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Welkom bij het Computercentrum Bondsspaarbanken 

Het Computercentrum Bondsspaarbanken 
(afgekort CB) bestond in 1990 vijfentwintig 
jaar. In dat jaar werd ook de eerste paal 
geslagen van het nieuwe kantoorgebouw 
dat vandaag, 7 oktober 1991, officieel wordt 
geopend. 

Het CB beschikt over twee rekencentra: een in Woerden, dat met het nieuwe 
kantoorgebouw is verbonden, en een in Veenendaal. Het rekencentrum in 
Veenendaal, gebouwd in 1984, dient als "back-up": in geval van calamiteiten kan het 
de taken van Woerden overnemen. Het rekencentrum in Woerden, dat dateert uit 
1973, wordt momenteel grondig gerenoveerd. 

Het nieuwe gebouw 

Jaren geleden waren er al plannen om naast het rekencentrum in Woerden een eigen 
kantoor te neer te zetten, maar door omstandigheden heeft het CB zich lange tijd 
moeten behelpen met gehuurde kantoorruimte in de omgeving. In 1989 keurde 
het bestuur van het CB de plannen goed om een kantoorgebouw van circa 7000 m^ 
te laten ontwerpen, door architectenbureau Van Tilburg. Begin 1990 werd de 
bouwvergunning afgegeven, waarna spoedig werd begonnen met de bouw. In april 
1991 konden de eerste medewerkers naar het nieuwe gebouw verhuizen. 

De buitengevel is opgetrokken in gebroken-witte klinkersteen met op de scheiding van 
twee verdiepingen een groene rollaag. Het glas is helder en wordt in de ronde 
voorgevel afgewisseld met geëmailleerd grijs glas. Op het voorplein staat een 
kunstwerk van Eugene Terwindt. Deze glazen zuil van 6,5 meter hoog is opgebouwd 
uit vierkante raampjes. In de richting van het gebouw zijn de raampjes van wit matglas, 
in de richting van de straat zijn de raampjes gekleurd. Hierdoor ontstaat bij zonnig 
weer een lichtspel. 

In de entree vinden we een rose/zwart gemêleerde natuursteen op de vloer; in de 
gangen en kantoren een grijs/groene vloerbedekking. De wanden zijn in de gangen 
uitgevoerd in wit schoon metselwerk. In de kantoren zijn de scheidingswanden, de 
inbouw-kastenwand aan de gangzijde en de raamkozijnen wit, afgewisseld met een 
lichtgroene kleur van deurkozijn en vensterbank. Naast de lichtgrijze deuren is een 
glaspaneel aangebracht. De plafonds zijn wit. 

De entree is ook voor minder validen gemakkelijk toegankelijk, waarbij in het gebouw 
rekening is gehouden met de daarbij behorende faciliteiten. In de hal is een 
geldautomaat geplaatst. 
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Een centraal ventilatiesysteem zorgt ervoor, dat er voldoende verse lucht in het 
gebouw aanwezig is. Er is geen air-conditioning: de medewerkers kunnen het klimaat 
op hun werkplek zelf regelen door ramen te openen of te sluiten, of door de radiatoren 
van de centrale verwarming in te stellen. De buitenzonwering wordt centraal bestuurd 
met tijdprogrammering, maar kan ook per kantoor met een schakelaar worden 
bediend. 

In totaal zijn er twaalf spreekkamers, waarbij van acht door het openschuiven van 
vouwwanden vier vergaderruimten kunnen worden gecreëerd; deze zijn verdeeld over 
de verdiepingen. In het instructielokaal op de begane grond is het mogelijk om de In 
een PC verwerkte gegevens direct op een projectiescherm te presenteren. 

