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DE COR BIJEEN OVER ■ ■ ■

Tweedaagse conferentie in Doorn 

"Het functioneren van de COR van IHC Holland" - dat was het 
onderwerp, waarvoor onze COR eind augustus twee dagen bij
een kwam in het Maartenshuis te Doorn. Op speciale uitnodi
ging van de COR was uw eindredacteur de tweede dag in haar 

midden. Niet om over de conferentie verslag te doen - dát is 
natuurlijk een taak voor de COR zèlf - maar om eens van nabij 
te ondergaan wat zo'n bijeenkomst inhoudt. Hem was de weg 

naar het conferentie-oord onder meer aangeduid met: rechtsaf 
het bos in bij het bordje "picknicplaats

"
. Wie nu mocht denken, 

dat het samenzijn het karakter had van een picknic, vergist zich 

deerlijk! Er is in een sfeer van grote openhartigheid hard en in
tensief gewerkt. 
Behalve COR leden en een enkel plaatsvervangend COR lid 
was er ook 

"
top" van IHC aanwezig. Van de raad van bestuur 

de heren Schuil en Boterenbrood, en van de werfdirecties de 
heren Bouman, Fluit en Sjouke. 

In een spiegel kijken 

Het was mooi weer, dus gingen de ramen open en de jasjes uit. 
De eigenlijke conferentie werd gehouden in het hoofdgebouw: 
een statig oud patriciërshuis. Eigenlijk een ideale plaats voor 
zo'n ontmoeting. In de gangen, portalen, trappenhuizen en hoge 
kamers heerst nog iets van vroeger tijden. Toen had het leven 
nog niet het jachtige tempo van nu. En toen had de mens meer 
tijd - ook voor zichzelf - en meer ruimte om zich te bezinnen 
op het wat ben ik en wat doe ik. 
Dit laatste werd de COR leden deze dagen steeds voor ogen 
gehouden. Natuurlijk, de doelstelling alsmede de verschillende 
taken en bevoegdheden van COR - en OR - zijn bij de wet ge
regeld en vastgesteld. Maar toch was het goed, onder leiding 
van de heer Tj. Pel van het Slotemaker de Bruïne Instituut, eens 

in een spiegel te kijken. 

Wat wil het zeggen lid van de COR te zijn? Hoe kijkt men van
uit de IHC naar de COR? Hoe zijn de relaties in de raad zelf en 
naar buiten toe? Waar houdt de COR zich mee bezig en waar
mee moét men zich bezig houden? 

Eigen taak 

De eerste dag was besteed aan wat genoemd werd graaf- en 
spitwerk, ook in kleine werkgroepen. Gezamenlijk bijeen boog 
men zich op de tweede dag weer over een aantal vraagstukken. 
Hoe kan de COR meespelen in het beleid van het concern. 
Hoe komt men tot een goede besluitvorming. Hoe onderhoudt 

men de verbindingskanalen naar 
"

boven en naar beneden". 
Er werd nog eens duidelijk gesteld, dat de COR een geheel 
eigen taak heeft en beslist geen verlengde of uitgegroeide OR 
is. Een OR houdt zich meer met directe, plaatselijke, praktische 
problemen bezig; een COR werkt abstracter, op grotere schaal, 
op langere termijn. Natuurlijk is de scheiding niet haarscherp 
en zijn er onderwerpen die op beide niveaus bespreking ver
dienen. Toch is het een illusie te denker:i, dat àlles besproken 
zou kunnen worden. Soms zal er geen tijd zijn voor het raad
plegen van de achterban. Dan zal er durf nodig zijn om naar 
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huis te gaan en het "thuisfront
" 

met de genomen beslissing 
onder ogen te komen. 

Op de hoogte blijven 

Er werd veel gepraat over die achterban, door wie immers het 
COR lid in de raad is gekozen. Weet men als COR lid genoeg 
van die 

"
achterban"? En is, en blijft, er dáár begrip voor taak 

en rol van een COR lid? Is de belangstelling, de interesse of 
hoe men het ook noemen wil voor het COR werk groter, naar
mate de betrokkenen in bepaalde salarisgroepen zitten? Weten, 
op de hoogte blijven, informatiestromen op gang houden, dat 
alles is onontbeerlijk voor de COR om goed te kunnen werken 
als gekozen overlegorgaan. 
Opnieuw werden er die morgen een paar werkgroepjes ge
vormd, die zich vervolgens afzonderden voor de behandeling 
en de beantwoording van een aantal concrete vragen. Pittig 
denkwerk voor de deelnemers! Maar ook nu weer: een open 
discussie met begrip voor elkaars standpunt en mening. Een 
wederzijds plagerijtje kon er best af en er werd wel eens flink 
gelachen. Want het formuleren van gedachten en het op schrift 

stellen ervan mag dan niet zonder zweetdruppeltjes gaan, de 
humor ontbrak niet tijdens al het zwoegen. 

Persoonlijke contacten 

Een prettige onderbreking was de lunch en het wandelen -
voor-de-spijsvertering. Het waren bovendien opnieuw momen
ten, waarin de persoonlijke contacten tussen de leden onder
ling nauwer werden aangehaald. De mogelijkheid elkaar beter 
te leren kennen was zeker een van de grote pluspunten van 
deze tweedaagse ontmoeting. 
Daar was iedereen het over eens. 
Tot slot van de conferentie kwamen de deelnemers met de op 
schrift gestelde conclusies, wensen en verlangens weer geza

menlijk bijeen. De resultaten werden aan allen uitgereikt, ter 
verdere discussie en behandeling, onderling èn thuis met de 
OR. 
Het spreekt vanzelf, dat er geen kant en klare oplossingen uit 
de bus kwamen. Wel was er verdieping en inzicht in typische 
COR vraagstukken ontstaan. En daarmee zijn als het ware een 
aantal wegwijzertjes geplaatst om verder te gaan. Meer dan 
voorheen zal Het Zeskant als informatiebron van en over de 
COR een rol gaan spelen. U zult dat ongetwijfeld in de komen
de maanden merken. 

Grote openheid 

Op de man af gevraagd, hoe de deelnemers deze twee werk
dagen hadden ondergaan, werden er positieve antwoorden ge
geven. In een slotwoord zei conferentieleider Tj. Pel, dat hem 
vooral de grote openheid was opgevallen, waarmee men elkaar 
was tegemoetgetreden. De COR van IHC is pas anderhalf jaar 
oud, dus nog piepjong, zei de heer Pel, ,,Maar de groei lijkt 
voorspoedig". Met dit compliment nog in de oren nam men af
scheid van elkaar en van de Doornse bossen en ging ieder 
zijns weegs, een welverdiend weekeinde tegemoet. 
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