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nieuwe 
boeken 

ELSEVIER NEDERLAND 

Grote Winkler Prins, 7e dr., 2e oplage, 
deel VI. 

Algemene Winkler Prins, deel 1. f. 62,50 
per deel (14 delen) 

Wat te doen tot  de dokter komt ,  
dr. F. Fournier, f. 14,90 

De man tnet de witte das, G. Bomans, pb., 
f. 7.90 

Een ~&llander ontdekt Vlaanderen, 
G. Bomans, pb., f. 11,90 

Handboek voor vervuild Nederland, 
f. 12,50 

Slechts een schreeuw, d'Ambrosio, pb., 
f. 12.50 

De hond, de vos en de harpspeler, Herron, 
pb., f. 9,90 

Op dood spoor, Bagley, f. 9,90 
Besmette lading, Herron, pb., f. 9,50 
Waar zijn uw  spoken, Bomans/Dickens, 

pb., f. 8,90 

ELSEVIER PUBLISHING COMPANY 

Reactions o f  Inorganic Substances 
Containing only non-metallic 
Elements (Comprehensive Kinetics 
dl. 6 ) ,  C.H. Bamford en C.I2.H. Tipper, 
f. 150,- (intekenpr. f. 130,-) 

Reactions o f  Metals, Metallic Salts and 
Complexes, and Metal Organic 
Compounds (Comprehensive Kinetics 
dl. 7), C.11. Bamford en C.I2.H. Tipper, 
f. 180,- (intekenpr. f. 155,-) 

Reactions o f  Arornatic Compounds 
(Comprehensive Kinetics dl. 131, 
C.H. Bamford en C.I:.II. Tipper, 
f. 160,- (intekenpr. f. 140,--) 

Handhook o f  Cane Sugar Engineering, 
2e herz. dr., E. Ilugot, f. 300,- 

Lectures o,fAnatorn.y, Hunter, f. 35,- 
The Kinetic Isotope Method and its 

Applications, M.B. Neiman en D. Gal, 
f. 85,- 

Rutherford. Recollections o f  the 
Cumbridge Days, H.L. Oliphant, 
f. 22,50 

Atlas o f  Anima1 Bones, E .  Schmid, f. 90,- 
Properties o f  Polj~mers Correlations with 

Chemica1 Structure, D.W. van 
Krevelen, f. 87,50 

NOORDHOLLANDSCHE 
UITGEVERSMAATSCHAPPIJ 

Advances in Neuropsychopharmacology, 
O. Vind, Z. Votava en P.B. Bradley, 
f. 95,- 

Riesz Spaces, dl. l ,  W.A.J. Luxemburg 
en A.C. Zaanen, f. 100,- 

Anti-Equilibrium, J. Kornai, f. 80,- 
(pb. f. 45,-) 

The Electronic Structure o f  Point Defects, 
G.K. Wertheim, A. Hausmann en 
W. Sander, f. 45,- 

Multiple Sclerosis, E.J. Field, T.M. Bell 
en P.R. Carnegie, f. 50,- 

Superconductivity, F. Chilton, f. 120,- 
Degrees o f  Unsolvahility, J.R. Shoenfield, 

f. 20,- 
A Prolo+pe t o  Peace Research, C. Boasson, 

f. 15,- 
Applied Graph Theory, W.K. Chen, 

f. 110,- 
Grammatical Forrn and Grammatical 

Meaning, J.T. Platt, f. 35,-- 
Mathematica1 Methods and Models in 

Economic Dynamics, G. Gandolfo, 
f. 75,- 

~ l a t e l e t s ~ i n e t i c s ,  J.M. Paulus, f. 75,- 

EXCERI'TA MEDICA 

Internatiorzal Congress Series 
- no.222, Ophthalmology, Proceedings of 

tlie XXI International Congress of 
Ophthalmology, Mexico D.I:., March 
1970, M. Puig Solanes, L. Sánchez 
Biilnes, A. Zertuche, F. Arenas Holanos 
en J.L. Arce, f. 273,- 

- no.223, Trachoma, Proceedings of the 
International Confercnce on Trachoma 
and Allied Diseases, Boston, August 
1970, R.L. Nichols en J.11. Peters, 
f. 105,- 

- no.232, New Concepts in Allergy and 
Clinical Immunology, Proceedings of the 
Seventh Congess of the International 
Association of Allergology, I:lorence, 
October 1970, U. Seratini, A. I*rankland, 
C. Masala en J. Jamar, f. 105,- 

- no.219, IIormonal Steroids, Proceedings 
of the Tliird International Congress on 
Hormonal Steroids, Ilamburg, September 
1970, V.H.T. James en L. Martini, 
f. 217,- 

- no.246, Advances in Planned Parenthood, 
Proceedings of the 9th Annual Meeting 
of the American Association of Planned 

n 
Parenthood Physicians, April 197 1, 

A.J. Sobrero, en R.M. Harvey, f. 52,- 

Excerpta Medica Monographs 
- Kypoglycaemic Tumours, J. Laurent, 

G. Debry en J. Floquet, f. 59,50 
- Electrostimulation of the CarotidSinus 

Nerve in Angina Pectoris, A.J. Dunning, 
f. 28,- 

DELTOS ELSEVIER 

Serie "Ik wil van alles weten": 
Van alles over dieren, B. Morris Parker, 
f. 2,90 
Van alles over planten, B. Morris 
Parker, f. 2,90 
Van alles over getallen, E. Clark, 
f. 2,90 
Van alles over geluiden, A. Holl, 
f. 2,90 
Van alles over kleuren, S. Reit, 
f. 2.90 
~ a i - a Ï l e s  over vormen, T. Thoburn, 
f. 2,90 t? 
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Functieclassificatie bij Elsevier 
Wie een vroegere bekendmaking 
goed heeft gelezen weet het al: 
Elsevier is begin vorig jaar begonnen 
met de realisatie van een project dat 
de naam functieclassificatie draagt. 
Teneinde het tempo te verhogen is 
daartoe de hulp ingeroepen van het 
bureau Organisatie en Functie- 
classificatie var? de Algemene 
Werkgevers Vereniging, waarvan ons 
bedrijf buitengewoon lid is. 
Twee medewerkers van genoemd 
bureau, de heren J.R. van Holst 
Pellekaan en J.A. Maas, beiden 
doorkneed in hun vak en met op dit 
punt veel bedrijfservaring, zijn 
aanvang januari van dit jaar met hun 'Q arbeid begonnen. De opzet is het 
project in september I Y 72 a f  te 
ronden, zodat het nieuwe salaris- 
systeem per I januari I Y 73 kan 
worden ingevoerd. Want dit is toch 
wel het voornaamste uitgangspunt 
van dit project: systematiek in de 
salariëring te brengen, o f  nauwkeu- 
riger gezegd tot een billijke beloning 
te komen die a.fgestemd is op de 
zwaarte van de functie. 
Het is duidelijk dat men, o m  dit te 
bereiken, een helder inzicht dient te 
krijgen in de inhoud en de aard der 
functies, niet alleen in de lagere, 
maar ook in de hogere regionen. 
Met dit onderzoek zijn de twee 
medewerkers van de A W V met veel 
elan begonnen, op dit ogenblik bij 
Elsevier Nederland, vervolgens bij 
Bonaventura, waarna ook de andere 
werkmaatschappijen aan de beurt 
komen. ' 
Drs. LH.M Hemels, medewerker van 
de adjunct-directeur Sociaal Beleid, 
die een cobrdinerende taak bij dit 
onderzoek heeft, zegt: "Omdat wij 
dit project op korte termijn gereed 
moeten hebben, is het naar mijn 
mening een goede gedachte geweest 
twee buitenstaanders in de arm te 
nemen, die het gespecialiseerde werk 
van het maken van functieomschrij- 
vingen jarenlang bij vele andere 
bedrijven hebben beoefend. Het 
vereist namelijk veel ervaring en 
vakkennis om in deze materie een 
goed inzicht te krijgen. Juist omdat 
het uiteindelijk om een zo redelijk 
mogelijke vaststelling van de 
geldelijke beloning gaat, dient dit 
project zo zorgvuldig mogelijk 
aangepakt te wortlen. Wat dan ook 
gebeurt. 

