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STAND VAN ZAKEN REORGANISATIE.

Het basisstuk “Naar een betere bestuurlijke Informatievoorziening”,

gemaakt t.b.v. de reorganisatie Directie Automatisering, is per december

1982 definitief vastgesteld.

De verzending naar betrokken personen/instanties heeft plaatsgevonden.

Over de inhoud van het basisstuk is uitvoeriE overleg geweest met direct

en indirect betrokkenen.

Op korte termijn wordt het overleg gestart met de dienstcommissie M.v.D.

en het CGOM (Centraal Georganiseerd Overleg Militairen) om instemming met

de reorganisatie te verkrijgen.

Met formatiezaken DBP en BiZa wordt reeds overleg gevoerd m.b.t. waardering van

de nieuwe functies,

Wanneer eenmaal de goedkeuring van de SG is verkregen kan formeel uitvoering

worden gegeven aan de reorganisatie.

De nieuwe organisatie zal in principe worden ingevoerd per 1 februari a.s.

Een “plaatje” van de nieuwe organisatie is als bijlage bij deze Infodaut

gevoegd.

Het basisstuk van de reorganisatie ligt voor eea.ieder van u ter inzage bij

het betreffende afdelingshoofd en het bureauhoofd.

VERHUIZINGEN.

In het kader van de reorganisatie hebben de volgende verhuizingen reeds plaats

gevonden:

Afdeiin~g~Pro,jecten&Sye De afdeling Projecten & Systemen is eind decem

ber 1982 binnen het DCC verhuisd naar het nieuwe (5e) administratiegebouw.
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Afdeli~ Rekencentra (Locatie Rijswijk). De medewerkers ARC/DAUT van de

locatie Rijswijk zijn overgeplaatst op 6 en 7 januari 1983 naar de vrij

gekomen kamers op het DCC.

~Het toekomstige bureau plannen en co~rdinatie

is op 10 januari 1983 verhuisd naar het DCC.

Rekencentrum KM. De verhuizing van het RCKfrI inclusief de dependance naar

het’DCC is grotendeels gerealiseerd op 18 januari én zal geheel voltooid zijn

op de 28e.

PARKEERGELEGENHEID TERREIN DCC,

Het pa~rkeerterrein DCC dat inmiddels onvoldoende plaats biedt aan autorijdend

personeel en bezoekers zal zeer binnenkort uitgebreid worden met + 20 plaatsen.

De geplande definitieve uitbreiding van het parkeerterrein, die nog wacht op

het ter ziele gaan van de bijgebouwen9 (groene barak en stenen gebouwtjes)

zal tot een verdubbeling van het huidige parkeerterrein leiden.

Verwacht mag worden dat parkeeraangelegenheid april 1983 gerealiseerd is.

KANTINEFACILITEITEN DCC.

In verband met de centralisatie van personeel op het DCC van de gehele directie

automatisering zijn de wachttijden voor het buffet aldaar ernstig opgelopen.

Om tot een oplossing van deze problematiek te komen wordt zo spoedig mogelijk

een 3e buffetbediende aangetrokken.

Bovendien zal m.i,v. 26—1--’83 het buffet geopend zijn van 8.00 uur tot 16.45 uur.

Verder zal binnenkort gestart worden met de verbouwing van het buffet.

De lengte van het buffet zal verdubbeld worden. Het meest uitgebreide CADI—

assortiment zal dan kunnen worden verstrekt, met tijdens de “piekurent’ zelf—

bediening.
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Hopelijk zal ook deze verbouwing april 1983 gereed zijn. Intussen wordt

uw allen begrip gevraagd voor de overlast die deze verbouwing met zich

mee zal brengen.

De kantine zelf zal ook een nieuw jasje gegeven worden met uiteindelijk

resultaat meer plaatsen en een veel gezelliger aanzicht.

VERGADERZALEN DCC.

Op het DCC zijn diverse vergaderlokaliteiten beschikbaar. Kamer 551 is voor

algemeen gebruik en heeft een capaciteit van 16—18 personen. Reservering

hiervan kan via BAZ, Kamer 208 is bestemd als instructielokaal maar kan

overigens ook als vergaderzaal (capaciteit tot 26 personen) worden gebruikt.

