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Dit is het jaarverslag over 1992 van de
ondernemingsraad. De belangrijkste gebeurtenis in dat jaar was uiteraard de
fusie tussen de Verenigde Spaarbank in
Utrecht en de Nutsspaarbank 's-Gravenhage, die nogal wat gevolgen voor het CB
heeft gehad en de komende jaren zal
hebben. Eind 1991 besloten deze twee
banken om een onderzoek te verrichten
naar
een
mogelijke
samenwerking.
Tijdens de fusiebesprekingen werden belangrijke afspraken gemaakt over de
automatisering, en daarmee over het CB,
zonder dat het CB een echte onderhandelingspartner was. De rol van de ondernemingsraad was minstens zo bescheiden: wij konden weinig meer doen dan de
ontwikkelingen in de gaten houden.
Om ervoor te zorgen dat de Haagse
ideeën omtrent een nieuw informatiesysteem voldoende aan bod zouden komen,
is bij de fusie afgesproken dat Den Haag
een positie zou krijgen binnen de directie
van het CB. In augustus 1992 kregen wij
het verzoek van ons bestuur, een advies
uit te brengen over de benoeming van de
heer Bos tot lid van de hoofddirectie van
het CB. Verderop in dit jaarverslag leest u
meer over de uitbreiding van de directie
die vorig jaar heeft plaatsgevonden.
Andere belangrijke onderwerpen voor de
ondernemingsraad waren: de wijziging
van het ziektenkostencontract, het initiatiefvoorstel kinderopvang, en de aanpassing van de glijdende-werktijdenregeling.
In dit jaarverslag wordt uiteraard ook aandacht besteed aan de activiteiten van
onze commissie Veiligheid, Gezondheid
en Welzijn (VGW). De commissie heeft
onder andere de enquête huisvesting,
rookbeleid en veiligheid voorbereid die
eind 1992 is gehouden.
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Veel werk is verricht door de commissie
Arbeidsvoorwaarden, die in 1992 een onderzoek heeft gedaan naar de verschillen
tussen de arbeidsvoorwaarden bij het CB,
de VSB en de regelingen in de bankCAO. De vruchten van dit onderzoek zijn
overigens pas in mei 1993 gevallen, onder het motto "Oké, oké, wij gaan wel
naar de VSB." In hoeverre we daar blij
mee mogen zijn leest u misschien in ons
volgende jaarverslag.
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Samenstelling OR

Samenstelling vaste

De ondernemingsraad bestaat sinds mei
1991 uit de volgende collega's:

De commissie VGW bestaat uit:

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 Zuiden/aart (O)
B
S
V
O

=
=
=
=

kiesgroep Betalingsverkeer
Systems Operations
Veenendaal
overige afdelingen

De zittingsperiode van de ondernemingsraad loopt tot mei 1994. Als het CB dan
nog steeds een juridisch zelfstandig bedrijf is, zullen er in die maand verkiezingen plaatsvinden voor een nieuwe ondernemingsraad. En anders zullen we zorgen
dat we op een andere manier worden betrokken bij het vertegenwoordigend overleg binnen de VSB.
Overigens gebeurt dit laatste al via de vergaderingen van de Groepsondernemingsraad (GOR), waarbij sinds oktober 1992
onze secretaris als waarnemer aanwezig
is. Meer over de GOR leest u verderop in
dit jaarverslag.

OR-commissies

Piet Zuidervaart, voorzitter
Marco van Oosten, secretaris
Do Sahuleka
Jon van Dijk (niet-OR)
Piet van Zon (niet-OR)
Loes van Duijvenbode (waarneemster PZ)
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 de ondernemingsraad en zijn vaste commissies vindt u in
de personeelsgids, waarin ook ons reglement is opgenomen.

Vergaderingen en bijeenkomsten
In 1992 vergaderde de ondernemingsraad ongeveer twintig keer. Verder
vonden er diverse vergaderingen plaats
van commissies die zich met bijzondere
onderwerpen bezighielden.
Van 13 t/m 15 mei volgden wij een ORcursus in de Koningshof te Veldhoven,
een voormalig klooster, waar wij gelouterd weer uit zijn gekomen. Tijdens deze
cursus besteedden we onder andere
aandacht aan de volgende zaken: waarop
moet een OR letten tijdens fusies en
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overnames, onderhandelingstechnieken,
conflicthantering, contact met de achterban. Of dit allemaal wat geholpen heeft
laten we over aan het oordeel van de
lezer.
Overlegvergaderingen met de directie
vonden plaats op 11 februari, 14 april, 16
juni, 2 september, 22 september, 2 oktober en 23 november 1992. Deze vergaderingen worden beurtelings voorgezeten
door de voorzitter van de hoofddirectie
(de heer Jooren) en de voorzitter van de
ondernemingsraad. Doorgaans is ook het
hoofd Personeelszaken aanwezig.
De notulen van de overlegvergaderingen
werden tot begin 1993 verzorgd door Wil
Zandvliet; onze trouwe notuliste heeft inmiddels een functie bij de VSB in Utrecht
gekregen.

