwoordde
dat er zeker geen sprake is van willekeur,
maar dat verzoeken om in deeltijd te mogen werken altijd van geval tot geval worden bekeken. Dit laat zich niet in een gedetailleerde regeling vervatten. Afgesproken
infORmatie 2/90

dit is infORmatie 2/90
1 juni 1990
redactie en secretariaat:
kamer V129 Veenendaal, toestel 513
t)lad8

computercentrum bondsspaarbanken

infORmatie 3/90

bulletin van de Ondernemingsraad van het
Computercentrum Bondsspaarbanken
nummer 3/90
Woerden/Veenendaal, 10 december 1990

Beste collega's,

Algemene gang van zaken

Sinds ons vorige bulletin vonden er overlegvergaderingen met de directie plaats op
22 juni, 12 september en 6 november. Er
staat voor dit jaar nog één overlegvergadering gepland: op 18 december.

Wel is duidelijk dat de duidelijkheid niet
erg lang meer op zich zal laten wachten, als
we mogen afgaan op het concentratieproces
bij de spaarbanken. We zien nu twee ongeveer even grote groepen ontstaan: de VSB
met Schiedam-Vlaaringen en Doetinchem,
en de combinatie SNS/MNO/CON. Twee
kleinere groepen worden gevormd door de
Nutsspaarbank Den Haag en door de combinatie waar de CVB en ASN inzitten.

Wat wij als sigarenroker met een zilveren
pijpekrabbertje aanmoeten is ons niet geheel duidelijk, maar het gebaar wordt op
prijs gesteld. Het is trouwens de hoogste
tijd voor een verslag van de onderwerpen
waar de ondernemingsraad zich sinds het
zomerreces mee bezig heeft gehouden.
Maar eerst nog even de aandacht gevestigd
op ons jaarverslag 1989, dat enige maanden
geleden verscheen. Mocht u bij de verspreiding hiervan over het hoofd zijn gezien,
neem dan even contact op met onze secretaris.

Ons vorige bulletin
In ons vorige bulletin maakten wij melding
van een brief, waarin iemand zijn verontwaardiging uitte over de manier waarop hij
en zijn afdeling bij een interne verhuizing
waren betrokken. Gedoeld werd hierbij
niet op de manier waarop deze verhuizing
fysiek geregeld was, maar op de argumenten die het betrokken management naar
voren bracht om aan te tonen dat deze verhuizing zo goed was voor de organisatie.

Bij de overlegvergadering op 6 november
was de heer Tiemens onze gast. Hij is voorzitter van het bestuur van het CB en lid van
de Raad van Bestuur van de VSB. Met hem
namen we traditiegetrouw de algemene
gang van zaken door. Helaas kon hij geen
duidelijke uitspraak doen over de meest
voor de hand hggende vraag: hoe ziet de
toekomst van het CB eruit?

De Coöperatieve Vereniging van Bondsspaarbanken valt uit elkaar, nu de Friese
Bondsspaarbank opgaat in de Friesland
Bank en daarmee de spaarbankwereld verlaat. Te verwachten valt dat de overblijvende kleine spaarbanken - al dan niet onder
druk van de Nederlandsche Bank - op den
duur een keuze moeten maken voor hetzij
een van de hierboven genoemde groepen,
hetzij voor bijvoorbeeld de Rabo-organisatie.