Kamer 545 is in eerste instantie bestemd voor de afdeling projecten & systemen.

Maximaal 1 week van te voren kan deze kamer (capaciteit 10 â 12 personen) ook

door anderen worden gereserveerd via secretaresse APS. De kamers van directeur

en afdelingshoofden kunnen, indien niet ingebruik, eveneens als vergaderplek

worden gebruikt (8 ~ 10 personen). Het betreft kamer 120 (directeur + HAIB),

kamer 121 (HARC) en kamer 540 (HAPS). Informatie hierover kan worden verkregen

bij BAZ resp. de afdelings—secretaresses.

REISKOSTENVERGOEDING.

WOON—/WERKVERKEER. Alle medewerkers die zijn/worden overgeplaatst naar het DCC

dienen opnieuw het formulier “Inlichtingen reiskosten” in te vullen (te verkrij

gen bij personeelszaken DCC).

Degenen wiens reiskosten meer bedragen dan f1. 121, kunnen zich laten regi

streren als “verhuisplichtig”.

In dat geval worden de reiskosten gedurende een periode van twee jaar (na de

verplaatsing) volledig vergoed op basis van openbaar vervoer minus de eigen

bijdrage. Bedragen de reiskosten meer dan f1. 121,=, maar men wil niet als ver—

huisplichtig worden aangemerkt, dan geldt een maximale vergoeding van f1. 121,

per maand minus eigen bijdrage.
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DIENSTREIZEN. Ten aanzien van dienstreizen van en naar het DCC is van toe

passing de normale regeling “Reisbesluit 1971” en “Reisbeschikking Nederland”,

daarnaast bestaat een “interne regeling kilometervergoeding”, geldend voor

alle medewerkers van de DAUT. Deze regeling is van kracht sinds 1 januari 1982.

Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de secretarie van uw afdeling of die van de

DAUT.

ANDERE VERGOEDINGEN ALS GEVOLG VAN OVERPLAATSING. De verhuisplichtigen die

binnen twee jaar na de verplaatsing verhuizen, zodanig dat zij niet meer hogere

reiskosten dan f1. 121,= per maand hebben, komen in aanmerking voor de verhuis—

Deze bestaat uit:

— volledige vergoeding van de transportkosten (mcl. in— en uitpakken) van het

meubilair;

— de eigen reiskosten van verplaatsing + lx de reiskosten voor bezichtiging

van het “nieuwe” huis;

— de kosten van evéntueel tijdelijk dubbele huur;

— 12% van het bruto jaarsalaris met een minimum van het maximale schaalbedrag

van schaal 57.

De regeling “functiever~1aatsin~stoe1a~e”, is alleen van toepassing voor ver

plaatsing van functies van de ene standplaats naar de andere, waarbij de af

stand meer dan 50 km bedraagt.

Indien bij verplichte verhuizing de echtgenote hierdoor haar betrekking verliest,

bestaat de mogelijkheid daarvoor een vergoeding te krijgen.

Inlichtingen hieromtrent kunnen worden verkregen bij het Gewestelijk Arbeïds—

bureau (GAB) of bij de betrokken bedrijfsvereniging.
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VERVOERSFACILITEITEN DCC,

WOON—WERKVERKEER, ‘s-Ochtends 8.00 uur vertrekt er een bus “groepsvervoer”

van de maatschappij West—Nederland vanaf station Maassluis centrum naar het

DCC. Deze bus rijdt ‘s—avonds om 17.00 uur vanaf het DCC weer naar het station.

De West—Nederland gaat vanaf 1 februari een busverbinding onderhouden tus—

sen station Delft en het DCC. De vertrektijden zijn vooralsnog 7.10 uur en

8.07 uur vanaf station Delft en 16.30 uur en 17.30 uur vanaf het DCC.

Eveneens vanaf 1 februari zal een personenwagen beschikbaar komen voor speciale

gevallen. Bijvoorbeeld het ophalen van bezoekers of (soms) personeelsleden van

af het station Maassluis.

