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a * orxiernemingsraad 

Beste collega's, 

In december verscheen het laatste infOR
matiebulletin uit 1991 (nummer 5/91). Een 
van de reacties hierop was dat het nogal 
dik was. Het had nog dikker gekund, 
want u heeft ook nog het nieuws uit onze 
commissie VGW tegoed. Een verslag van 
de secretaris van deze commissie treft u 
hieronder aan. In ons vorige bulletin kon
digden we ook aan dat we uitgebreider 
zouden ingaan op de verschillen tussen 
het oude en het nieuwe pensioenregle
ment. Enkele dagen daarna verscheen 
een bulletin van de directie, dat voor een 
groot deel aan dit onderwerp was gewijd. 
Wij hebben hieraan weinig meer toe te 
voegen. 

In ons vorige bulletin schreven we over 
het onderzoek naar de tijdlijnen in het be
talingsverkeer. De vertragingen blijken 
(calamiteiten buiten beschouwing gela
ten) in het voortraject te ontstaan, dus bij 
de banken en niet bij onze afdeling Beta
lingsverkeer. In ons vorige bulletin maak
ten we trots melding van onze afsluitbare 
publicatiekastjes; hieraan kunnen we toe
voegen dat ook de Personeelsvereniging 
de hand heeft weten te leggen op een 
sleuteltje. 

We hebben ons voorgenomen om voor
taan zo spoedig mogelijk na een overleg
vergadering met een inKDRmatiebulletin te 
komen. Dat is vorig jaar niet steeds ge
lukt, onder andere doordat de nieuwe OR 
pas na de zomervakantie goed in zijn jas
je kwam te hangen. 

Verslag van de commissie VGW 

De VGW-commissie heeft zich direct, en 
indirect via de ARO (Adviescommissie 
Ruimtelijke Ordening) en de Kunstcom
missie, beziggehouden met de volgende 
zaken: 

Het onderhoud van kopieerapparaten en 
laserprinters is aan de orde geweest. De 
filters tegen te veel ozon-verspreiding 
worden nu vaker vervangen. De kopieer
apparaten zijn uit de te kleine en onge-
ventileerde ruimtes verwijderd en ver
plaatst naar een betere plaats. De pro-
duktie-laserprinters in de oudbouw heb
ben een plaats dichter bij de ramen ge
kregen zodat er minder last ondervonden 
wordt van de tonerdeeltjes. Ook is er wat 
gedaan aan de tocht die onstond door de 
luchtverversingsapparatuur op de printer
zaal. De cbscript-gebruikers zullen ge
merkt hebben dat met ingang van 7 fe
bruari bij het printen op de laserprinter het 
aantal voorbladen is teruggebracht van 2 
naar 1. 

Na het gereedkomen van de nieuwbouw 
zijn er nog vele zaken behandeld. Er is 
een verkeersplan voor om het gebouw 
heen in de maak. De fietsenstalling zal 
nog met een segment uitgebreid worden, 
en zal een stuk in de richting van de 
spoorbaan opgeschoven worden. Er is 
namelijk op dit moment een nogal on
overzichtelijke hoek bij het linker toe
gangshek. 

De overloopbrug tussen de twee gebou
wen blijkt zich op de vluchtroute van som
mige vogels te bevinden. Er wordt nog 
gedacht over een oplossing tegen het 
zich te pletter vliegen van deze dieren. 
Een silhouet van een roofvogel lijkt een 
voor de hand liggende oplossing, maar 
stuit op bezwaren van de architect. 

De mogelijkheid om de in de kantine ge
kochte artikelen m.b.v. de toegangskaart 
te betalen is nog steeds niet operationeel. 
De kosten voor het BEA-net (betaalauto
maten) blijken te hoog te liggen. Er moet 
namelijk voor elke transactie een bedrag 
betaald worden. Ook hiervoor geldt dat er 
naar andere mogelijkheden gezocht 
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wordt. Het aanduiden van het niet-rokers-
deel werkt nog niet goed, omdat er on
sportieve collega's zijn die de bordjes ver
plaatsen of zelfs vernielen. De bedoeling 
is om het niet-rokersdeel aan de kant van 
het buffet te plaatsen. 

Er zijn op alle etages zogenaamde milieu
boxen geplaatst. Hierin kunnen zaken als 
oude inktlinten, lege stiften (watervast, 
white board enz.) en batterijen in gedepo
neerd worden. Via het intern informatie
bulletin zal nog bekend gemaakt worden 
wat er precies wel en niet in gedeponeerd 
mag worden. 

Er leven ideeën om de situatie in de trap
portalen te verbeteren. Zaken als etage
aanduiding d.m.v. een cijfer op de muur, 
trapleuningen aan beide zijden van de 
trap, en betere waarschuwingsbordjes te
gen de hoge drempels lijken geen over
bodige luxe. Inmiddels is dit laatste ach
terhaald, omdat er al enige drempels ver
laagd zijn. Ook is het idee geopperd om 
de traptreden aan de voorzijde te voor
zien van een gekleurde streep. Hierdoor 
is vooral bij het naar beneden lopen beter 
te zien waar welke trede eindigt en waar 
de volgende begint. 

Op initiatief van de Kunstcommissie is er 
inmiddels een tweetal kunstvoorlichtingen 
geweest over de afbeeldingen die in de 
gangen hangen. Deze voorlichtingen heb
ben veel positieve reacties opgeleverd. 

De klachten over reflecties van de binnen
zijden van de zonneschermen zijn nog 
nog niet opgelost. Er is contact geweest 
met een firma die een coating hiertegen 
heeft, maar dit is officieel teruggeblazen 
door de directie. Wordt vervolgd. 

De BHV (bedrijfshulpverlening) is aanwe
zig geweest op een bijeenkomst van de 
VGW-commissie. De bedoeling is dat dit 

enkele malen per jaar zal gaan geschie
den. De VGW (en de OR) zal als onder
steunende partij voor de BHV gaan die
nen, en het overleg zal voorkomen dat er 
dingen dubbel of juist niet uitgevoerd wor
den. 

De BHV-pagina's in de telefoongidsen zijn 
ook aan een volledige revisie toe. Zodra 
de renovatie van de oudbouw klaar is, zal 
er een complete nieuwe versie uitkomen. 
Ook moet er minimaal een keer per jaar 
een ontruimingsoefening plaatsvinden. 
Tot voor kort stuitte dit aan de kant van 
Produktie op grote bezwaren (continuïïeit 
enz.), maar iedereen is nu toch wel gaan 
inzien dat als de eerste oefening samen
valt met een echte calamiteit, dit toch echt 
te laat is. 

De klachten in sommige kamers over de 
luchtverversing (tocht, etensluchtjes) zijn 
in behandeling. Er blijkt een constructie
fout in de kleppen van de luchtkanalen te 
zitten, waardoor er op sommige plaatsen 
te veel en op andere plaatsen juist te wei
nig lucht circuleert. Dit zal z.s.m. verhol
pen worden. 