Vanuit de automatisering gezien kuimen
Bij het CB worden zowel Nederlandstalige we op den duur drie groepen onderscheials Engelstalige afdehngsnamen gebruikt. den: het CB (met als grootste afnemers de
Dat wil wel eens misgaan. Soms schrijven VSB en de CVB), MNO/SNS (Amerswe dus Network Controi waar we Netwerk- foort/Maastricht), en Den Haag.
bewaking hadden moeten schrijven. De afdeling Network Controi bestaat sinds de re- Opzeggingen zijn voor het CB niet leuk
organisatie niet meer. De twee onderdelen maar we lijken in elk geval naar een stabievan deze afdeling. Netwerkbewaking en le situatie toe te groeien. De opzegging van
Netwerk technische dienst, zijn onderge- de CON was voor ons overigens wel aanleibracht in respectievelijk Systems Opera- ding voor een brief aan de directie van deze
tions en Operations Support.
bank. Zie het kader op het volgende blad.
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Brief aan de directie van de CON
Geacfite fieer Van Leeuwen,
in december 1989 was u te gast bij onze overlegvergadering met de directie van hiet Computercentrum Bondsspaarljanken. Een van de
vragen aan u en uw collega-bestuursleden
Böttcher en Tiemens was, wat er tegen een
overname van het CB door de VSB zou zijn. Op
deze vraag reageerde u nogal emotioneel.
Waarom vroegen we niet wat er op tegen zou
zijn als een van de andere banken het CB overnam? Juist de kleinere spaarbanken zijn de
meest trouwe leden van het CB; uit onze vraag
sprak minachting voor die kleinere spaarbanken.
Enige tijd geleden mochten wij in de krant lezen
dat de CON, de spaarbank waar u directeur van
bent, van plan is te gaan fuseren met MNO en
SNS. Wij vragen ons nu af in hoeverre uw verontwaardiging in bovengenoemde overlegvergadering oprecht was. Nog geen jaar nadat u
ons de verzekering gaf dat de COI^ lid zou blijven van het CB, bent u fusiebesprekingen begonnen met banken die hun automatisering niet
door het CB laten verzorgen.
Dat de CON haar lidmaatschap van het CB op
termijn zou gaan opzeggen, lag hierna in de lijn
der verwachtingen. Merkwaardig is wel dat u tot
het laatste moment heeft volgehouden dat de
CON wel lid zou blijven: twee dagen nadat u het
bestuur nog eens had verzekerd dat de CON
het niet nodig vond op te zeggen, lag uw opzeggingsbrief in de bus.
Niet minder merkwaardig vonden wij het feit dat
de ondernemingsraad van de CON niet eens
wist dat het lidmaatschap bij het CB was opgezegd, laat staan dat deze OR om advies gevraagd is In deze Ingrijpende - en niet geheel
zonder risico's zijnde - beslissing.
Wij betreuren deze frusterende en grievende
gang van zaken, vandaar deze brief. Een kopie
hiervan zal onder andere worden gezonden
naar de voorzitter van ons bestuur en naar de
deelnemers van het lnterspaarb)ancair overleg
Ondernemingsraden.
Ondernemingsraad CB, 22 oktober 1990
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Interspaarbancair overleg