Korte geschiedenis van het CB 

Het Computercentrum Bondsspaarbanken is in 1965 opgericht door een zestal 
spaarbanken. De naam luidde toen nog Coöperatieve Administratiecentrale voor 
Spaarbanken (CAS). Al snel sloten meer spaarbanken, allemaal leden van de 
Nederlandse Spaarbankbond, zich bij de CAS aan. Men zag dat automatisering de 
enige manier was om het takenpakket te kunnen uitbreiden, en om de daarmee 
samenhangende toenemende drukte aan de loketten te kunnen opvangen. Het 
gebruik van computers om de problemen op te lossen was voor de toen veelal kleine 
spaarbanken te kostbaar; gezamenlijke aanpak was dus noodzakelijk. 

Aanvankelijk beschikte de CAS nog niet over eigen apparatuur, maar werd er gewerkt 
op de computer van een rekencentrum in Den Haag. De CAS was zelf gehuisvest In 
Arnhem. In 1967 kreeg de CAS onderdak in het gebouw van de Nederlandse 
Spaarbankbond in Amsterdam. In die tijd werd ook de eerste eigen computer 
aangeschaft. In 1973 verhuisde de CAS opnieuw, nu naar een eigen gebouw in 
Woerden. Bij deze gelegenheid werd de naam gewijzigd in Computercentrum 
Bondsspaarbanken. 

Het CB is een coöperatieve verenigiging, waarvan het bestuur wordt gevormd door 
directieleden van de aangesloten spaarbanken. In de jaren zeventig werd de 
administratie gevoerd voor meer dan 100 spaarbanken. Dit aantal is inmiddels 
teruggelopen tot enkele tientallen, als gevolg van het fusieproces dat de Nederlandse 
spaarbanken de afgelopen decennia hebben doorgemaakt. 

Driekwart van de diensten van het CB wordt afgenomen door de Verenigde 
Spaarbank (VSB). De VSB, die enkele jaren geleden is samengegaan met de 
verzekeringsmaatschappij AMEV, is de grootste spaarbank van Nederland. Ze maakt 
thans deel uit van de internationaal opererende FORTIS-groep. 

Medewerkers 

Het Computercentrum Bondsspaarbanken heeft zo'n 350 medewerkers in dienst. 
Hiervan is het merendeel rechtstreeks betrokken bij de automatisering: adviseurs, 
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systeemontwerpers, programmeurs, operators. Bij de andere afdelingen, zoals 
personeelszaken en administratie, werken circa 50 personen. 

Een kwart van het personeel is werkzaam bij de afdeling Betalingsverkeer. Dit is 
eigenlijk een bedrijf binnen het bedrijf: deze afdeling verzorgt voor de spaarbanken de 
verwerking van betalingsopdrachten. Dit zijn de bekende optisch leesbare 
acceptgiroformulieren (OLA's), en de optisch leesbare overboekingsformulieren 
(GLO's). Met deze laatste formulieren lopen de spaarbanken voorop in de 
Nederlandse bankwereld: bij alle andere banken moeten de door de cliënt 
uitgeschreven betalingsopdrachten nog worden overgetypt voordat ze door de 
computer kunnen worden verwerkt. Vanuit andere banken bestaat dan ook grote 
belangstelling voor deze door het CB ontwikkelde GLO-verwerking. 

Unieke online/realtime-verwerking 

Gp het gebied van de automatisering hebben de spaarbanken altijd een grote 
voorsprong gehad ten opzichte van de andere Nederlandse banken. Toen deze nog 
volop gebruik maakten van klassieke hulpmiddelen zoals ponsbanden en 
ponskaarten, waren er op de spaarbankkantoren al terminals geplaatst die een 
rechtstreekse verbinding hadden met het computercentrum. De Spaarbank 
Amsterdam, later opgegaan in de Verenigde Spaarbank, had reeds in 1969 een eigen 
netwerk. Dit was het eerste bancaire online-systeem in Europa. 

Begin 1974 werd het eerste online/realtime-systeem van het Computercentrum 
Bondsspaarbanken in gebruik genomen. Een voor die tijd zeer geavanceerd systeem, 
dat geheel in eigen beheer werd ontwikkeld. Online wil zeggen dat de apparatuur aan 
de balie rechtstreeks in verbinding staat met de centrale computer; realtime betekent 
dat een transactie aan de balie direct wordt verwerkt in de computerbestanden. Gp dit 
systeem werden begin jaren tachtig ook de allereerste Nederlandse geldautomaten 
aangesloten. 

