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Voorwoord

Op verzoek van de voormalige directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen (D&J)

van het ministerie van Justitie heeft het WODC een studie verricht naar de gevolgen

van de deconcentratie, een reorganisatieproces waarbij de beslissingsbevoegdheden

van de inrichtingsdirecteuren werden uitgebreid. De deconcentratie-operatie kan

worden beschouwd als de eerste stap in het verzelfstandigingsproces van de directie

D&J. Per 1 januari 1995 is deze directie in het kader van de reorganisatie van het mi-

nisterie omgevormd tot een agentschap, de Dienst Justitiële Inrichtingen. Het onder-

zoek naar de gevolgen van de deconcentratie duurde ruim vier jaar. Gedurende deze

periode werden in verschillende fasen in totaal 162 interviews gehouden met mede-

werkers van de directie en werd bij 324 penitentiair inrichtingswerkers en 981
gedetineerden een speciaal voor dit onderzoek ontworpen vragenlijst afgenomen.

Gelukkig stonden wij er niet alleen voor. Velen zijn ons behulpzaam geweest en heb-

ben zo bijgedragen aan de totstandkoming van dit eindverslag. Wij zijn dank ver-

schuldigd aan de leden van de begeleidingscommissie (zie bijlage 1) en aan Monique

Aalberts en Peter van der Laan, die het project elk vanuit hun eigen rol superviseer-

den. Aan Martin Grapendaal, die betrokken was bij de opzet van het onderzoek. Aan

Roberto Aidala, die verantwoordelijk was voor een deel van de gegevensverzameling,

en aan Udo Aron, Ad Essers, Vincent Sabee en Petra van der Veer die hem daarbij bij-

stonden. Dank ook aan de leescommissie die het conceptverslag van kritische kant-

tekeningen voorzag.
Maar onze speciale dank gaat uit naar de vele medewerkers op centraal en decen-

traal niveau die ons bereidwillig en doorgaans openhartig te woord hebben gestaan,

naar de piw'ers en gedetineerden die onze enquêtes hebben ingevuld en naar de di-

recties van de inrichtingen in Zwaag, Den Bosch en Rotterdam die ons steeds weer

zo gastvrij ontvingen. Zonder hen was het onderzoek niet mogelijk geweest.
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Samenvatting, conclusies en discussie

Op 1 januari 1992 kwam er bij de directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen

(D&J) van het ministerie van justitie een officieel einde aan de zogenaamde decon-

centratie-operatie. Met deze operatie werden er taken en bevoegdheden overgehe-

veld van het centrale gedeelte van de directie naar de inrichtingen in het land. Tra-

ditioneel was D&J, inmiddels opgegaan in de Dienst Justitiële Inrichtingen (DII), een

schoolvoorbeeld van een centralistisch geleide overheidsdienst. De bedrijfsvoering

van de inrichtingen - vooral die van de penitentiaire inrichtingen - werd sterk be-

paald door de centrale directie van D&J. Voor alle belangrijke beslissingen op het

gebied van beleid en beheer waren de inrichtingsdirecteuren aangewezen op `Den

Haag'.

De deconcentratie van taken en bevoegdheden moest aan deze situatie een eind

maken. De bevoegdheden van de inrichtingsdirecteuren werden op een aantal ge-

bieden uitgebreid en de taken die uit de uitoefening van deze bevoegdheden voort-

vloeiden, werden overgedragen aan het personeel van de inrichtingen. Door de

besluitvorming en uitvoering voor een deel op inrichtingsniveau onder te brengen,

hoopte men de bedrijfsvoering van D&J te kunnen verbeteren. Aangenomen werd

dat de deconcentratie zou leiden tot betere beleids- en beheerbeslissingen, een

snellere uitvoering en een efficiënter gebruik van de middelen voor personeel en

materieel.

Op vier deelgebieden werden er taken en bevoegdheden overgeheveld: personeel,

materieel, gedetineerdenarbeid en beleidsuitvoering. Op het terrein van de beleids-

uitvoering werd alleen de bevoegdheid om verlof te verlenen aan gedetineerden

gedeconcentreerd. Op de andere terreinen was de deconcentratie ingrijpender. De

directeuren werden verantwoordelijk voor een groot deel van het personeelsbeleid

en -beheer in hun inrichting. Tevens kregen zij de beschikking over een budget voor

personeelsuitgaven. Op materieel gebied kregen de inrichtingen een deel van het

onderhoud aan het gebouw in eigen beheer plus een budget bestemd voor aankopen

en de exploitatiekosten. De gedetineerdenarbeid ten slotte, werd verzelfstandigd. In

het verleden verzorgden penitentiaire inrichtingen alleen de uitvoering van de werk-

opdrachten, na de deconcentratie zijn zij verantwoordelijk voor de gehele `produk-

tieketen' van de gedetineerdenarbeid: van het binnenhalen van opdrachten tot het

berekenen van de prijzen en het onderhouden van de relaties met de klanten.

