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ondernemingsraad 

Beste collega's, 

Dat zal een van de laatste infORmatiebulle-
tins van dit jaar zijn, althans van de OR in 
de huidige samenstelling. Eind mei zal er na
melijk een nieuwe OR worden geïnstalleerd; 
meer hierover leest u verderop in dit bulletin. 
Sinds ons vorige bulletin, dat drie maanden 
geleden verscheen, zijn er twee overleg
vergaderingen met de directie geweest: op 
18 december 1990 en op 19 februari 1991. 
Op 18 december was er ook een ledenver
gadering van het CB. 
Algemene gang van zaken 

Als OR van een centrale instelling volgen 
we de ontwikkelingen in het vaderlandse 
spaarbankwereldje met meer dan gemid
delde belangstelling. Het laatste nieuws 
heeft betrekking op de Bank der Bonds
spaarbanken: deze wordt overgenomen 
door de SNS. De helft van de 190 medewer
kers mag blijven, de rest krijgt een andere 
baan aangeboden. 
Voor onze collega's op het hoofdkantoor 
van de Coöperatieve Vereniging is de toe
komst minder zeker. Ook voor hen wordt 
ander werk gezocht, maar de bewindvoer
der (mr. W.F. van Leeuwen) heeft gezegd 
geen garanties te kunnen geven. Zoals we 
in december al schreven, is de Coöperatie
ve Vereniging uit elkaar aan het vallen. Een 
deel van de banken heeft besloten zich aan 
te sluiten bij SNS, een ander deel heeft 
belangstelling voor de VSB, en de rest pro
beert in een of andere vorm zelfstandig te 
blijven. 
De Friese Bondsspaarbank heeft besloten 
om op te gaan in de Friesland Bank. 
Interessant is dat de Friese Bondsspaar
bank, nu ze geen lid meer is van de Coöpe
ratie, ook geen lid meer is van het CB. In 
feite is deze bank nu illegaal op ons net-

é 

werk aangesloten. Om het gesprek op gang 
te houden, heeft het CB een miljoenen
claim op de Friese Bondsspaarbank gelegd. 
Het CB zal naar schatting 18% van zijn om
zet kwijtraken na het uittreden van de 
CON, de Friese Bondsspaarbank, en de Co-
öperatiebanken die naar SNS gaan. 
Wat betreft het CB hebben maandenlang 
geruchten de ronde gedaan over een over
name door de VSB. In de bestuursvergade
ring van 20 februari is echter duidelijk ge
worden dat de VSB hier geen haast mee wil 
maken. Er is een werkgroep gevormd die 
zich over de toekomst van het CB gaat be
raden; in deze werkgroep zijn de directies 
van het CB, de VSB en de CVB vertegen
woordigd. 
Ledenvergadering 18 december 
1990 

Op 18 december was er weer een Alge
mene Ledenvergadering van het CB, zoals 
gebruikelijk waargenomen door de OR. 
Het grootste deel van deze vergadering was 
gewijd aan het onderwerp "tarifering". Ook 
de begroting stond op de agenda; meer 
hierover eventueel in ons volgende bulletin. 
Verder vonden er enkele mutaties in het 
bestuur plaats. Omdat de CON haar lid
maatschap heeft opgezegd, moest afscheid 
worden genomen van de heer W.F. van 
Leeuwen. Er zijn plannen geweest om hem 
opnieuw als bestuurslid naar voren te schui
ven, nu namens de Coöperatie, maar ken
nelijk heeft men het — mede na onze open 
brief van 22 oktober 1990 — wijzer gevon
den hem tegen zichzelf te beschermen. 
Namens de B-leden van het CB hebben 
Woerden en Alphen a/d Rijn twee nieuwe 
bestuursleden geleverd, het derde B-
bestuurslid is de CVB. De VSB levert zoals 
gebruikelijk drie A-bestuursleden. 
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Interspaarbancair Overleg 

Op 8 januari was er een ISO-bijeenkomst in 
Deventer, georganiseerd door de CON (te
genwoordig onderdeel van SNS). Onze OR 
was met twee leden vertegenwoordigd, 
's Middags werden er als gebruikelijk erva
ringen uitgewisseld over de eigen onderne
ming en over de specifieke situatie met be
trekking tot het spaarbankgebeuren. 
's Ochtends hielden twee vakbonds
bestuurders een inleiding over de uitgangs
punten van hun bonden bij de komende 
CAO-onderhandelingen. De eisen van de 
Unie BHLP en van de Dienstenbond FNV 
liggen niet zo ver uiteen. Bij de FNV hgt de 
nadruk op de werkgelegenheid; deze bond 
is bereid met met een lagere looneis te ko
men als daar goede werkgelegenheidsaf-
spraken tegenover staan. Interessant is, dat 
de FNV in de komende jaren wil komen tot 
een vierdaagse werkweek in het bankbe
drijf. Een groot deel van de FNV-leden 
blijkt bereid daar wat voor te willen inleve
ren. Naar verwachting zal er half april meer 
bekend zijn over de nieuwe bank-CAO. 
De volgende ISO-bijeenkomst is op 2 april 
in Amersfoort 
Nieuwe pensioenregeling 

Belangrijkste agendapunt op de Over
legvergadering van 18 december was het 
nieuwe pensioenreglement. De directie 
vroeg ons in te stemmen met het adopteren 
van de pensioemegeling van de VSB. 
Nadat we nieuwe batterijtjes in onze zak-
japanner hadden gestopt, hebben we het 
oude en het nieuwe reglement met elkaar 
vergeleken door een aantal voorbeelden uit 
te werken. Deze zijn voorgelegd aan de 
pensioendeskundige van het CB. Deze kon 
niet ontkennen dat de VSB-regeling op één 
punt behoorlijk nadelig is ten opzichte van 
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het oude reglement. Het betreft hier de uit
kering van de weduwen- en wezenverzeke
ring; voor een weduwe met twee kinderen 
is het verschil circa ƒ 8000 bruto op jaar
basis. Dit verschil wordt in de loop van de 
jaren gecompenseerd doordat in de nieuwe 
regeling de pensioenopbouw wordt geïn
dexeerd, maar deze compensatie duurt ui
teraard langer naarmate het salaris lager is. 
Een aanvullende regeling voor medewer
kers met Oonge) kinderen zou volgens ons 
niet misplaatst zijn. 
Een belangrijk voordeel van de VSB-rege
ling is, behalve de indexering, de gelijke be
handeling van vrouwen en mannen. In het 
oude reglement komen ongehuwde vrou
wen pas vanaf hun dertigste in aaimierking 
voor een pensioenverzekering. Mede daar
om is besloten om met ingang van 1 januari 
1991 de VSB-regeling over te nemen, inclu
sief het met terugwerkende kracht opbou
wen van het pensioen voor vrouwen tussen 
25 en 30 jaar. Voor degenen die op deze da
tum al verzekerd waren, blijft vooralsnog 
het oude contract van kracht. 
Meer over dit onderwerp vindt u in het In
tern Informatie-Bulletin van 22 januari. 
Daarin schreef de directie ook dat in 1991 
de overgang naar de pensioenregeling van 
de VSB voor bestaande deelnemers nader 
zou worden uitgewerkt. Graag zouden wij 
dat doen voordat er in mei een nieuwe OR 
aantreedt, maar het ziet er naar uit dat dat 
niet lukt. 
Shiftleaders-overleg 

In december is onze voorzitter als waarne
mer aanwezig geweest bij het shiftleaders-
overleg over het nieuwe ploegenrooster. Er 
waren wat essentiële punten, maar verder 
ook veel problemen die bij iedere afdeling 
voor kuimen komen. Er was sprake van een 
constante onderbezetting; deze werd onder 
andere veroorzaakt doordat Veenendaal 
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nog niet vanuit Woerden kon worden be
stuurd. In janiiari zou er een proef komen 
om te kijken of besturing op afstand wil luk
ken; deze proef lijkt inmiddels geslaagd te 
zijn. Ruilen van diensten is lastiger dan 
vroeger, omdat niet bekend is wie er over 
een paar weken in de shift zitten. Verder 
was er een organisatorisch probleem rond 
de functionerings- en loopbaangesprekken. 
De waarnemer van de OR heeft het advies 
gegeven, van de shiftleaders-bijeenkomsten 
voortaan een verslag voor de hele afdeling 
te maken. 
Verplichte roostervrlje uren 

Net als in 1990 wil de directie aan het eind 
van het jaar een aantal dagen aanwijzen 
waarop zoveel mogelijk mensen verplicht 
worden RVU op te nemen. Het gaat in 
1991 om 2h dag: 27,30 en 31 december. 
Op zich heeft de OR niet zo'n bezwaar te
gen een dergelijke regeling, alleen heeft de 
directie ons niet duidelijk kunnen maken 
wat de voordelen zijn. Ook is vorig jaar ge
bleken dat niet iedereen zich aan de afspra
ken heeft gehouden: er zijn toch mensen 
komen werken, omdat ze dat prettig von
den of omdat hun baas het nodig vond. Ver
der kan verplichte RVU vervelend zijn voor 
mensen die op zo'n dag pieperdienst heb
ben: die komen misschien liever "echt" 
werken. Wij hebben de directie daarom — 
tevergeefs — geadviseerd om er van af te 
zien. 
Volgens de bank-CAO kan de werkgever 
roostervrlje uren, na overleg met de betrok
ken werknemer, aanwijzen. Het overleg 
heeft in dit geval plaatsgevonden met de 
OR. Het gaat hier echter ook om een rege
ling met een "algemeen karakter", en vol
gens de wet op de ondernemingsraden 
heeft de OR dan instemmingsrecht. Dit is 
een tip voor de nieuwe OR. 