Contact met 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 in
Woerden, kamer 0.42, telefoon 0348038886. Als contactpersoon voor onze
Veenendaalse collega's fungeert Jon
van Dijk.
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Jaarverslag commissie VGW
In februari 1992 werd Vincent Rikkerink, in
verband met zijn detachering bij de VSB,
genoodzaakt zijn taak als VGW-iid te beëindigen. Gelukkig had hij zelf al iemand
gevonden die hem wilde opvolgen, namelijk Jon van Dijk.
Verder heeft in 1992 de enquête huisvesting, rookbeleid en veiligheid de werkzaamheden van de VGW-leden gedomineerd. Tenslotte zet je een enquête niet
zo maar even in elkaar, zeker als je bedenkt dat niemand enige ervaring had
met het maken, houden en interpreteren
ervan. Na veel overleg — onder andere
met de OR, onze bedrijfsarts dr. Muller en
de directie - en veel concepten, werden
de enquêteformulieren eind december uitgedeeld. Ook hebben we een aantal
exemplaren voorzien van een kort schrijven aan PZ opgestuurd, met het verzoek
deze aan het huisadres van de langdurig
zieken te sturen. De reden om dit te doen
was tweeledig: je geeft hiermee de zieken
het gevoel dat ze niet vergeten worden,
en niet in de laatste plaats: mogelijke oorzaken van ziektes kunnen in de gestelde
vragen naar voren komen.
De VGW heeft ook in 1992 een aantal keren overleg met de Bedrijfshulpverlening
(BHV) gehad. De trieste conclusie die uit
de besprekingen te trekken was, is dat er
voldoende plannen leven voor een echte
goede opzet van de BHV, maar dat er in
de hogere echelons van ons bedrijf weinig tot geen aandacht aan wordt besteed.
Een gevolg van het uitblijven van een
goede organisatie (kostenvergoeding, regelmatig oefenen, wie is voor wat verantwoordelijk, etc.) heeft als gevolg dat er
ook steeds minder mensen bereid zijn om
aan de BHV deel te nemen. Zo bleek de
laatste keer na het afgaan van het brandalarm, dat er maar twee BHV'ers in het
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gebouw aanwezig waren. De voorschriften luiden dat er altijd twee personen in
de centrale hal beneden moeten blijven,
en dat een derde en eventuele vierde persoon de brandhaard moeten gaan zoeken. Inmiddels is uit de enquête gebleken
dat veel mensen hebben geklaagd over
het afgaan van het brandalarm, en dat ze
dan niet weten wat te doen, dus dit muisje
krijgt ongetwijfeld nog een keer een
staartje.
Verder hebben wij ons beziggehouden
met de klimaatverbetering in de S6000ruimte (de computerruimte bij Betalingsverkeer). Het was daar te koud, en het
waaide er te hard. Gelukkig behoort dat
nu tot de verleden tijd. Er is wat gedaan
aan de kantoorruimtes waar de lucht te
droog was. Hiervoor konden de mensen
een verdampingsbakje aanvragen bij Algemene Zaken. Overigens, deze verdampingsbakjes zijn nog steeds te bestellen
bij AZ, dus neem gerust contact op. Er
waren bij Betalingsverkeer enige klachten
over de ozonverspreiding door de Unisys
laserprinter. Dit is opgelost door Betalingsverkeer zelf de mogelijkheid te geven
om ozonfilters bij Unisys te bestellen, en
ze vervolgens in de printer te vervangen.
De VGW heeft er op aangedrongen om
wat te gaan doen aan het milieuvriendelijker verwerken danwel recyclen van koffiebekertjes. Bij de VSB heeft men speciale
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bekerhouders voor gebruikte koffiebekers
waarin ze per kamer worden verzameld.
Aan het einde van de dag worden de bekers in een speciale bak gedeponeerd.
De bekers worden naar een bedrijf gestuurd dat ze kan recyclen en tegen gereduceerd tarief weer verkoopt. Bij het CB
wordt er maar moeilijk over zulke zaken
gedaan, maar het vele zeuren heeft inmiddels toch tot een bescheiden bekerproef
op de 3e etage geleid. Overigens is het
natuurlijk absoluut niet verboden om zelf
een stenen of glazen beker mee te nemen naar het CB. De koffie-automaten
hebben niet voor niets een toets "geen
beker"!
In de loop van 1992 is een van de twee
commissies die met het oog op de nieuwbouw in het leven waren geroepen, opgeheven. Dit was de ARO-commissie (Adviescommissie Ruimtelijke Ordening). De
openstaande punten van de ARO-commissie zijn overgeheveld naar de VGWcommissie. De ARO-commissie vervulde
een aantal taken die eigenlijk thuishoren
bij een ARBO-commissie, maar zo'n commissie heeft het CB niet. Ook heeft het
CB geen ARBO-jaarplan, dat de VGW kan
toetsen op uitvoering en gevolgen er van.
Hopelijk zal dit in de nabije toekomst veranderen.
Aan het einde van 1992 werd er een
werkgroep in het leven geroepen die een

blad 5

computercentrum bondsspaarbanken
onderzoek moest gaan doen naar het
werken met beeldschermen. Deze groep
bestond uit vertegenwoordigers van Personeelszaken, Systeemontwikkeling, Betalingsverkeer, Beleidsontwikkeling & Onderzoek, en onze bedrijfsarts dr. Muller.
Deze groep heeft als opdracht gekregen
een inventarisatie te maken van zaken
waaraan gedacht moet worden bij het
werken met beeldschermen. Hierbij kun je
denken aan oogklachten, straling, kleuren, etc. Alle bevindingen zullen in een
rapport worden gezet en aan de directie

worden gestuurd. Jammer is alleen, dat
dit werk eigenlijk een taak van een ARBOcommissie is, en dat het oprichten van
deze werkgroep vanuit dit standpunt gezien overbodig is.