Vijfjaar geleden werd de opvolger van dit online-systeem in gebruik genomen: 
SPRINT, het SPaarbanken Realtime INteractief Terminalsysteem. Gok dit systeem, dat 
gebruik maakt van de modernste gegevensopslagtechnieken, is geheel in eigen 
beheer gemaakt. Gp de spaarbankkantoren staan tegenwoordig zo'n 2000 terminals, 
die permanent een rechtstreekse verbinding hebben met de centrale computers in 
Woerden en Veenendaal. 

De cliënten van de spaarbanken kunnen dankzij SPRINT aan de balie zeer snel 
worden geholpen, ook als ze niet bij hun eigen kantoor binnenlopen. Stortingen en 
afboekingen worden direct via de computer geadministreerd, zodat saldo-informatie 
steeds actueel is; dat betekent dat er meer tijd is voor een rustig gesprek over 
bankzaken. Gp grotere spaarbankkantoren treft men de snelkas aan. Dit is een 
computergestuurde brandkast: de baliemedewerker toetst het bedrag in dat de cliënt 
wil opnemen, en een paar seconden later kan het geld, dat de automaat keurig heeft 
afgeteld, aan de cliënt worden overhandigd. 
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Als het nog sneller moet, kan men gebruik maken van de honderden geldautomaten 
die dag en nacht in verbinding staan met het computercentrum. Deze geldautomaten 
zijn ook te gebruiken door cliënten van andere banken. Ook met de creditcards van 
Eurocard en (binnenkort) VISA kan geld worden opgenomen. Omgekeerd kunnen 
spaarbankcliënten overal hun pasje gebruiken in geldautomaten en betaalautomaten, 
ook In het buitenland. 

Door de unieke online/realtime-verbinding is het CB in staat, als enige in Nederland, 
aan spaarbankcliënten telefonisch actuele informatie te geven over de stand van hun 
rekeningen. Het daartoe door de spaarbanken in gebruik genomen "Saldofoon"-
systeem voorziet duidelijk in een behoefte. 

Koploper in automatisering 

Het CB verleent in toenemende mate ook diensten aan andere financiële instellingen. 
Een voorbeeld hiervan is de volledige verwerking van de in Nederland uitgegeven 
VISA-kaarten, inclusief de online autorisatie hiervan. Als men in Tokio wil weten of een 
Nederlandse VISA-kaart goed is voor een betaling, geeft "Woerden" binnen enkele 
seconden antwoord. Ook de automatisering rond de klantenkaarten van de Bijenkorf 
en van Praxis wordt door het CB ondersteund. Het aantal door het CB geregistreerde 
kaarten groeit gestaag in de richting van het eerste miljoen. Ook voor andere 
kaartuitgevende organisaties, van groot tot klein, heeft het CB ruime mogelijkheden 
voorhanden. 

Evenzo zal het CB zich steeds meer gaan profileren als mainframe-exploitant, die in 
staat is zware batch-verwerkingen van kleinere systemen (AS-400) over te hevelen 
naar het eigen mainframe. Daarbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde 
midrange/mainframe-koppelingen. 

Het CB verzorgt voor 60% van de Nederlandse spaarbanken de automatisering. De 
spaarbank in Den Haag en de SNS-groep (Samenwerkende Nederlandse 
Spaarbanken) hebben eigen rekencentra. Het CB beheert het netwerk dat de 
verbinding verzorgt tussen de verschillende computercentra. Dankzij dit netwerk kan 
een spaarbankcliënt uit Noordwijk ook in Nijmegen geld van zijn rekening opnemen. 
Het Computercentrum Bondsspaarbanken vormt het hart van de automatisering van 
de Nederlandse spaarbanken. 

