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Bijlag~(n);;i!~j' ,',".. Aan alle medew·!·:e····~~e?is:l~~n
A~t;~6id~~~"" , , het Huis van Bewaring'

~,~t~;R~~~~lLtreacti'e"Noodkreet" Leeuwarden. ':Y'.!H1L: ~'.
. ·:,';F)!r;~t~ïj;~1~%~~'J:-.," ,! " , ' -Ó, ':lF
Namens~j~de> directie .~nalle diensthoofden voldoe ik bij deze

.'gaarne'faan:( het' verzoek van de dienstcommissie om schriftelij k
naar·;a~~:~tmedewer.~ers te reageren op de door hun opgestelde
"Noodkreet".:: :,:,,' , . '1-.-~"-..~.r:(··:~~Ji}t"t:: . .
Hetpe:r:i~~iekbedrijfsgeneeskundig onderzoek.

, " .:.~i:.·.:>~\:,jARt1~:~;'.~,' ", -,' .. ;.,'; ~::";:: " :.
Op ; verzoek van de' RBB hebben directie en dienstcommissie
ingestemd%,met.het '.'als' experiment voor de RBBte houden onder-
zoe,k.l?i'r§~n·(jeze,'inrichting. . ' I;

De Opzet0yan dit onderzoek was tweeled1~:
- eneii~j~~ zou~er gekeken worden naar werkomstandigheden

op de'>~verschillende werkplekken (obj ectief ) ; .'
- anderzijds zou de beleving van het werk worden onderzocht

(subjectief).
De uitkomsten van het onderzoek zijn zoals bekend met de
directie;"'Tde diensthoofden en de dienstcommissie besproken.
Het is:eyenwel ninuner de bedoeling geweest, allerminst ook van
de RBB,;::t::omdit onderzoek als startpunt voor organisatieveran-
dering'::te!~laten ,dienen. .

. : , IJ.~

Bruikbare! adviezen worden ingepast in een al veel langer
lopende:herstructurering van de organisatie.
Het zaL{door niemand bestreden kunnen worden dat de obj ectieve
werkomstandigheden door de renovatie en de nieuwe inrichting
zeer ,ingrijpend zijn verbeterd.
Dat de ';organisatieverandering zolang op zich' heeft doen wach-
ten is :'bui tengewoon ..betreurenswaardig, maar geheel te wij ten
aan buiten de invloedsfeer van de directie liggende beslissin-
gen van':hogerhand. : ,,' - . ~.~, , '
Opeenvolgend werd van de inrichting een beleidsplan, een
zelfdiagnose en: een masterplan verwacht. ~,~
Thans'is\Cdeze ronde" eindelijk afgesloten, hetgeen,("inhoudt dat
de plann~~'thans ook tot uitvoering gebracht kunnen worden.
Omdativdud.de Ldj k is dat dit zo snel mogelijk moet na alle
opgelopen}vertraging, is hier door de directie én diensthoof-
den danI'ook de eerste dag nadat dat mogelijk was mee begonnen.
De openges.telde. vacatures zij n daar een voorbeeld van.,
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De ;~deconcentratie, het overhevelen van bevoegdheden van de
centréüë'Yoverheid naar de inrichting is per 1 januari_ 1992
voor 'allè::inrichtingen een feit geworden.
Dat:;houdt:jwel in dat er van inrichting sdirecties geëist wordt
dat(f7zilWlbinnen financiële grenzen hun beleid voeren. Het
eei~t~)j~~r is dat voor alle betrokkenen uiteraard een zoeken
naar:;;de/J'juistemiddenweg. '

. . ····r:Ü.:q~~~~~;~~~i~f' ....
Welke'plannen kunnen nu snel tot invoering komen:

. ':".:-:' .;.··:j·r~·i}~.?r
- een definitief dienstrooster, dat aan de p.i.w.-sector meer

duidelijkheid zal bieden , _
- ,een:prpject ziekteverzuimbegeleiding, dat'in samenwerking

met 'de-;,!"1arweithans zijn f Lnanc Leën heeft gekregen'
- een':;i.ri.y~llingvan 'yacatures 'l ' ' , ,

invoering van de beleidsplanstructuur waarbij de nadruk komt
te::liçJgenop de diensthoofden die voor hun dienstvak verant-
woordelij kworden ':

- parallel hieraan het invoeren ,van betere communicatie- en
informatielijnen

- het :6~Tbasis van het voorgaande komen tot meerjarenafspraken
over~y~~antieregelingen.
:}H>'?~iü~p~'.,;'"

Als<'het~~;nieuwe;-rooster en de andere regelingen zijn ingevoerd
zal;hetlgevolg zijn dat de thans bestaande situatie verandert
en alle;:dingen op hun plaats vallen.

. ,,',',,:;1; .

verde;:T~ij nog opgemerkt dat de afgelopen jaren de personele
belangen bij voortduring dagelijks hebben vooropgestaan.
Bij~de~enovatie werd gekozen voor de werkomstandighedenverbe-
tering' van het personeel boven- de leefomstandigheden van de
gedetineerden.
Bij hetlbeleidsplan is een uiterste inspanning ~edaan om ook
de medewerkers met sociaal/medische problemen binnen de orga-
nisatie:te houden, welke inspanning ook gelukt is.
Er' is:veel strijd geleverd om acceptabele rangen te behalen,
deels ten koste of op rekening van het eigen management.
Het iS,~dan ook' buitengewoon bitter voor de diensthoofden,
collega ·~'Pit en mij zelf om onze niet geringe inspanningen van
de laatste jaren op deze wijze afgedaan te zien worden •

. : .~\~ ~':::'

Tenslotte:dit:
- het heeft de directie en de diensthoofden onaangenaam ge-

troffen dat de "Noodkreet" éénzijdig is opgesteld
het heeft de directie en de diensthoofden onaangenaam ge-
troffen~dat men de directie een gebrek aan betrokkenheid
bij het 'personeel verwijt
het heeft de directie en de diensthoofden onaangenaam ge-
trofferi~dat het personeel geen vertrouwen meer heeft in de
directie en het bedrijfsbureau en daardoor ook in de andere
diensthoofden
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Nochtari,~'irx~rtrouwen wij erop dat zodra, genoemde plannen a n de
inricl~~1:r.g ';hun beslag hebben gekregen de reacties over een
:tij dje:~heel', anders ~ullen zij n.
.::.::;Y~'U~t~l~Btnf~l":'~',.""
Mr.\A. W~1;Hiemstra
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