Niet alle betrokkenen worden door 
de twee heren benaderd. Dit is 
onnodig, omdat verschillende mensen 
één en dezelfde ,functie vervullen - 
ik denk aan secretaressen, assistenten 
van de verkoopadministratie, 
magazijn bedienden, enz - zodat kan 
worden volstaan met het interviewen 
van slechts één van hen. Het gaat 
dus uitsluitend om de kern,functies, 
zoals het gehele Elsevier-concern er 
180 telt en Blsevier Nederland, 
waarmee de twee onderzoekers zich 
thans bezighouden, zevenentwintig. 
Waaraan ik dan kan toevoegen dat 
de functieomschrijvingen bij de 
Centrale Diensten intussen reeds 
zijn gereedgekomen. 
Zij die worden geïnterviewd krijgen 
vooraf het verzoek een vragenlijst in 
te vullen, die dertien eenvoudige en 
kort geformuleerde vragen omvat. 
Op basis van deze ingevulde vragen- 
lijsten wordt een interview gehouden, 
waaruit een functieomschrijving 
ontstaat. Deze functieomschrijving 
wordt door de twee onderzoekers 
"doorgemeten" aan de hand van 
factoren als schoolopleiding, kennis, 
zelfstandigheid, contact, hièrarchisch 
gezag, niet-hiërarchisch gezag, 
uitdrukkingvaardigheid, beweging- 
vaardinheid, materiaal- en machine- 

juiste basisbeloning te komen. Dat 
om dit te bereiken een zo nauwkeurig 
mogelijke functieomschrijving 
onontbeerlijk is en dat alleen op deze 
manier de functies in klassen kunnen 
worden ingedeeld, ligt voor de hand. 
Het gaat daarbij riiet alleen om de 
lagere functionarissen, " aldus drs. 
Hemels, "het onderzoek strekt zich 
uit tot aan het directieniveau toe. 
Alleen degenen die onder de CAO 
voor journalisten werkzaam bij de 
uitgevers van opiniebladen vallen, 
worden niet bij dit onderzoek 
betrokken. Hoewel de twee mede- 
werkers van het bureau Organisatie 
en EUnctieclassificatie van de A WV 
alleen op dinsdag en donderdag onze 
gasten zijn, mag verwacht worden 
dat wij in september van dit jaar nzet 
onze arbeid hij alle werkmaatschap- 
pijen gereed zullen zijn. Ik geloof 
dat ons eigen enthousiasme voor dit 
onderzoek daar borg voor staat. " 

H.J. Looman 

BIJ DB /;O TO: 

gevoeì, oplettendheid, speciale eisen, Met medeulerkinn van het hirreaic 
afireuk-risico en inconveni~nten. Or~a~anisatie en Eunctieclassijïcatic iron 

het A W b' wordt hard gew~erh-t aan de 
Dit alles klinkt wat geleerd, maar in ornschriir~irzr van de nieer dan 180 
de praktijk valt het wel mee. De verschil~cn& juncties die de  Ar?~stcrdar~isc 
voornaanzste bedoeling is om te 1:'lsevicrhedrijven met elkaar rijk zijn. 

Op de  joro: de lieren J.A. Maas (l.) o1 weten te komen J.R. c9a?i Ifolrt Pellekaan (ril.) (A W V )  aan 
voor welke taken verantwoordelijk her u w k  niet de heer Drs. J./f.M. IIerncls 
is teneinde op deze wijze tot een (r. J (Blse~~ier). 
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Beide bestaan. Bij co-produkties 
worden alle edities van een in ver- 
schillende talen uitgebracht boek 
gezamenlijk (bij één drukker) 
geproduceerd. Elke uitgever realiseert 
hierdoor een aanzienlijke produktie- 
kostenbesparing. De illustraties van 
de totale oplage worden namelijk in 
één keer gedrukt waarna de tekst per 
land afzonderlijk wordt ingedrukt. 
Bij co-edities wordt door de 
verschillende uitgevers gebruik 
gemaakt van hetzelfde basismateriaal 
aan tekst en illustraties. Meestal 
wordt het boek door één uitgever 
voorbereid die zijn materiaal aan 
andere uitgevers verkoopt. In tegen- 
stelling tot de drukkersachtergrond 
van de co-produkties hebben de co- 
edities een auteursrechtelijke achter- 
grond. Niet alle co-edities kunnen 
dus ook geco-produceerd worden. 
Kunstboeken waar de bij de illustratie 
behorende tekst alleen maar een 
vertaling behoeft te ondergaan wordt 
vaak geco-produceerd. Alfabetische 
encyclopedieën waar de basistekst 
van een trefwoord per land sterk kan 
afwijken qua inhoud en lengte en 
waar de trefwoorden in de andere 
taal ook vaak op een andere plaats 
in de encyclopedie terecht komen, 
worden meer in de vorm van co- 
edities gegoten. In de praktijk lopen 
co-produktie en co-editie nogal eens 
door elkaar. 
Vlak voor en na de oorlog begon 
men (ook Elsevier) met het co- 
produceren van kunstboeken die 
door het kostbare illustratiemateriaal 
en de naar de aard beperkte oplage 
wel in samenwerking geproduceerd 
moesten worden. 
Het gezamenlijk uitbrengen van 
boeken en seriewerken heeft echter 
voor het eerst een grote vlucht 
genomen door de initiatieven van 
bedrijven als Mondadori, die zowel 
uitgever als drukker zijn. Ter vulling 
van de enorme beschikbare druk- 
capaciteit, waarvan de bezetting 
grote pieken en dalen vertoont, zette 
men in de uitgeverij grote seriewerken 
op, waarvan de rechten ook aan 
andere landen verkocht werden en 
die in de stille periode van de 
drukkerij werden gedrukt. De des- 

4 betreffende uitgaven werden vaak in 
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Elsevi er Nec Ierland gevra ken wij 

igenlijk G 

de vorm van week-afleveringen 
gedistribueerd. In Engeland zag men 
een andere ontwikkeling. Doordat 
de Engelse uitgevers het er wat bij 
lieten zitten, zagen daar de zgn. 
'producers' hun kans. Dit zijn geen 
uitgevers. Zij bedenken een idee, 
zoeken auteurs en verkopen het aan 
een uitgever in een zuivere co- 
produktie. 
De doorbraak voor Elsevier kwam 
met het opzetten van internationaal 
bruikbaar illustratie-materiaal voor 
een algemene encyclopedie (VISUM) 
die tot diverse buitenlandse edities 
leidde. Dit was een van de eerste in 
vier kleuren uitgebrachte 
encyclopedieën en bij het overnemen 
door andere uitgevers ging het hun 
dan ook voornamelijk om het 
uitgebreide illustratie-materiaal in 
kleuren. 