Onze OR neemt deel aan het Interspaarbancair overleg Ondernemingsraden (ISO).
Hierin zijn vrijwel alle spaarbanken en centrale instellingen vertegenwoordigd die een
OR hebben. Ongeveer drie keer per jaar
komt het ISO bij elkaar. De laatste keer, op
2 oktober, was het CB gastheer. In Veenendaal kwamen toen vertegenwoordigers van
de volgende ondernemingsraden bij elkaar:
Bondsspaarbank Tiel, Nutsspaarbank Den
Haag, Bondsspaarbank CON, Nederlandse
Spaarbankbond, Friese Bondsspaarbank,
Bondsspaarbank MNO, SNS (Maastricht en
GUS), Verenigde Spaarbank, Bondsspaarbank Schiedam-Vlaardingen, Bank der
Bondsspaarbanken, en natuurlijk het CB.
Alleen de CVB ontbrak.
Een van de agendapunten was "ontwikkelingen in spaarbankland". Hierbij vond uitwisseüng van informatie plaats, en werd er
van gedachten gewisseld over de belangrijkste ontwikkeUngen van de afgelopen
maanden. Actueel waren het uiteenvallen
van de Coöperatie, en de voorgenomen fusie tussen CON, MNO en SNS. De ondernemingsraad van de CON had nog geen adviesaanvraag gekregen over dit fusieonderzoek, en was dan ook onaangenaam verrast
te horen dat de directie van de CON alvast
het contract met het CB had opgezegd.
Sommige spaarbankbestuurders zijn wel
heel erg op de korte termijn gericht; misschien spelen er ook weieens persoonlijke
belangen een rol.
Op de agenda van het ISO stond ook een
voorstel van onze ondernemingsraad, om te
proberen te komen tot één bank met de S.
Iedereen vond het een mooi voorstel, vandaar dat we het in dit bulletin opnemen,
maar ook een jaar of wat te laat. Vooral nadat de VSB door de AMEV is overgenomen, lijkt er geen weg meer terug. Het ISO
doet dus verder niets met dit voorstel.
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Aan deelnemers ISO
Voorstel om te komen tot één S-spaarbank
Geachte collega's OR-leden,
Het ISO-overleg is tot nu toe voornamelijk informatief geweest. Contact houden, begrip kweken
voor eikaars standpunten en kijken hoe de anderen Iets hebben opgelost voerde de boventoon in
de gehouden vergaderingen. Over het algemeen
redelijk vrijblijvend dus.
Gezien de huidige ontwikkelingen in "Spaartankland" doen wij een beroep op het ISO-beraad om
met elkaar na te denken over een minder vrijblijvende stap. Wij willen graag dat alle ondernemingsraden, hier vertegenwoordigd in het ISO,
gezamenlijk een dringend beroep doen op alle directies en besturen van alle spaarbanken en aangesloten instellingen om op korte termijn overleg
te openen met als doel één grote, sterke SPAARBANK te worden, die de concurrentie in het Europa van de toekomst met vertrouwen tegemoet
kan zien.
De resultaten van veel Spaarbanken staan momenteel onder druk. Het ziet er niet naar uit dat
dat zich op korte termijn zal verbeteren. Dus fuseren banken of sluiten zich aan bij een grotere
bank, al dan niet met behoud van het eigen gezicht. Wat kwalijker is, is dat de keuze waar een
bank zich bij aansluit veelal afhankelijk is van de
functie die de directieleden aangeboden krijgen
bij de nieuwe combinatie. Het resultaat lijkt soms
wel op een loterij.
Het personeel wordt niet gevraagd bij wie ze zich
zouden willen aansluiten. Informele contacten leren echter dat vrijwel iedereen het er over eens is
dat één grote S-bank de beste oplossing lijkt. En
dat wordt voor de consument toch ook gesuggereerd! Per slot van rekening ziet die door het hele

land kantoren met hetzelfde logo, of zelfs hetzelfde opschrift. Maar eenmaal binnen blijkt de vergissing! Je kunt bijvoorbeeld aan de geldautomaat geen 500 gulden meer opnemen, maar
slechts 300, want je hebt een "gastpas" - of je
krijgt helemaal niets, want je hebt een onlinecard. Je wilt die leuke Eurocard hebben die op de
televisie wordt aangeprezen door Adèle, blijken
ze echter de Visacard van Jeroen te verkopen of
omgekeerd! Geld opnemen van je boekje Is afhankelijk van het computersysteem waarmee geadministreerd wordt, en of er al dan niet EB-verkeer is toegestaan.
Niet alleen voor het gezicht naar buiten Is echte
samenwerking belangrijk. Uiteraard zijn er ook
economische motieven, zoals gezamenlijke produktvoering en efficiëncy-verbetering. En er zijn
waarschijnlijk nog meer argumenten te bedenken
waarom het goed zou zijn om één SPAARBANK
te worden. Daar komen we samen wel uit. Wat
voorop staat is, dat we als Individuele OR moeilijk
tegen onze directies kunnen zeggen dat we
graag in een groter verband zouden verder willen. Maar alle ondernemingsraden samen kunnen
wel een dringend beroep doen op de gezamenlijke directies. En misschien moeten we wel dmk
uitoefenen, door bijvoorbeeld gezamenlijk een
persbericht te doen uitgaan waarin ons voornemen naar buiten komt. Een milder alternatief is,
alleen een kopie naar de Nederlandsche Bank te
sturen.
Natuurlijk zijn er genoeg problemen op te lossen.
En waarschijnlijk zal de totale werkgelegenheid
wel afnemen. Voor de individuele werknemer is
het natuurlijk heel triest Indien er gedwongen ontslagen zouden moeten vallen, maar de spaarbanken als geheel moeten op langere termijn gewoon blijven bestaan!
Ondernemingsraad CB, 2 oidober 1990

