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Inleiding
Dit is het verslag van de ondernemingsraad over het jaar 1991. In mei van dat
jaar vonden er verkiezingen plaats voor
een nieuwe ondernemingsraad; hierbij
maakten zes van de negen OR-leden
plaats voor nieuwe enthousiastelingen.
Een ander hoogtepunt was de ingebruikname van het nieuwe gebouw aan de Polanerbaan. Op het gebied van de arbeidsvoorwaarden was de overgang naar het
nieuwe pensioenreglement het belangrijkste ondenwerp. Meer over deze en andere
onderwerpen leest u verderop in dit jaarverslag.

Samenstelling OR
Op 23 mei 1991 vonden er verkiezingen
plaats voor een nieuwe ondernemings-
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André Bensdorp (P)
Ron de Geus (P)
Evert Kasper (P)
Dick Mink, voorzitter (H)
Nico Spilt, secretaris (V)
Paul Velsink (H)
Dirk de Vries (V)
Tom de Vries (P)
Piet Zuidervaart (H)
H = kiesgroep Houttuinlaan,
P = Polanerbaan, V = Veenendaal
Na de verkiezingen was (en is) de samenstelling van de OR als volgt:
André Bensdorp, voorzitter (O)
Ferdi Kooiman (S)
Harry Koopman, vice-voorzitter (O)
Marco van Oosten, plv. secretaris (O)
Do Sahuleka (B)
Nico Spilt, secretaris (V)
Jos Vrijssen (B)
Danny Werner (O)
Piet Zuidervaart (O)
B
S
V
O

=
=
=
=

kiesgroep Betalingsverkeer,
Systems Operations,
Veenendaal,
overige afdelingen

Samenstelling vaste

OR-commissies

De commissie VGW (veiligheid, gezondheid en welzijn) bestaat uit:
Piet Zuidervaart, voorzitter
Marco van Oosten, secretaris
Do Sahuleka
Vincent Rikkerink, begin 1992 opgevolgd
door Jon van Dijk (niet-OR)
Piet van Zon (niet-OR)
Loes van Duijvenbode (waarneemster
namens PZ)
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De commissie bank-CAO bestaat uit:
Danny Werner, voorzitter
André Bensdorp
Ferdi Kooiman
Jos Vrijssen
Willy van den Bosch (niet-OR)
De agendacommissie, die samen met de
directie de overlegvergaderingen voorbereidt, bestaat uit de voorzitter en de secretaris van de OR. Verder is er nog een
verkiezingscommissie, die alleen in actie
komt als er OR-verkiezingen moeten worden georganiseerd.
Meer informatie over ondernemingsraad
en zijn vaste commissies vindt u in hoofdstuk 4 van de personeelsgids.
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 ONDERNEMINGSRAAD op de envelop, om te
voorkomen dat deze wordt geopend door
een secretariaat.
Het secretariaat van de OR zetelt sinds
april 1992 in Woerden, kamer 0.42, telefoon 03480-38886.

In september trok de nieuwe 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. Eind 1991 volgden we nog een
eendaagse cursus over de Wet op de Ondernemingsraden.
Onze OR neemt deel aan het InterSpaarbancair
overleg
Ondernemingsraden
(ISO). Hierin zijn de spaarbanken en centrale instellingen vertegenwoordigd die
een OR hebben. Het ISO is in 1991 bijeen
geweest op 8 januari in Deventer (CON),
op 2 april in Amersfoort (MNO), en op 1
oktober in Doorn (VSB). Tijdens deze
bijeenkomsten wordt meestal een speciaal thema behandeld door een of twee
gastsprekers, bijvoorbeeld
vakbondsbestuurders over de CAO-onderhandelingen. Verder zijn deze bijeenkomsten
vooral plezierig vanwege de informele
contacten en het doorgaans prima verzorgde bluswerk na afloop.

Overieg met de directie
Overlegvergaderingen met onze directie
vonden plaats op 19 februari, 9 april, 18
juni, 10 september, 21 oktober, 11
november en 17 december 1991.

