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Tot eind 1998 wil men de bezetting
van DIA terugbrengen van circa 300
tot 200 arbeidsplaatsen. Dit is
exclusief de afdeling Betalingsverkeer, waar een daling is voorzien
van circa 100 tot 50 arbeidsplaatsen,
onder andere als gevolg van de
nieuwe image-techniek. Deze afdeling zal worden samengevoegd met
de betalingsverkeerafdelingen van de
bank; de GOR verwacht hierover binnenkort een adviesaanvraag.
Organisatiewijzigingen

Het nieuws over de voorgenomen
personeelsreductie is uiteraard hard
aangekomen bij de medewerkers van
het CB en bij hun toekomstige DIAcollega's van de bank. Ons Vertegenwoordigend Overleg is op zich overtuigd van de noodzaak tot bezuinigen. Alle banken doen dat, onder
andere als gevolg van de grote fusies
die de afgelopen jaren hebben
plaatsgevonden. Om te kunnen overleven, moet de VSB Bank dus ook de
kosten drukken, temeer omdat het
met de winstgevendheid van onze
bank niet best is gesteld. Daarnaast
heeft de VSB een relatief groot c o m putercentrum, als gevolg van het
omzetverlies dat het CB de afgelopen
jaren heeft geleden door uittreding
van andere banken (SNS).
Aan de andere kant heeft de VSB
natuurlijk wel een goed functionerend
automatiseringsbedrijf nodig. De
grote vraag is dan hoeveel mensen
hiervoor nodig zijn. Als Vertegenwoordigend Overleg hebben wij de neiging om hierbij te redeneren vanuit
het werk dat gedaan moet worden, en
dat is op dit moment heel erg veel.
Degenen die de beslissingen nemen
gaan echter uit van de kosten, en dan
met name van de vaste kosten. Die
wil men omlaag brengen. Maar, voor
vaste kosten kun je dus gerust
"personeel" lezen. Werk dat niet door
de vaste bezetting gedaan kan
worden, wordt uitbesteed. Men wil
dus een verschuiving van vaste naar
flexibele kosten. Als voordeel van
flexibele kosten wordt gezien, dat je
deze makkelijk omlaag kunt brengen
in tijden waarin het slechter gaat.
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Personeel is in automatisering het
duurst, dus daar is het meest te
besparen. Maar de medezeggenschap wil ook naar andere dingen
kijken. In januari hebben enkele leden
van de (G)OR een gesprek gehad
met de bestuurders Schuurhuis en
Offers. Hierbij was ook de directie
van het CB aanwezig. In het gespek
met het bestuur is duidelijk gemaakt,
dat het vertegenwoordigend overleg
voortaan nauw betrokken wenst te
worden bij belangrijke investeringen.
Tot voor kort gebeurde dat niet, wat
eigenlijk vreemd is. Het aankopen
van een nieuw computersysteem kan
immers ingrijpende gevolgen hebben,
zowel voor het bedrijf zelf als voor de
werkgelegenheid. Een voorbeeld
hiervan is het pakket ID-Facto, dat de
VSB heeft aangeschaft ter vervanging
van het leningensysteem NLN. Met
het bestuur is afgesproken, dat
belangrijke investeringen voortaan
aan de Groepsondernemingsraad
worden voorgelegd.
De personeelsreductie is voor veel
mensen een belangrijk onderwerp
van gesprek. Het is echter niet het
enige onderwerp dat voor de medezeggenschap op dit moment aan de
orde is. Aan de Groepsondernemingsraad is immers ook gevraagd
middels 7 adviesaanvragen om
advies uit te brengen over de structuur van de nieuwe DIA-organisatie.
Die structuur is belangrijk, omdat die
de toekomstige slagvaardigheid
bepaalt van de bank. Er is een commissie opgericht die het door de GOR
uit te brengen advies voorbereidt.
Deze commissie bestaat uit een
aantal GOR- en OR-leden. Er is ook
een extern adviseur, gespecialiseerd
in het begeleiden van veranderingstrajecten, ingeschakeld om te helpen
bij het opstellen van het definitieve
advies. Zoals het er nu naar uitziet,
kan de GOR in mei een advies uitbrengen.
Ontwilcicelingen

rond

Fortis

De ontwikkelingen rond DIA lijken te
worden ingehaald door die bij Fortis.