niet met zichzelf en/of met de directie eens
kon worden. Het uitblijven van zekerheid
De reorganisatie gaat voort. De sector voor de medewerkers omtrent de structuur,
Technische Ondersteuning was als eerste bezetting en vooruitzichten van deze sector
klaar: iedereen lijkt goed geïnformeerd was een punt van aandacht voor de OR. Wij
over zijn/haar positie, en er ligt een uitge- hebben ons echter niet actief met deze zaak
breide beschrijving van deze sector. Bij Sys- bemoeid: na ons advies uit mei 1990 lag de
teemontwikkeling heeft het proces wat lan- bal immers weer bij de directie. Binnenkort
ger geduurd, omdat het management het zullen we de reorganisatie wel evalueren.

Voortgang reorganisatie
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In de sector Operations & Services zijn alleen de afdelingen Services en Betalingsverkeer nog niet aan de beurt geweest.
Vooral bij Services constateren wdj gevoelens van onzekerheid en demotivatie: aan
de ene kant verzuipt men in het werk, en
aan de andere kant gaan er verhalen rond
over het opheffen van de afdeling. Dit alles
wordt nog eens versterkt door het feit dat
medewerkers met een tijdelijk contract na
afloop daarvan opnieuw een tijdelijk contract krijgen aangeboden, in plaats van een
vaste aanstelling.

Externe detachering
Nu het aantal extern gedetacheerde medewerkers van het CB begint toe te nemen,
wordt het tijd dat hier een regeling voor
komt. De directie wenst een onderscheid te
maken tussen interne detachering (een
Veenendaler die in Woerden wordt gedetacheerd of omgekeerd) en externe detachering (een CB-er die bijvoorbeeld bij de
VSB wordt gedetacheerd). Interne detachering is geregeld in paragraaf 2.18.7 van de
Personeelsgids, voor externe detachering is
een voorstel in de maak. Een probleem dat
niet of nauwelijks op legale wijze is op te
lossen, is dat de fiscus steeds gretiger wordt
als het gaat om het afromen van reiskostenvergoedingen.

Ploegenrooster Operations
Ons vorige bulletin was ook aanleiding voor
een boze brief van een aantal medewerkers
van Systems Operations. Men vond dat de
OR te weinig overleg had gevoerd met de
afdeling over het nieuwe ploegenrooster,
en dat wij te weinig harde eisen hadden gesteld aan de directie.
Deze brief, en onze reactie daarop, zijn in
het kader hiernaast en op het volgende blad
enigszins verkort weergegeven.
infORmatie 3/90