NS-contract 

In ons vorige bulletin schreven we, dat het 
CB misschien zou gaan deelnemen in het 
collectieve contract dat de VSB heeft met 
de NS. Volgens de directie geeft het teveel 
rompslomp voor de administratie van het 
CB. Verder zou het net als vorig jaar een 
discussie opleveren over reiskostenvergoe
dingen: als we samen met de VSB een con
tract afsluiten, zouden we volgens de direc
tie ook de reiskostenregeling van de VSB 
moeten overnemen. 
We zijn nu aan het uitzoeken in hoeverre 
dit klopt. Het is bijvoorbeeld best mogelijk 
dat een ander soort rompslomp (het aanleg
gen van een collectie gebruikte treinabon
nementen) kan verdwijnen, en bovendien 
levert een collectief contract voor het CB 
ook een flinke besparing aan te betalen 
reiskostenvergoedingen op. 
Externe detachering 

De toegezegde regeUng voor extern gedeta
cheerde CB-medewerkers is er nog steeds 
niet. Over reiskosten en dergelijke worden 
dus individuele afspraken gemaakt. 
Externe detachering heeft niet alleen met 
reiskosten en (extra) reistijden te maken, 
We ontvangen signalen over verslechterde 
contacten met het CB en over het gebrek 
aan werkoverleg. Deze sociale aspecten wil
len we ook een keer onder de aandacht van 
de directie brengen. Als u met externe de
tachering te maken heeft (gehad), wil de 
OR graag uw ervaringen vernemen. 
Glijdende werktijden 

Onlangs zijn de begin- en eindtijden van de 
glijdende-werktijdenregeling verruimd. Per 
abuis is dit zonder instemming van de OR 
gebeurd. In de Overlegvergadering van 19 
februari heeft de directie alsnog onze 
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mening gevraagd. Wij citeren uit onze brief 
aan de directie: 
"De vroegste begintijd is iium'ddels gewij
zigd in 7.30 uur (was 8.00 uur). De laatste 
eindtijd is gewijzigd in 18.00 uur (was 17.30 
uur). De bloktijden zijn niet gewijzigd, en 
liggen dus nog steeds tussen 9.00 en 16.30 
uur. Wij denken dat er geen bezwaar tegen 
bestaat om het einde van de bloktijd te ver
vroegen tot 16.00 uur, zodat iemand die om 
730 begint na acht uur werken weer naar 
huis kan. Met hetzelfde argument zou het 
begin van de bloktijd op 9.30 uur kunnen 
worden gesteld, maar misschien is dat min
der gewenst in verband met vergaderingen 
die dan niet meer om 9.00 kunnen begin
nen. Wanneer dit onderwerp weer wordt 
besproken — zoals afgesproken nadat we 
de nieuwbouw hebben betrokken — zou
den we ook kuimen bekijken of andere 
(staf-)afdelingen volgens glijdende werk
tijden mogen gaan werken." 

Commissie VGW 

De bedrijfsarts van de BGD is in december 
op bezoek geweest bij de commissie VGW. 
Er zijn plannen om periodieke keuringen 
"groepsgewijs" te gaan doen, om beter ver
gelijkingsmateriaal te krijgen en om proble
men te kunnen localiseren. Dat voorstel ligt 
nog niet bij de directie. Formeel is de BGD 
niet bij de nieuwbouw betrokken (indirect 
wel via PZ); dat vond de arts maar een 
vreemde situatie. 
Van het rookbeleid komt in de kantine aan 
de Polanerbaan niets terecht. De medewer
kers van Betalingsverkeer hebben hun 
rookprobleem opgelost door in de pauzes 
te roken — wat afgezien van de locatie op 
zich natuurlijk een goed idee is — en er 
worden nog steeds "niet roken"-bordjes 
vernield. Zodra het nieuwe gebouw is be
trokken, willen we een enquête organise
ren. 

Er is een brief binnengekomen over plastic 
koffiebekers en over ander milieu-onvrien
delijk onheil bij het CB. Het snel weghalen 
van een ongewenst plastic bekertje om een 
eigen "mok" te kunnen plaatsen lijkt ons 
een handeling die alleen symbolische bete
kenis heeft. In het nieuwe gebouw komen 
koffieautomaten waarbij je de komst van 
het plastic bekertje (of misschien een pa
pieren variant) kunt voorkomen. 
In bovengenoemde brief werd ook een 
voorstel gedaan om een Milieu-ideeënbus 
in het bedrijf neer te zetten. Ervaringen in 
het verleden bij het CB doen vermoeden 
dat een ideeënbus niet effectief is, maar de 
commissie-VGW wil graag dienst doen als 
meld- en verzamelpunt voor suggesties. 
Binnenkort wordt de nieuwbouw be
trokken. Er was een afspraak met de direc
tie, dat de OR bij dit project betrokken zou 
worden. Tot aan het meedenken over ka-
belgoten en dergelijke is dat ook gebeurd, 
maar bij het vaststellen van de kamerinde
ling is de ARO-commissie (waar de OR in 
vertegenwoordigd is) niet betrokken ge
weest. Dat is volgens ons niet alleen in 
strijd met de afspraken, het gaat ook voor
bij aan de ARBO-wet. Dit meningsverschil 
heeft tot vervelende discussies geleid. We 
hopen over de problemen die we in het 
nieuwe gebouw ongetwijfeld tegen zullen 
komen, straks weer op een zakelijke manier 
met de directie te kunnen communiceren. 
Overige onderwerpen 

Met ons vorig jaar gegeven advies was de 
reorganisatie wat de OR betreft afgerond. 
De verdere invulling was daarmee een zaak 
van het management geworden, In de 
Overlegvergadering van 19 februari wilden 
we het reorganisatieproces evalueren, maar 
per ongeluk is dat uitgelopen op een discus
sie over de huidige situatie bij Systeemont
wikkeling. 
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In dezelfde vergadering zijn, naar aanlei
ding van het door PZ opgestelde evaluatie
rapport, enkele afspraken gemaakt over het 
nieuwe systeem van functionerings- en 
loopbaangesprekken. De directie zal waar 
nodig druk zetten op het management om 
het systeem serieus te nemen, zonodig wor
den er mensen naar een opfriscursus ge
stuurd, en er zal worden gerapporteerd in 
het Sociaal Jaarverslag. 
OR-verkiezfngen 

Op 23 mei vinden er verkiezingen plaats 
voor een nieuwe OR, althans als er meer 
dan negen kandidaten zijn. Onder andere 
vanwege de gewenste nieuwe kiesgroepin-
deling moesten we het OR-reglement aan
passen; zie ons vorige bulletin. Het nieuwe 
reglement zal over enige tijd worden 
gepubliceerd in de Personeelsgids; belang
stellenden kuimen alvast een kopie opvra
gen bij ons secretariaat. Over de verkiezin
gen volgt binnenkort informatie. 
maart 1991 
secretariaat OR: kamer VI29, toestel 513 
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Zo vlak voor de OR-verkiezingen 
wordt door de OR de directie verzocht 
een oproep te richten aan alle 
medewerkers. Dit om actief deel te 
nemen, hetzij als kandidaat voor de 
nieuwe zittingsperiode, maar in ieder 
geval als stemuitbrenger in de 
eventuele verkiezingen. Dat doen wij 
dan ook graag bij deze. 
Wel vragen wij ons af wat wij u nog 
kunnen vertellen over het werk van de 
OR. U wordt immers hierover op 
uitstekende (soms wat gekleurde) wijze 
geïnformeerd door de OR zelf. Uit de 
berichtgeving van de OR in de 
afgelopen jaren heeft u kunnen 
waarnemen wat er speelt tussen OR en 
directie; waar de "conflicten" zitten, 
waar de "pijn" en waar de OR-invloed, 
en hoe deze tot stand komen. 
Als kandidaat en/of als kiezer wordt u 
gevraagd mee te werken aan de 
continuïteit van het OR-werk. 
Ongetwijfeld zal een aantal van de 
huidige OR-leden niet meer 
verkiesbaar zijn, zij hebben hun 
bijdrage geleverd. Zij vragen wel om 
nieuwe kandidaten om hun werk voort 
te zetten, samen met diegenen die wel 
opnieuw kandidaat zijn en herkozen 
worden. Wilt u geen kandidaat zijn, ga 
in ieder geval stemmen om de 
kandidaten te steunen met een hoog 
opkomstpercentage. 
Tegenover het Bedrijfsrestaurant vindt 
u in de verkiezingstijd een videofilm 
over dit onderwerp. Wilt u nog meer 
weten over het OR-werk, vraag het aan 
een van de huidige OR-leden! 
de directie 

Beste collega's, 

Zoals al aangekondigd in InfORnnatie van 
maart 1991 vinden er op 23 mei aan
staande verkiezingen plaats voor een 
nieuwe ondernemingsraad. De zittings
periode van de huidige raad loopt dan af. 

De overgangsbepalingen van het kort ge
leden vernieuwde reglement van de on
dernemingsraad geven aan, dat alle leden 
(van de oude OR) dan aftreden en ter
stond herkiesbaar zijn. 