Zoals jullie zien zijn/waren er veel zaken 
voor verbetering vatbaar. Veel had be
trekking op de huisvesting. Indien jullie 
hierover ideeën en/of klachten hebben, is 
de snelste manier om hier wat aan te 
doen contact op te nemen met Algemene 
Zaken (dhr. Meussen). Deze afdeling is 
verantwoordelijk voor alle zaken met be
trekking tot de huisvesting. 

Met alle ideeën met betrekking tot Veilig
heid, Gezondheid en Welzijn tijdens het 
werk, kun je altijd bij de VGW-leden aan
kloppen. 

Tot zover het verslag van de secretaris 
van de commissie VGW. 
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Overlegvergadering van 11 februari 
1992 

Hieronder volgt een verslag van het over
leg dat wij op 11 februari met de directie 
hadden. De eerstvolgende overlegverga
dering met de directie staat genoteerd op 
14 april. 

De Nutsspaarbank 's-Gravenhage heeft 
een fusie met de VSB of een andere 
spaarbankconglomeratie steeds afgewe
zen met de uitdrukking "small is beauti-
fur. De laatste jaren bleek dat "small" 
vooral op de winstcijfers betrekking te 
hebben, vandaar dat eind vorig jaar toch 
een beslissing werd genomen: er zou met 
de VSB een onderzoek gaan plaatsvinden 
naar een mogelijke samenwerking. Dit on
derzoek is inmiddels in volle gang; de be
doeling is dat er in mei een beslissing kan 
worden genomen. Een niet onbelangrijk 
onderdeel van dit onderzoek betreft de 
automatisering. In de werkgroep die zich 
met dit onderwerp bezighoudt is uiteraard 
ook deskundigheid uit het CB vertegen
woordigd. 

Den Haag heeft zoals bekend een eigen 
computercentrum - ooit is deze bank 
enige tijd lid geweest van het CB, maar 
een jaar of tien geleden, kort na de con
versie naar INA, besloot men de automa
tisering weer in eigen hand te nemen — 
en ook een eigen visie op de automa
tisering. De technologie zal volgens Den 
Haag in de richting moeten gaan van een 
"client/server" architectuur: het tijdperk 
van de traditionele mainframe-architectuur 
is voorbij. Op dit moment wordt onder
zocht in hoeverre "client/server" iets an
ders is dan de "werkplekondersteuning" 
die VSB en CB voor ogen hebben. In ver
band met dit onderzoek is het technische 
deel van het WPO-project tijdelijk gestopt. 
Men verwacht dat het onderzoek naar de 
automatisering eind februari gereed is. 

Afgezien van het leveren van deskundig
heid is de rol van het CB in dit fusie-on
derzoek minimaal, laat staan dat wij hier 
als ondernemingsraad iets over te vertel
len hebben. Ongetwijfeld zullen er gevol
gen zijn voor onze organisatie, en mis
schien ook voor de juridische structuur 
van ons bedrijf. 

Ziektekostenverzekering 

In ons vorige bulletin deelden wij reeds 
mee dat de directie besloten heeft, de col
lectieve ziektekostenverzekering over te 
hevelen van Delta Lloyd naar AMEV. De 
reden hiervan is, dat het CB ook zijn be-
drijfsverzekeringen heeft ondergebracht 
bij de AMEV, waardoor de korting van 
Delta Lloyd op de ziektekostenverzeke
ring zou komen te vervallen. De premie bij 
de AMEV kan hoger zijn dan de premie 
die vorig jaar moest worden betaald, 
maar is lager dan de nieuwe premie die 
Delta Uoyd in rekening zou hebben ge
bracht. 

De OR heeft daarom geen bezwaar ge
maakt, temeer niet omdat de AMEV heeft 
toegezegd dat de verzekeringsvoorwaar-
den in geen enkel opzicht slechter zullen 
zijn dan die van Delta Uoyd. Als het goed 
is, zal de volledige polis van AMEV een 
dezer dagen verschijnen. 

Onder andere naar aanleiding van vragen 
uit de achterban, hebben we dit onder
werp op de agenda van de overlegverga
dering van 11 februari gezet. Dit heeft tot 
de hieronder weergegeven conclusies ge
leid: 

Mocht de interpretatie van polisvoorwaar
den door AMEV in negatieve zin afwijken 
van die door Delta Uoyd, dan kunt u het 
beste contact opnemen met Personeels
zaken. Via onze directie zal dan contact 
worden opgenomen met AMEV. 
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De door Delta Lloyd opgebouwde dos
siers worden niet overgedragen aan 
AMEV, behalve wanneer u er als verze
kerde belang bij heeft dat dit wel gebeurt. 
In verband met uw privacy dient u dan 
zelf contact op te nemen met de verzeke
ringsmaatschappijen. Bij Personeelsza
ken weet men wie u hiervoor kunt bena
deren. 

Voor wat betreft de verhoging van de 
AWBZ-premie deelt onze directie het be
kende werkgeversstandpunt: deze premie 
wordt niet aangemerkt als onderdeel van 
de particuliere ziektekostenverzekering, 
en komt daarom niet in aanmerking voor 
subsidie. Uw hoop dient derhalve geves
tigd te zijn op wat de vakbonden er in de 
CAO-onderhandelingen weten uit te sle
pen. 

Pensioenverzekering 

Zoals in de inleiding van dit bulletin ge
steld, zullen we verder niet inhoudelijk op 
de pensioenverzekering ingaan. In januari 
heeft de heer Huyg een presentatie ver
zorgd over dit onderwerp. Voor deze pre
sentatie bleek een grote belangstelling te 
zijn. Op ons verzoek zal deze presentatie 
worden herhaald op een tijdstip in de 
ochtend. Verder kunt u natuurlijk, in geval 
van persoonlijke vragen, een afspraak 
maken met de afdeling Personeelszaken. 

Voorstel kinderopvang 

Zoals aangekondigd, heeft de onderne
mingsraad een initiatiefvoorstel betreffen
de kinderopvang aan de directie voorge
legd. 

Ons definitieve voorstel wijkt af van wat 
we in ons vorige bulletin schreven: het 
bedrijf reserveert geen opvangplaatsen, 
maar de medewerker of medewerkster 
moet zelf een opvangplaats regelen. 

waarna het bedrijf een deel van de kosten 
vergoedt. Hieronder volgt een samenvat
ting van ons voorstel: 

Kinderopvang is, zoals aangegeven in het 
regeringsstandpunt kinderopvang, een 
gemeenschappelijk belang en daarmee 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van ouders, overheden en arbeidsorgani
saties. De arbeidsorganisaties stimuleren 
de uitbreiding van kinderopvang via CAO-
afspraken over kinderopvang, zoals bij
voorbeeld in de CAO voor het bankbe
drijf. Onder kinderopvang wordt in de 
CAO voor het bankbedrijf verstaan de 
voorschoolse opvang van kinderen in de 
leeftijd van O tot 4 jaar tijdens werkuren. 

