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Het ISO kwam in de verslagperiode te overlijden. In 1992 wer
den nog twee bijeenkomsten gehouden. De eerste, op 10 
april 1992 op ons hoofdkantoor in Den Bosch, stond in het te
ken van het opvangbeleid van overvalslachtoffers, nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en het SER-
advies over knelpunten in de Wet op de Ondernemingsra
den. De inleiders voor deze onderwerpen waren resp. de 
heer drs. A. Tromp, de heer J. Plug en de heer H. Klooster. 
Voorzitter van deze bijeenkomst was John van Engelen. 
De tweede bijeenkomst - onder voorzitterschap van Ton 
Schreuder GOR-VSB, was op 6 oktober in Amsterdam. Meer 
daarover leest u in een bijdrage van Nico Spilt (CB-Woerden). 
Het was de laatste keer dat het ISO bij elkaar kwam, en het 
werd bijna voor allen de allerlaatste keer. 

Met de GroepsOndernemingsRaad (OOR) van de VSB Bank 
is afgesproken om de contacten - ook namens de in de GOR 
vertegenwoordigde OR'en en de in de OOR SNS verenigde 
OR'en en Onderdeelcommissies - te laten voortbestaan. Dit 
contact willen we laten bestaan om ontwikkelingen van per-
soneelsvoon«aarden/-regelingen (en alleen daarover!) met 
elkaar te bespreken. Deze bilaterale (zo heet dat tegenwoor
dig in de bank) contacten worden om en om in Utrecht en 
Den Bosch gehouden. 

Namens het ISO werd er een zetel in het IVO ingenomen door 
Helmut Goergens en John van Engelen. Echter doordat het 
ISO ophield te bestaan vervielen die zetels uiteraard ook. 
Maar ven/olgens kreeg de SNS bank Nederland een eigen 
plaats in het overleg met overigens dezelfde vertegenwoor
digers. 

Het IVO kwam in de verslagperiode 5 keer bij elkaar, n l . : 
9 maart 1992,1 juni 1992, 2 november 1992,1 februari 1993 
en 5 april 1993. 

Hoofdonderwerpen: 
Knelpunten WOR (inleider Hugo Klooster); 
Wijziging WOR; 
Vakorganisaties over de nieuwe CAO; 
Toekomst betalingsverkeer door BGC; 
CAO perikelen. 

De laatste reis van het ISO 

Een Ondernemingsraad laat zich zelden in de boot nemen, 
maar gaat natuurlijk wel eens het schip in. Mijn excuses voor 
de vorige zin: ik weet dat het gebruik van beeldspraak is 
voorbehouden aan spaarbankbestuurders en andere be
roeps-voorwoordschrijvers. Wie echter met windkracht 5 in 
een klein bootje het IJ op vaart, maakt onwillekeurig een in
ventarisatie van uitdrukkingen die betrekking hebben op wat 
er in de scheepvaart zoal mis kan gaan: het roer kwijtraken. 

van het anker slaan, op de klippen lopen, naar de haaien 
gaan, met man en muis vergaan, of combinaties hiervan. 

Voor zover we kunnen nagaan heeft iedereen de laatste bij
eenkomst van het InterSpaarbancair Overleg Onderne
mingsraden (ISO) overleefd. Het ISO is jarenlang het plat
form geweest waar de Ondernemingsraden van spaarban
ken en centrale instellingen elkaar konden ontmoeten. Bij het 
formuleren van de doelstelling van het ISO is men royaal te 
werk gegaan: "Uitwisseling van informatie, gedachten en er
varingen omtrent alle onderwerpen die voor de deelnemen
de Ondernemingsraden van belang worden geacht". 

Dat neemt niet weg dat de bijeenkomsten, drie a vier keer per 
jaar, altijd bijzonder plezierig zijn geweest. Je kwam nog eens 
ergens, want de Ondernemingsraden fungeerden bij toer
beurt als gastheer, je legde informele contacten met verte
genwoordigers van vijandelijke bedrijven, en je werd steeds 
weer bevestigd in de conclusie dat de vijand helemaal niet 
bestaat. Met of zonder S: we zitten allemaal in hetzelfde 
schuitje, we hebben misschien alleen een beetje te veel kapi
teins. 

Zo komen we toch weer terecht bij de scheepvaart, maar dat 
is de schuld van de gastheer van de laatste ISO-bijeenkomst, 
de Ondernemingsraad van de VSB. Het idee was leuk: we 
gaan naar Amsterdam en organiseren een rondvaart. Bij de 
uitwerking van dit idee stuitte men onverwacht op een door 
de regio Amsterdam gesponsord museumvaartuig. Geen 
kwaad woord over de sponsor-activiteiten van de spaarban
ken — zo bewaren we goede herinneringen aan de door 
MNO geadopteerde Amersfoortse brouwerij — maar toen we 
het Centraal Station achter ons lieten en het IJ optutten, 
vroeg menigeen zich af of de beoogde opheffing van het ISO 
niet een al te fysiek karakter zou krijgen. De schade bleef ge
lukkig beperkt tot enkele onaangeroerde lunchpakketten. 