Wat is de reden geweest om Elsevier br 
International ~rÖjects in Londen 
(EIP) op  te richten? 

ETP is op  1-1 -1969 opgericht met 
als doel de verzorging en verkoop 
van grote Engelstalige projecten op 
de internationale markt. EIP treedt 
in feite op  als producer-uitgever. 
Deze projecten worden in de Engelse 
taal opgezet. De reden is dat een in 
deze wereldtaal opgezet seriewerk 
nu eenmaal veel gemakkelijker op de 
internationale markt verkocht kan 
worden dan Nederlandstalige werken. 
Daarbij komt dat het gebruik van de 
Engelse taal het mogelijk maakt 
geleerden en deskundigen met een 
internationale faam aan te trekken 
voor de redactie. Elsevier draagt 
voor deze uitgaven liet gehele risico. 



Als een seriewerk klaar is gaan wij 
met uitgevers over de hele wereld 
praten waaronder dan ook met ons 
zelf .  . . Wij moeten nu voor liet 
Nederlandse taalgebied een 
encyclopedie gaan bewerken, die 
wij zelf al een keer gemaakt hebben. 
Van liet maken van afspraken op 
voorhand is men grotendeels afge- 
stapt. Vroeger werden van tevoren 
andere uitgevers benaderd die dan 
negatief reageerden en vervolgens 
zelf een dergelijke uitgave op de 

'O 
markt brachten. 

Het eerste projekt van EIP is de 
ANIMAL ENCYCLOPAEDIA van 
tweeduizend bladzijden waarvan in 
Nederland een eendelige 'digest' 
onder de titel DIEREN- 
ENCYCLOPEDIE via de Nederlandse 
Lezerskring is verkocht. Het eerste 
Nederlandse deel van de volledige 
serie verschijnt in 1973. Behalve in 
het Nederlands wordt de eerste 
ANIMAL ENCYCLOPAEDIA in nog 
acht andere talen vertaald. Ook met 
Amerika is een contract gesloten en 
hoewel dit contract pas in januari is 
afgesloten zal de volledige serie in 
21 delen in september al op  de 
markt zijn. 

Wat voor soort uitgaven komen nu 
in aanmerking om op deze manier @ te worden opgezet? 

In de eerste plaats moet het een 
projekt van zodanige grootte zijn 
dat de grootste uitgevers in een 
bepaald land nog te klein zijn om er 
alleen aan te beginnen. Het onder- 
werp moet voor een groot publiek 
in verschillende landen aantrekkelijk 
zijn. We moeten er hierbij vanuit 
gaan d i t  te maken wat over twee 
jaar (de produktietijd van liet werk) 
aan zal slaan. Verder moeten het 
boeken van een grote omvang en 
rijkelijk geïllustreerd zijn omdat dan, 
bij het gebruik van kostbaar 
illustratie-materiaal in meerdere 
edities, grote besparingen ontstaan. 
Bij liet zoeken van partners proberen 
we dan zo veel mogelijk vaste relaties 
op te bouwen. 

Zowel de VISUM als de DIEREN- 
ENCYCLOPEDIE zijn in de 
Verenigde Staten verkocht. Met zo 
een groot taalgebied moet ket toch 
mogelijk zijn zelf een dergelijk 
projekt op te zetten? 
Dat is heel wonderlijk. Amerika is 
altijd wat boeken betreft nogal op 
zichzelf gericht geweest. Europa 
heeft een traditie wat betreft de 
internationale handel in boeken. 
Door die geïsoleerdheid heeft men 
het vrij lang kunnen volhouden met 
boeken die er naar onze begrippen 
ouderwets uitzagen maar die het 
daar in de colportage nog goed 
deden. Het creatieve element heeft 
in Europa veel meer de kans 
gekregen (onder invloed van de 
concurrentie). Wij zijn immers ook 
veel eerder dan de Amerikanen op 
vierkleurendruk voor boeken over- 
gegaan. 
Nu men in Amerika inziet dat de 
Europese wijze van boeken maken 
bij het publiek aanslaat hebben de 
Europese uitgevers een duidelijke 
voorsprong. Het kost jaren een goed 
basisbestand aan informatie en 
illustratie op te bouwen. 

Welke rol speelt de Frankfurter 
Buchmesse nu in de totstandkoming 
van gezamenlijke uitgaven? 

Een onmisbare. Hier onderhoudt 
men de oude kontakten, wekt 
interesse voor elkaars produkten 
maar ook worden veel nieuwe 
kontakten gelegd. Na een wisseling 
van management in een uitgeverij 
kan men daar heel anders gaan 
denken en met geheel andere en 
nieuwe projekten in zee gaan. Wij 
kopen overigens zelf bijzonder 
weinig op de Frankfurter Buchmesse. 
In het algemeen koopt Elsevier vrij 
weinig grote werken uit het buiten- 
land. Op het gebied van naslawerken 
hebben wij immers ons eigen appa- 
raat en basisbestand wat juist onze 
kracht is. Wel kopen wij incidenteel 
goede kunstboeken en praktische 
handboeken. Een ander voorbeeld is 
de VIDEO-reeks die een co- 
produktie van Mondadori is. 

Elsevier is in de eerste plaats 
uitgever. Verzorgen wij ook wel 
eens de co-produkties teneinde een 
boek kant en klaar te kunnen 
aan bieden? 

In sommige gevallen is het voor ons 
en voor de buitenlandse uitgever 
interessant een kant en klaar boek 
te kunnen aanbieden tegen een 
vastgestelde prijs. Vaak moeten we 
een kant en klaar boek aanbieden 
aan iemand die zelf geen uitgever is. 
Zo leveren we in de Verenigde 
Staten aan 'operators' die een heel 
assortiment van de meest uiteen- 
lopende waren aan supermarkets 
verkopen, waaronder boeken. Zo'n 
operator mag dan voor eigen risico 
boeken leveren. Niet verkochte 
exemplaren worden teruggenomen. 
Ook liet display-materiaal wordt 
door hem geleverd. Bij een serie 
wordt het eerste deel vaak gratis of 
voor een belachelijk lage prijs 
verstrekt. Iedereen neemt dat deeltje 
mee, gaat het thuis zitten lezen en 
dan is liet afwachten hoeveel er van 
de volgende delen worden verkocht 
terwijl de hele serie dan inmiddels al 
geproduceerd is omdat er elke week 
een nieuw deel geleverd moet worden. 
wordcn. Het spreekt vanzelf dat hier 
voor de leverancier een enorm risico 
aan verbonden is. 