Voor de ondernemingsraad is e.e.a. aan
leiding een initiatiefvoorstel te maken over 
kinderopvang, rekening houdende met de 
in het bankbedrijf reeds gemaakte afspra
ken en bekende wensen. Een regeling 
voor kinderopvang zou dan, naar analo
gie van de CAO voor het bankbedrijf, aan 
de volgende criteria moeten voldoen: 

— De regeling is bestemd voor alle mede
werkers/medewerksters met een arbeids
contract van meer dan 1/3 deel van de ar
beidstijd. De bijdrage geldt uitsluitend 
voor de op het huisadres wonende eigen, 
pleeg- en/of stiefkinderen. De werkne
mer/werkneemster treft zelf maatregelen 
voor kinderopvang bij een instelling of 
een opvang die voldoet aan de gemeen
telijke verordening op de kinderopvang. 

- De bijdrage van de werkgever be
draagt 50% voor de kosten voor kinder
opvang met een maximum van ƒ 300 per 
maand bij een arbeidscontract voor volle
dige arbeidstijd. Bij afwijkende arbeidstijd 
geldt een bijdrage naar rato. Deze bijdra
ge voor kinderopvang vindt maandelijks 
gelijktijdig met de salarisbetaling plaats. 
Een half uur voor en na werktijd van de 
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werknemer/werkneemster wordt mee
geteld bij de kosten, en de berekening 
van de bijdrage voor kinderopvang. 

— Na een proefperiode van een jaar zal 
een evaluatie zal plaatsvinden met onder
nemer en ondernemingsraad. 

De directie heeft toegezegd spoedig op 
bovengenoemd voorstel te reageren. 

In de rondvraag van de overlegvergade
ring van 11 februari zijn de in de Perso
neelsgids opgenomen tarieven aan de 
orde gesteld. Dit naar aanleiding van 
onze vraag of de kilometervergoeding 
geen bijstelling behoeft. U hoort hier nog 
van. 

Commissie arbeidsvoorwaarden 

In ons vorige bulletin berichtten we over 
de commissie die zich bezighoudt met het 
onderzoeken van de arbeidsvoorwaarden 
bij het CB en bij de VSB, en de nog niet 
door het CB geadopteerde CAO-bepalin-
gen. Deze commissie bestaat uit verte
genwoordigers van Personeelszaken en 
leden van de OR. 

De rapportage van deze commissie zal 
begin maart gereed zijn. Daarna zullen di
rectie en ondernemingsraad gaan bekij
ken in hoeverre het mogelijk is de ver
schillen tussen de arbeidsvoorwaarden bij 
het CB en de VSB te minimaliseren. Onze 
achterban bereiden we er vast op voor, 
dat dit een kwestie van geven en nemen 
zal worden. 

Er heeft een discussie plaatsgevonden 
over de wettelijke status van onze Perso
neelsgids. Het gaat hier om een passage 
in paragraaf 2.1: "De status van dit perso-
neelsreglement is die als bedoeld in het 
Burgerlijk Wetboek art. 1637j." Voor de in
dividuele werknemer is deze verwijzing 
naar de wet in de praktijk niet van belang, 
voor de ondernemingsraad echter wel, 
omdat hierop ons instemmingsrecht inge
volge de Wet op de Ondernemingsraden 
is gebaseerd. We zullen u niet lastigvallen 
met deze discussie. Om niet in een con
flictmodel te geraken, is afgesproken dat 
deze passage in de gids blijft staan. 

OR-vergaderingen in de komende tijd: 10 
maart, 19 maart, 9 april. Overlegvergade
ring met de directie: 14 april 1992. 
Heeft u vragen of opmerkingen betreffen
de de ondernemingsraad: onze deur 
staat altijd open! 
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Beste collega's, 

Sinds ons vorige bulletin, dat eind februari 
verscheen, zijn er twee overlegvergade
ringen met de directie geweest: op 14 
april en op 16 juni 1992. Hieronder be
handelen wij de belangrijkste onderwer
pen uit de afgelopen periode. Verder 
vindt u in dit bulletin een kort verslag van 
de ISO-bijeenkomst op 7 april. 

Van 13 t/m 15 mei volgden wij een OR-
cursus in de Koningshof te Veldhoven, 
een voormalig klooster, waar wij gelou
terd weer uit zijn gekomen. Op 26 juni 
was er een Ledenvergadering van het 
CB. Besproken werden het financieel jaar
verslag 1991, dat onlangs is verschenen, 
en een samenvatting van de activiteiten 
van de Raad van Advies. Op deze verga
dering (20 minuten) was onze voorzitter 
als waarnemer aanwezig. 

Tegemoetkoming kosten 
kinderopvang 

In ons vorige bulletin hebben we u geïn
formeerd over ons initiatiefvoorstel kinder
opvang. Op dit voorstel is door de directie 
positief gereageerd. Met ingang van 1 juli 
1992 kunnen personeelsleden van het 
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. De inhoud van 
de regeling is inmiddels opgenomen in 
paragraaf 2.18.8 van de personeelsgids. 

De regeling wijkt op enkele punten af van 
ons voorstel. Zo bedraagt de maximum
vergoeding ƒ 250 per kind (maximaal 
twee kinderen) in plaats van ƒ 300 per ge
zin. Het belangrijkste verschil is, dat al
leen vrouwen en alleenstaande mannen 

een beroep op deze regeling kunnen 
doen. De reden dat niet-alleenstaande 
mannen worden uitgesloten, moet ge
zocht worden in de bank-CAO, waar onze 
directie zo min mogelijk van heeft willen 
afwijken. 

Waarom de bank-CAO deze categorie 
mannen uitsluit, is niet helemaal duidelijk. 
Misschien wil men op deze manier 
misbruik (man en vrouw vragen elk bij 
hun eigen werkgever om een vergoeding) 
voorkomen. Maar goed, wie weet wat 
voor fraaie VSB-regeling we over een jaar 
krijgen. 

Aanpassing werktijdenregeling 

Enige tijd geleden ontvingen we van de 
directie het verzoek, in te stemmen met 
enkele aanpassingen in de werktijden
regeling. Dit verzoek was gebaseerd op 
afspraken die vorig jaar tussen directie en 
ondernemingsraad zijn 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 geldt 
met name voor de secretariaten en voor 
afdelingen als Personeelszaken en Ser
vices. 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 kun
nen. 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 echter 
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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 urensaldo dat je teveel of te weinig 
mag hebben blijft gelijk, namelijk twee 
uur. 

Bovengenoemde verbeteringen konden, 
nadat de OR had ingestemd, ingaan op 1 
juli 1992. Paragraaf 2.6 van de perso
neelsgids is inmiddels aangepast. 

In de overlegvergadering van 16 juni zijn 
ook de openingstijden van het bedrijfs
restaurant ter sprake gekomen. Naar aan
leiding hiervan heeft de directie besloten 
deze tijden aan te passen ter wille van de
genen die vroeg beginnen, en dus vroeg 
honger krijgen. Ook wordt er nog nage
dacht over een oplossing voor de mede
werkers die in ploegendienst werken: 
voor hen zijn de wachttijden bij de kassa 
extra hinderlijk, omdat de tijden waarop zij 
kunnen gaan lunchen vastliggen. 