Reactie goedkeuring flexibel ploegenrooster
Graag willen wij reageren op de door de OR gevolgde procedure m.b.t. iiet goedkeuren van
iiet flexibel ploegenrooster Operations. Nadat
duidelijk was geworden dat er een instemmingsaanvraag over dit onderwerp bij de OR was ingeleverd, heeft de afdeling Operations op 26
maart een brief gestuurd met daarin een groot
aantal vragen en bezwaren. Bovendien werd in
deze brief, getekend door alle medewerkers,
verzocht géén Instemming te verlenen aan genoemd ploegenrooster.
Onze verbazing was dan ook bijzonder groot,
toen wij (eerst uit de wandelgangen) uit Informatiebulletin 2/90 moesten vernemen dat het
rooster was goedgekeurd onder voonAraarden
genoemd in hetzelfde bulletin. Onze kritiek betreft voornamelijk de volgende punten:
- Behalve bovengenoemd schrijven Is er geen
enkel overleg geweest tuusen de OR en onze
afdeling. Over een dergelijk "hot item" had men
toch zeker de stemming op de betrokken afdeling moeten peilen.
- De OR heeft een vragenlijst opgesteld voor
de directie en stuurgroep Roosters. De afdeling
had deze lijst graag vooraf met de OR besproken. Tot nu toe zijn nog niet al onze vragen beantwoord.
- De OR heeft zonder nader overleg beslist
over financiële zaken van betrokken afdeling.
Het betreft hier met name de verrekening van
ploegentoeslag.
- De OR heeft nauwelijks keiharde eisen gesteld, waar Invoering van een nieuw rooster van
afhankelijk zou moeten zijn.
- De OR heeft zonder overleg met de afdeling
het roostervoorstel goedgekeurd. Er vanuitgaand dat de OR de werknemers vertegenwoordigt, leek het ons een logische zaak dat er eerst
overleg zou plaatsvinden met de afdeling. Dat
wij de genomen beslissing (ondanks herhaalde
verzoeken om informatie) uit het Informatie-bulletin moesten vernemen, is bij velen van ons in
het verkeerde keelgat geschoten.
Wij hopen dat de OR In de toekomst wat meer
openheid en betrokkenheid naar de betrokken
afdelingen zal tonen. (Bijlage: lijst met vragen
en opmerkingen die nog niet duidelijk zijn of die
nog geregeld moeten worden).
medewerkers Systems Operations, 10-7-1990
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Reactie op brief van Systems Operations
De ondernemingsraad heeft nota genomen van
uw kritiel< op de goedkeuring aan het flexibel
ploegenrooster, zoals verwoord in uw schrijven
van 10 juli. De commissie die zich binnen de OR
met de betreffende Instemmingsaanvraag heeft
bezighouden, wil u bij deze het volgende antwoorden:
— Voor het eerst in dit bedrijf is de OR zo nauw
betrokken geweest bij het tot stand komen van
een wijziging in een regeling. Een aspect daarvan
was het deelnemen van Ron de Geus. mede-ondertekenaar overigens van uw brief met vragen
en bezwaren, aan de werkgroep Arbeidsvoorwaarden. Hij kon de stemming en de belangen in
uw afdeling uitstekend peilen en naar voren brengen.
— Uw vragen- en bezwarenlijst van 26 maart,
waar wij u bijzonder erkentelijk voor waren, heeft
alsfciasisgediend voor ons overleg met de directie. De meeste vragen zijn naar het oordeel van
de OR bevredigend beantwoord. Er zullen altijd
wel vragen overblijven of bijkomen, doch immer
dient een afweging te worden gemaakt welke
problemen essentieel zijn om al dan niet tot instemming te besluiten, hetgeen op democratische wijze geschiedt.
— De OR beslist niet over financiële zaken van
uw afdeling; dat doet de directie. Wel is het een
punt dat In de onderhandelingen wordt meegenomen en waan/an de OR vindt, dat er een
alleszins voordelige regeling is uitgekomen, de
onderzochte alternatieven in aanmerking genomen.

We zijn nu bijna vier maanden verder, en
voor zover wij het kunnen overzien zijn de
grootste problemen met het nieuwe rooster
inmiddels uit de wereld. Volgens afspraak
zullen alle vdjzigingen in het basisrooster
met de OR worden afgestemd. Deze afspraak blijkt in de praktijk goed te werken.
Contactpersoon van de OR betreffende
Systems Operations is Ron de Geus.

- De OR heeft wel degelijk keiharde eisen gesteld. Inzicht hierin krijgt u o.m. door het lezen
van de stukken, die bij elk OR-lid aanwezig zijn. U
noemt een aantal voonwaarden die ons inziens
niet met het ploegenrooster van doen hebben zoals functie-beschrijvingen, reistijden en remote
control-problemen.
- De OR heeft zijn eigen communicatiekanalen.
Daarnaast zijn er de kanalen in de lijn, die u van
informatie zouden moeten voorzien. Belde wegen
zijn door ons bewandeld, doch wij begrijpen nu
dat niet alle, met name mondeling gedane Informatie, ledereen bereikt heeft. Wij betreuren dit en
zullen hier In het vervolg nog attenter op dienen
te zijn.
- Dat u onze beslissing In ons Informatiebulletin
aantreft, mag geen verrassing zijn. Daar dient het
voor. Bovendien was in uw afdeling een extra verslag opgehangen, waarin onze instemming werd
aangekondigd. Wellicht had dit bericht eerder
moeten verschijnen.
Met nadruk wijzen wij u er op, dat u uw persoonlijke wensen m.b.t. het nieuwe rooster met de
scheduler opneemt. Wij stellen er prijs op van u
te vernemen, of deze procedure naar tevredenheid werkt. Eventuele knelpunten kunnen wij dan
met de directie bespreken, zoals is afgesproken.
Inmiddels vertrouwen wij er op, dat thans in de
lijn de verdere Invoering van het rooster met aller
medewerking zal worden voortgezet en dat na 1
oktober, als de reorganisatie een feit Is, Ieders
positie duidelijk is.
OR-commissie ploegenrooster, 31-7-1990