Overleg met de directie

april

februari
In de overlegvergadering van 11 februari
1992 werd de ondernemingsraad door de
directie geïnformeerd over de voortgang
van het fusieonderzoek tussen VSB en
Den Haag. De Nutsspaarbank 's-Gravenhage heeft een fusie met andere spaarbankgroepen steeds afgewezen met de
uitdrukking "small is beautiful". De laatste
jaren bleek dat "small" vooral op de
winstcijfers betrekking te hebben, vandaar dat eind 1991 toch een beslissing
werd genomen: er zou met de Verenigde
Spaarbank een onderzoek gaan plaatsvinden naar een mogelijke samenwerking.
Een niet onbelangrijk onderdeel van dit
onderzoek betrof de automatisering. Den
Haag heeft zoals bekend een eigen computercentrum — ooit is deze bank enige
tijd lid geweest van het CB, maar kort na
de conversie besloot men de automatisering weer in eigen hand te nemen —
en ook een eigen visie op de automatisering. Afgezien van het leveren van
deskundigheid was de rol van het CB in
dit fusie-onderzoek minimaal, laat staan
dat wij hier als ondernemingsraad iets
over te vertellen hadden.
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Tot zover het verslag van de commissie
VGW over 1992. En ook dit jaar willen we
afsluiten met de boodschap dat je met
alle ideeën met betrekking op Veiligheid,
Gezondheid en Welzijn tijdens het werk,
altijd bij de commissie-leden kunt aankloppen.

In de overlegvergadering van 14 april werden diverse arbeidsvoorwaardelijke zaken
besproken. Deze worden verderop in dit
jaan/erslag als aparte onderwerpen behandeld.

Verder werd er gesproken over de standby-regeling voor de afdeling Services, die
met enig organisatorisch geweld is ingevoerd. Aanleiding voor deze maatregel
was een technische storing in een van de
computersystemen van het CB, gevolgd
door een op alle niveaus gebrekkige
communicatie naar de gebruiker van dat
systeem. Bij het oplossen van communicatieproblemen komt meer kijken dan het
overplaatsen van medewerkers en het uitreiken van "piepers", zo moest ook de
directie toegeven.
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juni
In de overlegvergadering van 16 juni is
gesproken over het rapport van de commissie Dataprocessing. Dit rapport is een
van de bijlagen van het fusiecontract tussen Verenigde Spaarbank en Den Haag.
Er zijn hierin afspraken vastgelegd over
een nieuw te ontwikkelen informatiesysteem ter ondersteuning van de bankprocessen. In dit rapport wordt onder andere
ingegaan op de besparingen (met een
mooi woord "synergie-effecten") die mogelijk zouden zijn als gevolg van het samenvoegen van de automatiseringsafdelingen van CB, Utrecht en Den Haag.
augustus-olftober
In augustus ontvingen wij namens het bestuur een brief, waarin ons advies werd
gevraagd over de benoeming van de heer
J. Bos tot lid van de hoofddirectie. De
hoofddirectie zou hiermee (tijdelijk) worden uitgebreid tot drie personen.
Omdat een directeur in hoge mate het beleid en de sfeer in een onderneming meebepaalt, is het niet verwonderlijk dat wij
ons grondig hebben verdiept in de overwegingen van het bestuur. Daarbij bleek
dat de voorgenomen benoeming van de
heer Bos alles te maken had met de afspraken die zijn gemaakt bij de fusie tussen de Verenigde Spaarbank en de Nutsspaarbank Den Haag.
Over deze adviesaanvraag is gesproken
in twee extra overlegvergaderingen, op 2
september en 2 oktober. Bij deze laatste
vergadering waren de bestuursleden
Tiemens en De Monchy aanwezig. Buiten
deze vergaderingen om hebben er enkele
gesprekken plaatsgevonden met het
bestuur. Ook heeft een delegatie van de
ondernemingsraad een gesprek gehad
met de heer Bos.
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De ondernemingsraad heeft lang getwijfeld of de door het bestuur beoogde wijziging van de directie wel gewenst was. Bij
ons uiteindelijke advies hebben wij de
positie van ons bedrijf centraal gezet. Het
was volgens ons van vitaal belang, dat
vanuit onze directie leiding zou worden
gegeven aan de integratie van het CB met
de automatiseringsafdelingen van Verenigde Spaarbank en Den Haag. Het
alternatief dat ons werd voorgehouden,
zou zijn dat aan deze integratie vorm
werd gegeven over onze hoofden heen.
september
In de overlegvergadering van 22 september waren de bestuursleden Tiemens
(VSB) en Van der Laan (CVB) aanwezig.
Een actueel onderwerp was de overname
van de CVB door SNS, nadat besprekingen over een overname van de CVB door
de VSB waren gestaakt. Wij vroegen de
heer Van der Laan hoe hij de toekomstige
relatie tussen CB en CVB zag. Over
voortzetting van het lidmaatschap van de
CVB kon hij op dat moment nog geen uitspraak doen. De CVB wilde eerst onderzoeken, op welke manier haar agentenorganisatie in de SNS-structuur kan worden ingepast: worden de agenten gekoppeld aan SNS-kantoren, of behouden zij
hun eigen bestaansrecht. In het eerste
geval ligt het voor de hand om de agenten in de infrastructuur van SNS op te nemen, in het tweede geval is die keuze van
minder belang. Inmiddels is bekend, dat
de CVB haar lidmaatschap niet heeft opgezegd.
De heer Tiemens vertelde ons in 1991 dat
1992 het jaar van de waarheid zou worden, dat wil zeggen het jaar waarin er duidelijkheid komt over de toekomstige positie van ons bedrijf. Hij durfde het op 22
september niet aan om ons de maand
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van de waarheid te noemen, maar hij
deelde wel mee dat het niet echt lang
meer kon duren. Een probleem was dat
het CB nog steeds een coöperatieve vereniging is; juristen zouden gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om
deze structuur te veranderen, zonder
hierbij de rechten van de kleinere banken
aan te tasten.
Een juridische integratie zou niet op korte
termijn mogelijk zijn, maar met de organisatorische integratie wilde men zo snel
mogelijk beginnen. Uitgangspunt hierbij
zou moeten zijn het automatiseringsplan
dat Den Haag tijdens de fusie-besprekingen heeft ingebracht, waarbij wel duidelijk
is dat het Haagse client/server-model niet
zonder meer kan worden overgenomen
door een grote organisatie. De ontwikkeling van een geheel nieuw gezamenlijk
systeem zal zeker drie tot vijf jaar in beslag nemen.
Verder werd er gefilosofeerd over het samengaan van VSB en SNS tot één marktpartij. Men zag meer overeenkomsten
dan verschillen tussen deze twee banken;
ze hebben wel andere namen maar doen
hetzelfde werk in dezelfde markt. Voor de
klanten is dat verwarrend; door de onderlinge verdeeldheid zullen VSB en SNS
allebei klanten verliezen. Hier moet ooit
wat aan gebeuren, maar voorlopig hebben beide banken handenvol werk aan de
fusies die ze net achter de rug hebben.
De toenemende concurrentie zal ze op
een gegeven ogenblik wel naar elkaar
toedrijven, aldus de heer Tiemens.

