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ELLEN BRONS,
VERTROUWENSPERSOON SOCIAAL PLAN:

MET EMOTIES
BEREIK JE NIKS
Helaas heeft VSB Bank geen echt personeelsblad
meer. We zijn
daarom
blij dat er in dit GOR-bulletin
ruimte beschikbaar
is voor een
interview
met Ellen Brons. Geen dure kleurenfoto's,
maar wel genoeg ruimte om
iemand een verhaal te laten vertellen.
Ellen is een paar
maanden
geleden op voordracht
van de ondernemingsraden
van VSB Bank en CB
Woerden benoemd tot vertrouwenspersoon.
Zij is opvolgster
van de
inmiddels gepensioneerde
Ton Schreuder,
die de afgelopen
jaren
deze
functie
uitoefende.

De functie "vertrouwenspersoon/
klachtenbegeleider" is ingesteld
bij de totstandkoming van het
Sociaal Plan van VSB Bank en
VSB Bank Den Haag. Medewerkers van deze banken en van
het CB Woerden, kunnen van de
diensten van de vertrouwenspersoon gebruik maken als er
problemen of onduidelijkheden
zijn met betrekking tot de uitvoering van het Sociaal Plan. Dit
Sociaal Plan loopt tot 1 januari
1999. Daarnaast is er een apart
Sociaal Plan, dat bij de fusie is
afgesloten voor medewerkers
van VSB Bank Den Haag. Ook
voor problemen bij de uitvoering
hiervan kan de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.
De vertrouwenspersoon heeft het
recht om alle informatie in te winnen die zij voor haar functioneren
nodig heeft. Uiteraard is zij verplicht tot geheimhouding van alle
feiten en gegevens waar zij bij
het uitoefenen van haar functie
kennis van neemt.
Het adres van de
vertrouwenspersoon is:

Ellen Brons
Misschien is het leuk om eerst iets
over jezelf te verteilen. Toevallig weet
ik dat je heel vroeger apenverzorgster
bent geweest. Dat is kennelijk een
uitstekende basis voor een carrière in
de bankwereld?
Ellen: "Apenverzorgster ben ik tot
op heden nog steeds, er is niks veranderd! Ik heb inderdaad vier jaar
bij een dierentuin gewerkt. Rond
1966 ben ik bij de Nutsspaarbank
's-Gravenhage in dienst gekomen.
Daar ben ik baliemedewerkster

geweest. Later heb ik op het hoofdkantoor gewerkt, waar ik heb geholpen met het vervangen van de oude
ponsbandenmachines door een
nieuw terminalsysteem. Daarbij heb ik
opleidingen gedaan en sjeesde ik alle
kantoren langs om ze te ondersteunen op het moment dat ze naar het
nieuwe systeem overgingen. Daarna
kreeg ik een functie als opleidingsmedewerkster aangeboden. Maar ik
werkte inmiddels al zes of zeven jaar
bij de bank, dus ik wilde wel eens wat
anders doen. Toen ben ik reisleidster
(lees verder op volgende pagina )
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Het telefoonnummer van Ellen
Brons is (030) 57 66 78. Wanneer
zij niet aanwezig is, dan wordt de
telefoon opgenomen door het
secretariaat van P&O. Het secretariaat zorgt ervoor dat Ellen zo
snel mogelijk terugbelt.

geworden en heb ik de bankwereld
voor enige jaren vaarwel gezegd.
In 1980 -inmiddels had ik ook Nederlands gestudeerd- reageerde ik op
een advertentie van het Computercentrum Bondsspaarbanken. Daar
zochten ze een redactioneel medewerkster. Bij het CB heb ik me elf jaar
beziggehouden met het schrijven van
handleidingen en het geven van
opleidingen. Vier jaar geleden ben ik
overgeplaatst naar de VSB Bank in
Utrecht. Ik verzorg nog steeds opleidingen en ik assisteer bij de organisatorische invoering van WPO."