Fortis was tot nog toe een soort koepelorganisatie tussen de bestuurders
van AMEV, VSB Groep en de diverse
internationale onderdelen. Daar komt
verandering in: de topmannen van
Fortis hebben een bestuursstructuur
bedacht waarin alle bedrijven in
Nederland een plaats krijgen in een
zogeheten "business unit". In de unit
"Bankproduktiebedrijven" komen
onder andere het hoofdkantoor van
VSB Bank, Visa Card Services (administratie) en CB Woerden. Het kantorennet van de bank zit echter in de
unit "VSB Marketing- en Distributiebedrijven", terwijl het zakelijk bedrijf
in "Bankbedrijf ondernemingen" is
ondergebracht. De VSB Bank wordt
dus in feite in drie stukken gehakt.
Wat er precies gaat gebeuren weten
we niet, maar het zal ongetwijfeld
sneller gaan dan het 5-jarenplan van
de DIA-operatie. Wat wel zeker is, is
dat Fortis de komende jaren blijft
besparen op de kosten. Tenslotte is
een belangrijke doelstelling het tevreden houden van de aandeelhouders,
omdat het nu eenmaal om een beursgenoteerde onderneming gaat.
Medezeggenscliap
regelen

goed

Ook op het gebied van de medezeggenschap zal er de komende tijd veel
veranderen. De huidige structuur, met
een Centrale Ondernemingsraad, een
Groepsondernemingsraad en diverse
"gewone" ondernemingsraden, past
immers niet goed op de nieuwe
structuur van Fortis. Wij kennen een
directeur die leidinggeven vergelijkt
met een jongleur die bordjes laat
ronddraaien op bamboe rietjes.
Zoiets kan een hoop bordjes kosten!
Daarom moet de medezeggenschap
van die bordjes goed geregeld zijn.

Nico Spilt
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De adviesaanvraag die de GOR in
februari 1995 l<reeg, ging over de
verdere invulling van DIA.
Weerbarstige materie, omdat er een
nieuwe organisatie moet worden
o p g e b o u w d bestaande uit hionderden
medewerkers uit drie versctiillende
bedrijven. In de adviesaanvraag werd
ook een forse personeelsreductie
aangekondigd. Tot eind 1998 wilden
de bestuurders de bezetting
terugbrengen van 300 tot 200
arbeidsplaatsen.
Pittige

discussies

Genoeg stof voor discussie dus. Deze
discussie vond in het begin vooral
plaats binnen de werkgroep die
moest zorgen voor een preadvies aan
de GOR. Deze werkgroep bestond
uit André Bensdorp (CB), Bert Arts
(CB), Adrie van Bohemen (VSB Bank
Den Haag), Ellen Brons (VSB Bank
Utrecht), Hans Broodbakker (Visa),
Gijs den Heijer (VSB Bank Den Haag),
Vincent Rikkerink (CB) en Danny
Werner (CB). De werkgroep heeft
zich laten bijstaan door een extern
adviseur, Michiel van Dijk van de
Wissema Groep, die gespecialiseerd
is in veranderingsprocessen bij grote
organisaties. Deze werkgroep heeft
een preadvies uitgebracht over vijf
rapporten die tot de adviesaanvraag
behoorden. Het zesde rapport, over
een aantal stafafdelingen, is door de
ondernemingsraad van het CB van
een preadvies voorzien.
De toekomstige DIA-medewerkers
hebben een uitgebreide samenvatting
van het preadvies kunnen lezen in
een publikatie van de ondernemingsraad van het CB. Daarin stond dat de
werkgroep op een aantal zaken forse
kritiek had. Dit betrof met name de
voorgestelde personeelsreductie, die
in de adviesaanvraag nauwelijks
onderbouwd was. Verder was de
adviesaanvraag betreffende de
afdeling Systeemontwikkeling onder
de maat, en twijfelde de werkgroep
over een advies voor het Stafbureau
IT-beleid (IT staat voor informatietechnologie). De rest van de aanvraag
kon, mits aan een aantal voorwaarden
werd voldaan, wel met een positief

advies worden bekroond.
De inhoud van het preadvies heeft
eind juni geleid tot overleg tussen de
werkgroep en het management van
het toekomstige DIA. De bedoeling
van het management was, om de
adviesaanvraag op een aantal punten
te 'repareren'. Anderzijds was het de
bedoeling van de GOR, om met
behulp van het ontwerpadvies
maximale invloed uit te oefenen. Dit
overleg tussen GOR en management
was een tamelijk ongebruikelijke
procedure, waar de deelnemers aan
het vertegenwoordigend overleg
schoorvoetend mee akkoord zijn
gegaan.
Preadvies