Wat is de positie van Elsevier 
nationaal en internationaal gezien 
in de co-editiemarkt? 
In Nederland zijn wij eigenlijk de 
enige uitgever die op grote schaal 
hierbij betrokken is. In ieder geval 
zijn we de enige die werken in de 
Engelse taal opzetten. Internationaal 
gezien zijn bedrijven als Mondadori 
cn Fabbri in Italië veel langer bezig 
en ook op een veel grotere schaal. 
Wel is het zo dat iedere redelijk grote 
uitgever in de wereld Elsevier van 
naam kent. Vooral met VISUM 
hebben we dan ook een grote 
bekendheid gekregen. Er is geen 
encyclopedie in de wereld die in zo 
veel landen is verschenen of nog 
gaat verschijnen. Elsevier heeft 
internationaal gezien zeker een naam 
- en een naam te verliezen. 5 



Personeelsavonden 

kantine? Eén alleen kan geen rondedans maken 
(Vlaams spreekwoord) 

Bij een aantal personeelsleden is het idee ontstaan de dagelijkse werkzaamheden in 
Elsevierverband eens af te wisselen met periodieke ontspanningsavonden, voor en 
door het personeel te organiseren. Geopperd wordt de  mogelijkheid om deze 
avonden bijvoorbeeld eens in de  veertien dagen of eens per maand in de jaargetijden 
dat de R in de  maand is te organiseren, in liet tegen die tijd toch wel voltooide 
nieuwe gebouw aan de Jan van Galenstraat. 
Dergelijke avonden zou men zich bijvoorbeeld kunnen bezighouden met kaarten 
(bridgen), schaken, dammen, kienen, sjoelen, tafeltennis e.d. 
Alvorens over te gaan to t  concretisering van het plan en het aanstellen van een 
commissie voor de uitvoering en de organisatie is het wenselijk t e  weten hoeveel 
belangstelling u daarvoor hebt. Hiertoe zijn met medewerking van de  afdeling 
sociaal beleid een aantal vragen opgesteld die u hiernaast aantreft. 
Wij verzoeken u, óók wanneer u géén belangstelling daarvoor hebt, de vragenlijst 
vóór 15 april te retourneren aan de afdeling personeelszaken, gebouw Jan van 
Galenstraat. 

Bij voorbaat danken wij u voor de  t e  nemen moeite. 
De personeelsraad 

I .  Wanneer voor de personeelsleden van de Amsterdamse Elsevierbedrijven regelmatig personeelsavonden in het nieuwe 
gebouw aan de Jan van Galenstraat zouden worden georganiseerd, zou ik 

a. O zo mogelijk steeds komen 
b. O regelmatig komen 
c. O misschien wel eens een keertje komen 
d. O waarschijnlijk nooit komen 

2. Ik vind dat die personeelsavonden dan toegankelijk zouden moeten zijn voor 

a. O alleen personeelsleden 
b. O personeelsleden met echtgenoten en verloofden 
c. O personeelsleden en hun gehele gezin 
d. O personeelsleden, hun gezinnen en introducés 

3*. Bij het bezoeken van de personeelsavonden zou ik doorgaans 

a. O alleen komen 
b. O mijn echtgeno(o)t(e)/verloofde mee willen brengen 
c. O mijn gezinsleden willen meebrengen 

6 d. O kennissen willen introduceren 



4". /k  zou mij die avonden waarschijnlijk voornamelijk willen bezighouden met 

a. O een gezellig praatje 
b. O dansen 
c. O bridgen 
d. O andere kaartspelen 
e. O schaken 
f. O dammen 
g. O kienen 
h. O sjoelen 
i. O tafeltennis 
j . 0  . . . . . . . . .  
k . 0  . . . . . . . . .  

5". Ik vind dat als consumpties aanwezig zouden moeten zijn 

a. O (zwak) alcoholische dranken 
b. O frisdranken 

@ C. O koffie 
d. Osoep  
e. O diverse versnaperingen 
O . . . . . . . . .  
g . 0  . . . . . . . . .  

6. Ik vind het billijk, dat de consumpties 

a. O geheel voor eigen rekening komen 
b. O gedeeltelijk voor eigen rekening komen 
c. O geheel voor rekening van Elsevier komen 

7. Als ik zou worden gevraagd mee te helpen bij de organisatie van de personeelsavonden, zou ik daartoe in beginsel 

a. O wel bereid zijn 
b. O niet bereid zijn 

* meerdere antwoorden mogelijk 

@ naam: -p- P - 

maatschappij : ..... 

afdeling: p. 

opmerkingen en suggesties: 



Aan het woord 
Mevrouw G.R. vel Ierna-Stol k 

( beter bekend als de afdeling boekbestelling) 

"Ik merk vaak dat heel wat mensen 
geen idee hebben wat deze afdeling 
nu eigenlijk inhoudt. Telefoontjes 
als: "Wanneer u de boeken binnen 
heeft, kom ik ze wel even langs 
halen", zijn niet van de lucht. Men 
denkt kennelijk dat ik er een klein 
winkeltje o p  na hou. Dat onbegrip 
uit zich ook in klachten over de le- 
vertijden van boeken. Zodra de 
mensen mij een opgave hebben ver- 
strekt van de gewenste boeken, ver- 
wachten ze binnen enkele dagen de 
bestelling o p  hun bureau. Voorbij- 
gegaan wordt daarbij aan de toch  
vrij omvangrijke administratieve 
rompslomp, die met dit werk samen- 
hangt. 
Dagelijks ontvang ik een flinke 
vracht post, die gesorteerd wordt in 
boekenbonnen, verjaardagsboeken, 
Elsevierboeken en andere uitgaven. 
De laatste categorie boeken bestel 
ik in eerste instantie bij het Centraal 
Boekhuis. Dat is sinds 1 februari een 
beetje ongunstig geworden, omdat 
men maar 2070 korting geeft. Het 
rechtstreeks bestellen bij uitgevers 
brengt echter het probleem met zich 
mee dat de zgn. "eentjes" niet altijd 
geleverd worden; boeken dus waar- 
van maar éCn exemplaar wordt afge- 
nomen. Die 20% korting bij het 
Centraal Boekhuis is naar mijn smaak 
dan ook alleen de moeite waard bij 
het bestellen van schoolboeken. Toch 
heb ik niet de indruk dat die korting 
zo zwaar weegt, hoewel er altijd 
mensen zijn die zelfs o p  een boekje 
van f. 2,95 een reductie bedingen. 
Het is makkelijk om via mij boeken 
te bestellen, de mensen hoeven niet 
zelf naar de boekwinkel. Ze schrijven 
maar gewoon een memo en enige 
tijd later hebben Le het bestelde in 
huis. 
Voor iedere titel, die ik via het Cen- 
traal Boekhuis bestel, wordt een 
bonnetje uitgeschreven, voorzien 
van het desbetreffende ISBN-nurn- 
mer. Wekelijks gaan er o p  die ma- 
nier honderden bestellingen de deur 
uit. Na een dag of tien ontvang ik 