horen hebben gekregen en die zich
afvragen of dat wel klopt. Het eerste
wat ik dan roep is: niks mondeling,
eerst op schrift laten zetten, want dan
kun je er op je gemak naar kijken.
Mensen zijn vaak heel geëmotioneerd
als ze bi] mij komen. Voor mij is het
belangrijkste dat ik ze eerst tot rust
zie te krijgen, want met emoties
bereik je gewoon niks. Het gaat vaak
om mensen die zich door een
personeelsadviseur of hun chef
onterecht behandeld voelen. Wat vaak
gebeurt en wat ik eigenlijk niet juist
vind, is dat mensen plotseling in hun
eentje tegenover twee of drie anderen
komen te zitten. Daardoor krijgen ze
een machteloos gevoel, ze klappen
dicht of ze raken in paniek."
Wat l<rijgen ze in zo'n gespreid dan te
horen, dat ze het niet goed doen?

Bij liet CB heb je zes jaar in de
ondernemingsraad gezeten. Je bent
zeifs enige jaren voorzitster geweest.
Je bent dus geen onbel<ende in het
vertegenwoordigend
overieg.
"De ondernemingsraad is hartstikke
leuk werk, maar je kent het zelf ook
wel: het ondankbare dat er toch wel
bijzit. Je zit eigenlijk altijd tussen twee
vuren in. Maar ik vind het nog steeds
heel erg belangrijk. Tegenwoordig zit
ik in de achterbancommissie van
VSB Bank.
Een tijdje geleden las ik dat er een
vacature was voor de functie van
vertrouwenspersoon. Daar heb ik op
gereageerd. Na een gesprek met een
commissie ben ik door de ondernemingsraad voorgedragen bij de
directie van VSB Bank. Ik ben daarop
door de directie benoemd. Als
vertrouwenspersoon ben ik ook alleen
maar aan de directie verantwoording
verschuldigd, maar ik heb natuurlijk
wel heel veel contacten met de
ondernemingsraad en met de
afdeling P&O."
Wat houdt jouw functie in?
"De vertrouwenspersoon is ingesteld
vanuit het Sociaal Plan. Daarin staat
dat als mensen problemen krijgen
met de toepassing van dat plan, zij
een vertrouwenspersoon kunnen
inschakelen. Iemand die kan bemiddelen in toestanden die daardoor
ontstaan of als mensen zich onzeker
voelen. Ik krijg bijvoorbeeld telefoontjes van mensen die mondeling iets te

"Als iemand het niet goed doet, dan
hoort dat in een functioneringsgesprek thuis. Als slecht functioneren
misbruikt wordt bij de uitvoering van
het Sociaal Plan, dan kom ik daar
onmiddellijk tegen in opstand. Je hoort
iemand te beoordelen tijdens het werk.
Als je allemaal negatieve beoordelingen hebt dan weet je -en dan hoef je
ook niet bij mij te komen- dat je daardoor uiteindelijk op straat kan komen
te staan. Maar als mensen jaren goed
beoordeeld zijn en nu ineens te horen
krijgen dat ze niet goed voldoen, dan
klopt er iets niet.
Het gebeurt ook dat mensen helemaal
niet voorbereid zijn op wat er gaat
gebeuren. Ook dat is een onderdeel
van het Sociaal Plan: mensen moeten
weten wat ze kunnen verwachten als
er een reorganisatie op komst is. Dat
moet dus van tevoren bekend worden
gemaakt. Als dat niet gebeurt, dan
worden de mensen overdonderd.
Sommigen laten zich overdonderen,
maar er zijn ook mensen bij die mij
dan bellen.
Het Sociaal Plan treedt in werking als
er arbeidsplaatsen verdwijnen.
Iemand kan dan een andere functie
aangeboden krijgen. Of er wordt
verteld dat ze beter extern kunnen
gaan kijken. Als ze het daar niet mee
eens zijn, dan kunnen ze met mij
contact opnemen. Dat kunnen ze ook
doen als ze problemen hebben met
de uitvoering van het Sociaal Plan.
Bijvoorbeeld als ze niet weten of ze
voor begeleiding door het Mobiliteitsbureau moeten kiezen."
Je noemt het Mobiiiteitsbureau. Wat
heeft dat met jouw functie te malden?
"Ik heb wel contacten met het
Mobiliteitsbureau, maar het heeft op
zich niets met mijn functie als
vertrouwenspersoon te maken. Het
enige wat ik kan doen, is mensen
erop te wijzen dat er misschien