de in 1989 genomen bestuursbeslissing,
dat dit centrum in elk geval nog circa vijf
jaar zou worden aangehouden. Het onderzoek zal in de loop 1993 zijn afgerond.
Verder werd er gesproken over een
nieuwe organisatorische eenheid, het zogenoemde Directoraat Informatie en
Automatisering (DIA). Hierin zijn de directies van VSB Utrecht, Den Haag en het
CB vertegenwoordigd. Over de taakafbakening tussen het DIA, de VSB Groep en
de werkmaatschappijen van de VSB
Groep vonden en vinden heel wat discussies plaats. Behalve het DIA is er inmiddels ook een stuurgroep IMAGO, waarin
onder anderen vijf van de zes DIA-leden
zitten.
Waarschijnlijk dat er in 1993 meer duidelijkheid komt over het beoogde integratieproces. Wij zullen u hier verder niet lastigvallen met de blauwdrukken, structuurnota's en "notities inzake taakafbakeningen" die in 1992 zijn geproduceerd. We
besluiten dit onderdeel van het jaarverslag met de mededeling, dat de geplande
overlegvergadering van 22 december
1992 wegens gebrek aan onderwerpen
kwam te vervallen.

november
In de overlegvergadering van 23 november kondigde de directie aan, dat er een
onderzoek zal worden gestart naar het
aanhouden van "Veenendaal" als backup-centrum. Hierbij werd verwezen naar
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Arbeidsvoorwaarden en
organisatie
Het CB is geen bank, en is dus niet aangesloten bij de bank-CAO. De bank-CAO
wordt echter al jarenlang zoveel mogelijk
gevolgd. De laatste jaren wordt er ook
steeds nadrukkelijker gekeken naar de
VSB, als het gaat om de arbeidsvoorwaarden. De ondernemingsraad heeft in
1992 samen met Personeelszaken een
onderzoek gedaan naar de consequenties die het volledig adopteren van de
VSB-regelingen en de bank-CAO zou
hebben. De tijd was toen echter nog niet
rijp voor een volledige harmonisatie van
de arbeidsvoorwaarden; dit traject konden we pas in april 1993 ingaan. Hieronder gaan we in op de arbeidsvoon^'aarden die al in 1992 aan de orde zijn geweest.
Pensioenverzekering
In 1991 is besloten, dat het CB zijn collectieve pensioenverzekering net als de VSB
zou onderbrengen bij Nationale Nederlanden. Medewerkers die in 1991 in dienst
traden, zijn direct verzekerd bij Nationale
Nederlanden. Vrouwelijke werknemers,
die vroeger pas vanaf hun 30e waren verzekerd, zijn met terugwerkende kracht
verzekerd vanaf hun 25e jaar. De overige
medewerkers zijn met ingang van 1 januari 1992 in het nieuwe contract opgenomen; voor hen is een aanvullende polis
afgesloten waarin enige verschillen met
het vorige contract zijn gecompenseerd.
De nieuwe pensioenverzekering geldt ook
voor parttimers die meer dan 1/3 van de
week werken.
In 1992 zijn op verzoek van de OR verschillende bijeenkomsten georganiseerd
waarin de directie, in de persoon van de
heer Huyg, informatie over dit onderwerp
verstrekte. Een belangrijk onderwerp in
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deze bijeenkomsten was de reparatie van
pensioenbreuken. Bij de vorige pensioenverzekering was het vaak niet mogelijk
om een elders opgebouwd pensioen over
te nemen. Het contract bij Nationale Nederlanden biedt deze mogelijkheid in de
meeste gevallen wel. De directie toonde
zich bereid haar medewerking te verlenen
bij het repareren van de aangemelde pensioenbreuken.
Een negatief punt was het langdurig uitblijven van de pensioenoverzichten van
Nationale Nederlanden. Eind 1992 had
nog steeds niet iedereen het overzicht
met verzekerde bedragen ontvangen.
Voor zover dat wel was gebeurd, waren
ze soms onvolledig. Zo waren de ploegentoeslagen in de overzichten van de
medewerkers van Systems Operations
nog niet verwerkt. Ook de informatie aan
medewerkers met een tijdelijk contract is
in eerste instantie onvoldoende geweest.
Voor deze medewerkers is een risicoverzekering afgesloten: ze hebben dus geen
recht op ouderdomspensioen, maar wel
op weduwen- en wezengeld.
Ziektekostenverzekering
De directie heeft in 1991 besloten om met
ingang van 1 januari 1992 de collectieve