met forse

Icritieic

In medezeggenschapsland heb je
twee scholen:
• OR-leden die vinden dat het
management gewoon het werk goed
moet doen waarvoor het betaald
wordt, en waarop controle en toetsing
door de medezeggenschap mogelijk
moet zijn;
•
OR-leden die bereid zijn om mee
te denken over hoe bijvoorbeeld een
nieuwe organisatie eruit moet zien,
zonder daarmee te verworden tot een
alternatief staforgaan van de bestuurder.
De redactie van dit bulletin spreekt
geen waardeoordeel uit over deze
twee opvattingen; we willen hier
alleen vastleggen dat er pittige
discussies hebben plaatsgevonden
over de manier waarop de adviesaanvraag over DIA tegemoet getreden
moest worden.
Op 5 juli vond er een extra GORvergadering plaats, waarin het
preadvies van de werkgroep werd
besproken. Hierbij werd ook de
aanvullende informatie gebruikt die
de werkgroep had meegekregen van
het DIA-management. Die informatie
bestond uit een aantal
amendementen, waarvan de meest
opvallende was dat men de
personeelsreductie voor een groot
deel uit de adviesaanvraag had
geschrapt. Alleen de reductie tot eind

1996 was volgens het management
voldoende onderbouwd om op de
overlegtafel te blijven liggen. Dit gaat
om bijna 60 arbeidsplaatsen, waarvan
de helft is gebaseerd op een
efficiency-onderzoek dat een paar
jaar geleden bij het CB heeft plaatsgevonden, en de andere helft op de
te bereiken besparingen wanneer
het Haagse computersysteem is
onttakeld.
Aarzelende

instemming

Hieronder vindt u een samenvatting
van het advies dat de Groepsondernemingsraad heeft uitgebracht. Wie
belangstelling heeft voor de volledige
tekst, kan contact met ons opnemen
(zie redactieadres rechtsboven op de
voorpagina).
De algemene indruk van de adviesaanvraag is, dat de beschreven
veranderingsrichting juist is. Alleen is
deze richting niet conseguent
uitgewerkt; zo ontbreekt een onderbouwing vanuit strategische doelen.
Zonder een strategisch plan is het
moeilijk om de reorganisatie te
toetsen. Eerst moet je weten wat je
wilt bereiken; pas daarna kan de
vraag beantwoord worden hoe je dit
wilt bereiken en met welke structuur.
Wat de GOR betreft had dat
strategisch plan er eigenlijk gisteren
al moeten zijn.
Er is in de adviesaanvraag geen
aandacht besteed aan de vraag, of
de voor DIA gekozen structuur het
mogelijk maakt om effectief en
efficiënt te functioneren. Omdat een
duidelijke motivatie voor de gemaakte
keuzen ontbrak, kon de GOR eigenlijk
geen ja of nee zeggen. Toch stemde
de GOR in met de ingeslagen weg
-echter met een aantal belangrijke
restricties- omdat verdere vertraging
onwenselijk was. Bovendien zou 'nee'
zeggen teveel onduidelijkheid voor
de medewerkers geven.
De bestuurder zal volgens de GOR
moeten aangeven welke cultuurkenmerken gewenst zijn om de voorgestelde DIA-organisatie effectief te
laten zijn, en welke leiderschapsstijl
nodig is om de veranderingen
gestalte te geven. In de adviesaanvraag wordt vrijwel niets gezegd over
de wijze waarop de veranderingen
tot stand zouden moeten komen. Een
van de belangrijkste conclusies van
de GOR is, dat de gewenste cultuur
van DIA zeer zeker niet een afgeleide
moet zijn van de oude CB-cultuur.
De door de bestuurder gewenste
cultuuromslag kan een voedingsbodem vinden in de veel gehoorde
verzuchting op de werkvloer, dat het
niet zoveel uitmaakt welke structuur
er nu weer bedacht wordt.
De GOR heeft geen advies uitgebracht over de voorgestelde