mogelijkheden zijn om van het
Mobiliteitsbureau gebruik te maken.
Dit moet dan wel in overleg met het
management en met de personeelsadviseur gebeuren. Het Mobiliteitsbureau kan op zoek gaan naar
geschikte vacatures, of het kan
helpen als iemand zich wil laten
omscholen.
Maar ik kan me wel voorstellen dat
veel mensen denken dat het Sociaal
Plan en het Mobiliteitsbureau iets met
elkaar te maken hebben. Ik heb dat
zelf ook lang gedacht. Die verkeerde
associatie is ontstaan doordat mijn
voorganger Ton Schreuder daar zat.
Maar die heeft dat alleen gedaan
omdat er bij dat bureau ruimte
beschikbaar was, en ook omdat hij
niet op het hoofdkantoor van de bank
wilde zitten. Die ruimte in Amsterdam
is er nog, ik kan daar zo gaan zitten
als ik mensen wil spreken.
Het is meestal het beste om mensen
op neutraal terrein te laten komen.
Vaak hebben ze al zoveel meegemaakt binnen de bank, dat ze een
rood waas voor de ogen krijgen als
ze 'VSB Bank' zien staan. Als ik een
afspraak met iemand maak, dan neem
ik meestal een neutrale plaats zoals
een restaurant. Want als anderen zien
dat iemand bij de vertrouwenspersoon
zit, dan denken ze meteen dat er wel
wat aan de hand zal zijn."
Heö je ai veei mensen l<unnen
hei pen?
"Ik heb nog niet echt veel ervaring,
maar ik ben al wel met diverse zaken
bezig. Ik word ook dagelijks gebeld.
Het verontrust me wel een beetje dat
er zoveel mensen in de problemen
zitten. Het vervelende is dat deze
functie een tijdje niet vervuld is
geweest, waardoor er dingen zijn
blijven liggen. Die zijn vaak wel bij de
ondernemingsraad terecht gekomen,
maar er zijn ook zaken waarbij het
proces al zover is dat ik nog maar
een enkel advies kan geven. Het was
kennelijk moeilijk om iemand te
vinden.
Het is ook een heel moeilijke baan.
Op grond van de ervaringen van mijn
voorganger is afgesproken, dat ik in
principe 40% van mijn tijd aan deze
functie besteed. Dat wil ik ook graag,
want door mijn normale functie kom ik
vaak in het land en vang ik een
heleboel dingen op. Maar misschien is
het nodig om van die 40% af te gaan
wijken. Bij de bank zijn ze nu druk
bezig met reorganiseren. Daardoor
krijg ik veel telefoontjes van mensen
die horen dat ze een andere functie
aangeboden krijgen."
Je doet dit wert< aiieen. Je l<unt dus
eigeniijl< niet met val<antie?
"Dat is niet helemaal waar, want ik
kan altijd mensen van de onderne-

mingsraad inschakelen. Ik heb elke
maand contact met de ondernemingsraad en dan bespreken we de
signalen die ik of zij binnenkrijgen.
Als bijvoorbeeld blijkt dat er in een
regio iedere keer hetzelfde soort
problemen voorkomt, dan klopt er in
die regio iets niet en dan ga ik dus
actie ondernemen.
Verder heb ik regelmatig overleg met
Gerrit Siegert (hoofd P&O). Die wil
natuurlijk ook weten wat er speelt. Als
ik merk dat een personeelsadviseur
of een leidinggevende steeds
dezelfde fouten maakt, dan bespreek
ik dat met hem. Overigens probeer ik
altijd eerst te bemiddelen als er
problemen zijn. Ik heb er een hekel
aan om meteen bij de directie aan te
kloppen, dat doe ik dus niet."

