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Dit is het verslag van de Ondernemingsraad over het jaar 1990. In dit jaar werd
de in 1989 begonnen reorganisatie afgerond. Andere onden^rerpen die veel van
onze aandacht vroegen, waren het nieuwe ploegenrooster van de afdeling Operations en het nieuwe pensioenreglement.
Onze commissie VGW heeft zich onder
andere intensief beziggehouden met de
nieuwbouw aan de Polanerbaan.
In 1990 werd het CB opnieuw geconfronteerd met spaarbanken die hun lidmaatschap opzegden. Mede hierdoor is er in
1990 nogal eens gesproken over, of gespeculeerd op, een overname van het CB
door onze grootste klant: de Verenigde
Spaarbank. Op het moment waarop we
dit jaarverslag schrijven (april 1991) is het
CB echter nog steeds een "zelfstandige"
vereniging. In dit jaarverslag leest u meer
over deze en andere onderwerpen.

Samenstelling OR
In 1990 waren er geen wijzigingen in de
samenstelling van de OR. De leden waren:
- André Bensdorp, systeemontwerper
(P)
- Ron de Geus, console-operator (P)
- Evert Kasper, chauffeur (P)
- Dick Mink (voorzitter), systeemontwerper (H)
- Nico Spilt (secretaris), redacteur (V)
- Paul Velsink, medewerker methoden
& technieken (H)
- Dirk de Vries, systeemontwerper (V)
- Tom de Vries, systeemprogrammeur
(P)
- Piet Zuidervaart, staffunctionaris (H)
H = kiesgroep Houttuinlaan
P = Polanerbaan
V = Veenendaal
jaarverslag ondernemingsraad 1990

é
Onder andere in verband met de nieuwbouw aan de Polanerbaan, zal in 1991 de
kiesgroepindeling worden gewijzigd (zie
blad 7).

Vergaderingen en bijeenkomsten
In 1990 vergaderde de ondernemingsraad ruim twintig keer. Verder vonden er
diverse vergaderingen plaats van commissies die zich met bijzondere ondenArerpen bezighielden.
Net als in voorgaande jaren verzorgde het
GITP een driedaagse OR-cursus voor
ons. Tijdens deze cursus raakten wij een
beetje uitgekeken op de cursusleider, en
hij waarschijnlijk ook op ons, maar gelukkig kunnen we wel terugkijken op een geslaagd bezoek van de heer Jooren op de
tweede dag van de cursus.

Interspaarbancair overleg
Onze OR neemt deel aan het Interspaarbancair overleg
Ondernemingsraden
(ISO). Hierin zijn alle spaarbanken en centrale instellingen vertegenwoordigd die
een OR hebben. Het ISO is in 1990 drie
keer bijeen geweest: op 3 april in Utrecht,
op 10 juli in Den Haag, op 2 oktober in
Veenendaal.
Op deze laatste dag was het CB gastheer, in Veenendaal. Een van de agendapunten was "ontwikkelingen in spaarbankland". Hierbij vond uitwisseling van
informatie plaats, en werd er van gedachten gewisseld over de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen maanden.
Actueel waren het uiteenvallen van de
Coöperatie, en de voorgenomen fusie
tussen CON, MNO en SNS. Op de agenda van het ISO stond ook een voorstel
van onze ondernemingsraad, om te proberen te komen tot één bank met de S.
ledereen vond het een mooi voorstel.
blad 2

è

computercentrum bondsspaarbanken

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 deed dus verder niets met dit voorstel.
Opzegging lidmaatschap door de CON
In het ISO is uiteraard ook gesproken
over de onverwachte opzegging van het
lidmaatschap door de CON. Op 22 oktober 1990 lieten wij in een open brief weten
hoe de OR van het CB hier tegen aankeek. Een gedeelte van deze brief aan de
directie van de CON drukken we hieronder af:
"Nog geen jaar nadat u ons de verzekering gaf dat de CON 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."
VRH
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ten door de directie en door de voorzitter
van de OR. Behalve de heer Jooren
nemen ook de heren Nouwens en Van
den Boogaard vaak aan de overlegvergaderingen deel. De notulen werden traditiegetrouw vrijwel altijd verzorgd door Wil
Zandvliet.
Het overleg met de directie vindt doorgaans op een plezierige wijze plaats. In
februari 1990 was er wel een groot meningsverschil over de in september 1989
op gang gekomen reorganisatie. Volgens
ons werden er in enkele sectoren wijzigingen doorgevoerd waarover de directie
advies had moeten vragen. Mede dankzij
de bemiddeling van de voorzitter van het
CB, de heer Tiemens, konden er op de
overlegvergadering van 21 februari goede
afspraken worden gemaakt over de voortgang van de reorganisatie.
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 liggende
vraag: hoe ziet de toekomst van het CB
eruit? 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. Vanuit
de automatisering gezien kunnen we op
den duur drie groepen onderscheiden:
het CB, SNS en Den Haag