de bestelde boeken met de faktuur 
en de afschriften van mijn bestelbon- 
nen. Aan de hand van die afschrif- 
ten controleer ik of alle boeken bin- 
nen zijn. O p  de faktuur wordt achter 
elke titel de naam van de besteller 
genoteerd. Dan wordt er een strookje 
tussen de boeken gedaan, ook weer 
voorzien van titel, prijs, naani van 
besteller en pand. De boeken uit 
het eigen fonds bestel ik via de afde- 
ling Verkoop, waar aan de hand van 
mijn opgave een faktuur wordt sa- 
mengesteld. Die faktuur gaat naar 
het magazijn Boesingheliede, waar de 
boeken bij elkaar worden gezocht. 
Met al die bestellingsafschriften 
pleeg ik maandelijks de inhoudingen 
o p  de salarissen. O p  die inhoudings- 
strookjes moeten wederom titel en 
prijs van de bestelde boeken worden 
opgevoerd, Een voor mij maande- 
lijks terugkerende nachtmerrie, 
want alles wat ik o p  de salarissen 
inhou, moet kloppen met  de diverse 
fakturen. Vorig jaar had ik zo'n 
f. 5000,-- per maand af te  rekenen, 
nu is dat ongeveer het dubbele, om-  
dat sinds 1 januari ook de mensen 
van Excerpta Medica en de Noord- 
hollandsche Uitgeversmaatschappij 
hun bestellingen via deze afdeling 
kunnen doen. 
Misschien is hiermee een beetje 
verklaard waarom ook voor boeken 
uit het eigen fonds een Ievertijd van 
minstens een week in acht moet 
worden gehouden. Ik zit hier echt 
niet temidden van grote stapels 
boeken bestellingen gereed te maken. 
Eigenlijk zou het nu inijn "rustige 
tijd" moeten zijn, want straks gaat 
de enorm drukke schoolboekentijd 
weer aanbreken. Je  kunt  rustig stel- 
len dat ik met de totale verwerking 
zo'n tweeenhalve maand bezig ben. 
Dagelijks komen hier dan karre- 
vrachten boeken binnen, die ik direct 
moet verwerken, omdat je anders 
door de bomen het bos niet meer 
kunt zien. Die boeken korrien pluks- 
gewijs; de bestellers krijgen uiter- 
aard nooit de hele bestelling ineens 

en dat wil wel eens een aantal boze 
telefoontjes opleveren. De stroom 
begint wanneer de schoolvakanties 
aanbreken. Er zijn mensen die hun 
lijsten direct inleveren; anderen 
wachten daarmee tot  ï c  van vakantie 
terugkomen. Ik zie er met name dit 
jaar wel erg tegenop - zo'n 1100 
mensen kunnen namelijk van deze 
service gebruik niaken! Bij dit alles 
komt nog dat ik geen volledige dag- 
taak heb; ik werk tot 4 uur ' s  niiddags. 
Behalve die schoolboekenpiek is er 
nog de stroom boekenbonnen aan 
het eind van liet jaar. De ineeste 
mensen sparen hun boekenbonnen 
op,  want o p  een bedrag van f. 100.-- 
heb je natuurlijk ininder verlies dan 
wanneer je elke keer een bon ad 
f. 25.- inlevert. De sluitdatum is 
sinds kort al iets naar voren gehaald: 
wanneer de bonnen vóbr 15 noven-i- 
ber binnen zijn, kan ik garanderen 
dat de boeken o p  5 december in 
huis 7ijn. 
Het mag dan misschien niet to t  mijn 
taak behoren mensen voor te  lichten 
over bepaalde uitgaven, een brokje 
informatrice voel ik me van tijd tot 
tijd wel. Er zijn mensen die mij vra- 
gen welk boek ze het beste voor hun 
jarige tante kunnen bestellen, of  ande- 
ren die informeren naar de inhoud 
van een bepaald boek en weer ande- 
ren die niet goed raad weten met 
hun boekenbonnen en mij vragen o p  
welke wijze die het beste t e  besteden 
zijn. 
Een paar maal per jaar ben ik betrok- 
ken bij de organisatie van boekverko- 
pingen voor personeelsleden in de 
kantine van de Jan van Galenstraat, 
waar enorin druk gebruik van wordt 
gemaakt. Hele stapels boeken - re- 
tourexemplaren, restanten, kleine 
partijen - waaraan praktisch niets 
mankeert, gaan voor 25% van de 
verkoopprijs van de hand. 
Ik ben met deze afdeling al een paar 
maal verhuisd: van de Jan van Galen- 
straat naar de verkoopafdeling van 
Elsevier Nederland o p  de Herengracht. 
Toen rnen daar echter vrijwel het 
pand uitgroeide, moest ik weer de 
biezen pakken. Wat wil je? Ik ben 
een makkelijk verplaatsbaar persoon, 
die nergens echt bijhoort. Nu heb 
ik voorlopig een plaatsje gevonden 
in het gebouw van Excerpta Medica. 
Straks zal ik met de "grote verhui- 
zing" wel weer ergens anders lieen 
moeten. Het maakt allemaal weinig 
uit, het werk bhjft plezierig. En al 
die boze telefoontjes dan? 

Ach. .  " 



Ex Officina 
Elseviriana 

PERSONEELSRAAD 
57ste vergadering van de Personeelsraad, 
28 januari 1972 

1. Aankoop eigen huis 
Naar aanleiding van het voorstel van de 
tweede ondervoorzitter om de norm van 

' de koopprijs van een eigen huis te ver- 
hogen van 3 tot 4 x het bruto jaarsalaris 
van de betreffende medewerker, merkt de  
voorzitter op  dat hij daar in principe wel 
positief tegenover kan staan, mits men 
wel beseft wat voor zware lasten men 
hierdoor krijgt. Vooral de eerste drie jaar 
kunnen aflossing + rente behoorlijke 
bedragen belopen. 
De tweede ondervoorzitter stelt voor 
tevens rekening te houden met het 
inkomen van de vrouw. De voorzitter 
stelt dat in een dergelijk geval wel vooraf 
een bespreking plaats moet hebben met 
het betreffende echtpaar. 

2. Vervanging van de heer Megens 
De 2e ondervoorzitter licht toe dat de 
twee kandidaten die bij de verkiezingen 
na de heer Megens de meeste stemmen 
hadden, zich om verschillende redenen 
niet beschikbaar kunnen stellen voor het 
lidmaatschap van de P.R. Hij stelt voor de 
tweede kandidaat van groep VII, die 
ongeveer dezelfde groepen personeel 
dekt, in aanmerking te laten komen als 
vervanger van de heer Megens. Dit is de 
heer M.S. van der Zel. De vergadering kan 
met dit voorstel akkoord gaan. (De heer 
van der Ze1 heeft inmiddels aanvaard, 
Red.) 
De opvolging van de heer Megens in de 
verschillende commissies wordt als volgt 
geregeld: 
in de "pensioencommissie" wordt hij 
opgevolgd door Mej. Roos; in de 
"commissie personeelsbeleid" wordt hij 
opgevolgd door de heer Kieken. 
Voorts maakt de 2e ondervoorzitter 
bekend dat de heer Kieken is verkozen 
tot vervangend tweede ondervoorzitter. 

3. Ontspanningsavond 
In Blsevier Bulletin zal een enquête 
worden geplaatst. (zie hiervoor elders in 
dit nummer, red.) 

4. Slipcursus 
In totaal komen + 90 personeelsleden in 
aanmerking voor een slipcursus. De heer 
Van 't Zet heeft contact opgenomen met 
de heer Boom van Bonaventura, die zeer 
goede ervaringen heeft met de cursus van 
Rob Slotemaker in Zandvoort. 
De voorzitter stelt als conditie dat de 

cursus dan wel op  zaterdag zal moeten 
plaats vinden. 
Er wordt in principe besloten een aantal 
cursussen bij Rob Slotemaker te volgen 
om te bezien wat de ervaring is. 