personeelsreducties. Er zijn
onvoldoende aanknopingspunten
gegeven om te beoordelen of de
nieuwe organisatiestructuur ook
voldoet nadat deze reducties zijn
gerealiseerd. Dit geldt ook voor de
personeelsreducties tot eind 1996.
Deze reducties zijn weliswaar gemeld
aan de betrokken ondernemingsraden,
maar ze zijn niet in een adviesprocedure behiandeid. De GOR
verlangt dat dit alsnog gebeurt.
Verder hieeft de GOR gevraagd om zo
snel mogelijk herplaatsingsplannen
op te stellen, zoals gebruikelijk
volgens het Sociaal Plan. Verder
moeten zo spoedig mogelijk de werkgelegenheidsbevorderende
maatregelen uit de nieuwe bank-CAO
worden geëffectueerd. Dit betekent
dat de 36-urige werkweek binnen DIA
bij voorrang zal moeten worden
ingevoerd. De GOR ziet bij deze
zaken een bewakende rol weggelegd
voor de OR van het CB.
Advies over

DIA-afdelingen

Tot zover de grote lijnen van het
advies. Hierna volgt een samenvatting van het advies dat de GOR over
de afzonderlijke DIA-afdelingen heeft
uitgebracht.
•
Helpdesk. In feite bestaat deze
afdeling al: de verschillende 'helpdesken' van CB, VSB Bank Utrecht en
VSB Den Haag zijn fysiek samengevoegd in Woerden. De Helpdesk
blijkt in de praktijk inmiddels goed te
functioneren, en de leiding blijkt ook
een heldere kijk op de toekomst te
hebben. Voor de GOR was het
daarom eenvoudig om een positief
advies uit te brengen. Er dient medio
1996 wel een evaluatie plaats te
vinden van een aantal in gang
gezette ontwikkelingen.
•
Exploitatie & Beheer. Op zich verandert er niet zoveel bij deze afdeling,
behalve dan dat de techniek het
mogelijk maakt om steeds efficiënter
te werken. De GOR kon zich vinden in
de grote lijn van de voorstellen.
Wel moet er nog duidelijkheid komen
over de plaats en taken van de subafdeling Planning. De maatregelen,
voortvloeiend uit het plaatsgevonden
efficiency-onderzoek, moeten op een
meer evenwichtige wijze worden
uitgevoerd dan tot nog toe is
gebeurd.
• Stafbureau IT-beleid. Er heeft een
discussie plaatsgevonden over de
vraag of het beschreven Stafbureau
wel in staat moet worden geacht om
de gewenste beleidslijnen uit te
zetten. De werkgroep signaleerde het
gevaar dat deze afdeling zich teveel
met technologie en te weinig met
informatie zou bezighouden. Op basis
van de door het management
gegeven toelichting, beoordeelde de

GOR het voorgenomen besluit
uiteindelijk toch positief.
• Systeemontwikkeling. Op zich
verandert er volgens de adviesaanvraag niet veel aan de structuur van
deze afdeling. Alleen de manier
waarop Systeemontwikkeling wordt
aangestuurd vanuit de bank zou
worden veranderd. De kritiek van de
werkgroep op dit deel van de adviesaanvraag was niet mals: "Het rapport
lijkt meer op een concept dat nog
nader ingevuld moet worden, dan een
rapport aan de hand waarvan een
reorganisatie kan worden uitgevoerd."
Ook nadat de werkgroep een toelichting had gekregen van het DIAmanagement, is deze kritiek overeind
gebleven. Vooral bij Systeemontwikkeling is een nadrukkelijke cultuuromslag nodig. Wat geldt voor het hele
CB, geldt met name voor deze
afdeling. Ook is uit contacten met de
achterban gebleken dat de
gedragenheid van de voorstellen
onvoldoende is. De GOR heeft
daarom negatief geadviseerd ten
aanzien van het voorgenomen besluit.
De GOR is van mening dat DIA voor
de verdere ontwikkeling van
Systeemontwikkeling het meest
gebaat is bij de inschakeling van een
interimmanager gedurende twee jaar.
•
Overige stafafdelingen. De GOR
heeft het preadvies overgenomen dat
de ondernemingsraad van het CB
heeft uitgebracht over de afdelingen
EDP Audit, Controlling, Projectbureau, Algemene Zaken, Administratie & Administratieve Organisatie,
Personeelszaken en de verschillende
secretariaten. Hierover kan volgens
de GOR positief worden geadviseerd,
als een aantal door de OR van het
CB gemaakte opmerkingen tot
bevredigende wijzigingen of
antwoorden leidt. Deze afdelingen, of
onderdelen daarvan, zullen voor een
deel worden samengevoegd met
afdelingen van VSB Bank. De afdeling
EDP Audit zal worden ondergebracht
in een Fortis-staf (hierover loopt
momenteel een adviesaanvraag bij
de Centrale Ondernemingsraad).
Reactie