Standby-regeling Services 

Enkele maanden geleden is voor de afde
ling Services de standby-regeling van toe
passing verklaard. Dat wil zeggen dat de 
medewerkers van deze afdeling bij toer
beurt een "pieper" mee naar huis nemen. 
Aanleiding voor deze maatregel was een 
door menselijke fouten veroorzaakte 
storing in de computer van een van de af
nemers van het CB, gevolgd door een 
gebrekkige communicatie naar deze afne
mer vanuit het CB. Vooral dit laatste is 
voor de directie aanleiding geweest met 
krachtige hand enkele organisatorische 
bijstellingen te plegen. Als gevolg hiervan 
is bij een aantal medewerkers de indruk 

gewekt dat zij geslachtofferd werden voor 
fouten die elders zijn gemaakt. 

Inmiddels is er gelukkig, mede dankzij be
middeling van de ondernemingsraad, 
weer sprake van een situatie waarbij de 
medewerkers van Services gemotiveerd 
dat werk kunnen doen dat van ze wordt 
verwacht: service verlenen. Ook boven
genoemd incident lijkt met een sisser te 
zijn afgelopen. 

Fusie VSB en Den Haag 

In de overlegvergadering van 16 juni is 
gesproken over het rapport van de com
missie Dataprocessing. Dit rapport is een 
van de bijlagen van het fusiecontract tus
sen VSB en Den Haag. Deze commissie, 
waarin ook mensen van het CB hebben 
geparticipeerd, heeft zich beziggehouden 
met de automateringsaspecten van de 
fusie. In het rapport zijn afspraken vast
gelegd over een nieuw te ontwikkelen in
formatiesysteem ter ondersteuning van 
de bankprocessen; dit nieuwe systeem 
zou binnen een jaar of vier klaar moeten 
zijn. Het rapport gaat soms erg gedetail
leerd in op bepaalde zaken; zelfs de 
naam van het te gebruiken tekstvenwer-
kingspakket wordt genoemd. In andere 
delen van het rapport is men filosofischer, 
bijvoorbeeld wanneer men iets probeert 
te zeggen over de besparingen (met een 
mooi woord "synergie-effecten") die 
mogelijk zijn als gevolg van het samen
voegen van de automatiseringsafdelingen 
(CB, l&A, Den Haag). 

Voorlopig zal er weinig te besparen zijn: 
er moet een nieuw systeem worden ont
wikkeld, terwijl er tegelijk twee andere 
systemen (SPRINT en Den Haag) opera
tioneel gehouden moeten worden. Zelfs 
met de werkgelegenheid van onze hoofd
directie zit het vooralsnog goed: het is de 
bedoeling dat er een directeur bijkomt 
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Wij verwachten binnen afzienbare tijd een 
adviesaanvraag over deze driedelige 
hoofddirectie. Over deze en andere fusie
perikelen zult u na de vakantieperiode 
ongetwijfeld meer horen. 

Het laatste nieuws van het fusiefront is, 
dat de overname van de CVB door VSB 
niet doorgaat; naar verluidt omdat Reaal 
een te hoge prijs voor de CVB vroeg. Als 
de CVB haar lidmaatschap bij het CB op
zegt, zal dat geen donderslag bij heldere 
hemel zijn. 

Rapport commissie 
Arbeidsvoorwaarden 

De door de directie ingestelde commissie 
Arbeidsvoorwaarden, bestaande uit verte
genwoordigers van PZ en OR-leden, heeft 
een vergelijkend overzicht gemaakt van 
de artikelen uit onze personeelsgids, de 
bank-CAO en de regelingen die bij de 
VSB gelden. De aanvankelijke bedoeling 
van dit onderzoek was, na te gaan in hoe
verre het mogelijk is de verschillen tussen 
de arbeidsvoorwaarden bij het CB en de 
VSB te minimaliseren. 

Inmiddels is de fusie van de VSB met Den 
Haag een feit. Een van de gevolgen daar
van is, dat de arbeidsvoorwaarden van 
deze twee banken gelijkgetrokken moe
ten worden. Onze directie heeft bedacht 
dat men dan in één moeite door ook de 
arbeidsvoorwaarden van het CB mee kan 
nemen. Het plan om een vervolg-commis-
sie Arbeidsvoorwaarden in te stellen, is in 
afwachting hiervan opgeschort. Ook over 
de ontwikkelingen op dit gebied zal pas 

Vorige maand verscheen ons jaarverslag over 
1991. Als u geen exemplaar heeft ontvangen, 

neem dan contact op met onze secretaris: 
Nico Spilt, kamer 0.42 toestel 8886. 

na de vakantieperiode meer te vertellen 
zijn. 

Bezettingsproblematiel( Output 
Operations 

In de overlegvergadering van 16 juni is 
gesproken over de situatie bij Output 
Operations. Dit is onder andere gebeurd 
naar aanleiding van het contact dat 
medewerkers van deze afdeling met ons 
hebben gezocht. 

Door de krappe bezetting ontstaan er 
problemen, waardoor men bijvoorbeeld 
gedwongen is om tijdens feestdagen te 
werken. Ook zijn er problemen met het 
opnemen van verlof en het compenseren 
van overwerk. Een deel van de proble
men 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 zijn er 
technische maatregelen denkbaar, waar
door pieken in de afschriftproduktie beter 
gespreid worden. 

De directie antwoordde dat het een afde
ling met een nogal wisselende werkdruk 
is; met een flinke overbezetting kun je 
deze problemen oplossen, maar dat is 
niet de wenselijke weg. Personeelszaken 
heeft opdracht gekregen om op korte ter
mijn een onderzoek uit te voeren. Na de 
vakantieperiode komt dit punt weer op de 
agenda. 

Ploegenrooster Systems Operations 

Ook over het ploegenrooster is in de 
overlegvergadering van 16 juni gespro
ken. Er zijn enkele problemen, die men 
binnen de schedulingscriteria denkt te 
kunnen oplossen. Er wordt nu gedacht 
aan twee roosters: een 24-weekse cyclus 
voor shiftleaders en operators, en een 11-
weekse cyclus voor lO-operators. 
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Verder wil men de afrekencyclus afstem
men op de roostercyclus, in plaats van 
dat er een keer per 12 maanden wordt 
afgerekend. In september zal het 
ploegenrooster volgens afspraak worden 
geëvalueerd, waarna we op dit onder
werp terugkomen. 

175 jaar CB 

Het zal u niet ontgaan dat er de laatste tijd 
nogal wat publicaties naar uw huisadres 
worden gezonden, zoals het Fortis-maga-
zine en jubileumkranten van de VSB. De 
bedoeling hiervan is, de CB-ers alvast 
een beetje het FORTIS/AMEVA/SB-gevoel 
te geven. 