Vergaderingen en bijeenicomsten
In 1991 vergaderde de ondernemingsraad bijna twintig keer. Verder vonden er
diverse vergaderingen plaats van commissies die zich met bijzondere onderwerpen bezighielden.
Een speciale rol speelde de verkiezingscommissie, die de OR-verkiezingen van
23 mei heeft voorbereid en begeleid; deze
commissie bestond uit André Bensdorp,
Tom de Vries en Herman Troost.
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De overlegvergaderingen worden beurtelings voorgezeten door de directie en
door de voorzitter van de OR. Doorgaans
is ook het hoofd Personeelszaken aanwezig. De notulen werden op vakkundige
wijze verzorgd door Wil Zandvliet of door
haar plaatsvervangster Karin Markus.
Op 19 februari is even stilgestaan bij de
reorganisatie waar de OR in 1990 advies
over heeft uitgebracht, en die inmiddels
geheel is afgerond.
In dezelfde vergadering zijn, naar aanleiding van een door Personeelszaken
opgesteld evaluatierapport, 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 worden er
mensen naar een opfriscursus gestuurd.
Verder zal er rapportage plaatsvinden in
het Sociaal Jaarverslag.
Op 9 april was de verhuizing naar het
nieuwe gebouw het belangrijkste agendapunt. Verderop in dit jaarverslag komen
we uitgebreid op dit ondenwerp terug.
Tijdens de vergadering van 18 juni werd
de nieuwe ondernemingsraad beëdigd.
Na deze vergadering nodigde de directie
de oude en de nieuwe OR-leden uit voor
een uitstekende lunch.

werp komen we verderop in dit jaarverslag terug.
Op 11 november was de heer Tiemens te
gast in onze overlegvergadering. Wij hebben 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 automatiseringsgebied doublures ontstaan bij enerzijds de sector Systeemontwikkeling van
het CB, en anderzijds de afdeling Informatie & Automatisering (l&A) van de VSB.
De heer Tiemens antwoordde dat er tussen deze twee afdelingen wel overeenkomsten zijn, maar dat bij l&A het accent
ligt op de proceskant in de bedrijfsvoering, 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 besparingen mogelijk zijn.
De VSB zou deze integratie wel willen,
maar de heer Tiemens zag dit op korte
termijn niet gebeuren. De VSB is er nog
steeds voorstander van dat de spaarbanken in Nederland uiteindelijk één marktpartij worden. De spaarbanken hebben
dezelfde afkomst en dezelfde klanten. Op
technisch niveau is die samenwerking er
al (zie het S-net), maar ook naar de klant
toe zouden de spaarbanken één geheel
moeten worden.

Vlak voor de zomervakantie verschenen
het Financieel Jaarverslag en het Sociaal
Jaarverslag 1990 van het CB. Op 10 september zijn deze verslagen besproken.
Over het Financieel Jaarverslag had de
OR enkele technische vragen en over het
Sociaal Jaarverslag niets dan lof.

In de overlegvergadering van 17 december was de voorgenomen fusie van de
Nutsspaarbank 's-Gravenhage met de
VSB uiteraard een belangrijk onderwerp
van gesprek. In de loop van 1992 zal duidelijk worden op welke wijze de fusie tussen Den Haag en VSB gestalte zal krijgen, en wat voor gevolgen dit zal hebben
voor de automatisering.

Op 21 oktober werd een nota betreffende
de overgang naar het nieuwe pensioenreglement besproken; ook op dit onder-

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen uit het overleg met de
directie.
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Roostervrije uren
Sinds een paar jaar worden enkele RVUdagen collectief toegewezen door de directie. Dit gebeurt na overleg met de ondernemingsraad. De OR heeft zich op dit
punt altijd liberaler opgesteld dan de directie: wat ons betreft moet iedereen zelf
weten wanneer hij verlof neemt. Aan de
andere kant is dit geen ondenwerp dat wij
op de spits willen drijven. In 1991 zijn na
overleg met ons 212 dag aangewezen: 27,
30 en 31 december.
NS-contract
In ons vorige jaarverslag schreven we,
dat het CB misschien zou gaan deelnemen in het collectieve contract dat de
VSB heeft met de Nederlandse Spoon/vegen. Volgens de directie zou het teveel
rompslomp geven voor de administratie
van het CB. Verder zou het opnieuw een
discussie opleveren over reiskostenvergoedingen: als we samen met de VSB
een contract afsluiten, zouden we volgens
de directie ook de reiskostenregeling van
de VSB moeten overnemen.
Anderzijds is het bijvoorbeeld best mogelijk dat een ander soort rompslomp (het
aanleggen van een collectie gebruikte
treinabonnementen) kan verdwijnen. Bovendien levert een collectief contract voor
het CB ook een flinke besparing aan te
betalen reiskostenvergoedingen op. Als
signaal naar onze afnemers zou het dus
wellicht een goede zaak zijn, maar voor
de medewerkers maakt het verder weinig
uit: als het abonnement goedkoper wordt,
wordt immers ook de reiskostenvergoeding lager.
Externe