Niet voor niets noemen we ons bescheiden: "Koploper in automatisering". 
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Officiële opening 

Ter gelegenheid van de officiële opening zal een mini-symposium worden gewijd aan 
het onderwerp "Computercriminaliteit... wat doen we eraan?". Inleidingen zullen 
worden gehouden door prof. mr. H. Franken en prof. dr. ir. G.C. Nielen. Zij beschikken 
beiden over een grote deskundigheid op het gebied van (het voorkomen van) 
computercriminaliteit, en kunnen daar bovendien op een boeiende en heldere wijze 
over spreken. 

Voor het verrichten van de opening is de Minister van Justitie, mr. E.M.H. Hirsch 
Ballin, uitgenodigd. 

In deze persmap treft u nadere informatie aan over bovengenoemde gasten en hun 
toespraken. 

Informatie/perscontacten 

mevrouw C.J. de Vries, tel. 03480-38392 

de heer H.W. Kutterink, tel. 03480-38385 
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Prof. mr. H. Franken 

Professor H. Franken studeerde aan de Rijksuniversiteit te Leiden en de Sorbonne te 
Parijs. Hij was achtereenvolgens advocaat en rechter te Rotterdam. Sins 1974 is hij 
hoogleraar aan respectievelijk de Erasmusuniversiteit te Rotterdam en de 
Rijksuniversiteit te Leiden in de Inleiding tot de Rechtswetenschap. Van 1983 tot 1987 
was hij lid van de Raad van State, sindsdien is hij hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden en de Rijksuniversiteit te Groningen in de Inleiding tot de Rechtswetenschap en 
het Informaticarecht. 

Hij was voorzitter van de Commissie Computercriminaliteit. Hij Is raadsheer
plaatsvervanger in het Gerechtshof te 's-Gravenhage, plaatsvervangend lid van de 
Registratiekamer, plaatsvervangend Kroonlid van de Sociaal Economische Raad en 
bestuurslid van de Stichting Geschillenoplossing in de Automatiseringsbranche. Hij 
treedt veelvuldig op als arbiter. Hij heeft vele publicaties het licht doen zien op het 
gebied van rechtstheorie en juridische informatica. 

Inleiding op 7 oktober 1991 

Wettelijke bescherming en verantwoordingspliclit t.a.v. geautomatiseerde 
gegevensverweri<ing. 

• Kennis is macht. Dat betekent, dat kennis ook ten nadele van anderen kan 
worden gebruikt. We onderscheiden daarbij het storen van de informatie
voorziening, de schending van geheimen en het manipuleren van gegevens. 

• Er zijn ontwikkelingen, die doen verwachten dat computermisbruik sterk zal 
toenemen. Hierbij valt te denken aan: de grotere gebruikersvriendelijkheid van de 
apparatuur, de uitbouw van telematica, het feit dat organisaties en bedrijven sterk 
afhankelijk zijn van elektronische informatieverwerking, en vervolgens het feit, dat 
misbruik zeer snel uitvoerbaar en onbeperkt herhaalbaar is. 

• Maatregelen tegen misbruik van informatie moeten in eerste instantie door de 
burger zelf worden genomen. Het gaat om maatregelen van fysieke, 
organisatorische, logische of juridische aard. Bij de laatste categorie gelden als 
criteria: beschikbaarheid, exclusiviteit (vertrouwelijkheid) en integriteit. 

• Bij vele soorten van contracten dient de ongestoorde gegevensvoorziening 
centraal te staan. Dit geldt zowel bij contracten voor de aanschaf van hardware 
en software als bij turnkey-contracten, onderhoudscontracten, verzekerings
contracten en arbeidsovereenkomsten. Bij de aanschaf van hard- c.q. software 
dient bijzondere aandacht te worden geschonken aan exoneratieclausules. 

• Maatregelen door de overheid ter bescherming van gegevens zullen 
voornamelijk bestaan uit wetgeving. Daarbij doet zich een spanningsveld voor 
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tussen enerzijds de free flow of information en anderzijds de wenselijke 
bescherming van gegevens. 