Deze verkiezingen zullen we vier kies-
groepen hebben. Berekend volgens de 
regels van het reglement hebben de kies-
groepen de volgende aantallen zetels: 

- Veenendaal 1 
- Betalingsverkeer 2 
- Systems Operations 1 
- overige 5 

Deze nieuwe indeling maakt het onmoge
lijk dat de oude OR in dezelfde samenstel
ling kan terugkomen (als iedereen dat al 
zou willen). We hebben dus in ieder geval 
een aantal nieuwe mensen nodig voor de 
OR. Maar waarom zou iemand in de on
dernemingsraad gaan zitten? 

De wetgever in Nederland vindt medezeg
genschap van werknemers in het bedrijf 
waar ze werken, heel belangrijk. Er zijn 
twee wetten die daar aandacht aan beste
den, de Wet op de Ondernemingsraden 
(WOR) en de Arbeidsomstandigheden
wet (ARBO-wet). 

Medezeggenschap is het recht van een 
werknemer om op grond van zijn specifie
ke inbreng invloed uit te oefenen op het 
bestuur van een bedrijf of instelling, door 
het uitspreken van een oordeel over te 
nemen beslissingen, met de zekerheid 

computercentrum bondsspaart>anken infORmatie 2/91 blad 2 



ondernemingsraad 

dat dit oordeel zal worden meegewogen 
in het proces van besluitvorming. 

Er is natuurlijk ook sprake van directe 
medezeggenschap bij het normale werk
overleg. Hierbij gaat het dan om werkge-
richte vraagstukken. Hier zegt de ARBO-
wet iets over. 

De ondernemingsraad is een vorm van 
indirecte medezeggenschap. Je wordt 
vertegenwoordigd door de leden. Het 
overleg vindt plaats met de directie en be
weegt zich meer op beleidsniveau. 

Het belang van de werkgever is, dat via 
een proces van meedenken en -beslissen 
er een grotere acceptatiegraad ontstaat. 
Het belang van de ondernemingsraad is 
tweeledig: 

— Hij behartigt de personeelsbelangen 
ten opzichte van de ondernemer. 

— Hij ondersteunt, t.a.v. de realisatie, de 
ondernemingsdoelstellingen. 

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

De belangrijkste bevoegdheden van de 
ondernemingsraad zijn: 

— Adviseren bij belangrijke financieel-
economische en bedrijfsorganisatorische 
besluiten. 

— Instemmingsrecht bij regelingen op het 
gebied van het sociale beleid in de onder
neming. 

— Informatie krijgen met betrekking tot 
alle aangelegenheden die de onder
neming betreffen. 

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

Om vertrouwd te raken met het OR-werk 
zorgen we voor opleidingen bij een 
erkend instituut. Hierin wordt duidelijk ge
maakt wat de WOR inhoudt, en wordt je 
bijgespijkerd in communicatie- en verga
dertechnieken. Deze en alle overige OR-
activiteiten vinden in principe In werktijd 
plaats. 

Onden/verpen die naar alle waarschijnlijk
heid in de komende tijd besproken zullen 
worden zijn: 
- een regeling voor deeltijdarbeid; 
- de overgang van de pensioenverzeke

ring voor mensen die nog in de oude 
regeling zitten; 

- een regeling voor externe detachering; 
- privacy-wetgeving; 
- herziening van de glijdende-werk

tijdenregeling; 
- de laatste obstakels opruimen voor 

aansluiting bij de bank-CAO, waarbij 
functiewaardering nog een hele kluif 
zal zijn; 

- zaken over veiligheid, gezondheid en 
welzijn (daar houdt de commissie 
VGW zich mee bezig); 

- aanpassingen van de organisatie. 

Geïnteresseerd? 

Als je meer over dit onderwerp wilt weten 
kun je uiteraard terecht bij leden van de 
huidige OR. Hieronder staat in ieder geval 
vast hoe je je kandidaat kunt stellen. 

De vakbonden hebben te kennen gege
ven geen gebruik te willen maken van de 
mogelijkheid om een kandidatenlijst in te 
dienen. Dat betekent dat we alleen te 
maken hebben met zogenaamde "vrije 
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lijsten", waarmee een aantal kiesgerech
tigde personen een of meerdere perso
nen kandidaat stelt voor een zetel in de 
OR. Bij het indienen van zo'n lijst moet re
kening worden gehouden met de volgen
de zaken: 

Je bent kiesgerechtigd als je langer dan 
een half jaar in dienst bent van het CB. 
Als je twijfelt, kun je het controleren op de 
lijsten die opgehangen zijn op de OR-prik-
borden. 

Je mag als kiesgerechtigde meerdere 
kandidaatlijsten ondertekenen. 

Een kandidaat moet minstens een jaar 
werkzaam zijn bij het CB. Hij/zij mag part
timer zijn. 

Je kunt alleen kandidaat zijn in je eigen 
kiesgroep en mag op slechts één lijst 
voorkomen. 

Mocht het zo zijn dat je opziet tegen het 
rondgaan met een lijst om handtekenin
gen te verzamelen, er is een mogelijkheid 
om samen met een medekandidaat één 
lijst te vormen. Ook is het niet verplicht 
zelf met de lijst rond te gaan. Dat mag 
ook een ander doen. Bij de verkiezingen 
wordt overigens op de kandidaten afzon
derlijk gestemd. 

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

Met vriendelijke groet, 
de verkiezingscommissie: 

A.J. Bensdorp (voorzitter), toestel 8342 

T. de Vries (secretaris), toestel 8337 

H.Troost (lid), toestel 8332 

Het aantal handtekeningen van kiesge
rechtigde personen die de kandidatuur 
ondersteunen, bedraagt minimaal per 
kiesgroep: 
- Veenendaal 13 
- Betalingsverkeer 26 
- Systems Operations 10 
- overige 30 

Blanco kandidatenlijsten zijn verkrijgbaar 
bij de secretaris van de verkiezingscom
missie, Tom de Vries. Hij zit in het nieuwe 
gebouw (vanaf 22 april) op de derde ver
dieping op kamer 321. Zijn telefoonnum
mer is dan 8337. 

De ingevulde lijsten kun je uiterlijk woens
dag 1 mei 1991 inleveren bij de secretaris 
van de verkiezingscommissie. Van hem 
krijg je dan een bewijs van ontvangst. 

Uiterlijk 8 mei 1991 worden de kandidaten 
bekend gemaakt. 

Wilt u zich kandidaat stellen? 

Neem dan nu contact op met de 
verkiezingscommissie! *) 

*) l<andidaatsteilingslijsten voor de l<iesgroep 
Veenendaal zijn ooi< verkrijgbaar bij liet 
OR-secretariaat (i<amerV 129). 
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Beste collega's, 

De sluitingsdatum voor het inleveren van 
kandidatenlijsten voor de komende on
dernemingsraadverkiezingen is voorbij. 
Het is leuk te kunnen constateren dat de 
OR leeft binnen het CB. Alle binnengeko
men kandidaatstellingen voldoen aan de 
gestelde vereisten. We kunnen dan ook 
per kiesgroep het volgende melden: 

Kiesgroep Veenendaal 

Vanuit deze kiesgroep heeft zich één per
soon kandidaat gesteld. Voor deze kies
groep was ook één plaats beschikbaar. 
Krachtens artikel 9 lid 1 van ons OR-regle
ment worden hier dan ook geen verkie
zingen gehouden en wordt de kandidaat 
Nico Spilt geacht te zijn gekozen. 

Kiesgroep Betalingsverkeer 

Hier hebben zich vier personen kandidaat 
gesteld. Voor de kiesgroep zijn twee 
plaatsen beschikbaar. Dit betekent dat er 
23 mei verkiezingen gehouden zullen wor
den. De kandidaten zijn: 

Do Sahuleka 

Joke Snijder 

Documentverwerking 

Documentverwerking 

Nel v.d. Stouwe Documentverwerking 

Jos Vrijssen Administratie &. 
informatie 

Kiesgroep Systems Operations 

Ook hier doet zich de situatie voor dat er 
één kandidaat is en één plaats beschik
baar is. Krachtens artikel 9 lid 1 van het 
OR-reglement wordt geacht te zijn geko
zen: Ferdi Kooiman. 

Kiesgroep Overigen 

Zes kandidaten en vijf plaatsen betekent 
verkiezingen. De kandidaten zijn: 

André Bensdorp 

Harry Koopman 

OSS-Basissystemen 

OSS-Basissystemen 

Marco van Oosten OSS-Netwerk-
systemen 

Paul Velsink 

Danny Werner 

Piet Zuidervaart 

OPO-Methoden & 
technieken 

P&D-Projectonder-
steuning 

Beleidsontwikkeling 
& Onderzoek 

De verkiezingen 

Voor de kiesgroepen Veenendaal en Sys
tems Operations behoeven er dus geen 
verkiezingen te worden gehouden. 

Voor Betalingsverkeer en kiesgroep Ove
rigen vinden de verkiezingen plaats op 
donderdag 23 mei 1991, bij geheime, 
schriftelijke stemming. Op het stembureau 
wordt hiertoe aan iedere kiesgerechtigde 
persoon een gewaarmerkt stembiljet uit
gereikt voor de kiesgroep waartoe men 
behoort. Op dit biljet staan de te kiezen 
kandidaten vermeld. 

Iedere kiesgerechtigde persoon uit de 
kiesgroep Betalingsverkeer die gaat stem
men, moet overeenkomstig artikel 11 van 
het OR-reglement twee stemmen uitbren
gen. Voor stemmende kiesgerechtigden 
van de kiesgroep Overigen geldt vijf 
stemmen. Meer of minder stemmen op 
een stembiljet maken dat biljet ongeldig. 
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Het stembureau 

De verkiezingen zullen plaatsvinden in 
spreekkanier 2.50. die daartoe als stem
bureau zal worden ingericlit. Het stem
bureau zal van 11.00 uur tot 15.00 uur 
geopend zijn. 