er een Sociaal Plan opgesteld ten behoeve 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, die is opgenomen in de personeelsgids. In de slotbepaling is vermeld, dat deze regeling
van kracht blijft tot er een definitieve regeling is waarin ook de externe detachering
en tijdelijke tewerkstelling zijn vastgelegd.
De OR heeft een aantal malen aangedrongen op zo'n regeling, met name in
verband met het toenemende aantal CBmedewerkers dat bij de VSB is gedetacheerd. Externe detachering heeft overigens niet alleen met reiskosten en (extra)
reistijden te maken; we ontvingen van
deze medewerkers ook signalen over verslechterde contacten met het CB en over
het gebrek aan werkoverleg.
Eind augustus 1991 ontvingen wij een instemmingsaanvraag. De directie gaf hierin
aan, dat het begrip "interne detachering"
ook van toepassing zou zijn op medewerkers die zijn gedetacheerd bij spaarbanken, leden van het CB en aan deze spaarbanken gelieerde instellingen of dochterbedrijven. Dat vonden we een wel erg
ruim uitgevallen definitie.

detactiering

In 1983, voordat het computergebouw in
Veenendaal in gebruik werd genomen, is
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Wel gaven we aan dat er In de externe regeling nuancering zou kunnen worden
aangebracht voor wat betreft directe
"familierelaties" van het CB - lees het
hoofdkantoor 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 ("representatiekosten") 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
takenpakket van gedetacheerden behoort
het CB te vertegenwoordigen. De directie
heeft daarop de instemmingsaanvraag teruggetrokken.
Wat betreft detachering bij de VSB deelde
de directie mee, dat er op hoog niveau
gesprekken plaatsvinden tussen het CB
en de VSB inzake het bemannen van projecten en het vervullen van wederzijdse
vacatures. Op 11 november werd bevestigd dat hier tussen de heer Tromp van de
VSB en de heer Nouwens afspraken over
zijn gemaakt.
Pensioenregeling
Vanaf 1 januari 1991 beschikte het CB tijdelijk over twee pensioenreglementen:
het oorspronkelijke reglement van de
AEGON-pensioenverzekering, en het reglement van de VSB-pensioenverzekering. Dit laatste reglement zou van toepassing zijn voor medewerkers die vanaf
1 januari 1991 in dienst traden, en voor
degenen die op deze datum nog niet in
aanmerking kwamen voor de oude verzekering maar wel voor de nieuwe verzekering. Dit betrof met name een groep vrouwelijke medewerkers die op grond van
hun leeftijd nog niet in aanmerking kwamen voor de AEGON-verzekering; voor
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hen heeft restauratie van de pensioenopbouw plaatsgevonden.
In 1991 zou de overgang naar de nieuwe
pensioenregeling voor bestaande deelnemers nader worden uitgewerkt. Dit hadden we graag geregeld voordat er in mei
een nieuwe ondernemingsraad zou aantreden, maar helaas is dit niet gelukt. In
oktober ontvingen we van de directie een
voorstel betreffende de overgang naar de
nieuwe verzekering. Dit voorstel is uitgebreid besproken met de directie. Begin
december 1991 hebben wij de definitieve
instemmingsaanvraag ontvangen. Deze is
besproken in de overlegvergadering van
17 december.
De ondernemingsraad heeft besloten zijn
instemming te verlenen, zodat deze overgangsregeling kon ingaan per 1 januari
1992. Met ingang van deze datum geldt
dus voor iedereen hetzelfde pensioenreglement. 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 1992 overgingen naar de nieuwe
pensioenregeling, zou in voorkomende
gevallen restauratie van de pensioenopbouw tussen hun 25e en 30e jaar
plaatsvinden.
Degenen voor wie de overgangsregeling
van toepassing is, krijgen een aanvullende polis, waarop een aantal verschillen
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 reglement
geen onderscheid zou maken tussen
mannen, ongehuwde vrouwen en gehuwde vrouwen, worden bij het vaststellen
van de aanvullende polis niet meegenomen. In het overleg met de directie is
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uitgebreid gediscussieerd over de mogelijkheid, deze "virtuele rechten" alsnog te
compenseren. Dit bleek echter niet haalbaar.
De overgang naar een ander pensioenreglement is een ingewikkeld onderwerp,
dat veel tijd en aandacht van de ondernemingsraad heeft gevraagd. Het overleg
met de directie is tijdens dit proces, dat