De wet schrijft voor dat de ondernemingsraad minstens zes keer per jaar vergadert
met de directie. In 1990 hebben we royaal
aan dit voorschrift voldaan: 21 februari, 4
april, 15 en 16 mei, 22 juni, 12 september,
6 november en 18 december. Deze vergaderingen worden beurtelings voorgezejaarverslag ondernemingsraad 1990
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Reorganisatie
De "dubbele" overlegvergadering op 15
en 16 mei was voor een groot deel gewijd
aan de reorganisatie. We behandelden
toen een adviesaanvraag die 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. Vrijwel
direct na deze lange vergadering heeft de
OR besloten, een positief advies uit te
brengen over de reorganisatievoorstellen.
In 1991 zou een evaluatie plaatsvinden
van de reorganisatie.
voo;

Nleuwbouw

I-

In maart 1990 zou de eerste paal de
grond ingaan van de nieuwbouw aan de
Polanerbaan. Een bezwaarschrift van omwonenden werd niet door Gedeputeerde
Staten geaccepteerd. Onze commissie
VGW waakte over de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten van het
nieuwe gebouw. De opening zal plaatsvinden in april 1991.

Verhuiskostenregeling
In mei 1990 stemde de OR in met de door
de directie voorgestelde verhuiskostenregeling. Deze verhuiskostenregeling
kwam in de plaats van het sinds maart
1984 van kracht zijnde Sociaal Plan.
Alleen de bepalingen met betrekking tot
detachering en tijdelijke tewerkstelling
zouden voorlopig van kracht blijven, totdat ook hier een definitieve regeling voor
komt. De OR heeft er op aangedrongen
dat dit zo spoedig mogelijk gebeurt. Vooral belangrijk is, dat er regelingen komen
voor de problemen die externe detachering met zich mee kan brengen. In 1990 is
jaarverslag ondernemingsraad 1990

er echter nog geen externe-detacheringsregeling tot stand gekomen.

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
bank-CAO zoveel mogelijk gevolgd danwel overgenomen moet worden, hebben
we besloten niet in te stemmen met het
voorstel van de directie. Een grote groep
medewerkers zou er namelijk op termijn
financieel zeer op achteruitgaan, tot enkele honderden guldens per maand.

Overwerkregeling
Een andere instemmingsaanvraag had
betrekking op de ovenwerkregeling. Ook
hierbij was het voorstel, ons te conformeren aan de bank-CAO. Na afweging van
de voor- en nadelen waren we bereid
hiermee in te stemmen, maar zover is het
niet gekomen.
De voorgestelde overwerkregeling zou tot
gevolg hebben dat meer medewerkers
dan vroeger aanspraak kunnen maken op
een vergoeding bij overwerk. Deze zouden daardoor echter een belangrijke
achteruitgang in hun reiskostenvergoeding te incasseren krijgen (geen eersteklasvergoeding meer). Aan onze instemming verbonden we daarom de voonwaarde dat de reiskostenvergoeding voor
deze medewerkers voorlopig gehandhaafd zou blijven. Hierop trok de directie
de instemmingsaanvraag terug.