Machtiging 

Degenen die op 23 mei verhinderd zijn 
zelf hun stem uit te brengen, kunnen een 
cxjilega-kiesgerechtigde machtigen het 
stembiljet in te vullen. Iedere kiesgerech
tigde kan voor ten hoogste twee andere 
kiesgerechtigde personen een stembiljet 
invullen. Een machtigingsbiljet is hier
onder afgedrukt. 

Uitslag van de verkiezingen 

Na het einde van de stemming stelt de 
verkiezingscommissie per kiesgroep het 
aantal geldige stemmen vast dat op elke 
kandidaat is uitgebracht. Gekozen zijn de 
kandidaten waarop de hoogste aantallen 
stemmen zijn uitgebracht. Indien er kandi
daten zijn waarop een gelijk aantal stem
men is uitgebracht, zodat daardoor niet 

é 

bepaald kan worden wie van hen in de 
OR is gekozen, zal het lot beslissen. 

De uitslag van de verkiezingen wordt vrij
dag 24 mei bekend gemaakt op de OR-
publicatieborden. 

Tot slot 

Aan collega's die op maandag 13 mei 
ziek zijn, zal door Personeelszaken een 
exemplaar van dit bulletin per post wor
den toegestuurd. Als er collega's zijn die 
om andere redenen afwezig zijn, wordt u 
verzocht er zelf zorg voor te dragen dat zij 
geïnformeerd worden. 

Indien u nog vragen heeft over de OR-
verkiezingen, kunt u contact opnemen 
met de leden van de verkiezingscommis
sie. 

Met vriendelijke groet, 
de verkiezingscommissie: 

André Bensdorp (voorzitter), tst 8342 
Tom de Vries (secretaris), tst 8335 
Herman Troost (lid), tst 8332 

Machtiging (invuüen in bioidetters) 

Ondergetekende kiesgerechtigde 
naam: 
voornamen: 

machtigt de kiesgerechtigde 
naam: 
voornamen: 

om in zijn/haar naam op 23 mei 1991 deel te nemen aan de OR-verkiezingen. 

handtekening machtiginggever: 

handtekening gemachtigde: 
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infORmatie 4/91 

samenstelling nieuwe OR 
overlegvergaderingen van 9 april en 18 juni 
ledenvergadering van 25 juni 
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Beste collega's, 

De verkiezingen voor de nieuwe onder
nemingsraad liggen al weer enige tijd 
achter ons. Wie er gekozen zijn zal inmid
dels wel bekend zijn: in Veenendaal heb
ben we dat bekend gemaakt via het OR-
publicatiebord en in Woerden onder 
andere door middel van het OR-prikbord 
bij het bedrijfsrestaurant. 

De eerste vergaderingen van de nieuwe 
OR zijn alweer gehouden. De overdracht 
van niet meer terugkerende OR-leden aan 
de nieuwkomers is gebeurd. In dit bulletin 
treft u een korte profielschets aan van de 
OR-leden, en een overzicht van onze 
vaste commissies. Verder gaan we in op 
de overlegvergaderingen van 9 april en 18 
juni, en op de algemene ledenvergade
ring van 25 juni. 

Enige tijd geleden verscheen het OR-jaar-
versiag over 1990. Bij ons secretariaat is 
hier in zeer beperkte mate nog een exem
plaar van te verkrijgen. 

Samenstelling nieuwe ondernemings
raad 

André Bensdorp 
Senior-systeemontwerper bij de groep 
Basissystemen van de afdeling Ontwik
keling Spaarbanksystemen. Projectleider 
van een aantal systemen voor het be
talingsverkeer. Werkt sinds 1 maart 1985 
bij het CB. Voorzitter van de OR. Zit in de 
agenda-commissie, de verkiezingscom
missie en voorlopig ook nog in de com
missie bank-CAO. 
Kamernummer 3.34, telefoon 8342. 

Ferdi Koolman 
Sinds enige jaren operator bij Systems 
Operations (sector Produktie). Maakt deel 
uit van de commissie bank-CAO. 
Kamernummer PI35, telefoon 8463. 

Harry Koopman 
Programmeur bij de groep Basissyste
men van de afdeling Ontwikkeling Spaar
banksystemen. Werkt aan systemen die 
betrekking hebt>en op bankgiro-rekenin
gen. Harry is sinds 1 juli 1984 bij het CB. 
Hij is vice-voorzitter van de OR geworden. 
Hij bereidt tevens de OR-cursussen voor. 
Kamernummer 3.33, telefoon 8353. 

Marco van Oosten 
Analist-programmeur bij de groep Net
werksystemen van de afdeling Ontwikke
ling Spaarbankssystemen. Programmeert 
en ontwerpt voornamelijk voor OLO en 
OLA. Marco is plaatsvervangend secreta
ris en maakt deel uit van de commissie 
VGW. Kamernummer 3.01, telefoon 8323. 

Do Sahuleka 
Medewerkster van de groep Document
verwerking van de afdeling Betalings
verkeer. Sinds decemtjer 1989 in vaste 
dienst van het CB als parttimer (de och
tenden). Maakt deel uit van de comrrtssie 
VGW. Kamernummer 2.26, telefoon 8425. 

Mco Spilt 
Redactioneel medewerker van de afdeling 
Projectontwikkeling & Detachering. Zijn 
standplaats is Veenendaal. Schrijft hand
boeken, brochures en circulaires voor de 
spaarbanken. In dienst van het CB sinds 
begin 1981. Nico is secretaris van de OR. 
Hij zit ook in de agendacommissie. 
Kamernummer VI29, telefoon (6)513. 

Jos Vrijssen 
Teamleider van de groep Reclame & 
Informatie van de afdeling Betalings
verkeer. Behandelt voornamelijk reclames 
van de banken over centraal verwerkte 
opdrachten en aan hen verstrekte infor
matie m.b.t. het totale betalingsverkeer. 
Jos zit in de verkiezingscommissie en 
bereidt de OR-cursussen voor. 
Kamernummer 1.01, telefoon 8436. 

computercentmm bondsspaarbanken infORmatie 4/91 blad 2 



ondernemingsraad 

Danny Werner 
Systeemontwerper bij de afdeling Project
ontwikkeling & Detacliering. Hij lieeft een 
grote belangstelling voor de automa
tisering als zodanig en in het bijzonder 
voor de toekomst van het CB; met name 
de marktontwikkelingen. Danny werkt 
sinds maart 1987 bij het CB. Hij maakt 
deel uit van de commissie bank-CAO en 
zit in de voorbereidingscommissie Finan
ciële verslagen. 

Kamernummer 3.37, telefoon 8304. 

Piet Zuiden/aart 
Medewerker van de afdeling Beleids
ontwikkeling en Onderzoek. Werkt sinds 
begin 1981 bij het CB. Piet is voorzitter 
van de commissie VGW, en hij zit in de 
voorbereidingscommissie Financiële ver
slagen. 
Kamernummer 2.11, telefoon 8203. 
Samenstelling vaste commissies 

Hierboven zijn enkele vaste commissies 
genoemd. In deze commissies zitten 
meestal ook een of meer niet-OR-leden. 
De samenstelling van deze commissies is 
geregeld in het nieuwe OR-reglement dat 

binnenkort in de personeelsgids wordt 
opgenomen. 

Commissie VGW 
Deze commissie behandelt voor de 
ondernemingsraad de aangelegenheden 
betreffende veiligheid, gezondheid en wel
zijn. Deze commissie bestaat uit vijf leden, 
waan/an er tenminste drie lid zijn van de 
ondernemingsraad. 

Samenstelling van de commissie VGW: 
Piet Zuidervaart (voorzitter) 
Marco van Oosten (secretaris) 
Do Sahuleka 
Vincent Rikkerink (niet-OR) 
Piet van Zon (niet-OR) 

Als vaste waarneemster neemt Loes van 
Duijvenbode (Personeelszaken) aan de 
commissievergaderingen deel. 

Commissie bank-CAO 
Deze commissie bereidt aangelegen
heden voor betreffende de bank-CAO. 
Deze commissie dient te bestaan uit vijf 
leden, waarvan er tenminste drie lid zijn 
van de OR. De voorlopige samenstelling 
is: Ferdi Kooiman, Danny Werner en 
André Bensdorp. André blijft lid van deze 
commissie totdat de overgang naar het 
nieuwe pensioenreglement voor iedereen 
is geregeld. 

Agendacommissie 
De agendacommissie bereidt samen met 
de directie de overlegvergaderingen voor. 
Deze commissie bestaat altijd uit de voor
zitter en de secretaris van de OR. 

Verkiezingscommissie 
De verkiezingscommissie komt in actie 
wanneer er OR-verkiezingen moeten 
worden georganiseerd. Deze commissie 
bestaat uit André Bensdorp, Jos Vrijssen 
en het hoofd Personeelszaken (Van den 
Boogaard). 

Postadres van de OR 

De ondernemingsraad heeft een 
eigen postbus. Dit is postbus 425, 
postcode 3440 AK in Woerden. 

U kunt ons natuurlijk ook 
benaderen via'de interne post; 

zet in dat geval duidelijk de tekst 
ONOERNEMiNGSRAAD Op de 

envelop, om te voorkomen dat 
deze wordt geopend door een 

secretariaat. 
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Overlegvergadering van 9 april 1991 

Op 9 april vergaderde de oude OR met 
de directie. Voor zes van de negen OR-
leden zou dit de laatste keer zijn, bleek na 
de verkiezingen van 23 mei. 