ziektekostenverzekering over te hevelen
van Delta Lloyd naar AMEV. De reden
hiervan was, dat het CB ook zijn bedrijfsverzekeringen heeft ondergebracht bij de
AMEV, waardoor de korting van Delta
Lloyd op de ziektekostenverzekering zou
komen te vervallen.
In eerste instantie zou het verzekeringspakket integraal worden overgenomen:
de verzekeringsvoorwaarden bij AMEV
zouden gelijk of beter zijn dan die bij Delta
Lloyd. In de overlegvergadering van 11
februari zijn afspraken gemaakt over de
wijze waarop medewerkers eventuele
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problemen met de nieuwe polisvoorwaarden aan de orde kunnen stellen. Voor zover ons bekend, heeft één medewerker
problemen gehad bij de overgang naar
het AMEV-pakket.
In tweede instantie zal de verzekering van
het CB worden ondergebracht in de polis
van de VSB. Dit zal gebeuren met ingang
van 1 januari 1994. Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat het pakket bij de
VSB uitgebreider en daardoor ook duurder is. Hierbij moet worden aangetekend
dat de verzekering door AMEV tegen
kostprijs wordt geleverd. Meer informatie
hierover zal in de loop van 1993 verschijnen.
Voor wat betreft de verhoging van de nominale AWBZ-premie deelde de directie
het in 1992 gehanteerde werkgeversstandpunt: deze premie wordt niet aangemerkt als onderdeel van de particuliere
ziektekostenverzekering, en komt daarom
niet in aanmerking voor subsidie. (Dit ondenA^erp zou in de CAO-onderhandelingen van 1993 ter sprake komen; hierbij is
afgesproken dat de werkgeversbijdrage in
de ziektekostenverzekering wordt verhoogd tot 60%, ter compensatie van de
gestegen AWBZ-premie.)
Voorstel

kinderopvang

In 1992 heeft de ondernemingsraad een
initiatiefvoorstel betreffende kinderopvang
aan de directie voorgelegd. Het was niet
de bedoeling dat het CB een crèche zou
inrichten of opvangplaatsen zou reserveren. De medewerker of medewerkster
moet zelf een opvangplaats regelen,
waarna het bedrijf een deel van de kosten
vergoedt.
Op ons voorstel is door de directie positief gereageerd. Met ingang van 1 juli
1992 kunnen personeelsleden van het

jaarverslag ondernemingsraad 1992

CB, onder bepaalde voorwaarden, een
tegemoetkoming krijgen in de kosten die
zij voor kinderopvang maken. Het betreft
hier de kosten die gemaakt worden voor
de voor-schoolse opvang van kinderen
tot vier jaar. Deze regeling geldt voor een
proefperiode van een jaar. Daarna zal de
regeling van kracht zijn die in de loop van
1992 bij de VSB is ingevoerd. De regeling
geldt ook voor personen met een tijdelijk
dienstverband.

De door de directie ingevoerde regeling
wijkt op enkele punten af van ons voorstel. Het belangrijkste verschil is, dat
alleen vrouwen en alleenstaande mannen
een beroep op deze regeling kunnen
doen. Het uitsluiten van niet-alleenstaande mannen heeft te maken met de
"positieve discriminatie" die in de CAOonderhandelingen overeen is gekomen.
Bedrijfsgeneeskundig

onderzoek

In overlegvergadering van 23 november
1992 meegedeeld, dat de Bedrijfsgeneeskundige Dienst (BGD) plannen had voor
een gewijzigde opzet van het periodiek
geneeskundig onderzoek. Tot nog toe
vond het onderzoek plaats op basis van
leeftijd: medewerkers van 35 jaar en
ouder werd een keer in de drie jaar in de
gelegenheid gesteld aan dit onderzoek
deel te nemen. Bezwaren hiervan waren:
niet iedereen kan er aan deelnemen, en
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eventuele problemen in het werk of de
werkomstandigheden zijn moeilijk te beoordelen (is het een individueel probleem
of komt het algemeen voor).
Op advies van de BGD wordt met ingang
van 1 januari 1993 het periodiek geneeskundig onderzoek afdelingsgewijs uitgevoerd, zonder restrictie van leeftijd. Hiertoe heeft de directie in overleg met de OR
besloten. Dit houdt in dat een keer per
vier jaar alle afdelingen aan bod komen.
De eerste afdelingen zijn Systems Operations en Output Operations.
Roostervnje