meer dan een jaar heeft geduurd, erg plezierig geweest. Onze waardering gaat in
het bijzonder uit naar de heer Huyg, die
begin 1992 ook op uitstekende wijze de in
dit onderwerp geïnteresseerde medewerkers van informatie heeft voorzien.
Nieuwbouw
1991 was het jaar van de verhuizing naar
het nieuwe kantoor aan de Polanerbaan.
Met deze verhuizing is voor een grote
groep medewerkers een eind gekomen
aan de lange hete zomers in de Houttuinlaan. In het Sociaal Jaarverslag 1991
wordt uitgebreid aandacht besteed aan
de geschiedenis van de nieuwbouw, een
geschiedenis die reeds in 1974 is begonnen. We volstaan hier met de bemoeienissen die de OR heeft gehad met de nieuwbouw en met de verhuizing.
De commissie die de nieuwbouw sinds
begin 1990 in haar "pakket" had, was de
ARO-commissie. In deze Adviesgroep
Ruimtelijke Ordening, die door de directie
is geïnstalleerd, zaten onder andere de
VGW-leden Piet van Zon en Loes van
Duijvenbode. De ARO-commissie had als
opdracht adviezen te geven over alles wat
met de indeling van het nieuwe gebouw
te maken had. Dat varieerde van zaken
als bekabeling, beveiliging, toegangsregistratie, parkeerterrein, fietsenstalling,
kantine-indeling, telefooncentrale, tot algemene voorzieningen zoals koffieautomaten, kopieermachines en brandblus-
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sers. De ARO-commissie is echter niet
betrokken geweest bij het vaststellen van
de uiteindelijke kamerindeling. Dat was
volgens ons niet alleen in strijd met de afspraken, het ging ook voorbij aan de
ARBO-wet. In de overlegvergadering van
19 februari heeft dit tot een openhartige
uitwisseling van meningen geleid.
Ook op 9 april stond de nieuwbouw weer
op de agenda van de overlegvergadering.
De directie deelde mee dat men wil proberen de kantoren in een mooie staat te
houden. Er zou worden gekeken naar
voorzieningen om kaarten, mededelingen
en dergelijke op te hangen. Verder mochten de medewerkers posters uitzoeken,
die netjes ingelijst zullen worden opgehangen. Voor de centrale ruimtes, zoals
gangen, kantine en vergaderzalen, werd
besloten om gebruik te maken van een
kunstuitleenprogramma. Een van de ORleden (Piet Zuidervaart) werd uitgenodigd
om zitting te nemen in de "kunstcommissie" die zich hiermee bezig houdt.
In de overlegvergadering van 18 juni 1991
is gesproken over de verhuizing naar de
nieuwbouw. Bij deze verhuizing zijn enkele zaken in de personele sfeer minder
correct verlopen. De directie deelde mee
dat hier door Personeelszaken aandacht
aan zal worden besteed.
De verhuizing leek verder goed verlopen
te zijn. Natuurlijk werden wel enige onvolkomenheden ontdekt, die inmiddels voor
een groot deel verholpen zijn: het ontbreken
van
publicatieborden,
brandinstructies en EHBO-borden; klachten
over het tijdregistratiesysteem, de internepostbezorging, klapperende ramen en de
capaciteit van de fietsenstalling. Ook het
decentraal printen leverde problemen op.
Hier zit echter beleid achter: er wordt bi]
het CB nogal wat papier verbruikt, en de
gedachte is dat als je het lastiger maakt
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om even een printje te maken, dat dit dan
ook wat minder snel gebeurt.
Het oude gebouw aan de Polanerbaan
(het produktiegebouw) zou worden gerenoveerd. Dit project, dat pas in 1992 gereed zal zijn, gaat ruim 4 miljoen gulden
kosten, enkele miljoenen meer dan oorspronkelijk werd begroot. De luchtvoorziening was niet goed, de plafonds moesten worden vervangen, de vloeren moesten worden nagekeken, het sanitair moest
worden vernieuwd, enz. Verder zou er
een nieuwe console-ruimte voor Systems
Operations komen. Helaas was deze renovatie nog niet gereed op de open dag
van 7 september, toen de CB-ers hun
venwanten mochten meetronen naar hun
nieuwe werkplek.
De officiële opening op 7 oktober is succesvol verlopen. 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 computergebouw.
Begin 1992 zullen daar de afdelingen
naartoe verhuizen die direct met het dagelijkse produktieproces te maken hebben. De afdeling Betalingsverkeer blijft in
het nieuwe gebouw zitten.
Veenendaal blijft de komende jaren in zijn
huidige opzet bestaan; onderzocht wordt
of deze vestiging kan dienen als uitwijklocatie voor de AMEV.
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Onderzoek