De VSB vindt dat ze 175 jaar bestaat, om
dat een van de banken waaruit ze is 
voortgekomen 175 jaar geleden is opge
richt. Volgens deze redenering bestaat 
het CB dus ook 175 jaar, vandaar dat we 
aan de directie gevraagd hebben of de 
medewerkers van het CB ook het jubi
leumboek van de VSB konden krijgen. De 
directie zal dit nagaan. Wie geïnteres
seerd is in de geschiedenis van de spaar
banken, zal weinig aan dit boek hebben: 
het bestaat nagenoeg geheel uit cartoons 
van Peter van Straaten. 

Overige onderwerpen 

Tijdens de overlegvergaderingen van 14 
april en 16 juni zijn verschillende andere 
onderwerpen aan de orde geweest. 

Zo hebben we de vraag gesteld of de 
kilometervergoeding kon worden ver
hoogd; we verwezen hierbij naar het tarief 
dat bij de VSB geldt. Volgens de directie 
is de kilometervergoeding hoog genoeg; 
verder is vergelijking met de VSB niet 
goed mogelijk, omdat men daar een 
andere systematiek heeft: de vergoeding 

wordt lager bij een groter aantal gedecla
reerde kilometers. 

Op 14 april is de evaluatie van de reorga
nisatie aan de orde geweest. De directie 
deelde mee dat er een aantal interviews 
heeft plaatsgevonden. Hier is wel een pre
sentatie over geweest, maar er is geen 
rapport opgesteld. 

Onderwerpen waar we een volgende keer 
op zullen terugkomen zijn: enquête huis
vesting; periodiek bedrijfsgezondheids-
kundig onderzoek; vergelijking ziekte
kostenverzekering AMEV en Delta Lloyd; 
terugdringen ziekteverzuim en arbeids
ongeschiktheid; de bedrijfshulpverlening 
(procedure en vergoeding); resterende 
actiepunten van de ARO-commissie. 

r 

. . . . , e W W A T J J E c i ' l K ^ V O C l « A U I M 

tekening van Peter van Straaten, uit tiet jubileum
boek van de VSB "En wanneer zijn we dan rijk?" 
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InterSpaarbancair Overleg (iSO) 

Op 7 april zijn twee OR-leden aanwezig 
geweest bij een ISO-bijeenkomst. We wa
ren dit keer te gast op het hoofdkantoor 
van SNS in Den Bosch. 

De heer Plug (directeur Sociaal Beleid van 
SNS) hield een inleiding over de ontwik
kelingen op pensioengebied. Hij behan
delde drie onderwerpen: 

de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen (die er in de praktijk toe leidt dat 
de situatie voor vrouwen slechter wordt); 

de komende nabestaandenwet, die in de 
plaats komt van de AWW (en ook slechter 
is); 

de pensioennota van de regering, betrek
king hebbend op pensioenbreuken (is in
middels goed geregeld voor degenen die 
binnen de bankwereld werkzaam zijn en 
blijven). 

De heer Tromp (directeur Personeel & Or
ganisatie van de VSB) vertelde over de 
schrikbarende toename van bankoverval
len. De spaarbanken, en met name de 
VSB, worden hier heel veel mee gecon
fronteerd. Bij Den Haag heeft men echter 
apparatuur die het voor overvallers erg 
moeilijk maakt: op alle kantoren heeft 
men kasautomaten die alleen uitbetalen 
als er een nummer van een rekening met 
voldoende saldo wordt opgegeven. De 
uitbetaling vindt bovendien met enige ver
traging plaats. Het aantal overvallen is 
daardoor tot nul gedaald. 

Verder is er in deze vergadering, en in het 
daarop volgende informele overleg, over 
de algemene gang van zaken in spaar-
bankland gesproken. De OR van de 
Spaarbankbond kwam afscheid nemen: 
de bond is ingekrompen tot een bedrijf 

dat geen OR meer hoeft te hebben. Van 
de toegezegde overname van personeel 
door spaarbanken is nog niet veel terecht 
gekomen. De OR van de VSB, die vol
gens afspraak de helft van de werkgele
genheid van de bond zou overnemen, 
zegde toe dit ondenwerp bij hun directie 
aan te kaarten. 

Tot na de vakantie 

Mocht een bepaald onderwerp u bijzon
der aanspreken of mocht u vinden dat 
een onderwerp op de tafel van de OR 
hoort, neem dan contact met ons op. 
Zelfs in de vakantieperiode is er altijd wel 
een OR-lid te vinden. 

De eerstvolgende OR-vergadering is op 
17 september. Het eerstvolgende overleg 
met de directie vindt plaats op 22 septem
ber; bij dit overleg zullen ook een of twee 
bestuursleden van het CB aanwezig zijn. 

Tot zover het belangrijkste nieuws van de 
ondernemingsraad. Het "echte" werk zal 
pas na de vakantieperiode komen: het 
CB zal dan te maken krijgen met de 
eerste concrete gevolgen van de fusie 
tussen VSB en Den Haag. Vrij naar een 
voormalig regeringsleider besluiten we 
met: "gaat u maar rustig op vakantie!" 
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Beste collega's, 

Wie onze publicatieborden in de gaten 
houdt, zal het zijn opgevallen dat de afge
lopen tijd nogal wat OR-vergaderingen en 
overlegvergaderingen zijn besteed aan de 
benoeming van een nieuwe directeur. In 
augustus ontvingen wij namens het be
stuur een brief, waarin ons advies werd 
gevraagd over de benoeming van de heer 
J. Bos tot lid van de hoofddirectie. Overi
gens waren wij er al enkele maanden van 
op de hoogte dat ons een dergelijke ad
viesaanvraag zou bereiken (zie ook ons 
vorige bulletin). 

Advies directiebenoeming 

Omdat een directeur in hoge mate het be
leid en de sfeer in een onderneming mee-
bepaalt, is het niet verwonderlijk dat wij 
ons grondig hebben verdiept in de over
wegingen van het bestuur. Daarbij stuitten 
wij niet alleen op de argumenten die in 
bovengenoemde brief zijn genoemd. De 
voorgenomen benoeming van de heer 
Bos bleek ook alles te maken te hebben 
met de afspraken die zijn gemaakt bij de 
fusie tussen de Verenigde Spaarbank en 
de Nutsspaarbank Den Haag. Dit werd 
ons bevestigd in de gesprekken die wij 
hebben gehad met de heren Tiemens en 
De Monchy, die namens de VSB in het 
bestuur van het CB zitten. 

In dit bulletin vindt u zowel de adviesaan
vraag van het bestuur als het door ons 
uitgebrachte advies. Passages die betrek
king hebben op de persoon van de heer 
Bos zijn uit privacy-overwegingen wegge
laten; wel willen we hierover enkele op
merkingen maken. De heer Bos heeft een 
lange staat van dienst in spaarbankland, 
zoals u kunt lezen in de brief van het be
stuur. Ook bij het CB is hij geen onbeken
de, omdat hij reeds verantwoordelijk was 
voor de automatisering van Den Haag 

toen deze bank aangesloten was bij het 
CB. (Dit korte lidmaatschap eindigde ruim 
tien jaar geleden, toen Den Haag besloot 
om de automatisering weer zelf ter hand 
te nemen.) Verder heeft een delegatie van 
de ondernemingsraad een, zeer plezierig 
verlopen, gesprek gehad met de heer 
Bos. Op grond van dit alles menen wij 
een goed beeld te hebben gekregen van 
zijn kwaliteiten. 