uren 1993

In 1992 hebben we wat ons betreft voor
de laatste maal met de directie van mening verschild over het collectief toewijzen
van roostervrije dagen: de VSB kent dit
verschijnsel immers niet. Alleen op de
verkoopkantoren worden maximaal vijf
dagen ingeroosterd. In 1993 lopen we
met de VSB uit de pas op 21 mei, 24 december en de ochtend van 31 december.
Voor ons was 24 december een willekeurige werkdag die je niet zou moeten
inroosteren. De directie was het hier niet
mee eens, wijzend op de volgens haar te
ven/vachten lage produktiviteit op die dag.
Aanpassing

werl(tijdenregeiing

In 1992 ontvingen we van de directie het
verzoek, in te stemmen met enkele aanpassingen in de werktijdenregeling. Dit
verzoek was gebaseerd op afspraken die
begin 1991 tussen directie en ondernemingsraad waren gemaakt. De directie
stelde de volgende verbeteringen voor:
- De glijdende werktijden worden uitgebreid naar zoveel mogelijk afdelingen, inclusief leidinggevende functies. Uiteraard
moet hierbij rekening worden gehouden
met de bereikbaarheid van afdelingen; dit
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geldt met name voor de secretariaten en
voor afdelingen als Personeelszaken en
Services. Voor de afdelingen Operations
en Betalingsverkeer gelden tijden die op
de produktie zijn afgestemd.
- Het begin van de glijdende eindtijd
wordt vervroegd van 16.30 naar 16.00
uur. Deze aanpassing is van belang voor
degenen die om 7.30 uur beginnen, omdat die dan na een achturige werkdag
naar huis kunnen. In het voorstel van de
directie zou het eind van de glijdende
eindtijd worden vervroegd van 18.00 naar
17.30 uur. Op ons verzoek is de grens
van 18.00 uur echter gehandhaafd, in verband met degenen die juist zo laat mogelijk willen beginnen, bijvoorbeeld om files
te vermijden.
- Het laatste onderdeel van het voorstel
was, het maximaal aantal te werken uren
uit te breiden van 8,5 naar 9 uur per dag.
De minimale werkdag blijft 7,5 uur. Ook
het saldo dat je teveel of te weinig mag
hebben bleef gelijk, namelijk twee uur.
Deze verbeteringen konden, nadat de OR
had ingestemd, ingaan op 1 juli 1992.
In de overlegvergadering van 16 juni zijn
de openingstijden van het bedrijfsrestaurant ter sprake gekomen. Naar aanleiding
hiervan heeft de directie besloten deze
tijden aan te passen ter wille van degenen
die vroeg beginnen, en dus vroeg honger
krijgen. Ook zou er worden nagedacht
over een oplossing voor de medewerkers
die in ploegendienst werken: voor hen zijn
de wachttijden bij de kassa extra hinderlijk, omdat de tijden waarop zij kunnen
gaan lunchen vastliggen.
Beeldschermonderzoek
In 1990 is een Europese richtlijn voor
beeldschermwerk van kracht geworden.
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Deze richtlijn bevat een aantal algemene
bepalingen, plus een bijlage met ergonomische eisen die aan het beeldscherm,
de werkplek en het meubilair worden gesteld. Met ingang van 1 januari 1993 is de
ARBO-wet aan deze bepalingen en eisen
aangepast. Dat betekent dat werkplekken
die na deze datum worden ingericht volledig aan het Arbeidsomstandighedenbesluit Beeldschermen moeten voldoen.
Reeds bestaande werkplekken moeten
voor 1 januari 1995 zijn aangepast.

De consequenties van deze richtlijn voor
het CB zijn vorig jaar geïnventariseerd
door een werkgroep waarin ook de VGWcommissie was betrokken. Deze inventarisatie heeft geleid tot een aantal aanbevelingen, die begin 1993 met de directie
zijn besproken. Een van die aanbevelingen is, een ARBO-team in te stellen zoals
ook de VSB kent. Dit team gaat een
ARBO-jaarplan opstellen, waarin de verdere aanpak van de richtlijn en eventuele
andere toekomstige wijzigingen in de
ARBO-wet worden opgenomen.
Bezettingsproblematiek
Operations