• Vele bestaande wettelijke bepalingen zijn niet voldoende toegesneden op de 
mogelijkheid van misbruik van gegevens. Met name ten aanzien van het 
strafrecht geldt, dat er wordt gewerkt met andere gegevensdragers dan papier, 
menselijke handelingen worden vervangen door computerhandelingen, de 
strafmaat veelal te laag is, en economische waarden steeds meer bestaan uit 
immateriële goederen. Zo zijn gegevens niet onder het begrip "goed" te 
brengen, zoals dat wordt gebruikt in de bepalingen betreffende diefstal en 
verduistering. 

• Er zijn nieuwe delictsomschrijvingen nodig, onder meer betreffende het verstoren 
van datacommunicatie, het manipuleren van gegevens, computervredebreuk en 
het afluisteren van datacommunicatie. 
Tevens zullen aan de justitiële autoriteiten nieuwe bevoegdheden moeten worden 
verleend, zoals betreffende het vergaren en opnemen van gegevens, het doen 
opheffen van een encriptie en het afluisteren van datacommunicatieverkeer. 

• Men moet zuinig zijn met het maken van nieuwe wettelijke bepalingen, vooral op 
het terrein van het strafrecht. Zo wordt voorgesteld om niet het onbevoegd 
gebruik van een informatiesysteem strafbaar te stellen. Wanneer het onbevoegd 
binnendringen in een informatiesysteem door derden strafbaar is, blijft de houder 
van het systeem verantwoordelijk voor wie hij zelf aan zijn terminals wil toelaten. 

• Ook bij de strafrechtelijke bepaling van computervredebreuk ligt de nadruk op 
het zelf beveiligen door het potentiële slachtoffer. 

• Het verdient overweging om een verplichting tot gegevensbeveiliging op te 
nemen in het vennootschapsrecht. Daartoe kan men denken aan drie varianten: 
- als onderdeel van de jaarrekeningcontrole door de RA; 
- een deskundige (AC-accountant of EDP-auditor) spreekt een oordeel uit m.b.t. 

beschikbaarheid, integriteit en exclusiviteit van de informatievoorziening; 
- de directie neemt in het jaarverslag een verklaring op betreffende de beschik

baarheid, integriteit en exclusiviteit van de gegevensvoorziening, over welke 
verklaring de accountant zich dient uit te laten. 

Per bedrijfstak c.q. branche moeten normen worden ontwikkeld betreffende de 
kwaliteit van de informatievoorziening. 
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Prof. dr. ir. G.C. Nielen 

Professor G.C. Nielen studeerde in 1953 in Wageningen af als landbouwkundig 
ingenieur. Tot 1956 werkte hij als systeemontwerper bij het bedrijf dat thans Unisys 
heet. Tot 1970 werkte hij als systeemontwerper bij Philips; niet in de computer
industrie maar in de automatisering. In 1969 werd hij doctor in de landbouw
wetenschap. Vanaf 1970 was hij als hoogleraar in de informatiesystemen verbonden 
aan de Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg). Sinds 1988 is hij directeur van het 
Raadgevend Bureau Nielen (Voerendaal). 

De lijn in deze carrière Is te vinden in de interesse voor het proces van gegevens
verwerking. "Hoe krijg je een maximum aan informatie, aan kennis uit een minimum 
aan gegevens, aan leesarbeid". In Wageningen heette dat 'theoretische statistiek', 
later heette het 'informatica', weer later 'bestuurlijke informatica' en thans 'informatie
beleid'. De laatste tijd heeft de organisatie van grote en overgrote systemen zijn 
bijzondere aandacht; veel van zijn advieswerk heeft daarmee te maken. 

Boeken: 
1969 Informatiesystemen en het besturen van ondernemingen; Samson Alphen a/d R. 
1970 Information Systems in a Management structure; Tilburg University Press 
1976 De bedoeling van Informatie; Samson 
1979 (met H. de Vries) Het begin van de informatica; Samson 
1981 (met anderen) Gver Informatica-onderwijs; Staatsuitgeverij 
1985 (red) Gemeente, Informatie, Automatisering; Kluwer Deventer 
1988 Gegevensleer; Samson 

Aandachtsgebied: analyse en ontwerp van grote systemen; betekenis en gebruik van 
gegevenstypen; organiseren van informatiebeleid. 