betalingsverkeer

Op 10 september is gesproken over een
onderzoek betreffende de centrale verwerking. Er kwamen bij de banken nogal
wat klachten binnen over de lange periode die ligt tussen het inleveren van een
betalingsopdracht, en de uiteindelijke
overboeking. Binnen de VSB heeft een
onderzoek plaatsgevonden, waarbij uiteraard ook naar de afdeling Betalingsverkeer van het CB werd gekeken. Enkele
maanden later was dit onderzoek afgerond. De vertragingen bleken (calamiteiten buiten beschouwing gelaten) in het
voortraject te ontstaan, dus bij de banken
en niet bij onze afdeling Betalingsverkeer.
Ook de overgang naar weekafschriften
heeft bij de cliënten de indruk gewekt dat
de opdrachten later worden uitgevoerd.
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 Operations, werd er van uitgegaan dat de begintijd 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 (weging 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 toeslag 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. De OR heeft hieraan zijn instemming verleend.
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Arbeidsvoorwaarden/bank-CAO
Het CB heeft in de afgelopen jaren de
meeste artikelen 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-reiskostenvergoeding die een deel
van de CB-ers krijgt, en waar in het verleden al eens een instemmingsaanvraag op
is stukgelopen.
Ook zijn er in de bank-CAO nog zogenaamde protocollen opgenomen, principe-afspraken over onderwerpen zoals
bevordering van deeltijdarbeid en het bijdragen in de kosten van kinderopvang.
Verder wordt er steeds nadrukkelijker gekeken naar de arbeidsvoonwaarden en regelingen bij de VSB. De gedachte hierachter is, dat we er rekening mee moeten
houden dat het CB een keer wordt overgenomen door de VSB. Een voorbeeld
hiervan is het nieuwe pensioenreglement,
waarvan de tekst vrijwel letterlijk is overgenomen van de VSB.
In de overlegvergadering van 11 november is aangekondigd, dat er een werkgroep Arbeidsvoorwaardenoverleg zal
worden ingesteld. Deze werkgroep heeft
van de directie de opdracht gekregen,
"uiterlijk 1 maart 1992 zowel aan de directie als aan de ondernemingsraad te rapporteren omtrent de inhoudelijke en financiële consequenties in geval de bankCAO en de VSB-regelingen worden geadopteerd als arbeidsvoorwaarden CB.
Tevens heeft de werkgroep de opdracht
gekregen om in geval van geconstateerde knelpunten oplossingen aan te dragen
ter ondersteuning van de verdere besluit-
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vorming". Tot de opdracht aan de werkgroep hoort niet de salarisparagraaf uit de
bank-CAO.
Deze werkgroep is eind november van
start gegaan. Namens de directie namen
de heer Van den Boogaard (hoofd PZ) en
mevrouw Slof deel. Leden van onze commissie bank-CAO namen deel namens de
ondernemingsraad. De rapportage van
deze commissie moet begin maart 1992
gereed zijn. Daarna zullen directie en ondernemingsraad gaan bekijken in hoeverre het mogelijk is de verschillen tussen de
arbeidsvoorwaarden bij het CB en de
VSB te minimaliseren.
Kinderopvang
In oktober 1991 organiseerde de gemeente Woerden een bijeenkomst betreffende de mogelijkheden voor kinderopvang. Ook in de bank-CAO staan aanbevelingen op het gebied van kinderopvang.
Een en ander was voor ons aanleiding
om dit onderwerp ter sprake te brengen
in het overleg met de directie. Het bleek
dat de directie zich niet op voorhand afwijzend opstelde. Afgesproken werd dat
de OR zich in overleg met PZ zal beraden
op een voorstel; hierbij zou onder andere
worden gekeken naar wat de spaarbanken op dit terrein doen. Dit zou begin
1992 leiden tot een initiatiefvoorstel aan
de directie.
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Overlegstructuur