Output

In de overlegvergadering van 16 juni is
gesproken over de situatie bij Output
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Operations. Dit is onder andere gebeurd
naar aanleiding van het contact dat
medewerkers van deze afdeling met ons
hebben gezocht. Door de krappe bezetting ontstonden er problemen, waardoor
men bijvoorbeeld gedwongen was om tijdens feestdagen te werken. Ook waren er
problemen met het opnemen van verlof
en het compenseren van overwerk.
Een deel van de problemen zou volgens
de medewerkers op te lossen zijn, door
wat flexibeler om te gaan met het compenseren van overwerkuren in tijden dat
er minder werk is. Ook waren er technische maatregelen denkbaar, waardoor
pieken in de afschriftproduktie beter gespreid konden worden. De directie antwoordde dat het een afdeling met een
wisselende werkdruk is; met een flinke
overbezetting kun je deze problemen oplossen, maar dat is niet de wenselijke
weg. Personeelszaken kreeg opdracht
om een onderzoek uit te voeren.
De resultaten van dit onderzoek zijn besproken in de overlegvergadering van 23
november. De heren Wilkes en Heijne gaven in deze vergadering een toelichting
op de maatregelen die men bij Output
Operations voor ogen had. Het was duidelijk dat de situatie op de afdeling moest
worden aangepakt.
Uit de door de heer Wilkes verzorgde presentatie mochten we concluderen dat de
signalen uit de afdeling goed waren opgepakt. Er waren duidelijke afspraken gemaakt, zowel over het werkrooster als
over de multi-inzetbaarheid van medewerkers. Tevens is besloten dat de magazijnfunctie mee gaat draaien in het rooster.
De reacties uit de afdeling waren redelijk
positief, voor de meesten was het prettig
dat er meer duidelijkheid zou komen. Die
duidelijkheid was ook nodig; de sfeer was
geleidelijk aan steeds slechter geworden.
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Er werden afspraken gemaakt over het
op korte termijn houden van functioneringsgesprekken. Daarnaast waren er
maatregelen nodig tegen de geluidsoverlast; het CB zou hiertoe oorkappen beschikbaar stellen. De medewerkers mochten zelf een taakverdeling opstellen, waarmee in december 1992 zou worden proefgedraaid.
Het streven was om de nieuwe werkwijze
per 1 januari 1993 in te laten gaan. Wij
hopen dat er in 1993 niet opnieuw problemen ontstaan.
Ploegenrooster

Systems

Operations

Ook over het ploegenrooster is in de
overlegvergadering van 16 juni gesproken. Er bleken enkele problemen te zijn,
die men binnen de schedulingscriteria
dacht te kunnen oplossen. Er werd gedacht aan twee roosters: een 24-weekse
cyclus voor shiftleaders en operators, en
een 11-weekse cyclus voor lO-operators.
Verder wilde men de afrekencyclus afstemmen op de roostercyclus, in plaats
van dat er een keer per 12 maanden
wordt afgerekend.
In de loop van 1992 heeft een onderzoek
plaatsgevonden naar de flexibiliteit van de
roostercriteria; de resultaten van dit onderzoek zullen in 1993 worden besproken
in het overleg tussen directie en ondernemingsraad.
Integratie Fiat & Faciliteiten
Het CB verleent al enkele jaren huisvesting aan de afdeling Fiat & Faciliteiten van
de VSB. De werkzaamheden van deze afdeling staan in nauw verband met die van
de afdeling Betalingsverkeer van het CB.
Vorig jaar kwamen er al verhalen in omloop over het samenvoegen van deze
twee afdelingen. In de overlegvergadering
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van 22 september werd ons meegedeeld,
dat plannen om deze afdelingen te integreren op initiatief van de directie zijn aangehouden, totdat er meer duidelijkheid
zou zijn over de relatie tussen VSB en
CB. (Het integratieproces zou in 1993
worden opgepakt.)
Financieel en Sociaal Jaarverslag
1991
In de overlegvergadering van 22 september 1992 werden de twee jaarverslagen
van het CB besproken. Het financieel
jaarverslag is een verplicht nummer voor
het CB; de OR probeert daar desondanks
elk jaar een paar slimme vragen over te
stellen, die vervolgens door onze slimme
directie worden beantwoord. Het financieel jaarverslag wordt niet onder alle medewerkers verspreid, maar is natuurlijk
wel openbaar.
Naar aanleiding van het Sociaal jaarverslag sprak de ondernemingsraad zijn bezorgdheid uit over het afnemen van het
aantal functioneringsgesprekken. Er zijn
afdelingen waar de leidinggevenden de
neiging hebben dergelijke gesprekken te
verwaarlozen. Volgens de directie zijn dat
vooral afdelingen waar medewerkers en
leidinggevenden dagelijks met elkaar in
contact staan. Toegezegd is, dat vanuit
Personeelszaken aandacht aan deze
zaak zal worden besteed.
Verder is gesproken over de onzekerheid
van de medewerkers van systeemontwikkeling over de toekomst. Er komen ingrijpende veranderingen in werkwijze op hen
af, en er zijn medewerkers die vinden dat
ze onvoldoende sturing krijgen in de keuze van de opleidingen die ze moeten
gaan volgen. De directie neemt deze signalen serieus, maar is ook van mening
dat de medewerkers zelf moeten aangeven in welke richting hun interesse ligt.
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Ledenvergaderingen

InterSpaarbancair Overleg (ISO)

Op 26 juni 1992 was er een Ledenvergadering van het CB. Besproken werden het
financieel jaarverslag en een samenvatting van de activiteiten van de Raad van
Advies. Op deze korte vergadering was
onze voorzitter als waarnemer aanwezig.

In 1992 hebben vertegenwoordigers van
onze OR de laatste bijeenkomsten van
het InterSpaarbancair Overleg bijgewoond. Het ISO is jarenlang de ontmoetingsplaats geweest van de ondernemingsraden uit "spaarbankland". Op 7
januari werd er gediscussieerd over het
bestaansrecht van het ISO, nu dat land
steeds meer in twee deelstaten uiteen begint te vallen. Besloten werd om hierover
in de loop van 1992 een beslissing te nemen. In deze bijeenkomst werd informatie
uitgewisseld over arbeidsvoorwaardelijke
zaken, waaronder kinderopvang. Deze
bijeenkomst heeft daarmee aan de wieg
gestaan van de regeling die het CB in
1992 op ons initiatief heeft ingevoerd.