Raad van

Bestuur

Kort na het uitbrengen van het advies,
ontving de GOR een uitgebreid
schriftelijk antwoord van de Raad
van Bestuur. De Raad sprak hierin
zijn waardering uit voor de uiterst
zorgvuldige wijze waarop de GOR
en de voorbereidingsgroep met de
adviesaanvraag zijn omgegaan. De
adviezen van de GOR zijn vrijwel
volledig overgenomen, met uitzondering van het advies over Systeemontwikkeling. Het belang van een
opzet van deze afdeling binnen DIA
moet volgens de Raad van Bestuur
zwaarder wegen dan de door de
GOR geopperde bezwaren.

De Raad van Bestuur is van mening,
dat de huidige leiding van Systeemontwikkeling wel degelijk over de
capaciteiten beschikt om het nodige
veranderingsproces in gang te
zetten. Hij is het echter met de GOR
eens dat hierbij wel zeer veel van de
leiding wordt gevraagd, naast het
bijzonder drukke en inspannende
werk van alle dag. Vandaar dat
besloten is om de leiding van
Systeemontwikkeling een jaar lang te
laten begeleiden door een extern
adviseur, die met name in staat is om
complexe veranderingsprocessen te
begeleiden. De resultaten hiervan
zullen halverwege 1996 met het
vertegenwoordigend overleg worden
geëvalueerd en besproken.
Over de opmerkingen van de GOR
over de bij DIA noodzakelijke
cultuuromslag schreef de Raad van
Bestuur "dat cultuur ontstaat uit een
voortdurende wisselwerking tussen
leiding en medewerkers. In die zin
verwachten wij van alle medewerkers,
evenals van de leiding, een positief
kritische betrokkenheid."
De bemerkingen op het terrein van de
personeelsbesparingen zijn eveneens
ter harte genomen. De directie van
CB/DIA zal zich buigen over de
implementatie van de aanbevelingen
uit eerdere rapporten inzake de
gevolgen van de migratie van het
Haagse computersysteem, de
integratie van de afdeling l&A van
VSB Bank, alsmede het Compassonderzoek. De doorlooptijd van deze
implementatie wordt ingeschat op
zes tot negen maanden. Daarna zal
worden bezien of er aanleiding is te
komen tot verdergaande fte-reducties.
Op dat moment zal het bestuur ook in
staat zijn om zich een beeld
te vormen van de gevolgen van de
36-urige werkweek voor de verdere
ontwikkeling naar een zo efficiënt
mogelijke organisatie.
Tot slot benadrukte de Raad van
Bestuur dat de invoering van de
voorgestelde DIA-organisatie een
goede basis kan zijn voor de aan de
orde komende verdere ontwikkelingstrajecten. Daarover zal regelmatig
contact plaatsvinden met het
vertegenwoordigend overleg.
De Raad van Bestuur vertrouwt erop
dat deze contacten in dezelfde positief kritische en open sfeer zullen
plaatsvinden.
Nico Spilt
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In computercentra wordt vaak in ploegendienst gewerkt. Het gaat hier om
de operators die er voor moeten zorgen dat de computersystemen dag
en nacht operationeel zijn. Aan de
ondernemingsraad van het CB is
onlangs gevraagd om in te stemmen
met een nieuw ploegenrooster. Dit
nieuwe rooster moet ook gaan gelden
voor de in Woerden werkzame Haagse
operators. Deze zullen vanaf dat
moment geïntegreerd zijn in de DIAorganisatie. Daarom is bij de behandeling van deze instemmingsaanvraag
ook de Haagse onderdeelcommissie
van de OR van VSB Bank betrokken.
Het vertegenwoordigend overleg kon
het nieuwe ploegenrooster echter niet
goedkeuren. De directie van het CB
heeft inmiddels laten weten dat zij aan
vrijwel alle bezwaren tegemoet wil
komen. Zo is het voorstel van de baan
om ploegen 's nachts en in het weekend uit slechts één operator te laten
bestaan. Verder zuilen de Haagse
operators een financiële compensatie
krijgen omdat ze in het nieuwe rooster
meer uren gaan werken. Ook zal de
bezetting van de afdeling tijdelijk
worden versterkt, zodat er ruimte
komt om het geplande omscholingsprogramma daadwerkelijk te laten
plaatsvinden. Als we verder geen
beren op de weg tegenkomen, kan
het nieuwe rooster op 1 januari 1996
worden ingevoerd.
•