DIENSTVERVOER. Zo spoedig mogelijk na 1 februari a.s. gaan er twee combi’s

rijden tussen het “plein” en het DCC ten behoeve van vergaderingen en dergelijke.
Het ligt in de bedoeling ook dit vervoer ‘s—morgens en ‘s—avonds in te zetten

tussen DCC en Maassluis. Nadere mededelingen hierover volgen nog.

WACHTKANER OP HET PLEIN.

Een van de kamers van de directie op het plein (kamer B14) zal gebruikt gaan

worden als wachtkamer voor iedereen die in Den Haag/plein moet wachten of be

zigheden/besprekingen/vergaderingen heeft.

NIEUW TELEFOONNUMMER DCC.

Het huidige telefoonnummer DCC 01745—3081 heeft 8 in— en uitgaande lijnen.

Deze lijnen zijn dermate overbelast dat soms het netnununer van De Lier al niet

meer door komt. Daarom zullen er 10 lijnen — aangesloten op de Centrale in

Den Haag — voor binnenkomend telefoonverkeer bijkomen.

Het DCC zal aldus een Haags telefoonnummer gaan krijgen t.w.: 070—469491.

De datum waarop dit telefoonnummer in gebruik zal worden genomen zal u via

dit blad gemeld worden,
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OFFICIELE HEROPENING DCC.

De offici~le heropening DCC zal in mei 1983 plaatsvinden.

Het is de bedoeling om hieraan voorafgaande voor eigen personeel een ont—

vangstdag te houden voor familieleden/vrienden/vriendinnen/partners e.d.

Een definitieve datum zal t.z.t. via dit blad bekend gemaakt worden.

NIEUWE NAAM INFODAUT.

Zoals het “plaatje” nieuwe organisatie op de bijlage laat zien zal de Directie

Automatisering na de reorganisatie Directie Bestuurlijke Informatievoorziening

gaan heten.

De naam INFODAUT is dan niet meer van toepassing. Misschien is er onder u iemand

die een goede naam weet of bedenkt voor het informatieblad dat voor u ook na de

reorganisatie zal blijven verschijnen.

Uw suggesties zijn van harte welkom~
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Personalia v.a. 15 oktober 1982.

Bevorderingen.

AIB

per 01—11—1982: Lkol. 0. Purmer RA tot Kol.

APS

per 01—11—1982: Lkol. H. v. Put tot Kol.

per 01—11—1982: Dhr. H. Verseveidt tot hfd. CS.

ARC

per 01—10—1982: Mevr. D. Kleywegt—Faas tot AAC—3.

Met klein verlof.

APS

per 28—10—1982: Dhr. B. Dirks.

per 24—12—1982: Dhr. J. v. Dam

Ontslag op verzoek.

ARC

per 01—11—1982: Mej. S. Boogh.

per 20—12—1982: Mevr. E.M. Boers—Kamp.

per 01—01—1982: Mevr. A. Faas—de Jong.

APS

per 01—01—1983: Dhr. G.M.M. de Bruyn.

In dienst getreden.

ARC

per 01—11—1982: Dhr. E. v.d. Hoest.

per 01—12—1982: Mej. J. Mostert.

per 01—01—1983: Dhr. N.P.M. Zuijderwijk.
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APS

Geboren.

APS

op 20—10—1982: Nicole Silvia Marianne, dochter van A.G.M. Dekker.

op 05—11—1982: Josine Margaretha, dochter van P.J. van der Spek.

ARC

op 28—11—1982: Robert Hendrik, zoon van H. van Geest.

per 06—12—1982: Dpl. vdg T.J.H. Tolido.

per 06—12—1982: Dpl. vdg M.J.M. Klever.

per 06—12—1982: Dpl. vdg R.N.J. Snel.

per 06—12—1982: Dpl. sld. G.J.M. Schaikwijk.

per 06—12—1982: Dpl. sld. G.J. Wolsink.

per 06—12—1982: Dpl. sld. R.C.J. Koot.
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