Er was een tussenstop gepland op het Fort Pampus. Ik zal u 
de voor de hand liggende woordspeling besparen, mede 
omdat er afgezien van Mona-toetjes en een laffe imitatie Be
renburger geen versterkende middelen aan boord waren. 
Fort Pampus, gelegen op een eiland ter hoogte van Muiden, 
is een van de bolwerken die eind vorige eeuw rond Amster
dam zijn aangelegd. De bedoeling was, deze stad te kunnen 
beschermen tegen een aanval van de Pruisen via de Zuider
zee. Die aanval is er nooit gekomen, en de Pruisen lieten nog 
tot 1940 op zich wachten om de twee reusachtige kanonnen 
weg te halen en te laten omsmelten tot moderner wapentuig. 

Het fort is na de oorlog verder in verval geraakt, zodat er op 
dit moment niet veel meer resteert dan een betonnen bouw
val, onder beheer van een stichting die de boel wil opknap
pen. Er zijn nu eenmaal lieden die houden van alles wat fort is. 
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Gelukkig weer vaste voet aan wal. 

Met windkracht 6 verder naar het Muiderslot voor de groeps
foto en een rondleiding. Voor de liefhebbers van kastelen 
moet het Muiderslot tegenvallen: het is meer een wat over
dreven uitgevallen woonhuis. Geen martelkamers en mid
deleeuwse wapens dus, hoewel de versleten grappen van de 
gids misschien toch enigszins in deze categorie thuishoren. 

Tussen de bedrijven door werden erweddenschappen afge
sloten: hoeveel jaar nog voordat VSB en SNS één bank wor
den (en als er dan nog kleintjes zijn mogen die natuurlijk ook 
meedoen). Het had twintig jaar geleden moeten gebeuren, 
maar als het binnen vijfjaar gebeurt is het misschien nog niet 
te laat. Helaas hebben de spaarbanken de afgelopen decen
nia nogal wat energie gestopt in het bestrijden van elkaar, in 
plaats van de concurrentie. De een zegt "small is beautiful", 
totdat ook de winstcijfers wel erg small beginnen te worden. 
De ander zegt dat automatisering veel goedkoper kan als je 
het zelf doet, en dus hebben de spaarbanken nu samen een 
stuk of vier computercentra in het land staan. En dan de fu
sies die op het laatste moment wegens cultuurverschillen 
(lees: onenigheid over de stoelverdeling) niet door zijn ge
gaan. 

Eén voordeel van dit alles is, dat we in het ISO nooit gebrek 
aan gespreksstof hebben gehad. Dat kwam goed uit toen we 
met windkracht 7 weer terug moesten naar Amsterdam, want 
naeen half uur durfde de kapitein niet verder. Terug naarMui-
den, waar een bus ons zou komen ophalen; die bus liet ruim 
een uur op zich wachten. De kritieke dranksituatie aan boord 
is hierboven al even aangestipt, dus u begrijpt de opluchting 
toen we eindelijk de afgesproken horeca-gelegenheid be
reikten. Voor de laatste maal mochten de deelnemende on
dernemingsraden hun zeewaardigheid bewijzen: het was 
namelijk een drijvend restaurant. Na een bewogen dag na
men we hier voorlopig definitief afscheid van elkaar. 

Aan de laatste reis van het ISO, op 6 oktober 1992, hebben de 
volgende (voormalige) Ondernemingsraden van (voormali
ge) spaarbanken en centrale instellingen deelgenomen: 
Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen, Bondsspaarbank 
Tiel, Centrale Volksbank, Computercentrum Bondsspaar
banken, CON-Bank, MNO-Bank, Nederlandse Spaarbank-
bond, Nutsspaarbank Den Haag, SNS-Bank, Spaarbank 
Doetinchem, Spaarbank Woerden, Verenigde Spaarbank. 
De Ondernemingsraad van de Algemene Spaarbank voor 
Nederland kon niet aanwezig zijn bij deze gebeurtenis. 

De schrijver van deze bijdrage werkt bij het Computercentrum 
Bondsspaarbanken. Dat verklaart de toonzetting van het stuk. 
Maar wij wilden u zijn amusante verhaal niet onthouden. Ook 
in het jaarverslag van een andere snel gegroeide spaarbank Is 
zijn verhaal integraal overgenomen. 

Nico Spilt 