Inleiding op 7 oktober 1991 

Beveiligen,... een computercentrum? 

• WAT beveiligen? 
In een rekencentrum zijn vier zaken te beveiligen: de machinerie (met zijn 
toevoeren), de gegevens, de programma's, het personeel. We praten vandaag 
alleen over de gegevens, dat is een beetje slordig. 

• Beveiligen tegen WAT? 
Hoewel de nadruk vandaag ligt op beveiliging tegen 'inbraak', zijn er nog heel 
wat andere schadelijke factoren te noemen waartegen beveiliging kan worden 
gezocht: 
- onoordeelkundig gebruik 
- storingen (in de machinerie, in de toevoer) 
- virus 
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- het falen van leveranciers 
- brand, aardschokken e.d. 
- oorlogshandelingen 
- terrorisme (inclusief 'acties') 
- beveiligingsmaatregelen! 

• Beveiligen helpt niet echt 
De publicaties van Herschberg tonen buiten twijfel aan, dat een bezeten hacker 
overal doorheen komt. Evenals trouwens een bezeten terrorist. Beveiligingen zijn 
dan alleen vertragingen. 

• Veilig is de vijand van bruikbaar 
Hoe zwaarder een vesting beveiligd is, hoe moeilijker het is om er door dag en tij 
mee om te gaan. Dat kunnen we omdraaien: in het dagelijks gebruik worden 
beveiligingen omzeild, genegeerd, opgeheven. De moeilijkheden van vandaag 
zijn belangrijker dan de gevaren van morgen. 

• Beveiligen kost geld 
We mogen de kosten van beveiligen niet via gemiddelde risico's benaderen. We 
moeten ze afwegen tegen de niet te dragen schadeposten. 

• Beveiligen moet niet per se 
We zouden nooit over het hoofd mogen zien, dat de noodzaak van beveiligen 
ontstaat door het concentreren van informatiesystemen. Waar we de gegevens
verwerking via losjes gekoppelde subsystemen uitvoeren, is het systeem 
onbereikbaar voor schadelijke invloeden. 

• Waarom een computercentrum? 
Het centraliseren van computersystemen levert voordelen op met betrekking tot 
de consistentie van de gegevens en de snelheid van verwerking. Met betrekking 
tot allerlei andere kwaliteitscriteria: beveiliging, flexibiliteit, gebruik van andermans 
spullen, scoort een centrale oplossing laag. Met betrekking tot efficiëntie van 
werken scoort een klein centrum hoog, een groot centrum laag. 

• Hoe centraal is een centrum? 
Centraal is in de praktijk een relatief concept: centraal Is centraler dan decen
traal. Deze bank heeft twee centrums, Fortis heeft er ettelijke, het bankwezen een 
heleboel. 
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Intern Informatie-Bulletin 

DIRECTIEMEDEDELINOEN 

Na het nieuwe gebouw t e r b e z i c h t i g i n g opengesteld t e hebben voor 
onze eigen medewerkers, f a m i l i e l e d e n en vrienden op 7 september 
j l . , i s het nu de beurt aan onze externe r e l a t i e s . 
Op maandag 7 oktober a.s. z u l l e n de deuren van onze gebouwen 
worden opengezet voor ongeveer 225 genodigden, waaronder 
d i r e c t i e l e d e n en medewerkers van a l dan n i e t b i j het CB aan
ge s l o t e n S-banken, l e v e r a n c i e r s van het CB, medewerkers d i e b i j de 
nieuwbouw betrokken z i j n geweest en andere C B - r e l a t i e s . 