Structureel overwerk
Ook het begrip "structureel ovenwerk" is
aan de orde geweest in het overleg met
blad 4
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Operations. Samen met een aantal externe deskundigen is er uiteindelijk een
model voor een nieuw ploegenrooster opgesteld. Er waren twee werkgroepen bij
betrokken: een voor de roostertechnische
zaken, en een die lette op de sociale en
de arbeidsvoorwaardelijke aspecten. In
beide werkgroepen waren diverse medewerkers van Operations vertegenwoordigd. In de laatste werkgroep heeft
bovendien op verzoek van de directie een
OR-lid, tevens medewerker van Operations, als "meedenkend waarnemer" zitting gehad.

de directie. Aanleiding hiervoor was de
directiemedeling 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 was 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 worden besloten aan dergelijke medewerkers een overwerkvergoeding te
geven.
In de overlegvergadering van 4 april 1990
is met de directie het volgende afgesproken: iemand die geen overwerkvergoeding ontvangt, komt in aanmerking voor
100% compensatie in vrije tijd als er meer
dan 3 uur per dag of meer dan 6 uur per
week is overgewerkt. Deze compensatieuren moeten binnen een maand worden
opgenomen, tenzij anders afgesproken.
Het is niet de bedoeling deze uren op te
sparen.

Ploegenrooster Operations
Er is meer dan een jaar gewerkt aan een
nieuwe opzet van het ploegenrooster bij
jaarverslag ondernemingsraad 1990

De OR heeft zich uitgebreid laten voorlichten over de voorgestelde roostertechniek
en over de gevolgen daarvan, en heeft
met name ook rekening gehouden met
een bezwaarschrift dat door de medewerkers van Operations aan ons is toegezonden. Uiteindelijk hebben wij besloten in te
stemmen met het nieuwe ploegenrooster.
Onze conclusie was 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.
In oktober 1990 stemde de OR in met de
adoptie van artikel 7 van de bank-CAO.
Dit artikel heeft betrekking op medewerkers die in ploegendienst werken.
Shiftleaders-overleg
In december 1990 is onze voorzitter als
waarnemer 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 kunnen komen. Er
blad 5
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was sprake van een constante onderbezetting; deze werd onder andere veroorzaakt doordat Veenendaal nog niet vanuit
Woerden kon worden bestuurd. In januari
1991 zou er een proef komen om te kijken of besturing op afstand wil lukken.
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.

Bank-CAO en roostervrije uren
Een CAO is een zaak tussen werkgeversen werknemersorganisaties. Geen directe
OR-zaak dus, maar wel een onderwerp
waarover een OR nogal eens vragen
krijgt. In juni konden wij onze achterban
informeren over de nieuwe bank-CAO.
Het aantal roostervrije uren voor 1990
was al vastgelegd in de vorige bank-CAO.
Voor het CB betekent dit: tien roosten/rije
dagen. In overleg met de OR heeft de directie besloten, aan het eind van het jaar
112 RVU-dag collectief toe te wijzen aan
een groot deel van de CB-medewerkers.
De directie is voornemens om voortaan
elk jaar een deel van de RVU verplicht toe
te wijzen, na overleg met de OR.

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 is, dat dit onden^^erp te
zijner tijd weer op de agenda komt.

jaarverslag ondernemingsraad 1990
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Functionerings- en loopbaangesprekken
Het systeem Functionerings- en loopbaangesprekken is door Personeelszaken geëvalueerd op basis van een aantal
interviews en van reacties daarop van de
afdelingshoofden. Een eerste conclusie is
dat er wel problemen zijn, maar dat deze
niet aan het systeem als zodanig liggen.
In 1991 zullen we op dit ondenwerp terugkomen. De functiebeschrijvingen zijn opgenomen in het handboek Algemeen, dat
op de secretariaten ter inzage ligt.
Te verwachten valt dat de directie in 1991
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
hoger het salaris. , H

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.
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• het opstellen van het OR-reglement. In de
oude situatie moest dit goedgekeurd worden door de bedrijfscommissie, inclusief
alle wijzigingen erop. In de nieuwe situatie
kan de OR, nadat de ondernemer zijn
standpunt kenbaar heeft gemaakt, zelf
zijn reglement vaststellen.
Deze, en een aantal minder belangrijke,
zaken maakten het noodzakelijk dat de
OR zijn reglement moest wijzigen.
Ook hebben we de kiesgroepindeling gewijzigd. De bestaande kiesgroepindeling
was niet meer een juiste afspiegeling van
de aantallen in die gebouwen werkzame
personen. Daarnaast zal met het in gebruik nemen van het nieuwe gebouw die
indeling zelfs grotendeels vervallen. Na
uitgebreide discussie heeft de OR besloten dat de volgende kiesgroepindeling de
beste is:
- Veenendaal (één lid)
- Betalingsverkeer (twee leden)
- Systems Operations (één lid)
- overige afdelingen (vijf leden)
Totaal negen leden dus. De zetelverdeling
is gebaseerd op het aantal medewerkers
dat verkiesbaar is als OR-lid, met een
minimum van één per kiesgroep. Op 23
mei 1991 vinden er OR-verkiezingen
plaats, indien er meer dan negen kandidaten zijn.