Bij ons uiteindelijke advies hebben wij de 
positie van ons bedrijf centraal gezet. Het 
is volgens ons van vitaal belang, dat van
uit onze directie leiding wordt gegeven 
aan de integratie van het CB met de auto
matiseringsafdelingen van VSB en Den 
Haag. Het alternatief dat ons door de ver
tegenwoordigers van de VSB in ons be
stuur werd voorgehouden, zou zijn dat 
aan deze integratie vorm wordt gegeven 
over onze hoofden heen. 

Over de wijze waarop de integratie plaats 
zal vinden, verwachten we binnenkort 
meer duidelijkheid te krijgen; dit is ons 
ook toegezegd door de heren Tiemens 
en De Monchy. Verder hebben we een 
uitnodiging gekregen van de Groepson-
dernemingsraad van de VSB om een 
waarnemer uit onze OR af te vaardigen, 
zodat we ook op dat niveau de belangen 
van het CB beter in de gaten kunnen hou
den. Het CB verkeert inmiddels te lang in 
de situatie dat belangrijke beslissingen 
worden genomen, waarbij directie en per
soneel zelf nauwelijks iets te zeggen heb
ben. 

Overigens zijn wij van mening, dat de be
noeming van de heer Bos een goede 
keuze is. Hij betekent zonder meer een 
versterking van het directieteam op de 
gebieden waarin hem taken zijn toege
dacht. We zijn er van overtuigd dat hij 
snel vertrouwd zal raken met de CB-cul-
tuur, en er is wat ons betreft geen enkele 
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belemmering voor een plezierige samen
werking en verstandhouding. Dit geldt ui
teraard ook voor onze (toekomstige) col
lega's uit Den Haag en Utrecht. 

Ons vorige bulletin 

Vlak voor de vakantieperiode verscheen 
ons vorige bulletin. In het verslag van het 
InterSpaarbancair Overleg Onderne
mingsraden (ISO) wordt beschreven op 
welke manier men in Den Haag overval
lers ontmoedigt. Hieraan moeten we toe
voegen dat ook bij de VSB-kantoren in 
hoog tempo beveiligde kasautomaten 
worden geplaatst. Overigens heeft het 
ISO zichzelf onlangs opgeheven; meer 
hierover in een van de komende num
mers van Inzicht. 

Van het jubileumboek van de VSB blijken 
geen exemplaren meer beschikbaar te 
zijn voor de medewerkers van het CB. 

Overleg met directie en bestuur 

Sinds ons zomerreces hebben er drie 
overlegvergaderingen plaatsgevonden 
met de directie. Behalve de reguliere ver
gadering op 22 september, waren er twee 
extra vergaderingen op 2 september en 2 
oktober. 

Op deze extra overlegvergaderingen is 
gesproken over de voorgenomen benoe
ming van de heer Bos. Op 2 oktober wa
ren de heren Tiemens en De Monchy 
aanwezig in hun hoedanigheid als VSB-
bestuurders. Over het resultaat van deze 
vergaderingen en van de contacten die 
we buiten deze vergaderingen hebben 
gehad, bent u in het begin van dit bulletin 
geïnformeerd. 

Op 22 september was de heer Tiemens 
ook aanwezig, nu samen met de heer 
Van der Laan van de CVB. Met deze twee 

CB-bestuurders namen we de "algemene 
gang van zaken" door. Een actueel on
derwerp was de overname van de CVB 
door SNS. Wij vroegen de heer Van der 
Laan hoe hij de toekomstige relatie tus
sen CB en CVB zag. Over voortzetting 
van het lidmaatschap van de CVB kon hij 
nog geen uitspraak doen, hoewel het bij
na 1 oktober was, de datum waarop vol
gens de statuten het lidmaatschap van 
het CB kan worden opgezegd. De CVB 
wil eerst onderzoeken, op welke manier 
haar agentenorganisatie in de SNS-struc-
tuur 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 vorig jaar 
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 
van de waarheid te noemen, maar hij 
deelde wel mee dat het niet echt lang 
meer kan duren. Een probleem is dat het 
CB nog steeds een coöperatieve vereni
ging is; juristen zijn nu aan het onderzoe
ken wat de mogelijkheden zijn om deze 
structuur te veranderen, zonder hierbij de 
rechten van de kleinere banken aan te 
tasten. 

Een juridische integratie zal niet op korte 
termijn mogelijk zijn, maar met de techni
sche integratie wil men zo snel mogelijk 
beginnen. In november zal een studie be
ginnen naar de mogelijke synergie-voor-
delen die uit de fusie tussen VSB en Den 
Haag te halen zijn. Uitgangspunt hierbij is 
het automatiseringsplan dat Den Haag 
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tijdens de fusie-besprekingen heeft inge
bracht. Inmiddels begint duidelijk te wor
den dat het Haagse client/server-model 
niet zonder meer kan worden overgeno
men door een grote organisatie. De ont
wikkeling van een geheel nieuw gezamen
lijk systeem zal zeker drie tot vijf jaar in 
beslag nemen. 

Verder werd er gefilosofeerd over het sa
mengaan van VSB en SNS tot één markt
partij. Met name de heer Tiemens 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 verdeeld
heid zullen VSB en SNS allebei klanten 
verliezen. Hier moet ooit wat aan gebeu
ren, 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. 

Financieel en Sociaal Jaarverslag 1991 

In de overlegvergadering van 22 septem
ber 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 Jaar
verslag wordt niet onder alle medewer
kers verspreid, maar is natuurlijk wel 
openbaar. 

Naar aanleiding van het Sociaal Jaarver
slag sprak de ondernemingsraad zijn be
zorgdheid 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 systeemontwik
keling over de toekomst. Er komen ingrij
pende veranderingen in werkwijze op hen 
af, en er zijn medewerkers die vinden dat 
ze onvoldoende sturing krijgen in de keu
ze van de opleidingen die ze moeten 
gaan volgen. De directie neemt dit soort 
signalen serieus, maar is ook van mening 
dat de medewerkers zelf moeten aange
ven in welke richting hun interesse ligt. 

Integratie F&F 

Al meer dan een jaar biedt het CB onder
dak aan de afdeling Fiat & Faciliteiten van 
de VSB. Deze afdeling heeft nauwe rela
ties met onze afdeling Betalingsverkeer, 
vandaar dat er wel eens wordt nagedacht 
over een integratie van deze twee afdelin
gen. Begin september hebben kwade 
tongen het verhaal in de wereld gebracht, 
dat deze integratie voorlopig niet plaats 
kan vinden omdat de ondernemingsraad 
"geen tijd" zou hebben om hierover een 
advies uit te brengen. 