Vanaf 13.30 uur op de bewuste dag worden de gasten vejrwacht en 
g e l e i d naar een daartoe i n g e r i c h t e ruimte i n ons (nagenoeg) 
gerenoveerde pand op de begane grond, waar s t r a k s de p r i n t e r s en 
enveloppeermachines s t a a n t e stampen. 

Een tweetal sprekers, t.w. Professor Mr H. Franken en 
Professor Dr I r G.C. Nielen, i s uitgenodigd om onze gasten toe t e 
spreken over het onderwerp 'Computercriminaliteit . . . . , wat doen 
w i j eraan' nadat z i j daartoe door onze b e s t u u r s v o o r z i t t e r , de heer 
Tiemens, z i j n uitgenodigd. 

Om ± 16.00 uur wordt onze M i n i s t e r van J u s t i t i e , 
Mr E.M.H. Hirsch B a l l i n , verwacht om, na z i j n v i s i e over d i t 
onderwerp te hebben gegeven, de officiële openingshandeling t e 
v e r r i c h t e n . 
Na d i t officiële gebeuren kunnen onze gasten zowel de nieuwbouw 
a l s de gerenoveerde oudbouw bekijken, daarbij geholpen door een 
a a n t a l van onze medewerkers die paraat staan om, waar nodig, 
informatie te verstrekken. 
Om ± 18.30 uur s t a a t het einde van deze bijeenkomst gepland. 

U z u l t begrijpen dat zo'n gebeurtenis om nogal wat o r g a n i 
s a t o r i s c h e maatregelen vraagt d i e ook aan onze medewerkers n i e t 
ongemerkt voorbij z u l l e n gaan. 

- I n de e e r s t e p l a a t s verzoeken w i j u a l s vanzelfsprekend 
de werkplekken en kamers i n een o r d e l i j k e en voor bezoekers 
toonbare s t a a t t e hebben en t e houden. 

Van het p a r k e e r t e r r e i n kan d i e dag door het eigen personeel 
geen gebruik gemaakt worden. Die dag kan uitgeweken worden 
naar het p a r k e e r t e r r e i n van ons oude kantoorpand aan de 
Houttuinlaan. 

datum: o i . 10.1991 

nummer: 08/91 
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Het b e d r i j f s r e s t a u r a n t z a l d i e dag n i e t beschikbaar z i j n 
voor het eigen personeel. E r z a l voor worden zorggedragen dat 
vanaf 12.00 uur belegde broodjes beschikbaar z i j n voor de 
lunch. 
De u i t g i f t e h i e r v a n z a l plaatsvinden i n het i n s t r u c t i e l o k a a l 
op de begane grond. 

I n geval van de kant van de pers om nadere informatie 
verzocht wordt verzoeken w i j u deze verzoeken door t e 
v e r w i j z e n naar het d i r e c t i e - s e c r e t a r i a a t , mevrouw 
De V r i e s . 

Voor a l l e personeelsleden i n Woerden d i e n i e t betrokken 
z i j n b i j het openingsgebeuren en n i e t i n ploegendienst 
werkzaam z i j n , e i n d i g t d i e dag de w e r k t i j d i n p r i n c i p e 
om 15.00 uur; één en ander i n overleg met de a f d e l i n g s 
l e i d i n g . 

Tot s l o t z i j nog opgemerkt dat a l l e i n l e i d i n g e n d i e d i e dag ge
houden worden qua g e l u i d en beeld worden opgenomen zodat a l l e 
p e r soneelsleden op een l a t e r moment, indien gewenst, hiervan 
kennis kunnen nemen. 

MEDEDELINGEN ALGEMENE ZAKEN 

Gebleken i s dat n i e t a l l e medewerkers op de hoogte z i j n van het 
f e i t dat i n de nieuwe t e l e f o o n c e n t r a l e a l l e uitgaande gesprekken 
worden "gelogd" i n de telefooncomputer. D i t i n verband met 
s t o r i n g s a f h a n d e l i n g , eventuele doorberekening ed. Van ieder 
uitgaand gesprek wordt vastgelegd: t o e s t e l , datum, t i j d , 
bestemming en gespreksduur. 