Zoals bekend, is het de bedoeling dat in 
de loop van dit jaar iedereen onder de 
nieuwe pensioenregeling gaat vallen. De 
directie zal hiertoe een instemmingsaan-
vraag indienen bij de (nieuwe) onder
nemingsraad. Reeds nu is bekend, dat 
het weduwen- en wezenpensioen een 
punt van discussie zal zijn. 

In deze overlegvergadering is verder ge
sproken over de begroting van het CB 
voor 1991. Hierover vallen geen bijzon
derheden te publiceren. 

Verder stond de nieuwbouw op de agen
da. De directie wil pogingen in het werk 
stellen, de kantoren in een mooie staat te 
houden. Er wordt gekeken naar voor
zieningen om kaarten, mededelingen en 
dergelijke op te hangen. Verder mogen 
de medewerkers posters uitzoeken, die 
netjes ingelijst zullen worden opgehan
gen. 

Voor de centrale ruimtes, zoals gangen, 
kantine en vergaderzalen, zal gebruik 
worden gemaakt van een kunstuitleen
programma. Een van de OR-leden (Piet 
Zuidervaart) is uitgenodigd om zitting te 
nemen in de "kunstcommissie" die zich 
hiermee bezig houdt. 

In september is er een open dag. In okto
ber vindt de formele opening van het 
nieuwe gebouw plaats. 

De andere onderwerpen uit deze verga
dering zijn opnieuw aan de orde ge
komen in de overlegvergadering van 18 
juni. 

Overlegvergadering van 18 juni 1991 

Op 18 juni heeft de nieuwe OR kennis
gemaakt met de directie. In deze overleg
vergadering heeft de heer Jooren een uit
eenzetting gegeven over de opkomst en 
ontwikkeling van de spaarbanken in 
Nederland, inclusief de beslommeringen 
waar wij als centrale instelling geregeld 
mee te maken hebben. 

De laatste jaren is regelmatig gesproken 
over een overname van het CB door onze 
grootste klant, de VSB. De VSB lijkt hier 
op dit moment niet zo'n haast mee te 
hebben, maar de verwachting is dat het 
er toch een keer van zal komen. Het is 
duidelijk dat zo'n overname flinke conse
quenties voor de organisatie van het CB 
zal hebben. 

In de overlegvergadering is verder ge
sproken over de verhuizing naar de 
nieuwbouw. Bij deze verhuizing zijn enke
le zaken in de personele sfeer minder 
correct verlopen. De directie heeft mee
gedeeld, dat hier door Personeelszaken 
aandacht aan zal worden besteed. De 
verhuizing lijkt verder goed verlopen te 
zijn. 

In en aan de nieuwbouw moet nog wel 
wat worden geregeld. Zo is men er niet In 
geslaagd om direct bij het betrekken van 
het nieuwe gebouw voor publicatieborden 
te zorgen. Ook ontbreken de brand
instructies en de EHBO-borden. Verder 
zijn er klachten over het tijdregistratie
systeem, de interne-postbezorging, klap
perende ramen en de capaciteit van de ^ 
fietsenstalling. 

Ook het decentraal printen levert pro
blemen op. Hier zit echter beleid achter: 
er wordt bij het CB nogal wat papier ver
bruikt, en de gedachte is dat als je het 
lastiger maakt om even een printje te 
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maken, dat dit dan ook wat minder snel 
gebeurt. Nadat het project WPA (werk
plekautomatisering) is ingevoerd, zal 
opnieuw naar deze problemen worden 
gekeken. Tot die tijd wordt er niets aan de 
printers gedaan. 

Het oude gebouw aan de Polanerbaan 
(het produktiegebouw) zal worden gere
noveerd. Dit wordt een project dat zo'n 4 
miljoen gulden gaat kosten. De luchtvoor-
ziening is niet goed, de plafonds moeten 
worden vervangen, de vloeren moeten 
worden nagekeken, het sanitair moet 
worden vernieuwd, enz. Verder komt er 
een nieuwe console-ruimte voor Systems 
Operations. 

Op de lijst met aandachtspunten staan de 
volgende onderwerpen: 

Functiebeschrijvingen. Dit is een perma
nent aandachtspunt, omdat de functie
beschrijvingen regelmatig bijgesteld 
moeten worden. Er wordt gewerkt aan 
een zogenaamde functie-catalogus. Hier
in worden ook opleidingsprofielen opge
nomen, zodat deze catalogus tevens als 
opleidingsplan kan dienen. 

Detacheringsregeling. Een regeling voor 
(externe) detachering is in de maak. 

Glijdende werkijden. De glijdende-werk
tijdenregeling zal over enige tijd geheel 
worden herzien. De directie zal met een 
voorstel komen. 

Deeltijdarbeid. Onder andere vanuit 
Systeemontwikkeling komt steeds meer 
vraag of het mogelijk is, in deeltijd te wer
ken. De OR heeft er op aangedrongen 
dat hierover duidelijkheid komt. 

Secundaire arbeidsvoorwaarden. Op een 
paar artikelen na is de hele bank-CAO 
geadopteerd. Een paar lastige kwesties 

è 

liggen nog op ons te wachten, waaronder 
het salaris- en beoordelingssysteem. 

• Ploegenrooster Operations. Naar dit roos
ter wordt opnieuw gekeken door enkele 
commissies. Op zich wordt het rooster als 
een goed model beschouwd, maar in de 
praktijk zijn er problemen die nog moeten 
worden opgelost. Er zal onder andere 
worden gekeken of er voor de shift-
leaders een apart rooster moet komen. 

• Ploegentoeslag. De directie heeft ons ge
vraagd in te stemmen met een verhoging 
van de ploegentoeslag van 0,18%, met 
terugwerkende kracht vanaf 1 april 1991. 
Deze verhoging heeft te maken met een 
andere weging van de avondpauze. Deze 
instemmingsaanvraag zal na de vakantie 
worden besproken. 

Tot zover de belangrijkste onderwerpen 
uit het overleg met de directie. Na de 
vakantie komen wij hier op terug. 

Ledenvergadering van 25 juni 1991 

Twee keer per jaar vindt er een vergade
ring plaats van de leden van het CB. Die 
leden zijn de spaarbanken die gebruik 
maken van onze diensten. Als waarnemer 
wordt altijd de voorzitter van de OR uitge
nodigd. 

In de vergadering van 25 juni vonden 
enkele mutaties plaats in het bestuur en in 
de Raad van Advies. Het bestuur bestaat 
nu uit de heren Tiemens (VSB), Schuur-
huis (VSB), Mollema (VSB), Van der Laan 
(CVB), Dingemans (Alphen a/d Rijn) en 
Van Leeuwen (Woerden). 
De Raad van Advies bestaat uit mevrouw 
Nievaart-Windhorst (Alphen a/d Rijn) en 
de heren Vermaas (CVB), Bouman (West-
land), Geefshuizen (Barneveld), Morsink 
(VSB) en Straver (Schiedam-Vlaardin-
gen). 
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Zonder discussie werd het financieel jaar
verslag 1990 goedgekeurd. Verder werd 
er gesproken over de kosten van de 
nieuwbouw (die vielen mee) en de kosten 
voor de renovatie van het oude gebouw 
(die vallen tegen). 

Meegedeeld is dat de backup-functie van 
Veenendaal zal worden verbeterd. Hierbij 
wordt niet alleen gewerkt aan onze eigen 
systemen SPRINT en Cashnet. In het 
najaar zullen er namelijk proeven plaats
vinden waarbij Veenendaal als uitwijk-
centrum dient voor de belangrijkste 
processen van het ACC (Amev Computer 
Centrum). 

Tot na de vakantie 

Als er verder niets bijzonders gebeurt, is 
dit het laatste infORmatiebulletin van voor 
de vakantie. 

De eerste ondernemingsraadvergadering 
staat genoteerd op 29 augustus 1991. De 
eerste overlegvergadering met de directie 
zal plaatsvinden op 10 september. 

Veenendaal, 8 juli 1991 
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Beste collega's 

Het is alweer geruime tijd geleden dat u 
een infORmatie-bulletin van ons ontving. 
Bulletin nummer 4 markeerde het eind 
van de Mink-dynastie: na de zomervakan
tie zou een grotendeels vernieuwde OR 
aan de slag gaan. Inmiddels hebben er 
vier overlegvergaderingen met de directie 
plaatsgevonden: op 10 september, 21 ok
tober, 11 november en 17 december. Een 
verslag van de behandelde onderwerpen 
treft u hieronder aan. 

In het vorige bulletin stond ook een ver
slag van de ledenvergadering van 25 juni. 
Onze bejaarde pc heeft het toen even la
ten afweten: in plaats van de heer Molle
ma hadden we de heer Offers moeten 
noemen als bestuurslid. Op 10 december 
heeft overigens weer een ledenvergade
ring plaatsgevonden, waarin de begroting 
1992 van het CB werd goedgekeurd. Ver
der vond er een presentatie plaats over 
het project Werkplekondersteuning. 