Ruim vier maanden geleden heeft de
Groepsondernemingsraad een advies
uitgebracht over de inrichting van de
nieuwe DIA-organisatie. In het GORbulletin van augustus is hier uitgebreid aandacht aan besteed. In DIA
worden de automatiseringsactiviteiten
van CB Woerden en van VSB Bank
samengevoegd. IVlanagers willen vertragingen nog wel eens toeschrijven
aan tijdrovende medezeggenschapsprocedures. Het kan daarom geen
kwaad om vast te stellen dat het na
het startschot van de GOR, en het
daarop volgende definitieve besluit
van het bestuur, wel erg lang stil is
gebleven. Pas eind oktober zijn
de managers benoemd die leiding
moeten gaan geven aan de nieuwe
DIA-afdelingen.

Begin november hebben er gesprekken plaatsgevonden met de medewerkers, waarin ze verteld werd welke
functie zij in de nieuwe organisatie
kregen aangeboden. Normaal gesproken hoor je in zo'n geval een goede
functiebeschrijving te krijgen en moet

ook duidelijk zijn in welke salarisgroep
je terecht komt. Dat was echter niet
mogelijk, omdat er voor de DIA-functies alleen nog maar globale functieschetsen zijn gemaakt. Bovendien
zijn de bijbehorende salarisschalen
nog niet bekend, of beter gezegd:
niet bekend gemaakt. De directie van
het CB wil de salarissen namelijk
eerst nog laten vergelijken met die bij
AMEV en in de rest van de markt.
Geen duidelijke functiebeschrijving
en onzekerheid over het salaris, daar
voelen weinig mensen zich prettig bij.
Dat geldt niet alleen voor degenen
die in dienst zijn van het CB, maar
ook voor de Utrechtse en Haagse
medewerkers die een functie in DIA
aangeboden hebben gekregen.
In december zal dit weerbarstige
onderwerp worden besproken in het
overleg tussen GOR en Raad van
Bestuur.

DIA EN lAS VORMEN
NIEUWE STAFDIENST
Zoals we hiervoor al schreven, zal
DIA niet worden ondergebracht in
een business unit. Het bestuur van
Fortis Nederland heeft besloten om
DIA en lAS (het automatiseringsbedrijf van AMEV) samen te voegen in
een centrale stafdienst, onder een
gemeenschappelijke leiding. Die leiding zal in handen komen van een
van buiten Fortis aangetrokken
bestuurder, de heer Rob de Haas.
Dat er veranderingen in de lucht
zaten, was overigens al langer
bekend. Zo heeft Fortis enige tijd
geleden een onderzoek gedaan naar

de voordelen die te behalen zijn door
rekencentra samen te voegen. In
Nederland is hierbij gekeken naar het
CB en het computercentrum van
AMEV. Het samenvoegen daarvan
kan een forse kostenreductie opleveren, los van de besparingen die bij de
afzonderlijke bedrijven nog mogelijk
zijn. Erg verrassend is die uitkomst
natuurlijk niet: een computerzaal is
duur, dus als je twee computerzalen
samenvoegt valt er al snel wat te
besparen.
Over het samenvoegen van DIA en
lAS zal de Ondernemingsraad advies
uitbrengen.
•

PROEF MET TELEWERKEN
GESTART
Bij VSB Bank en CB Woerden is
onlangs een proef met "telewerken"
van start gegaan. Bij een aantal
medewerkers is hiertoe thuis een
werkplek met computerapparatuur
geïnstalleerd. De proef zou eigenlijk
al veel eerder begonnen moeten zijn,
maar beveiligingsproblemen hebben

de goede bedoelingen lange tijd in
de weg gestaan. De nadruk heeft tot
nog toe vooral gelegen op de techniek. Interessanter is natuurlijk om te
kijken naar de manier waarop telewerken organisatorisch het beste kan
worden ingepast. De proef zal een
half jaar duren.
•