De volgende ledenvergadering vond
plaats op 18 december 1992. De CVB
maakte bezwaren tegen de begroting van
het CB, hoewel de CVB-vertegenwoordiger in ons bestuur wel met deze begroting akkoord was gegaan. De CVB had
met name bezwaar tegen de onbenoemde posten (20% van de begroting). Het
project Werkplekondersteuning (WPO) is
te duur voor banken die geen kantoren
hebben: de investeringen zijn te hoog, de
begroting komt neer op een tariefsverhoging van 8%. Ondanks de toezegging van
de VSB om begrotingsposten voor haar
rekening te nemen, stemden de CVB en
ASN tegen de begroting. Toegezegd
werd dat er in februari 1993 een presentatie zou komen over de inhoudelijke en
functionele kanten van WPO; tot dan toe
was er alleen over de projectstructuur gerapporteerd.
In deze ledenvergadering werd ook de
statutenwijziging aangekondigd door het
bestuur, die in de loop van 1993 haar beslag zou moeten krijgen. Verder was er
kritiek van een kleinere bank op het
onderbrengen
van
onze
pensioenverzekering bij Nationale Nederlanden;
hierdoor is de premie voor andere deelnemers aan de gezamenlijke vorige verzekering hoger geworden.
Per 1 januari 1993 vindt consolidatie
plaats van de CB-cijfers in die van VSB
Groep. Dit heeft verder geen consequenties, behalve dat het CB een ander soort
begroting moet gaan opstellen.
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Op 7 april was het ISO te gast op het
hoofdkantoor van SNS in Den Bosch. De
heer Plug (directeur Sociaal Beleid van
SNS) hield een inleiding over de ontwikkelingen op pensioengebied. De heer
Tromp (directeur Personeel & Organisatie
van de VSB) vertelde over de schrikbarende toename van bankovervallen. De
spaarbanken, en met name de VSB, worden hier heel veel mee geconfronteerd.
Verder is er in deze vergadering, en in het
daarop volgende informele overleg, over
de algemene gang van zaken in het land
met de S gesproken. De OR van de
Spaarbankbond kwam afscheid nemen:
de bond is ingekrompen tot een bedrijf
dat geen OR meer heeft. Van de toegezegde overname van personeel door de
banken was niet veel terecht gekomen.
Op 6 oktober 1992 heeft het ISO zichzelf
opgeheven. De contacten tussen de aan
de VSB gelieerde banken worden voortgezet via de Groepsondernemingsraad.
Met het andere kamp (SNS) bestaan op
informeel niveau nog steeds contacten
tussen de ondernemingsraden.
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Groepsondernemingsraad (GOR)
Na de fusie tussen Verenigde Spaarbank
en Den Haag werd steeds duidelijker, dat
het CB zou afstevenen op een nauwe relatie met de VSB Groep. Die relatie was
economisch al sterk, maar zou naar verwachting ook in organisatorische en bestuurlijke zin steeds krachtiger worden. In
de herfst van 1992 kregen wij van de
Groepsondernemingsraad een uitnodiging, om een waarnemer van de ondernemingsraad van het CB af te vaardigen.
Hiermee werd vooruitgelopen op de verwachting dat wij binnen afzienbare tijd
een afvaardiging met stemrecht zouden
mogen sturen.
Als een bedrijf op een of andere manier
onderdeel wordt van een groter geheel,
dan heeft dat gevolgen voor het vertegenwoordigend overleg: de ondernemingsraad zal een deel van zijn bevoegdheden
kwijtraken. Er is immers een directe relatie
tussen de invloed van de OR en die van
de directie: een directie van een zelfstandig bedrijf heeft meer bevoegdheden dan
die van een onderdeel van een concern.
Als de directie minder te vertellen heeft,
heeft ook de OR minder te vertellen. De
Wet op de Ondernemingsraden voorziet
hierin: bij concerns die uit meerdere bedrijven bestaan, kan een Centrale Ondernemingsraad (OOR) of een Groepsondernemingsraad (GOR) in het leven worden
geroepen.

Top Lease (1), FMN Holding (1). Totaal
13 leden, plus een waarnemer van het
Computercentrum Bondsspaarbanken.
Over de activiteiten van de Groepsondernemingsraad in 1992 kunt u lezen in het
jaarverslag van de GOR, waarin ook een
bijdrage van onze OR is opgenomen.
Behalve de GOR is er een Centrale Ondernemingsraad (OOR), waarin vijf leden
van de GOR en vijf leden van de ondernemingsraad van AMEV zitten. Er bestaat
nog geen Europese wet op de ondernemingsraden, maar op Fortis-niveau is
er al wel een soort internationale ondernemingsraad, het zogeheten Multinationaal Overleg (MNO).
Als OR-lid kom je nog eens ergens, zelfs
een vergadering in het verre België behoort tot de mogelijkheden. Voor ons zal
evenwel de komende jaren het accent
liggen op de as Utrecht-Den Haag. Het integratieproces tussen deze twee banken
zal in 1993 in volle hevigheid losbarsten,
en dit zal ook flinke gevolgen hebben
voor de automatisering en daarmee voor
het CB. Het vertegenwoordigend overleg
is er klaar voor!

De VSB Groep heeft een Groepsondernemingsraad, waarin sinds december 1992
de volgende spaarbanken en werkmaatschappijen zijn vertegenwoordigd:
Verenigde Spaarbank (4 leden), Nutsspaarbank 's-Gravenhage (3), Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen (1),
Spaarbank Woerden (1), Spaarbank
Doetinchem (1), VSB International (1),
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