In september trok de ondernemingsraad 
naar Scheveningen voor een OR-cursus. 
Het begint een goede traditie te worden 
dat de heer Jooren op een van de dagen 
een deel van de cursus bijwoont. Op 1 
oktober was er een bijeenkomst van het 
ISO (Interspaarbancair overleg Onder
nemingsraden), waar zoals gebruikelijk 
enkele OR-leden van het CB naar toe zijn 
gegaan. Op 25 oktober hadden wij een 
informeel overleg met enkele onderne
mingsraadleden van de VSB. Omdat de 
toekomst van het CB nauw samenhangt 
met de ontwikkelingen in "spaarbank-
land" en met name de VSB, vinden wij 
deze informele contacten erg belangrijk. 

Ons heeft een vraag bereikt over het 
openbaar maken van onze notulen, en 
van de notulen van onze overlegvergade
ringen met de directie. Deze notulen 

é 

worden niet gepubliceerd. In plaats hier
van verspreiden we, gemiddeld zes keer 
per jaar, een infORmatiebulletin waarin we 
verslag doen van alle behandelde onder
werpen. Wie notulen van bepaalde verga
deringen wil inzien, kan hierover contact 
opnemen met een OR-lid naar keuze. 

Algemene gang van zaken 

Een vast agendapunt op de overlegverga
deringen is de "algemene gang van za
ken". 

Op 10 september is onder andere ge
sproken over de ontwikkelingen rond de 
Nederlandse Spaarbankbond. Naarmate 
de spaarbanken groter worden, gaan ze 
steeds meer werkzaamheden zelf doen 
die vroeger werden uitbesteed aan de 
centrale instellingen. Van die centrale in
stellingen is de Bank der Bondsspaarban
ken inmiddels vrijwel onttakeld (overgeno
men door SNS). Voor de Spaarbankbond 
blijven er ook nog maar weinig uitvoeren
de taken over. Het opleidingscentrum in 
Doorn zal worden verzelfstandigd. Over 
de gevolgen die dit heeft voor de werkge
legenheid van onze collega's, zal worden 
gesproken in het ISO-beraad van 7 janua
ri 1992. Ook de recente ontwikkelingen 
(voorgenomen fusie VSB en Den Haag, 
problemen bij SNS) zullen ongetwijfeld 
aan de orde komen. 

Op 21 oktober kon de directie meedelen, 
dat er een overeenkomst is bereikt met 
de Coöperatieve Vereniging van Bonds
spaarbanken. Het gaat hierbij om een 
claim van het CB betreffende het uittreden 
van de Friese Bondsspaarbank uit de 
Coöperatie. De venwachting is dat het CB 
er enkele leden bij zal krijgen, zodra de 
Coöperatie geheel is ontmanteld. Het be
treft hier een aantal spaarbanken die nu 
nog via het lidmaatschap van de Coöpe
ratie aan ons zijn verbonden. 
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Op 11 november was de heer Tiemens te 
gast in onze overlegvergadering. Wij heb
ben hem een aantal vragen gesteld over 
de relatie tussen VSB en CB, en tussen 
VSB en AMEV/Fortis. Onder andere 
wezen we erop, dat er op automatise
ringsgebied doublures ontstaan bij ener
zijds de sector Ontwil<keling van het CB, 
en anderzijds de afdeling l&A van de 
VSB. De heer Tiemens antwoordde dat er 
tussen deze twee afdelingen wel overeen
komsten zijn, maar dat bij l&A het accent 
ligt op de proceskant in de bedrijfsvoe
ring, terwijl het CB meer gericht is op de 
technische kant van de automatisering. 
Als de VSB en het CB één bedrijf zouden 
zijn, zouden er inderdaad besparingen 
mogelijk zijn. De VSB zou deze integratie 
wel willen, maar de heer Tiemens zag dit 
op korte termijn niet gebeuren, althans 
niet voordat Den Haag gekozen zou heb
ben tussen VSB en SNS. 

De VSB is er nog steeds voorstander van 
dat de spaarbanken in Nederland uitein
delijk één marktpartij worden. De spaar
banken hebben dezelfde afkomst en de
zelfde klanten. Op technisch niveau is die 
samenwerking er al (zie het S-net), maar 
ook naar de klant toe zouden de spaar
banken één geheel moeten worden. Vol
gens de heer Tiemens wordt 1992 het 
jaar van de waarheid. 

Begin december bleek deze waarheid al 
een stukje dichterbij gekomen, toen Den 
Haag en VSB onze sterke aanwijzigingen 
bevestigden dat ze van plan waren te 
gaan fuseren. In de overlegvergadering 
van 17 december was deze voorgeno
men fusie uiteraard een belangrijk onder
werp van gesprek. Op welke wijze de fu
sie tussen Den Haag en VSB gestalte zal 
krijgen, en wat voor gevolgen deze zal 
hebben voor de automatisering, daar valt 
nu nog niets over te zeggen. 

é 

Afgezien van een dozijn kleinere banken, 
zijn er in Nederland binnenkort twee ban-
ken-met-of-zonder-S: de VSB en SNS, 
waarbij de VSB twee keer zo groot is als 
SNS. Uit publicaties in de pers valt op te 
maken dat er bij SNS problemen zijn: 
men moet reorganiseren waarbij een flink 
aantal banen verloren zal gaan, en ook de 
aangekondigde fusie met Ohra verloopt 
moeizaam. De Ohra is een betrekkelijk 
kleine verzekeringsmaatschappij, die het 
vooral moet hebben van de ziektekosten
verzekeringen, een markt die door de 
plannen van de regering minder lucratief 
gaat worden. Volgens waarnemers uit de 
financiële wereld is de stap om tot één 
spaarbank te komen niet zo groot meer 
ais vroeger. 

Op de agenda van de overlegvergadering 
van 17 december stond ook het onder
werp "Consolidatie CB-djfers". Toen deze 
agenda werd opgesteld, liep er een juridi
sche discussie over de vraag of de VSB 
de cijfers van het CB zou moeten consoli
deren in haar eigen balans en verlies- en 
winstrekening. De uitkomst van deze dis
cussie is, dat dit vooralsnog niet zal ge
beuren. Over dit onderwerp valt daarom 
verder niets te melden dat voor het CB 
van belang is. 

Onderzoek betalingsverkeer 

Op 10 september is gesproken over een 
onderzoek betreffende de OLA-verwer-
king. Er komen bij de banken nogal wat 
klachten binnen over de lange periode die 
ligt tussen het inleveren van een beta
lingsopdracht, en de uiteindelijke over
boeking. 

Binnen de VSB is men met een onder
zoek begonnen, waarbij uiteraard ook de 
afdeling Betalingsverkeer van het CB 
wordt betrokken. Voor geruchten als zou 
de VSB deze afdeling willen overnemen, 
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is het nog te vroeg. De directie heeft toe
gezegd, de ondernemingsraad op de 
hoogte te houden van de gang van za
lmen. 

Berekening ploegentoeslag 

Op 10 september werd gesproken over 
een instemmingsaanvraag met de titel 
"Wijziging berekening ploegentoeslag in 
verband met avondpauze SOP". 

Bij de berekening van de compensatie 
voor de ploegendienst bij Systems Opera
tions, werd er van uitgegaan dat de be
gintijd van de avondpauze altijd zou vallen 
na 18.00 uur, dus in een periode waarin 
de uren worden gewogen a 125%. In de 
praktijk blijkt de avondpauze voor de helft 
van de ploeg om 17.30 te beginnen (we
ging uren a 100%), omdat er in twee 
groepen wordt gegeten. De conclusie 
was dat de gemiddelde ploegentoeslag 
met 0,18% moest worden verhoogd. 
Deze verhoging valt binnen de vaste toe
slag van 24%. 

Als ingangsdatum is gekozen voor 1 april 
1991, de datum waarop men opnieuw is 
begonnen met de toeslagberekening in 
verband met de jaarafrekening. Troost 
voor degenen die als datum de ingangs
datum van het nieuwe rooster wilden heb
ben: de opbouwperiode voor de eerste 
jaarafrekening was slechts vijf maanden, 
en heeft tot een voor de werkgever on
gunstige afrekening geleid. 

De OR heeft hieraan zijn instemming ver
leend. 

Jaarverslagen 

Vlak voor de zomervakantie verschenen 
het Financieel Jaarverslag en het Sociaal 
Jaarverslag 1990 van het CB. Op 10 sep
tember zijn deze verslagen besproken. 

è 

Over het Financieel Jaarverslag had de 
OR enkele vragen van technisch-inhoude-
lijke aard en over het Sociaal Jaarverslag 
niets dan lof. 

In de overlegvergadering van 11 novem
ber werd de kwartaalrapportage over het 
eerste halQaar van 1991 t>esproken. 

Nieuwbouw 

De officiële opening op 7 oktober is zoals 
bekend succesvol veriopen. Vriend en 
(de volop aanwezige) vijand waren zeer te 
spreken over de flair waarmee het CB 
zich presenteerde. Direct na de opening 
werden de inderhaast opgetrokken 
decors afgebroken, waarna men verder 
ging met de renovatie van het oude com
putergebouw. Begin 1992 zullen daar de 
afdelingen naartoe verhuizen die direct 
met het dagelijkse produktieproces te ma
ken hebben. De afdeling Betalingsverkeer 
blijft in het nieuwe gebouw zitten. Veenen
daal blijft de komende jaren in zijn huidige 
opzet bestaan; onderzocht wordt of deze 
vestiging kan dienen als uitwijklocatie 
voor de Amev. 

Op de nieuwbouw en de gerenoveerde 
oudbouw zullen we in een volgend bulle
tin terugkomen. 