5. Regeling tegemoetkoming reiskosten 
De Raad is weinig gelukkig met de 
uitvoering van de reiskostenregeling. De 
berekening van de bedragen is voor de 
personeelsleden niet erg duidelijk en in 
bepaalde gevallen onlogisch. 
Wat de vraag van een PIR.-lid betreft, 
stelt de voorzitter ter bevordering van de 
duidelijkheid voor dat de afdeling P.Z. 
een lijst maakt van alle gemeenten rond 
Amsterdam met de daarbij behorende 
tegemoetkoming in de reiskosten. Deze 
lijst kan dan op  de mededelingenborden 
worden opgehangen. 
De heer van 't Zet merkt op  dat men zich 
over eventuele onduidelijkheden recht- 
streeks met Personeelszaken in verbinding 
kan stellen. 

6. Aanvulling ziekengeld bij werknemers 
boven 65 jaar 
De tweede ondervoorzitter vraagt zich af 
of er geen onderscheid kan worden 
gemaakt tusscn mensen met een lang en 
een kort dienstverband. 
De voorzitter merkt nadrukkelijk op dat 
men geen mensen boven de 70 jaar in 
dienst moet houden, hoogstens in 
uitzonderingsgevallen op  honorarium- 
basis. Voor de groep van 65-70 jarigen 
moet, ter voorkoming van willekeur, één 
regel gelden; de betreffende mensen 
weten dan waar ze aan toe zijn. 
Afwijkend van het arbeidsreglement voor 
personen boven 65 jaar is dus de 
aanstellingstermijn ( l  jaar) en het 
ziekengeld. 

7. Bevindingen inzake toepassing trend 
salarissen 
Op verzoek van de tweede ondervoorzitter 
wordt onderstaand zijn verslag van de 
inzage in de salarissen per 1 januari 1972 
letterlijk opgenomen. 

Inzage salarissen 1 - 1 - 1972 
De groep van de ingeziene salarissen (tot 
fl 1465,- p.m.) betreft 337 werknemers 
ofwel 48,8% van het bestand. Dit is t 29% 
van het totale salarisbedrag. In 197 1 was 
dit resp. 49,9% en 26,470. 
Van de totale groep was de gemiddelde 
salarisstijging 12,5%. 90 van de 337 werk- 
nemers kwamen in 1971 in dienst. Zij 
ontvingen gemiddeld een salarisverhoging 
van 10,4% t.o.v. het aanvangsalaris. 
Van de 73 afGelingen waarop de onder- 
zochte groep werkzaam is, werd op  12 
afdelingen niet de gemiddelde salaris- 
verhoging van + 10% (t.w. 3%% van het 
salaris per 1/10 1970 + aandeel f l  400,- 
+ 5%) bereikt, omdat de in 1971 in dienst 
getreden enlof andere werknemers een 
lagere salarisverhoging kregen. 
5 3 werknemers van de ingeziene groep 
ontvingen geen periodiek, promotie of 
wenselijk gebleken. innaal. Van de 
verdeling per leeftijdsgroep had de heer 
Vesters een tabel gemdakt. 
Van de 11 werknemers die niet volledig 
de in de mededeling over salarissen 
gedane toezegging ontvingen bleken 9 
werknemers part-time te werken. Een 
werknemer zou vroeger teveel opslag 
hebben gekregen en een werkneemster 

zou voortaan voor een deel vanuit 
Engeland worden betaald. Of in deze 
twee gevallen juist is gehande!? kan niet 
door ons worden vastgesteld. 

8. Nieuwe regeling arbeidsvoorwaarden 
en nieuw arbeidsreglement 
De vergadering stelt voor beide stukken 
in een aparte vergadering in aanwezigheid 
van de lieren Gast en Peper te behandelen. 
Als datum voor deze vergadering wordt 
bepaald donderdag 10 februari om 16.00 
uur in de bibliotheek Jan van Galenstraat. 
Bij deze vergadering zal de heer Van den 
Brink niet aanwezig zijn. Bij eventuele 
wijzigingen zou hij wel bij een tweede 
vergadering aanwezig kunnen zijn. 
Uit de Raad wordt opgemerkt dat de 
termijn waarop eventuele wijzigingen in 
het concept kenbaar konden worden 
gemaakt, wel erg kort was. 

9. Griep-injectie 
Een P.R.-lid vraagt naar de mogelijkheid 
van een griep-injectie voor het personeel. 
De voorzitter kan hier moeilijk over 
oordelen. Wel is hem bekend dat mensen 
van een dergelijke prik ziek zijn geworden. 
Men besluit derhalve vooralsnog afwijzend 
tegenover een griep-injectie te staan. 

10. Vergoeding eigen risico dienstauto's 
Een van de P.R.-leden stelt een des- 
betreffend memo van de heer Verleur 
d.d. 20 januari 1972 aan de orde. Hij 
vindt Iiet onjuist dat de excessieve schade 
wordt toegeschreven aan bepaalde 
groepen. [lij vraagt zich af of er wel 
voldoende contrôle is op het aantal 
verreden kilometers en ook denkt hij dat 
de regeling die m.b.t. de bestuurders van 
company cars wordt getroffen, in de 
praktijk moeilijk uitvoerbaar zal zijn. Het 
betreffende P.R.-lid vermoedt dat als deze 
regeling wordt doorgevoerd, veel 
personeelsleden een taxi zullen prefereren 
boven het gebruik van dienstauto's of 
company-cars. Voorts vraagt hij zich af 
of Elsevier niet ruimer kan participeren 
in de kosten en of er bij de mensen wel 
voldoende besef is van de verantwoorde- 
lijkheid. 
De voorzitter antwoordt dat Wet Risico 
elk jaar verloor op de auto's van Blsevier. 
De "zwarte pieken" zaten in Iiet algemeen 
bij Bonaventura. Op verzoek van Wet 
Risico is er nu een franchise van fl 500,- 
gekomen waarvan een preventieve 
werking zal moeten uitgaan. Hij acht 
contrôle een moeilijke zaak. Wel wordt 
bij inwi~seling de wagen gecontrôleerd. 
Hij stelt dat men moet uitgaan van een 
zekere verantwoordelijkheid van de 
bestuurder. 
Een ander P.R.-lid merkt op dat de 
vergoeding van kilometers gereden in 
privé auto's administratief een ingewik- 
kelde zaak is. 
De tweede ondervoorzitter acht het niet 
juist dat iemand bij parkeerschade ook 
voor het eigen risico moet opkomen. 
De voorzitter kan dit laatste wel 
meevoelen en stelt voor dat bij gevallen 
van parkeerschade de regeling soepel 
moet worden toegepast. Vooruitlopend 
op een desbetreffende bespreking met de 
directies stelt hij verder voor bij de 
company cars een franchise in te stellen 
dat de eerste aanrijding vrij is. Hiermee 
zal ervaring moeten worden opgedaan. 
Bij de privé auto's moet ook het werk- 
geversrisico worden meeverzekerd. 