dienstrooster

Begin september ontvingen we een instemmingsaanvraag, betreffende de overlegstructuur voor wijziging dienstroosters
SOP. Deze instemmingsaanvraag vloeide
voort uit het overleg over het nieuwe ploegenrooster Systems Operations, dat in
1990 met de OR is gevoerd.
In deze overlegstructuur zouden er twee
commissies moeten komen: een Roostercommissie 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 cyclusroosters te beoordelen op sociale en arbeidsvoorwaardelijke zaken. In de instemmingsaanvraag werd aangegeven op welke manier deze commissies zijn samengesteld, en werd een nadere uitwerking
van de taakstelling aangegeven.
Verder was in een schema aangegeven in
welke stappen de besluitvormingsprocedure verloopt. In dat schema staat ook
hoe lang elke stap mag duren. Mocht
zo'n termijn worden overschreden, dan
wordt de procedure toch voortgezet. Omdat er opmerkingen kwamen over de genoemde termijnen (die vonden de medewerkers van SOP aan de krappe kant)
heeft de ondernemingsraad instemming
verleent op voorwaarde dat de procedure
over een jaar op dit punt wordt geëvalueerd.
Ook waren er vanuit de afdeling bezwaren tegen de samenstelling van de Roostercommissie Techniek; men was bang
dat het lidmaatschap van de chef SOP tot
belangenverstrengeling zou kunnen 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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S
belangen zijn waar we rekening
moeten houden.

mee

Ziektekostenverzekering
In de overlegvergadering van 17 december gaf de directie aan, het contract met
de firma Delta Lloyd op te willen zeggen,
en een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten met AMEV. Uiteraard met
de bepaling dat dit geen enkel gevolg
heeft voor medewerkers die op dit moment bepaalde medische voorzieningen
of medicijnen declareren.
Doel van deze contractwijziging is, te zijner tijd eenvoudiger aan de ziektekostenverzekering van de VSB te kunnen deelnemen. Een andere reden is, dat het CB
ook zijn bedrijfsverzekeringen heeft ondergebracht bij de AMEV, waardoor de
korting van Delta Lloyd op de ziektekostenverzekering zou komen te vervallen.
De premie per 1 januari 1992 zal door de
overgang naar de AMEV minder stijgen
dan wanneer het contract met Delta Lloyd
zou zijn verlengd. De OR heeft daarom
geen bezwaar gemaakt, temeer niet omdat de AMEV heeft toegezegd dat de verzekeringsvoorwaarden in geen enkel opzicht slechter zullen zijn dan die van Delta
Lloyd. In 1992 zullen we op dit ondenwerp
terugkomen.
Nabewerking en Verzending
Bij de reorganisatie van 1990 is er vanuit
gegaan, dat het werkaanbod op deze afdeling zou teruglopen. In de overlegvergadering van 21 oktober werd geconstateerd dat het verwachte surplus nu zichtbaar begint te worden.
Dit kan worden opgevangen door toename van andere werkzaamheden, overplaatsing en omscholing, aldus de directie.
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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 openbaar vervoer. Het gebouw in
Veenendaal is neergezet op een plek die
uitstekend per auto, maar slecht met het
openbaar vervoer te bereiken is. Vandaar
dat er ten behoeve van deze medewerkers een contract is afgesloten met een
taxibedrijf, dat voor het vervoer van en
naar station Veenendaal-De Klomp zou
zorgen. Eind 1991 deelde de directie
mee, dit vaste contract te willen beëindigen. In plaats hiervan zal naar bevind van
zaken worden gereageerd als er in de
praktijk problemen ontstaan.
Overwerk

naar 7.30 uur. Per abuis is dit zonder instemming van de OR gebeurd. In de
overlegvergadering van 19 februari 1991
heeft de directie alsnog onze mening gevraagd. De OR gaf aan dat er waarschijnlijk geen bezwaar tegen bestaat om het
einde van de bloktijd te vervroegen tot
16.00 uur, zodat iemand die om 7.30 begint na acht uur werken weer naar huis
kan. Er is afgesproken dat dit ondenwerp
na het betrekken van de nieuwbouw weer
aan de orde komt. Er wordt dan ook bekeken welke andere afdelingen volgens
glijdende werktijden kunnen gaan werken.
In 1992 zouden we een instemmingsaanvraag over dit onderwerp ontvangen.

ouderen

Volgens de personeelsgids kunnen medewerkers van 60 jaar of ouder niet worden verplicht tot het verrichten van overwerk. De directie heeft naar aanleiding
van een vraag meegedeeld dat iemand
voor wie oven^/erk fysiek of psychisch bezwaarlijk is, nooit daartoe zal worden gedwongen, ongeacht zijn of haar leeftijd.
Glijdende