Arbeldsvoorwaarden/bank-CAO 

Het CB heeft inmiddels de meeste artike
len uit de bank-CAO geadopteerd. Wat 
resteert zijn enkele lastige onderwerpen. 
Lastig omdat ze ingewikkeld zijn, zoals 
het salaris- en beoordelingssysteem. Of 
lastig omdat adoptie van een CAO-artikel 
betekent dat medewerkers er financieel 
op achteruitgaan. Een voorbeeld van dit 
laatste betreft de eersteklas-reiskosten
vergoeding die een deel van de CB-ers 
krijgt, en waar in het verleden al eens een 
instemmingsaanvraag op is stukgelopen. 
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Ook zijn er in de bank-CAO nog zo
genaamde protocollen opgenomen, prin
cipe-afspraken over onderwerpen zoals 
bevordering van deeltijdarbeid en liet bij
dragen in de kosten van kinderopvang. 

Verder wordt er steeds nadrukkelijker ge
keken naar de arbeidsvoorwaarden en re
gelingen bij de VSB. De gedachte hier
achter is, dat we er rekening mee moeten 
houden dat het CB een keer wordt over
genomen door de VSB. Een voorbeeld 
hiervan is het nieuwe pensioenreglement, 
waarvan de tekst op enkele stijlfouten na 
letterlijk is overgenomen van de VSB. 

In de overlegvergadering van 11 novem
ber is aangekondigd, dat er een werk
groep Arbeidsvoorwaardenoverleg zal 
worden ingesteld. Deze werkgroep heeft 
van de directie de opdracht gekregen, 
"uiterlijk 1 maart 1992 zowel aan de direc
tie als aan de ondernemingsraad te rap
porteren omtrent de inhoudelijke en finan
ciële consequenties in geval de bank-
CAO en de VSB-regelingen worden ge
adopteerd als arbeidsvoorwaarden CB. 
Tevens heeft de werkgroep de opdracht 
gekregen om in geval van geconstateer
de knelpunten oplossingen aan te dragen 
ter ondersteuning van de verdere besluit
vorming". Tot de opdracht aan de werk
groep hoort niet de salarisparagraaf uit de 
bank-CAO. 

Deze werkgroep is eind november van 
start gegaan. Namens de directie nemen 
deel de heer Van den Boogaard (hoofd 
PZ) en mevrouw Slof. Leden van onze 
commissie bank-CAO nemen deel na
mens de ondernemingsraad. In ons vol
gende bulletin verwachten we meer over 
deze werkgroep te kunnen publiceren. 
Ook zullen we dan ingaan op een onder
werp waar in de overlegvergadering op 
17 december over is gesproken: de (wet
telijke) status van onze personeelsgids. 

Kinderopvang 

In oktober heeft de gemeente Woerden 
een bijeenkomst georganiseerd betreffen
de de mogelijkheden voor kinderopvang. 
Hier zijn twee leden van de OR naar toe 
geweest om zich te oriënteren; ook ie
mand van Personeelszaken was hier aan
wezig. Om kinderopvang te stimuleren, 
heeft de rijksoverheid een tijdelijke subsi
dieregeling in het leven geroepen. Deze 
stimuleringsmaatregel komt er op neer, 
dat de overheid per kind-opvangplaats 
een subsidie geeft. Voorwaarde is, dat de 
bedrijven opvangplaatsen reserveren bij 
erkende dagverblijven of via gastouder
organisaties. Ook in de bank-CAO staan 
aanbevelingen op dit gebied. 

In de overlegvergaderingen bleek, dat de 
directie van het CB zich niet op voorhand 
afwijzend opstelt. De OR is zich nu in 
overleg met PZ aan het beraden op een 
voorstel richting directie; hierbij wordt on
der andere gekeken naar wat de VSB op 
dit terrein doet. Degenen die geïnteres
seerd zijn in dit onderwerp, kunnen con
tact opnemen met Do Sahuleka of een 
van de andere OR-leden. 

Overgangsregeling pensioenreglement 

Sinds 1 januari 1991 beschikt het CB over 
twee pensioenreglementen: het oorspron
kelijke reglement van de AEGON-pen-
sioenverzekering, en het reglement van 
de AMEVA/SB-pensioenverzekering. Dit 
laatste reglement is van toepassing op 
medewerkers die vanaf 1 januari 1991 in 
dienst zijn getreden, en voor degenen die 
op deze datum nog niet in aanmerking 
kwamen voor de AEGON-verzekering 
maar wel voor de AMEV-verzekering. Dit 
betreft met name een groep vrouwelijke 
medewerkers die op grond van hun leef
tijd nog niet in aanmerking kwamen voor 
de AEGON-verzekering; voor hen heeft 
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"restauratie" van de pensioenopbouw 
plaatsgevonden. 

Meer hierover kunt u lezen in het Intern 
Informatie-Bulletin van 22 januari 1991. 
Daarin schreef de directie ook dat in 1991 
de overgang naar de nieuwe pensioen
regeling voor bestaande deelnemers na
der zou worden uitgewerkt. Dit hadden 
we graag geregeld voordat er in mei een 
nieuwe ondernemingsraad zou aantre
den, maar helaas is dit niet gelukt. In ok
tober ontvingen we van de directie een 
voorstel betreffende de overgang naar de 
AMEV-verzekering. Dit voorstel is uitge
breid besproken met de directie, zowel in 
de overlegvergaderingen als informeel 
met de heer Huyg. Begin december heb
ben wij de definitieve instemmingsaan
vraag ontvangen. Deze is besproken in 
de overlegvergadering van 17 december. 

De ondernemingsraad heeft inmiddels be
sloten zijn instemming te verlenen, zodat 
deze overgangsregeling kan ingaan per 1 
januari 1992. 

Met ingang van deze datum zal voor iede
reen dus hetzelfde pensioenreglement 
gelden. In het oude reglement was dit niet 
het geval. Het belangrijkste verschil was, 
dat vrouwen pas vanaf hun 30e jaar in de 
pensioenverzekering konden worden 
opgenomen. Voor vrouwen die per 1 
januari overgaan naar de nieuwe pen
sioenregeling, zal in voorkomende geval
len restauratie van de pensioenopbouw 
tussen hun 25e en 30e jaar plaatsvinden. 

Degenen voor wie de overgangsregeling 
van toepassing is, zullen een aanvullende 
polis krijgen waarop een aantal verschil
len tussen de oude en de nieuwe regeling 
zijn meeverzekerd. In deze aanvullende 
polis worden alleen opgebouwde rechten 
gecompenseerd. Rechten die men zou 
hebben opgebouwd als het oude re-

é 

glement geen onderscheid zou maken 
tussen mannen, ongehuwde vrouwen en 
gehuwde vrouwen, worden bij het vast
stellen van de aanvullende polis niet mee
genomen. 

In het overleg met de directie is uitgebreid 
gediscussieerd over de mogelijkheid, 
deze "virtuele rechten" aüsnog te compen
seren. Dit bleek helaas niet haalbaar. 
Overigens hebben deze "virtuele rechten" 
niet alleen betrekking op een categorie 
vrouwen, maar ook op (gehuwde) man
nen. 

In ons volgende bulletin, dat in januari 
verschijnt, zullen we uitgebreid ingaan op 
de verschillen tussen het oude en het 
nieuwe pensioenreglement. Uiteraard zal 
ook de directie met publicaties over dit 
onderwerp komen. Verder zullen belang
stellenden begin 1992 een presentatie 
kunnen bijwonen over het nieuwe pen
sioenreglement. 

Detacheringsregeling 

In 1983, voordat het computergebouw in 
Veenendaal in gebruik werd genomen, is 
er een Sociaal Plan opgesteld ten behoe
ve van medewerkers die naar Veenendaal 
zouden worden overgeplaatst. Dit Sociaal 
Plan is inmiddels niet meer van kracht. In 
plaats hiervan is er een "regeling inzake 
detachering, tijdelijke tewerkstelling en 
ambulante functies" gekomen. Deze re
geling vindt u in paragraaf 2.18.7 van de 
personeelsgids. In de slotbepaling is op
genomen, dat deze regeling van kracht 
blijft tot er een definitieve regeling is waar
in ook de externe detachering en tijdelijke 
tewerkstelling zijn vastgelegd. 

De OR heeft een aantal malen aange
drongen op zo'n regeling, met name in 
verband met het toenemende aantal CB-
medewerkers dat bij de VSB is gedeta-
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cheerd. Eind augustus ontvingen wij een 
instemmingsaanvraag. De directie gaf 
liierin aan, dat liet begrip "interne deta
chering" ool< van toepassing zou zijn op 
medewerl<ers die zijn gedetacheerd bij 
spaarbanken, leden van het CB en aan 
deze spaarbanken gelieerde instellingen 
of dochterbedrijven. 

Dat vonden we een wel erg ruim uitgeval
len definitie, gezien bijvoorbeeld het werk
gebied van de Fortis-holding. Wel gaven 
we aan dat er in de externe regeling 
nuancering zou kunnen worden aange
bracht voor wat betreft directe "familie
relaties" van het CB - lees het hoofdkan
toor van de VSB. Verder brachten we de 
reactie van enkele gedetacheerden naar 
voren, dat ze het gevoel hebben het CB 
naar buiten te vertegenwoordigen en dat 
ze daardoor extra onkosten ("repre
sentatiekosten') moeten maken. 

In de overlegvergadering van 21 oktober 
werd al snel duidelijk dat we het niet met 
elkaar eens zouden worden, met name 
niet over de "representatiekosten", omdat 
het volgens de directie niet tot het taken
pakket van gedetacheerden behoort het 
CB te vertegenwoordigen. De directie 
heeft daarop de instemmingsaanvraag te
ruggetrokken. Deze zaak is doorverwe
zen naar de werkgroep Arbeidsvoorwaar
denoverleg. 