Je behandelt alleen zaken die met het
Sociaal Plan te maken hebben?
"Ja. Bij de meeste bedrijven behandelt de vertrouwenspersoon ook
klachten in verband met seksuele
intimidatie. Daarvoor is bij ons
officieel de bedrijfsarts aangewezen.
Alleen als mensen dat soort
problemen hebben en daarmee liever
niet naar de bedrijfsarts lopen, dan
kunnen ze ook eerst bij mij terecht. In
overleg neem ik dan vervolgens
contact op met de bedrijfsarts."

Voel je je niet te jong voor dit werk?
Lachend zegt Ellen: "Eigenlijk wel ja!
Nee hoor, ik ben 5 1 . En het is juist
een voordeel dat ik wat ouder ben. En
je mag er best inzetten dat ik zelf bij
de VSB ook problemen heb meegemaakt. Ik ben ook wel eens heel raar

in mijn functie behandeld. Daardoor
weet ik echt hoe rot mensen zich
voelen op zo'n moment. Ik wist ook
niet waar ik naartoe moest. Ik wist wel
dat er een vertrouwenspersoon was,
maar op een of andere manier heb ik
er toen niet bij stilgestaan dat ik daar
terecht zou kunnen.
Ik heb ook geleerd dat je met emoties
weinig bereikt. Hoe moeilijk dat ook
is: je moet je emoties in toom proberen te houden, want daar maak je het
alleen maar erger mee. Waar ik
mensen ook voor probeer te behoeden
is dat ze zich ziek melden. Dat is ook
een heel verkeerde methode om je
gelijk proberen te halen.
Mijn werk is het om mensen te helpen
zonder het inschakelen van kantonrechters en dergelijken, want meestal
red je het daar ook niet mee. Je wint
het misschien wel, maar als de
arbeidsverhoudingen zijn verstoord
dan heb je uiteindelijk nog niks. Ik wil
proberen om mensen op een goede
en nette manier door de bank
behandeld te laten worden. De bank
is er niet op uit om mensen
overspannen op straat te schoppen.
Het kan heel triest zijn als mensen
eruit moeten of een andere functie
aangeboden krijgen. Maar als het
Sociaal Plan op een goede manier
wordt toegepast, dan is er alles aan
gedaan om het leed zoveel mogelijk
op te vangen.
Maar het blijft een pittige taak, omdat
je niet iedereen tevreden kunt stellen.
En bij sommige mensen heb ik het idee
dat het echt beter is dat ze buiten de
bank gaan; die hebben zoveel meegemaakt dat ze het hier gewoon nooit
meer vinden. Dat probeer ik ze

duidelijk te maken, tenminste als ze
er de leeftijd voor hebben. Want als je
eenmaal 48 of 49 bent dan hoef je
ook niet meer buiten de bank te
zoeken."

Inmiddels is Fortis druk aan het
reorganiseren geslagen. Wat
betekent dat voor jouw functie als
vertrouwenspersoon?

.;

"Geen idee. Het Sociaal Plan geldt tot
1 januari 1999 en ondertussen kunnen er zoveel dingen veranderd zijn.
Ik denk dat ons wel het een en ander
te wachten staat, door dat gebeuren
met die 'business units'. Misschien
komt er wel weer een nieuw Sociaal
Plan achteraan. Maar ik kan dat
absoluut niet inschatten. Ik denk dat
niemand dat kan."
Tot slot laat Ellen weten dat ze altijd
te bereiken is, ook als ze niet op haar
kamer zit: "Het secretariaat pakt mijn
telefoon op zodra die drie keer is
overgegaan. Daar weten ze dat het
vertrouwelijk kan zijn. Ze gaan ook
niet roepen dat die-en-die mij heeft
gebeld. Een heel enkele keer geef ik
mensen ook mijn privé-nummer. Maar
het is niet de bedoeling dat iedereen
mij thuis gaat bellen, anders heb je
kans dat ik vandaag of morgen ook
naar een vertrouwenspersoon moet.
Ik hoop dat ik mensen echt kan
helpen, maar dan moeten ze me wel
opbellen. Er zijn helaas ook mensen
die zelfs de vertrouwenspersoon niet
vertrouwen, en dan is er natuurlijk
weinig voor ze te doen."
Nico Spilt
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