werktijden

Begin 1991 is de begintijd van de glijdende-werktijdenregeling vervroegd van 8.00
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Commissie VGW
De commissie Veiligheid, Gezondheid &
Welzijn heeft zich - behalve met de nieuwbouw, waarover elders in dit jaarverslag
meer - met een groot aantal onden/verpen beziggehouden.
De bedrijfsarts van de BGD is in november 1991 op bezoek geweest bij de commissie. Er zijn plannen om periodieke
keuringen "groepsgewijs" te gaan doen,
om beter vergelijkingsmateriaal te krijgen
en om problemen te kunnen localiseren.
Dat voorstel zal in 1992 met onze directie
worden besproken.
Van het rookbeleid, waarover in 1990 afspraken zijn gemaakt, bleek in de oude
kantine aan de Polanerbaan niets terecht
te komen. De commissie VGW heeft het
plan opgevat om na het betrekken van de
nieuwbouw een enquête te organiseren,
waarin onder andere dit onderwerp zal
worden opgenomen.
Verder heeft de
commissie zich
met allerlei milieukwesties beziggehouden. Zo zijn <
er klachten gekomen
over de plastic koffie- •
bekers. Zoals bekend zijn
in het nieuwe gebouw
koffieautomaten geplaatst waarbij het
mogelijk is om
eigen mokken te
gebruiken.
Er is ook een voorstel ontvangen 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 verzamel-
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punt voor suggesties. Inmiddels zijn op
alle etages zogenaamde milieuboxen geplaatst. Hierin kunnen zaken als oude
inktlinten, lege stiften en batterijen in gedeponeerd worden. Gebruik deze boxen
dus niet als ideeënbus.
Het onderhoud van kopieerapparaten en
laserprinters is aan de orde geweest. De
ozon-filters worden nu vaker vervangen.
De kopieerapparaten zijn uit de te kleine
en ongeventileerde ruimtes verwijderd en
verplaatst naar een betere plaats. De produktie-laserprinters in de oudbouw hebben een plaats dichter bij de ramen gekregen zodat er minder last ondervonden
wordt van de tonerdeeltjes. Ook is er wat
gedaan aan de tocht die onstond door de
luchtverversingsapparatuur op de printerzaal. Inmiddels zijn deze ruimtes volledig
opnieuw ingericht.
Na het gereedkomen van de nieuwbouw
zijn er nog vele zaken behandeld. Er is
een verkeersplan voor om het gebouw
gemaakt. De fietsenstalling is met een
segment uitgebreid, en is een stuk in de
richting van de spoorbaan opgeschoven.
Er was namelijk een nogal onoverzichtelijke hoek bij het linker toegangshek.
De overloopbrug tussen de twee gebouwen blijkt zich op de vluchtroute van sommige vogels te bevinden. Er wordt nog
gedacht over een oplossing tegen het
zich te pletter vliegen van deze dieren.
Een silhouet van een roofvogel lijkt een
voor de hand liggende oplossing, maar
stuit op bezwaren van de architect. Gedacht wordt nu aan het silhouet van een
architect.
De mogelijkheid om de in het bedrijfsrestaurant gekochte artikelen met behulp van
de toegangskaart te betalen is nog steeds
niet operationeel. Binnen de directie leeft
namelijk de gedachte om in plaats van de
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reeds geïnstalleerde apparatuur waarmee
men zijn pasje kan "opladen", een koppeling met Beanet te gaan gebruiken.
Er zijn ideeën om de situatie in de trapportalen te verbeteren: etage-aanduiding
d.m.v. een cijfer op de muur, en trapleuningen aan beide zijden van de trap. De
(te) hoge drempels zijn inmiddels verwijderd. Ook is het idee geopperd om de
traptreden aan de voorzijde te voorzien
van een gekleurde streep, om ze beter
zichtbaar te maken.
Op initiatief van de kunstcommissie zijn er
twee rondleidingen georganiseerd langs
de afbeeldingen die in de gangen hangen. Deze "art walks" hebben veel positieve reacties opgeleverd.
Leden van de BHV (bedrijfshulpverlening)
zijn aanwezig geweest op een bijeenkomst van de commissie. De bedoeling is
dat dit enkele malen per jaar zal gaan geschieden. De VGW zal namens de OR als
ondersteunende partij voor de BHV gaan
dienen. Het periodieke overleg moet
voorkomen dat er dingen dubbel of juist
niet uitgevoerd worden.
De BHV-pagina's in de telefoongidsen zijn
aan een volledige revisie toe. Zodra de renovatie van de oudbouw klaar is, zal er
een complete nieuwe versie uitkomen.
Ook moet er minimaal één keer per jaar
een ontruimingsoefening plaatsvinden.
Tot voor kort stuitte dit aan de kant van
Produktie op grote bezwaren (continuïteit
enz.), maar iedereen is nu toch wel gaan
inzien dat als de eerste oefening samenvalt met een echte calamiteit, dit toch echt
te laat is.
De klachten in sommige kamers over de
luchtverversing (tocht, etensluchtjes) zijn
in behandeling. Er blijkt een constructiefout in de kleppen van de luchtkanalen te
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zitten, waardoor er op sommige plaatsen
te veel en op andere plaatsen juist te weinig lucht circuleert. Dit zal verholpen worden. De klachten over reflecties van de
binnenzijden van de zonneschermen zijn
nog niet opgelost, ondanks contacten
met een firma die hier een schitterende
oplossing voor heeft.