Wat betreft detachering bij de VSB deelde 
de directie op 21 oktober mee, dat er op 
hoog niveau gesprekken plaatsvinden 
tussen het CB en de VSB inzake het be
mannen van projecten en het vervullen 
van wederzijdse vacatures. Op 11 novem
ber werd bevestigd dat hier tussen de 
heer Tromp van de VSB en de heer 
Nouwens afspraken over zijn gemaakt. 

Overlegstructuur dienstroosters 

Begin september ontvingen we een in
stemmingsaanvraag, betreffende de over
legstructuur voor wijziging dienstroosters 
SOP. Deze instemmingsaanvraag vloeide 
voort uit het overleg over het nieuwe ploe
genrooster Systems Operations, dat vorig 
jaar met de OR is gevoerd. 

In deze overlegstructuur zouden er twee 
commissies moeten komen: een Rooster-
commissie Techniek, die tot taak heeft het 
cyclusrooster te ontwerpen en aan te 
passen, op basis van het vastgestelde 
rekenmodel, en een Roostercommissie 
Sociale en Arbeidsvoorwaardelijke zaken, 
die tot taak heeft de opgestelde cyclus-
roosters te beoordelen op sociale en ar
beidsvoorwaardelijke zaken. In de instem
mingsaanvraag is aangegeven op welke 
manier deze commissies zijn samenge
steld, en is een nadere uitwerking van de 
taakstelling aangegeven. 

Verder is in een schema aangegeven in 
welke stappen de besluitvormingsproce
dure verloopt. In dat schema staat ook 
hoe lang elke stap mag duren. Mocht 
zo'n termijn worden overschreden, dan 
wordt de procedure toch voortgezet. Om
dat er opmerkingen kwamen over de ge
noemde termijnen (die vonden de mede
werkers van SOP aan de krappe kant) 
heeft de ondernemingsraad instemming 
verleent op voorwaarde dat de procedure 
over een jaar op dit punt wordt geëvalu
eerd. 

Verder waren er vanuit de afdeling be
zwaren tegen de samenstelling van de 
Roostercommissie Techniek; men was 
bang dat het lidmaatschap van de chef 
SOP tot belangenverstrengeling zou kun
nen leiden. Met deze bezwaren waren wij 
het niet eens: de chef SOP is lid van deze 
commissie omdat er ook werkgevers
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belangen zijn waar we rekening mee 
moeten houden. 

Ziektekostenverzekering 

In de overlegvergadering van 17 decem
ber gaf de directie aan, het contract met 
de firma Delta Uoyd op te willen zeggen, 
en een collectieve ziektekostenverzeke
ring af te sluiten met AMEV. Uiteraard met 
de bepaling dat dit geen enkel gevolg 
heeft voor medewerkers die op dit mo
ment bepaalde medische voorzieningen 
of medicijnen declareren. Doel van deze 
contractwijziging is, te zijner tijd eenvoudi
ger aan de ziektekostenverzekering van 
de VSB te kunnen deelnemen. De premie 
per 1 januari 1992 zal door de overgang 
naar de AMEV minder stijgen dan wan
neer het contract met Delta Uoyd zou zijn 
verlengd. 

Verder hebben ons vragen bereikt over 
de gevolgen van het plan-Simons. Vol
gens de zogenaamde tweede fase van dit 
plan moeten medicijnkosten per 1-1-1992 
voortaan uit de AWBZ worden betaald. Dit 
betekent een verschuiving van ziekten-
kostenpremies naar AWBZ-premies. Zie
kenfondsverzekerden zouden er in totaal 
iets op vooruit gaan, particulier verzeker
den zouden er (soms flink) op achteruit 
gaan. Uiteindelijk is het de bedoeling, dat 
het onderscheid tussen ziekenfonds en 
particuliere verzekering verdwijnt. Wat er 
precies gaat gebeuren, wanneer het ge
beurt, en op welke manier het CB hier 
eventueel op reageert, daar kunnen we 
op dit moment niets over zeggen. 

Collectieve RVU 

Sinds een paar jaar worden enkele RVU-
dagen collectief toegewezen voor een 
groot deel van het CB. Dit gebeurt na 
overleg met de ondernemingsraad. De 
OR heeft zich op dit punt altijd liberaler 

é 

opgesteld dan de directie: wat ons betreft 
moet iedereen zelf weten wanneer hij ver
lof neemt. Aan de andere kant is dit geen 
ondenwerp dat wij op de spits willen drij
ven. 

Voor 1992 hebben wij ais verplichte RVU 
voor de verandering twee zomerse dagen 
aangeboden: 1 mei en 29 mei 1992 (met 
het alternatief 2 en 3 januari 1992 zouden 
we de nieuwjaarsreceptie in gevaar kun
nen brengen). De directie heeft dit voor
stel overgenomen, en daar als exti-a de 
ochtend van 31 december 1992 aan toe
gevoegd. 

Als u niet zeker weet of de collectieve 
RVU ook voor uw afdeling geldt, lees dan 
het informatiebulletin van de directie nog 
eens door. 

Diverse onderwerpen 

Hieronder enkele onderwerpen die tijdens 
de rondvraag van de afgelopen overleg
vergaderingen naar voren zijn gebracht. 

In juni zijn de salarissen later overgeboekt 
dan was aangekondigd. Voor een aantal 
mensen leidde dit tot problemen met 
automatische betalingsopdrachten. De di
rectie deelde ons mee, dat het CB altijd 
aan de wettelijke verplichting heeft vol
daan om het salaris voor het eind van de 
maand te betalen. De door de directie ge
publiceerde datums zijn niet bindend, 
men doet er dus verstandig aan om auto
matische betalingen een weekje later te 
laten plaatsvinden. 

De Kleine Gids wordt in verband met de 
hieraan verbonden kosten niet meer uit
gedeeld. Voortaan kunnen belangstellen
den een gratis exemplaar ophalen of aan
vragen bij Personeelszaken. 
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Normaal ontvangen we tijdens de Wereld-
spaarweei<, naast een kalender en een 
steeds weer verrassend cadeau, een 
agenda voor 1992. Dat er dit keer geen 
agenda in het pakket zat had niets te ma
ken met adoptie van een of andere VSB-
regeling: men was het gewoon vergeten. 
Bij wijze van troost ontvingen we onlangs 
een extra luxe uitgevoerd exemplaar. 

Nabewerking en Verzending. Bij de reor
ganisatie van vorig jaar is er vanuit 
gegaan, dat het werkaantx)d op deze af
deling zou teruglopen. In de overlegver
gadering van 21 oktober werd geconsta
teerd dat het veoA^achte surplus nu zicht
baar begint te worden. Dit kan worden 
opgevangen door toename van andere 
werkzaamheden, overplaatsing en om
scholing, aldus de directie. 

Taxicontract Veenendaal. Toen in 1984 
de bezetting van het nieuwe centrum in 
Veenendaal werd vastgesteld, waren er 
ongeveer tien medewerkers die aangaven 
dat ze waren aangewezen op het open
baar vervoer. Het gebouw in Veenendaal 
is neergezet op een plek die uitstekend 
per auto, maar beroerd met het openbaar 
vervoer te bereiken is. Vandaar dat er ten 
behoeve van deze medewerkers een con
tract is afgesloten met een taxibedrijf, dat 
voor het vervoer van en naar station 
Veenendaal-De Klomp zou zorgen. Van 
deze medewerkers is er nu nog één per
soon over, die eind januari 1992 zal wor
den terugovergeplaatst naar Woerden. In 
verband hiermee heeft de directie beslo
ten, het vaste taxicontract op te zeggen. 
In plaats hiervan zal de directie naar be
vind van zaken reageren als er in de prak
tijk problemen ontstaan. 

Overwerk ouderen. Volgens de perso
neelsgids kunnen medewerkers van 60 
jaar of ouder niet worden verplicht tot het 
verrichten van overwerk. De directie heeft 

naar aanleiding van een vraag mee
gedeeld dat iemand voor wie overwerk 
fysiek of psychisch bezwaarlijk is, nooit 
daartoe zal worden gedwongen, onge
acht zijn of haar leeftijd. 

Huishoudelijke mededelingen 

Als lid van onze commissie bank-CAO is 
onlangs Willy van den Bosch aangezocht. 
De samenstelling van deze commissie en 
van onze andere vaste commissies vindt 
u in hoofdstuk 4 van de onlangs herdruk
te personeelsgids. 

In Woerden zijn enige tijd geleden afsluit
bare publicatiekastjes opgehangen. Deze 
zijn primair bedoeld voor agenda's en 
mededelingen van de ondernemingsraad. 
Ook Personeelszaken maakt gebruik van 
deze kastjes, voor het publiceren van 
vacatures bij de VSB en de Amev. Voor 
andere toepassingen zijn "wilde" prikbor
den beschikbaar. 

In verband met de slechte bereikbaarheid 
per openbaar vervoer, zal het secretariaat 
van de OR eind januari verhuizen van 
Veenendaal naar Woerden. 

Veenendaal, 20 december 1991 

In ons volgende bulletin zullen we aan
dacht besteden aan de commissie Veilig
heid, Gezondheid en Welzijn. Verder het 
onderwerp pensioenen, en indien moge
lijk een verslag vanuit de werkgroep 
Arbeidsvoorwaarden. 
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