De waarheid is dat noch wij noch de on
dernemingsraad van de VSB ooit een ad
viesaanvraag over dit onderwerp gekre
gen hebben. In de overlegvergadering 
van 22 september werd ons meegedeeld, 
dat plannen om deze afdelingen te inte
greren op initiatief van de directie zijn aan
gehouden, totdat er meer duidelijkheid is 
over de relatie tussen VSB en CB. 

Afrekensysteem restaurant 

Een medewerker van het CB heeft ons 
laten weten, principiële bezwaren te heb-
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ben tegen het afrekensysteem in het res
taurant. Niemand is verplicht om van dit 
restaurant gebruik te maken, vandaar dat 
wij er als ondernemingsraad weinig aan 
kunnen doen, temeer niet daar dit sys
teem goed lijkt te voldoen. Hetzelfde geldt 
voor klachten over de prijsstijging van 
verpakte vleeswaren, ook al hebben die 
waarschijnlijk meer te maken met het 
duurder worden van het plastic dan van 
het vlees. Hiermee willen we niet zeggen 
dat u met uw gevoelens van onvrede bij 
ons aan het verkeerde adres bent; de OR 
komt wel degelijk in actie als iets uit de 
hand dreigt te lopen. 

Kinderopvang 

De onlangs van kracht geworden "rege
ling kosten kinderopvang" geldt, conform 
de bank-CAO, ook voor degenen met een 
tijdelijk dienstverband. In de overlegverga
dering van 22 september is dit nog eens 
bevestigd, naar aanleiding van een per 
abuis afgewezen aanvraag. Voor de in
houd van deze regeling verwijzen we naar 
artikel 2.18.8 van de personeelsgids. 

Buitengewoon verlof 

De buitengewóón-verlofregeling (artikel 
2.8.1 van de personeelsgids) geldt ook 
voor duurzaam samenwonenden. Vol
gens de bank-CAO geldt als voorwaarde 
dat er een notarieel verleden samenle
vingsovereenkomst is opgemaakt. Deze 
voorwaarde is ook door het CB geadop
teerd; een uittreksel uit het bevolkingsre
gister geldt dus niet langer als bewijs van 
samenwonen. Uit de berichtgeving van 
Personeelszaken zou u kunnen opmaken, 
dat u een kopie van uw samenlevings
overeenkomst moet overhandigen. Een 
bewijs van de notaris dat een dergelijke 
overeenkomst bestaat, is vanzelfsprekend 
voldoende. 

Pensioenoverzichten 

Na lang aandringen (van ons op de direc
tie, en van de directie op Nationale 
Nederlanden) is het uiteindelijk gelukt, 
aan iedereen een pensioenopgave uit te 
reiken. Voor degenen die aan de heldere 
toelichting niet voldoende hebben, zullen 
er enkele informatiebijeenkomsten wor
den georganiseerd. 

Overige onderwerpen 

De volgende overlegvergadering met de 
directie is op 17 november. Op de agen
da zal onder andere het onderzoek staan 
dat bij Output Operations heeft plaatsge
vonden. Verder hebben we het voorstel 
ontvangen, om in 1993 de volgende da
gen als collectieve RVU aan te wijzen: 21 
mei, 24 december en de ochtend van 31 
december. 

Andere onderwerpen die voor de komen
de tijd op de rol staan: 
• harmonisatie arbeidsvoorwaarden met 

die van de VSB; 
• evaluatie rooster Systems Operations; 
• enquête huisvesting; 
• periodiek bedrijfsgezondheidskundig 

onderzoek; 
• vergelijking ziektekostenverzekering 

AMEV en Delta Lloyd; 
• terugdringen ziekteverzuim en arbeids

ongeschiktheid; 
• bedrijfshulpverlening (procedure en 

vergoeding); 
• resterende actiepunten van de ARO-

commissie. 

computercentrum bondsspaarbanl<en infORmatie 3/92 blad 5 



ondernemingsraad é 

Hieronder de tel<st van de adviesaan
vraag die wij op 19 augustus 1992 van 
onze directie, namens tiet bestuur, heb
ben ontvangen. 

Het is ons allen bekend, dat in steeds toe
nemende mate een juiste toepassing van 
Informatie Technologie van doorslag
gevend belang is in de ontwikkeling van 
bedrijven in de financiële dienstverlening. 
Alle banken ontwikkelen dan ook uitge
breide automatiseringsplaanen ter onder
steuning van haar beleidsvoornemens ten 
aanzien van markt, produkt, treasury en be
drijfsprocessen. Deze plannen dienen uiter
aard in zeer nauwe samenwerking met CB 
te worden verwezenlijkt. Ook bij ons groot
ste lid, de VSB, doen zich deze ontwikke
lingen voor. Het facility management, waar
onder het verwerken van betalingsverkeer, 
wordt steeds belangrijker. 

De huidige CB-directie heeft een leeftijds
opbouw die ons dwingt na te denken over 
de continuïteit van de directievoering. De 
zwaarste taken in de bedrijfsvoering willen 
wij leggen op de schouders die redelijker
wijs nog het langst te gaan hebben. De 
taken van de heren Nouwens en Heijne zul
len in de komende tijd dan ook afnemen. 

De fusie met de Haagse Nutsspaarbank 
maakt het mogelijk de heer J. Bos bij de 
CB-directie te betrekken. De heer Bos is 
49 jaar en heeft 18 jaar ervaring in spaar
bankautomatisering waarvan 12 jaar in een 
directiefunctie. 
Het bestuur heeft dan ook het voornemen 
de heer Bos te benoemen tot directeur van 
het CB. Met de directie is een en ander ge
toetst en een globale mogelijke taakverde
ling besproken. 

De heer Jooren zal zelf als voorzitter voor
al de exploitatie- en verenigingskant, OR 
en dergelijke, voor zijn rekening nemen. 
Onder exploitatie worden ook de systemen 
begrepen. De heer Bos zal met name de 
ontwikkelingskant (WPO en dergelijke) 
gaan leiden en vast enkele taken van de 
heer Nouwens overnemen. 
Als gevolg hiervan ontstaat in hoofdlijnen 
de volgende taakverdeling: 
F J . Jooren, voorzitter 
— Centrale exploitatie/Facility 

Management 
— CB/Bestuur/Leden, Ondernemingsraad 
— EDP-Audit 
— ControUing 
— Projectbureau 
J. Bos, vice-voorzitter 
— Ontwikkeling WPO/Centraal/Netwerken 
— Beleidsontwikkeling & Onderzoek, 

Methoden/Fechnieken 
— Nutsspaarbank 's-Gravenhage 

(ontwikkeling en exploitatie) 
— Gegevens- en systeembeheer 
J. Nouwens 
— Documentverwerking/Betalingsverkeer 
— Coördinatie lAC's/Services 
— Personeelszaken 
— AZ/Administratie 
— Directiesecretariaat 
Begin september a.s. zou ik gaarne in een 
overlegvergadering een en ander nader 
willen toelichten. Een nader gesprek tus
sen een OR-delegatie en de heer Bos is 
uiteraard mogelijk. Daarnaast is onze voor
zitter, de heer drs. D.F. Tiemens, gaarne 
bereid een en ander toe te lichten. 
w.g. F.J. Jooren 
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Hieronder een weergave van het op 15 
oictober 1992 door de ondernemingsraad 
uitgebrachte advies. 