Ledenvergaderingen
Het CB is een coöperatieve vereniging,
en heeft dus leden. Die leden zijn de
spaarbanken die hun automatisering door
het CB laten verzorgen. Twee keer per
jaar is er een algemene ledenvergadering.
Hierbij wordt ook altijd de voorzitter van
de OR uitgenodigd als waarnemer. Erg
veel waar te nemen valt er de laatste jaren
niet. Omdat de echte besluiten al van te
voren zijn genomen, kost het enige inspanning om zo'n vergadering langer dan
een half uur te laten duren.
Op de ledenvergadering 25 juni 1991 werden enkele mutaties bekendgemaakt in
het bestuur en in de Raad van Advies.
Zonder discussie werd het Financieel
Jaarverslag 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 vielen tegen).
Meegedeeld werd dat de backup-functie
van Veenendaal zal worden verbeterd.
Hierbij werd niet alleen gedacht aan onze
eigen systemen Sprint en Cashnet, maar
ook aan uitwijkmogelijkheden voor de belangrijkste processen van het AMEV
Computer Centrum; in het najaar van
1991 zouden de eerste proeven plaatsvinden.
Op de ledenvergadering van 10 december 1991 werd de begroting 1992 van het
CB goedgekeurd. Verder vond er een
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presentatie plaats over het project Werkplekondersteuning.
Een van de leden van het CB is zelf ook
een vereniging: de Coöperatieve Vereniging van Bondsspaarbanken, doorgaans
de Coöperatie genoemd. Via deze vereniging was een aantal kleine spaarbanken
aangesloten bij het CB. Van deze spaarbanken was de Friese Bondsspaarbank
veruit de grootste. In 1990 heeft deze
bank besloten om op te gaan in de Friesland Bank. Dit betekende het eind van de
Coöperatie, een vereniging die toch al
ernstig was verzwakt na een mislukt
financieel avontuur van haar bestuur. De
venwachting is dat het CB er enkele leden
bij zal krijgen, zodra de Coöperatie geheel
is ontbonden. De andere Coöperatiespaarbanken zullen zich aansluiten bij
SNS.
Over het uittreden van de Friese Bondsspaarbank is in 1991 een ingewikkeld juridisch gevecht geleverd, met als inzet een
schadeclaim van het CB. In oktober kon
onze directie meedelen dat er een overeenkomst was bereikt met de bewindvoerder van de Coöperatie over deze
schadeclaim.

weinig meer vernomen. Ook de Coöperatieve Vereniging van Bondsspaarbanken
verkeert, zoals hiervoor gezegd, in staat
van ontbinding. Dit heeft allemaal direct te
maken met het concentratieproces bij de
spaarbanken: hoe groter de bank, hoe
minder behoefte er is om diensten uit te
besteden aan een gemeenschappelijke
instelling. Voor de kleinere spaarbanken
betekent het verdwijnen van de centrale
instellingen, dat de druk om toe te treden
tot een van de spaarbankconcentraties
steeds groter wordt.
Ook het CB zal zijn langste tijd als "zelfstandig" bedrijf wel gehad hebben. Eind
1991 werd bekend dat de Nutsspaarbank
's-Gravenhage wil fuseren met de VSB,
en begin 1992 volgden soortgelijke berichten over de Centrale Volksbank.
Bewaart u dit jaarverslag maar goed,
want misschien moet u zich volgend jaar
behelpen met een kolommetje in een
publicatie van de VSB!

Epiloog
Als OR van een centrale instelling volgen
we de ontwikkelingen in het vaderlandse
spaarbankwereldje met meer dan gemiddelde belangstelling. Eigenlijk is het verkeerd om over "een" centrale instelling te
schrijven, want het CB is in feite de enige
die is overgebleven. De Bank der Bondsspaarbanken is in 1991 overgenomen
door SNS, van de Nederlandse Spaarbankbond blijft weinig meer over dan een
overlegorgaan, het opleidingscentrum in
Doorn (onderdeel van de Spaarbankbond) zal worden verzelfstandigd, en van
de Stichting Spaarpropaganda wordt ook

jaarverslag ondernemingsraad 1991

samenstelling
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