Hierover zal contact worden opgenomen 
met de heer Mulder. 
Voorts wordt nog uit de Raad opgemerkt 
dat de afdeling advertentie-exploitatie 
de vergoeding aan post- en mailingafdeling 
discriminerend vindt. I-lierop antwoordt 
de voorzitter dat de vereiste oplettendheid 
bij laatstgenoemde afdeling ook wel 
onevenredig groot is. 

11.  Uitbetaling rente personeelsobligaties 
Een van de P.R.-leden merkt op dat dit 
jaar voor de derde keer de rente van de 
personeelsobligaties te laat wordt 
uitbetaald. Rekening houdende met de 
piek in de werkzaamheden op  de afdeling 
personeelszaken, wordt voorgesteld de 
uitbetaling reeds per 15  november te 
doen plaats vinden en dit uit te besteden 
aan een bank. 
De voorzitter zegt dat reeds lang van te 
voren kan worden gezien welk bedrag per 
1 januari moet worden uitbetaald. Bij een 
goede planning kan dit dus op tijd 
geschieden. Uitbesteden bij een bank acht 
hij niet noodzakelijk. 
De chef Personeelszaken merkt op dat 
deze week alle uitbetalingen reeds de deur 
zijn uitgegaan. 
De voorzitter stelt voor dat dit jaar de 
uitbetaling op 1 december kan plaats 
vinden. Voor de volgende jaren kan de 
uitbetaling op  tijd geschieden in de 
tweede helft van december. 

12.  Uitbetaling spaarpremies 
Op een desbetreffende vraag antwoordt 
de chef I'ersoneelszaken dat pas twee 
dagen geleden de opdracht van de 
Spaarbank is ontvangen m.b.t. de 
uitbetaling van de spaarpremies. Hierover 
is een memo op de mededelingenborden 
verschenen. 

13.  Uitbetaling januari-salaris 
Een P.R.-lid uit kritiek op het feit dat het 
memo m.b.t. de latere uitbetaling van het 
salaris over januari pas op 2 4  januari 
bekend werd. 
De tweede ondervoorzitter licht toe dat 
het hier een bijzonder geval betreft. Tot 
ongeveer half januari liep alles zoals 
gepland, maar &oor de ziekte van de heer 
Stier kwam er plotseling vertraging. 
De voorzitter stelt voor in het vervolg 
generiek bekend te maken dat bij de 
uitbetaling van het salaris in januari een 
eventuele vertraging mogelijk is. 
Fen van de leden van de P.R. heeft 
geconstateerd dat mensen die mede- 
delingen moeten doen aan alle personeels- 
leden vaak werken met lijsten waarin de 
laatste personeelsmutaties niet zijn 
opgenomen. Dit is b.v. zo bij de afdeling 
bockbestellingen. 
De heer van 't Zet heeft de heer Mulder 
verzocht te bezien hoe deze mutaties 
thans worden doorgegeven. In overleg 
met hem zullende data voor de volgende 
verkopen van beschadigde boeken 
worden vastgesteld en worden bekend- 
gemaakt. 
Op een desbetreffende vraag uit de Raad 
antwoordt de chef P.Z. dat een derde 
bedrijfsarts overbodig is daar de huidige 
artsen bereid en in staat bleken ook de 
keuringen te verrichten van boven 
40-jarigen. 

De volgende vergadering zal worden 
gehouden op donderdag 30 maart 1972 .  

MOTTO: What's in a game? 
A matchpoint is a matchpoint 
even without the smell 0.f roses, 
but having won, 

tke kiss is a kiss 
as no other one. 

(zeer vrij naar Shakespeare) 

Met de  crocusjes in het gras staat ook het 
nieuwe tennisseizoen weer voor de  deur. 
Grijp uw  kans o m  die paar winterse pondjes 
te verliezen, de  stramme spieren weer 
soepel te  maken en de kantoorlucht in uw  
longen te  vervangen door frisse buiten- 
lucht! 

Voor de luttele prijs van J 45.- hebt u een 
seizoen lang 3 avonden per week, n.l. 
maandag, woensdag en vrijdag, de 
beschikking over 3 banen van 6 uur to t  
donker en van I april-l oktober. 

Behalve personeelsleden in vaste dienst 
kunnen ook free-lancers zich opgeven als 
lid. Bovendien kan elk lid een niet- 
Elseviriaan introduceren tegen dezelfde - 
lage - contributie. (Dit alles incl. 
gevarengeld.) 

Zowel beginners als gevorderden zijn van 
harte welkom, waarbij nog vermeld dat 
voor beginners de mogelijkheid bestaat 
tegen een geringe vergoeding classicaal les 
te  nemen. 

Inlichtingen en opgaven bij: 
Mej. W. van Rietschoten (tst.54 Spuistr.) 
Dc heren T. L. IIes (tst. 22 J. v. c;.) 

F. W. Kost (223522 tst. 136) 

P.S. Op zaterdag 1 april is het tennis- 
seizoen voor hef  gehele tennispark 
feestelijk geopend mct een parktournooi 
en bal na. 

Het is zo ver. . . . . . . . Jan van Galenstraat 
I1 kreeg eerste bewoners! 

Het weekend van de 25stc maart reden 
vanaf donderdagavond de eerste vcrlzuis- 
auto's voor o m  de afdelingen Organisatie, 
Planning en Controle en het conlputcv- 
centrum van de Maassluisstraat naar de 
.Jan van Galenstraat over te  brrngcn. Van 
nu af aan zal stukje hij beetj(>, telkens 
bij het gereed komen van een gedcclte het 
nieuwe ge bouw in gebruik worden genomen. 
De indeling van het nieuwe gcboitw wordt 
als volgt: 
begane grond: afdelingen Organisatie, 

Planning en Controle en 
Com~utercentrum 

Ie  etage 

2e etage 

3e etage 
4e etage 

5e etage 

6e etage 
7e etage 
8e etage 

vc>rkoop en promotie 
A. S. P. 
Verkoop en promotie 
A.S.P., alsmede productie 
E. w. LI. 
keuken en kantine 
sociaal beleid, personeels- 
zaken en -administratie, 
Algemene Zaken, stafdicn- 
sten A.S. P. 
Centrale Verzorgingdiensten, 
abonnementena,fdcling 
U. M. B. 
Centrale Verzorgingsdiensten 

Holding-directie 
Bibliotheek en tentoon- 
stellingsr~tim te 

De indeling van hct "oude"g~bouw aan 
de Jan van Galenstraat: 
begane grond en l e etage: Excerpta 

Medica 
2e etage: E. W. U. 
Se etage: Nohum 
In het pand Spuistraat 110-11 2 zullen 
worden gehuisvest: Bonaventura (uitge- 
zondrrd redactie H.P., advertentie-exploi- 
talie en abonnementen). 
In het pand Singel 136 afdeling advcrten- 
tie-exploitatie U.M.B. en redactie H.P. 
In het pand Keizersgracht 305-31 1: 
Elscvier Nederland en Tirion. 
In het pand Hercngracht 362-364 zullen 
Agon en Deltos komen, terwijl in het pand 
Hercngracht I 1  9-1 23 zullen enkele afde- 
lingen van Excerpta Medica worden ge- 
huisvest. 

nadruk verbodcn 



MEDEDELINGEN 
Op 1 januari 1972 is de heer H. Jacoby 
benoemd tot adviseur van de N.V. 
Uitgeversmaatschappij Elsevier. De heer 
Jacoby is tot die datum directeur geweest 
van Boekhandel W.P. van Stockum N.V. 
te 's-Gravenhage. Hij zal zich in zijn 
functie als adviseur geheel richten op de 
sectie wetenschappelijke boekhandels in 
de Groep Wederverkopers. 