Werktijden Output Operations
op de afdeling 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 de Personeelsgids.

Rookbeleid
In februari 1990 is afgesproken, dat er op
basis van voorstellen van onze commissie
VGW een proef met betrekking tot een
rookbeleid zou worden gehouden. Een
onderdeel van deze proef betrof het resen/eren van een gedeelte van de kantines voor niet-rokers. In de loop van 1990
werd duidelijk, dat dit in de kantine aan de
Polanerbaan niet zo goed liep met die
proef. In 1991 zullen we, nadat de nieuwbouw is betrokken, hierop terug komen.

Pensioenregeling
Belangrijkste agendapunt op de Overlegvergadering van 18 december was het
nieuwe pensioenreglement. De directie
vroeg ons in te stemmen met het adopteren van de pensioenregeling van de VSB.
We hebben het oude en het nieuwe reglement met elkaar vergeleken door een
aantal voorbeelden uit te werken. Het
bleek dat de VSB-regeling op één punt
behoorlijk nadelig is ten opzichte van het
oude reglement. Het betreft hier de uitkering van de weduwen- en wezenverzekering; voor een weduwe met twee kinderen
is het verschil circa ƒ 8000 bruto op jaarbasis. Dit verschil wordt in de loop van de
jaren gecompenseerd doordat in de nieuwe regeling de pensioenuitkering wordt

jaarverslag ondememingsraad 1990
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geïndexeerd, maar deze compensatie
duurt uiteraard langer naarmate het salaris lager is. Een aanvullende regeling voor
medewerkers met (jonge) kinderen zou
volgens ons niet misplaatst zijn.

van kracht is geworden. Dat betekent niet
dat nu alle neuzen dezelfde kant op
staan. Vooral zodra het over 'welzijn' gaat
is het goed te merken, dat de directie
daar vaak heel anders naar kijkt.

Een belangrijk voordeel van de VSB-regeling is de gelijke behandeling van vrouwen en mannen. In het oude reglement
komen ongehuwde vrouwen pas vanaf
hun dertigste in aanmerking voor een
pensioenverzekering. Een ander voordeel
is de indexering van het pensioen; dit is
namelijk een voorwaarde om aan het zogeheten SDS-circuit te mogen meedoen,
waardoor in veel gevallen een pensioenbreuk kan worden vermeden.
Daarom is besloten om met ingang van 1
januari 1991 de VSB-regeling over te
nemen, inclusief het met temgwerkende
kracht opbouwen van het pensioen voor
vrouwen tussen 25 en 30 jaar. Voor degenen die op deze datum al verzekerd waren, blijft vooralsnog het oude contract
van kracht. In 1991 zal verder worden
overlegd over de overgang van deze
medewerkers naar het nieuwe contract.

De nieuwbouw heeft vooral veel inzet gevraagd van Loes van Duijvenbode en Piet
van Zon, die in de ARO-commissie zitten.
(ARO = Adviescommissie Ruimtelijke Ordening). Zij hebben veel zaken kritisch
bekeken en nuttige adviezen gegeven.

NS-contract
In 1990 is een onderzoek gestart naar de
mogelijkheid om deel te nemen in het collectieve contract dat de VSB met de NS
heeft afgesloten. Het gaat hierbij om een
kortingsregeling voor abonnementen. In
de loop van 1991 valt hierover een beslissing te verwachten.