de OR gegeven adviezen, zullen worden
verwerkt in de Personeelsgids.

Diverse arbeidsvoorwaarden
Onlangs ontvingen wij een instemmingsaanvraag voor een nieuwe pensioenregeling. Meer hierover in ons volgende bulletin; uiteraard kunnen belangstellenden
deze instemmingsaanvraag inzien bij elk
OR-lid.

In oktober heeft de OR ook ingestemd met
de adoptie van artikel 7 van de bank-CAO.
Dit artikel heeft betrekking op medewer- De ziektekostenverzekering heeft u ook
kers die in ploegendienst werken. De ge- weieens zien prijken op onze agenda's,
volgen van deze adoptie, inclusief de door maar hier zal vooralsnog niets in wijzigen.
infORmatie 3/90
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In de krant zijn regelmatig advertenties met
lagere premies te vinden, maar met een
collectief contract zoals het CB dat heeft is
het moeilijk om op koopjesjacht te gaan,
onder andere omdat je dan problemen
krijgt met de acceptatie van oudere en zieke medewerkers.
De afdeling Personeelszaken is op dit moment aan het onderzoeken of het CB kan
deelnemen in het collectieve contract dat
de VSB heeft met de Nederlandse Spoorwegen. Het betreft hier een kortingsregeling voor trajectkaarten.

Functionerings- en loopbaangesprekken
Vrijwel alle functies zijn nu beschreven.
Deze functiebeschrijvingen worden opgenomen in het handboek Algemeen, dat op
de secretariaten ter inzage Ugt, Aanpassingen in verband met de nieuwe organisatie
moeten nog plaatsvinden.

Nieuw OR-reglement

Per 1 april 1990 is de "Wet op de Ondernemingsraden" (WOR) ingrijpend gewijzigd.
Een belangrijke wijziging betreft het wettelijk systeem van geschillenregelingen. Andere wijzigingen hebben betrekking op:
- de zittingsduur van de OR. De OR kan
bepalen dat de leden om de twee, drie of
vier jaren tegelijk aftreden, dan wel dat om
de twee jaar de helft van de OR aftreedt.
Onze ondernemingsraad zal net als voorheen om de drie jaar in zijn geheel aftreden.
- de instelling van commissies. De OR kan
nu op vrij eenvoudige wijze nieuwe commissies instellen, nadat we ons voornemen
eerst schriftelijk aan de ondernemer hebben voorgelegd.