Met ingang van 1 november 197 1 is de 
heer J.C. de  Louw, directeur van het 
Literair Boekhuis te Amsterdam, 
benoemd tot sectiedirecteur voor de 
colportage in de Groep Wederverkopers. 
In deze functie zal de heer De Louw de 
colportage-activiteiten van alle 
boekhandels welke tot de Elseviergroep 
behoren coördineren. 

Met ingang van 1 januari 1972 is de heer 
D.W. Nordemann, directeur van de 
Wetenschappelijke Boekhandel Dekker 
en Nordemann N.V. te Amsterdam, 
benoemd tot sectie-directeur voor de 
wetenschappelijke boekhandels in de 
Groep Wederverkopers. In deze functie 
zal de heer Nordemann zich bezig houden 
met de coördinatie van de activiteiten 
van de wetenschappelijke boekhandels in 
de Elseviergroep. 

Met ingang van 1 december 197 1 is de 
heer J.A.G. Schwartz benoemd tot chef 
personeelszaken van de A.S.P. 

Integratie 
Sedert 1 januari j.1. wordt het factureren 
van bestellingen van EWU, NOHUM en 
Excerpta Medica volgens één systeem 
verricht. Per gelijke datum is de salaris- 
administratie en de salarisuitbetaling van 
Excerpta Medica en NOHUM door 
Elsevier opgenomen, hetgeen inhield, dat 
reeds veertien medewerkers van Excerpta 
Medica naar de Jan van Galenstraat 
verhuisden en binnenkort nog enkelen 
van de NOI-IUM zullen volgen. 

Introductie nieuw personeel 
Op de maandelijke introductiebijeenkomst 
voor nieuwe personeelsleden zal voortaan 
de video-tape worden gedraaid, waarvan 
de première plaatsvond ter gelegenheid 
van het 25-jarig jubileum van de heer 
Van den Brink. Door onvoorziene 
omstandigheden kon deze echter op 
2 maart niet worden gebruikt. 

ELSEVIER STUDIEFONDS 
voor kinderen van personeelsleden 

Vanaf 1 januari 1972 is de aanvraag- 
termijn voor studietoelagen voor het 
studiejaar 197211973 opengesteld. De 
aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij 
de afdeling Personeelszaken in het gebouw 
Jan van Galenstraat. 

De toelagen uit het Elsevier Studiefonds 
zijn bedoeld als suppletie boven bestaande 
overheidstoelagen. 
In principe is basis voor toekenning het 
fiscaal belastbaar zuiver inkomen. Als 
grondbedrag geldt fl 15.000,- bij een 
kind, hetgeen voor elk volgend kind met 
f l  1500,-- wordt verhoogd, terwijl 
afhankelijk van het soort onderwijs, het 
zuiver inkomen tot fl 3000,- per kind 
hoger mag zijn. 
In aanmerking voor een studietoelage van 
het Elsevier Studiefonds kunnen dus 
komen kinderen van personeelsleden met 
een bruto salaris tot 5 fl 35.000,- 
(afhankelijk van het aantal kinderen). 

ARBEIDSREGLEMENT 
De herziening van het arbeidsreelement. 
die noodzakelijk is geworden wëgens de 
vele wijzigingen die het in de loop der 
tijd heeft ondergaan en waardoor het 
langzamerhand een onoverzichtelijk 
geheel met vele bijlagen en aanvullingen 
is geworden, krijgt langzamerhand zijn 
beslag. 
De nieuwe opzet bestaat uit een Regeling 
van Arbeidsvoorwaarden, waarin de 
primaire voorwaarden zijn genoemd, 
bestaande uit de rechten en de plichten 
voor werkgever, zowel als voor werk- 
nemer, en een Arbeidsreglement, waarin 
de meer huishoudelijke zaken en de 
sancties bij overtreding worden geregeld. 
De beide regelingen die nauwelijks, wat 
de inhoud betreft, afwijken van het nu 
bestaande arbeidsreglement-met- 
aanvullingen-en-bijlagen, zullen 
voorlopig alleen gelden voor die werk- 
nemers voor wie het huidig reglement van 
toepassing is (dus niet voor NOHUM en 
Excerpta Medica). Ook het bestaande 
reglement voor journalisten wordt 
overeenkomstig vernieuwd. 
Beide stukken die na goedkeuring door 
de personeclsraad aan ieder van u ter 
goedkeuring en ondertekening zullen 
worden toegezonden, zijn reeds ter 
inzage te verkrijgen bij de afdeling 
personeelszaken en de recepties van de 
kantoren. 

27e HUISHOUDBEURS 
met alles voor Huis, Tuin en Hobby 

Van 21 tot en met 30 april a.s. zal in de 
Amsterdamse RA1 voor de 27e keer de 
Internationale Huishoudbeurs worden 
gehouden. Dit jaar zullen drie onder- 
werpen bijzondere aandacht krijgen: het 
huis, d.w.z. het interieur, de tuin en de 
hobby's. 
De beurs is dagelijks geopend van 10 tot 
17 en van 19 tot 22.30 uur; op de beide 
zondagen 23 en 30 april is de Huishoud- 
beurs 's avonds gesloten. Via afdeling 
personeelszaken kunt u kaarten met 
korting krijgen. 

UIT DE REDACTIE 
Tijdens de laatste redactievergadcring van 
het Elsevier Bulletin kregen de aanweïigen 
een onprettige mededeling te  horcn: de 
heren Knook en Ostendorf die jarenlang 
hun energie en enthousiasnie aan het 
Bulletin gegcven hebben, gaven de wens 
te kennen de redactie te verlaten. 
De reden voor dit vertrek was in beide 
gevallcn zeer gocd tc begrijpen: de heer 
Ostendorf trad per 1 maart uit dienst van 
Elsevier; de functieverandering van de 
hecr Knook bleek een ovorbelastc werk- 
taak met zich mee te brengen. 

De overige redactieleden dankcn de lieren 
Ostcndorf en Knook voor de belangrijke 
bijdrage aan het Elscvicr Bulletin cn wen- 
sen hen veel succes in hun verdere loop- 
baan. 

JUBILEUM 
Op 1 december 1971 vierde Bonaventura 
op feestelijke wijze het feit. dat de heer 
E. Joorse, 25 jaar bij haar in dienst was. 
Dc heer Joorse is assistent op  de abonne- 
ment cnafdeling. 
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GETREDEN: Bij deze wil ik nogmaals allen, die bij 
mi.jn jubileum blijk van belangstelling 
heb!en getoond, bedanken. 

t Was voor mij en mijn vrouw een 
prettige ervaring, dat zowel van directie- 
zijde als van collega's, velen aanwezig 
waren. 

De bekende envelop van de  directie 
zal een goede bestemming krijgen, en van 
het prachtige cadeau van de collega's 
hopen wij nog lang te  genieten. 

Nogmaals dank, mede namens mijn 
vrouw, 

E. Joorse 
Abt. Afd. 
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Young house editor (EPC), english and wife, dutch, 
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