De adviesaanvraag die u ons namens het 
bestuur heeft toegezonden vonden wij 
nogal mager, ook na de toelichting die u in 
de extra overlegvergadering van 2 septem
ber heeft gegeven. Er werd wel verwezen 
naar de fusie tussen de VSB en de Nuts
spaarbank Den Haag, maar over het in het 
fusiecontract genoemde streven naar inte
gratie tussen de automatiseringsafdelingen 
van VSB, Den Haag en het CB hadden wij 
in formele zin nog niets vernomen. Ook 
een profielschets van de beoogde nieuwe 
directeur zouden wij in een dergelijke 
adviesaanvraag niet misplaatst hebben ge
vonden. Na de toelichting van de heren 
Tiemens en De Monchy, in de tweede 
extra overlegvergadering van 2 oktober, 
menen wij evenwel genoeg informatie ver
zameld te hebben om tot een afgewogen 
advies te komen. Overigens zijn we het met 
de wetgever eens, dat een advies op een 
zodanig tijdstip moet worden gevraagd, dat 
het van wezenlijke invloed kan zijn op het 
te nemen besluit. 

Het voorgenomen besluit tot benoeming 
van een directeur van de onderneming is 
volgens artikel 30 (eerste lid) van de WOR 
adviesplichtig. De voorgenomen directie
benoeming brengt mee dat er tevens spra
ke is van een belangrijke wijziging in de 
verdeling van bevoegdheden tussen de 
directieleden. Volgens artikel 25 (eerste lid 
onderdeel e) is de OR gerechtigd ook daar
over advies uit te brengen. Wij hebben er 
begrip voor dat er, gezien de haast die de 
VSB Groep heeft, niet twee adviesaanvra
gen zijn opgesteld. Hieronder volgt ons 
advies betreffende de benoeming van een 
directeur; zoals afgesproken in de extra 
overlegvergadering van 2 september, zal er 
nog nader overleg plaatsvinden over de ver
deling van bevoegdheden. 

Onze overwegingen zijn de volgende: 
In de adviesaanvraag wordt de leeftijds
opbouw van de huidige directie naar voren 
gebracht. In de extra overlegvergadering 
van 2 september heeft u dit argument na
der toegelicht: de voorgenomen benoe
ming moet gezien worden in het kader van 
de opvolging van de heren Nouwens en 
Heijne. De uitbreiding van de hoofddirec
tie tot drie personen zal daarom tijdelijk 
zijn. Een mogelijk vervroegd uittreden van 
een adjunctdirecteur zien wij niet als argu
ment om de hoofddirectie te versterken. 
Een vervroegd uittreden van de heer 
Nouwens is, afgaande op de huidige VUT-
regeling in de bank-CAO, naar wij voor 
hem hopen op zijn vroegst pas over 2h jaar 
aan de orde. Wij zijn van mening dat dit 
een wel erg lange tijd is, als het om een op
volgingskwestie gaat. 

Het komt ons voor dat, indien de fusie 
VSB-Den Haag niet had plaatsgevonden, 
het CB niet op korte termijn behoefte zou 
hebben gehad aan (gedeeltelijke) vervan
ging van de heer Nouwens — ook niet als 
de heer Bos uit eigen beweging bij het CB 
had gesolliciteerd. Volgens ons zou er 
beter gewacht kunnen worden met de be
noeming van een directeur, totdat er meer 
duidelijkheid bestaat over de doelstellin
gen van het "CB-plus" en de behoefte aan 
directieleden. 

De afslankoperaties die hebben plaatsge
vonden naar aanleiding van de uittredingen 
van spaarbanken, hebben tot nog toe geen 
gevolgen gehad voor de samenstelling van 
de top en het hogere management van het 
CB. In de inventarisatie van meningen uit 
de toplagen in het bedrijf, in maart 1992 
uitgevoerd door Moret Advies, komt onder 
andere naar voren dat de directie te groot 
is en dat twee directieniveaus te veel is. Er 
heeft geen echt organisatie-onderzoek 
plaatsgevonden, maar het betreft hier de 
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mening van niet de geringsten uit het be
drijf. De OR schaart zich achter de mening 
dat op dit moment de directie eerder te 
groot dan te klein is. 
Uit de hiervoor genoemde inventarisatie 
komt ook naar voren dat de CB-directie 
meer zou moeten delegeren, doelstellingen 
beter moet communiceren en meer direc
tieven moet uitzetten. Volgens ons zou een 
nieuwe directeur daarom juist op deze pun
ten goed moeten scoren, zonder dat de stijl 
van leidinggeven hier onder te lijden heeft. 
Vanzelfsprekend moet hij ook voldoen aan 
de punten die wél in de adviesaanvraag 
staan. Samengevat: een brede kennis heb
ben van de informatietechnologie in relatie 
tot de financiële dienstverlening, en onder
steuning kuimen geven aan onze leden-
banken bij het opstellen en uitvoeren van 
automatiseringsplaimen. 

In de overlegvergadering van 2 oktober 
1992 is ons duidelijkheid verschaft over de 
afspraken die zijn gemaakt bij de fusie 
NutsA^SB: 
De VSB Groep wenst haar "managerial 
grip" op de automatisering te vergroten. 
Ze streeft er daarom naar, dat het CB het 
centrum van haar automatiserings
activiteiten wordt, met inachtneming van 
de belangen van de overige CB-leden. Op 
termijn zou er een directoraat Automa
tisering moeten ontstaan, waarin de drie 
betrokken automatiseringsafdelingen zijn 
samengevoegd. Over deze integratie zal 
volgens de heer Tiemens in november 1992 
een plan ter tafel komen. 
Er zal een informatieplan verschijnen, 
waarin de betere ideeën van beide fusie
partners naar voren komen — dit in over
eenstemming met de afgesproken basis van 
gelijkwaardigheid bij de fusie. De fusiepart
ners hebben afgesproken dat de coördina
tie van de uitvoering in handen moet 

komen te liggen van de heer Bos — als 
directeur van het CB, of indien dit niet 
mogelijk is vanuit een positie bij de VSB 
Groep. 
De ondernemingsraad vindt het met de 
heren Tiemens en De Monchy van door
slaggevend belang, dat het CB een centrale 
rol speelt in de integratieprocessen die op 
automatiseringsgebied plaats gaan vinden. 
Daarbij hebben wij geen bezwaar tegen 
een tijdelijke uitbreiding van de huidige 
CB-directie. Derhalve ondersteunen wij 
het voornemen van het bestuur, de heer 
Bos te benoemen tot directeur van het 
Computercentrum Bondsspaarbanken. 

w.g. A.J. Bensdorp 

... u gaat toch niet weer fuseren, hè?... 
tekening van Peter van Straaten, uit het jubileum
boek van de VSB "En wanneer zijn we dan rijk?" 
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