- het opstellen van het OR-reglement. In
de oude situatie moest dit goedgekeurd
worden door de bedrijfscommissie, incluHet systeem Functionerings- en loopbaan- sief alle wijzigingen erop. In de nieuwe
gesprekken is door Personeelszaken geëva- situatie kan de OR, nadat de ondernemer
lueerd op basis van een aantal interviews en zijn standpunt kenbaar heeft gemaakt, zelf
van reacties daarop van de afdelingshoof- zijn reglement vaststellen.
den. Een commissie van de OR is dit rapport nu aan het bestuderen. Een eerste Deze, en een aantal minder belangrijke, zaconclusie is dat er wel problemen zijn, maar ken maken het noodzakelijk dat de OR zijn
dat deze niet aan het systeem als zodanig reglement moet wijzigen. (Het reglement
liggen. In ons volgende bulletin komen we van de OR kunt u vinden in hoofdstuk 4
van de Personeelsgids.)
op dit onderwerp terug.
Te verwachten valt dat de directie volgend
jaar het onderwerp "functieclassificatie" zal
gaan aankaarten. In een functieclassificatiesysteem, zoals het bij de meeste banken gebruikte BASYS, wordt aan elke functie een
bepaald aantal punten toegekend. Hoe groter het aantal punten, hoe prettiger de bijbehorende salarisschaal.
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Naast deze van rechtswege opgelegde wijzigingen was het sowieso noodzakelijk om
binnenkort ons reglement te wijzigen. De
huidige kiesgroepindeling (vier leden Polanerbaan 1, drie leden Houttuinlaan 5, en
twee leden Vendelier 75) was niet meer
een juiste afspiegeling van de aantallen m
die gebouwen werkzame personen. Daarnaast zal met het in gebruik nemen van het
nieuwe gebouw die indeling zelfs grotendeels vervallen.
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Aan artikel 9 van de WOR is de volgende
zin toegevoegd: "De ondernemingsraad
treft, indien dit bevorderlijk is voor een
goede toepassing van deze wet in de onderneming, voorzieningen in zijn reglement
opdat de verschillende groepen van de in
de onderneming werkzame personen zoveel mogelijk in de ondernemingsraad vertegenwoordigd kunnen zijn."

op dit moment verkiesbaar zou zijn als ORlid, met een minimum van één per kiesgroep.
In mei 1991 vinden er OR-verkiezingen
plaats. Begin volgend jaar komen wij hier
op terug.

We hebben, rekening houdend met die toevoeging, aan een aantal mogelijke kiesgroepindeHngen gedacht, bijvoorbeeld een
indeling naar sector. Sommige leden waren
van mening dat bepaalde afdelingen, gezien
hun geheel eigen karakter (Systems Operations met zijn 24-uursdiensten) of samenstelling (bijvoorbeeld Betalingsverkeer met
veel vrouwelijke deeltijdwerkers), een eigen kiesgroep moeten vormen. De meesten
van ons vonden, dat er altijd minstens één
lid van de OR afkomstig moet zijn uit
Veenendaal, wegens de geheel eigen problematiek die een kleine vestiging nu eenmaal met zich meebrengt.

Op de afdeUng Output Operations (het
vroegere Nabewerking en Verzending) zou
uiterlijk met ingang van 1 september 1990
volledig in dagdiensten worden gewerkt.
Deze datum is niet gehaald: nog steeds
worden aan deze afdeling eisen gesteld die
het noodzakelijk maken 's ochtends vroeger
te beginnen. Er is hier dus sprake van overwerk, dat wordt vergoed volgens paragraaf
2.6.4 in de Personeelsgids.

Los hiervan staat de ervaring uit het verleden, dat het iedere keer weer moeilijk is
om aan voldoende kandidaten te komen
om de gehele OR te "bemannen". Het laat
zich aanzien, dat bij kleinere kiesgroepen
het gevaar toeneemt dat er in een bepaalde
kiesgroep niemand zich beschikbaar stelt
om in de ondernemingsraad zitting te nemen.
Dit alles overwogen hebbende, heeft de
OR uiteindelijk besloten dat de volgende
kiesgroepindehng de beste is:
— Veenendaal (één hd)
— Betalingsverkeer (twee leden)
— Systems Operations (één lid)
— overige afdelingen Woerden (vijf leden)
Totaal negen leden dus. De zetelverdeling
is gebaseerd op het aantal medewerkers dat
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Werktijden Output Operations

Tot slot
Onlangs is besloten dat de operationele activiteiten van de AMEV en de Belgische
AG-groep worden samengevoegd in een
nieuwe groep. Onder de "operationele activiteiten" van de AMEV valt ook de VSB.
Gaat de Spaarbankbond uit elkaar vaUen
en gaat de VSB de S-met-stip afschaffen?
Wordt het CB overgenomen door de VSB,
en zo ja: wanneer en hoe? Eén ding is
zeker: na de kerstpakketten weten we
meer!

dit is infORmatie 3/90
10 december 1990
secretariaat: kamer V129, toestel 513
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