Verslag van de commissie VGW
Hieronder volgt een verslag van onze
commissie Veiligheid, Gezondheid en
Welzijn, geschreven door haar voorzitter
Piet Zuidervaart:
"1990 is het jaar waarin de Wet op de
Arbeidsomstandigheden (ARBO) volledig
jaarverslag ondernemingsraad 1990

De commissie is al enige tijd bezig met
een 'werkplek-inventarisatie'. We vinden
het niet juist om alleen maar op klachten
te zitten wachten. Daarom willen we een
duidelijk beeld krijgen van de werkplekken die je bij het CB kunt vinden. Als je de
werkplek kent, zie je op een gegeven moment eerder waar er problemen bestaan
of ontstaan.
?
Waar hebben wij ons verder mee beziggehouden?
- we hebben het voortouw genomen bij
het rookbeleid. Hoewel dat niet bij
iedereen is overgekomen: een van
onze uitgangspunten is steeds geweest, dat de roker niet in het verdomhoekje thuishoort.
- de (on)veiligheid bij de nieuwe fietsenstalling (via de ARO-commissie);
- milieuvraagstukken, zoals plastic koffiebekers en chemicaliën;
- opleiding tot het bedienen/besturen
van vorkheftrucks voor onze mensen
in het magazijn;
- contact met de bedrijfsarts;
- op ons initiatief zijn er enkele verbeteringen aangebracht in diverse toiletruimten.
'
Op verschillende afdelingen (Betalingsverkeer, Output Operations) hebben we ons
actief beziggehouden met diverse omstandigheden, zoals ventilatie, geluidsblad 8
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overlast etc. Hier heeft met name Evert
Kasper een belangrijke rol gespeeld. Ron
de Geus en Vincent Rikkerink hebben
zich actief geworpen op het handboek
BHV (BedrijfsHulpVerlening), en volgens
ons heeft dat stimulerend gewerkt. Waar
hebben we ons niet mee beziggehouden?
In elk geval nog niet met het vraagstuk
'ongewenste intimiteiten' - misschien dat
we daar in 1991 aandacht aan kunnen
besteden als dat gewenst blijkt."

Jaarverslag 1989 en Sociaal
Verslag 1989
Behalve het jaarverslag van de OR geeft
het CB elk jaar nog twee interessante
publicaties uit: een financieel jaarverslag
en een sociaal jaarverslag. Dit laatste verslag wordt aan alle medewerkers uitgereikt, het financiële jaarverslag is voor iedereen ter inzage. Vanzelfsprekend worden deze verslagen in het overleg met de
directie besproken, en waar nodig door
de directie toegelicht.

Ledenvergaderingen
De ledenvergaderingen van het CB worden altijd bijgewoond door een afvaardiging uit de OR. Over de ledenvergadering van 28 juni is niets bijzonders te melden. Het grootste deel van de ledenvergadering op 18 december was gewijd aan
het ondenwerp "tarifering" en aan de begroting 1991. Verder vonden er enkele
mutaties in het bestuur plaats.

Een aantal malen per jaar organiseert het
CB introductiedagen voor nieuwe collega's. Tijdens die dagen krijgt ook de OR
gelegenheid om zich te presenteren.
Meestal gebeurt dat door onze voorzitter,
aangevuld met een videoband.
Verder werd de OR diverse malen schriftelijk of persoonlijk benaderd door de
achterban.
Contactadres OR
Als u de OR wilt benaderen, kunt u het
beste rechtstreeks contact opnemen met
een van de leden. Als u iets wilt opsturen
waarvan gewenst is dat het "onder ons"
blijft, gebruik dan een van de volgende
mogelijkheden:
- Per post: adresseren aan Ondernemingsraad CB, postbus 425, 3440 AK
Woerden. Deze postbus wordt door de
OR geleegd.
- Met de interne post: zet met grote letters "ondernemingsraad" in de adressering, en plak de envelop dicht. Deze post
wordt niet door de secretariaten geopend.
Het secretariaat van de OR is gevestigd in
kamer V 129 te Veenendaal, telefoon
08385-65513.

Contact met de achterban
In 1990 publiceerden wij drie infORmatiebulletins, waarin we de medewerkersters
van het CB informeerden over de onderwerpen waar we ons mee bezighielden.
De agenda's van de OR-vergaderingen
en overlegvergaderingen zijn te vinden op
onze prikborden.
jaarverslag ondememingsraad 1990
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