Op verzoek van de leiding van de directie D&J heeft het WODC onderzoek gedaan

naar de gevolgen van de deconcentratie. Twee vragen stonden in het onderzoek

centraal:

1 Welke wijzigingen in de organisatie, taakstelling en werkwijze hebben zich onder

invloed van de deconcentratie op centraal niveau en in de inrichtingen voor-

gedaan?
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2 Is de kwaliteit van de bedrijfsvoering van D&J door deze veranderingen verbeterd?

Afgezien van de analyse van het beschikbare documentatiemateriaal zijn er voor het

onderzoek interviews gehouden met medewerkers van de centrale directie en met

medewerkers van drie penitentiaire inrichtingen: de huizen van bewaring (hvb's) in

Zwaag, Den Bosch en Rotterdam (De Schie).

De interviews leverden een geschakeerd beeld op van alle inhoudelijke en organisa-

torische veranderingen die zich in de diverse sectoren en op verschillende niveaus

bij D&J hebben voorgedaan. De respondenten werd gevraagd de recente veranderin-

gen in hun werk te beschrijven en de effecten van deze veranderingen op de kwali-

teit van de bedrijfsvoering in te schatten.1 Met het oog op mogelijke ontwikkelingen

in de tijd werden de respondenten tweemaal geïnterviewd. In totaal hebben er 162

interviews plaatsgevonden, 108 in de inrichtingen en 54 op centraal niveau.

Het onderzoek bestond verder uit het afnemen van enquêtes aan de penitentiair in-

richtingswerkers (piw'ers) en de gedetineerden van de drie betrokken penitentiaire

inrichtingen. Aan de hand van de resultaten van deze enquêtes kon worden vast-

gesteld of de deconcentratie van invloed is geweest op de kwaliteit van de opvang

van gedetineerden, het zogenaamde primaire proces. Om de mogelijke verschui-

vingen in het kwaliteitsoordeel van de piw'ers en gedetineerden te kunnen meten,

werden ook de enquêtes tweemaal afgenomen. Verdeeld over de drie inrichtingen

hebben bij beide enquêterondes in totaal 324 piw'ers en 981 gedetineerden de vra-

genlijsten ingevuld.

Samenvatting van de belangrijkste resultaten

1 De deconcentratie van taken en bevoegdheden bij de directie D&J is een omvang-

rijke en complexe operatie geweest met een grillig verloop.

Bij de deconcentratie-operatie is heel wat komen kijken. Om de inrichtingen in staat

te stellen de nieuwe-taken uit te voeren, moest het personeel worden geïnstrueerd

en opgeleid, moesten functies worden herzien en procedures worden beschreven.

Om de centrale directie op haar beurt in staat te stellen de bedrijfsvoering van de

inrichtingen op hoofdlijnen te sturen, diende er een cyclus van planning & control

(P&C-cyclus) te worden ontwikkeld en moesten er op inrichtingsniveau geautomati-

seerde administratiesystemen worden geïntroduceerd.

In theorie dienden al deze voorzieningen te zijn getroffen voordat de bevoegdheden

zouden worden gemandateerd. In de praktijk vormde het realiseren van de perso-

neels- en organisatorische randvoorwaarden echter een traject op zich. Veel taken

waren overdragen terwijl de nodige randvoorwaarden nog niet waren vervuld. Toen

1 De tweede onderzoeksvraag werd dus beantwoord aan de hand van het subjectieve oordeel van de direct

betrokkenen. Gedurende het onderzoek zijn pogingen ondernomen om ook op basis van objectieve

gegevens vast te stellen of de efficiëntie en/of effectiviteit van de bedrijfsvoering was toegenomen. Deze

pogingen liepen echter op niets uit, omdat het ontbrak aan meetbare gegevens en geschikt cijfermateriaal.
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het mandaatbesluit per 1 januari 1992 in werking trad, was de personeelsformatie

van de meeste inrichtingen nog niet aangepast en waren de opleidingen nog in volle

gang. Na het officiële einde van de operatie duurde het dan ook enige tijd voordat

de effecten van de deconcentratie zowel op centraal als decentraal niveau waren

uitgekristalliseerd en de verhouding tussen de directie en de inrichtingen wezenlijk

was veranderd.

2 Deconcentratie heeft op inrichtingsniveau geleid tot integrale organisatie-ont-

wikkeling: er is in de inrichtingen sprake van een tendens om verantwoordelijk-

heden lager in de organisatie onder te brengen, ofwel in handen te geven van

unitdirecteuren (UD's) en afdelingshoofden (AH's).

Het vaststellen van de nieuwe personeelsformaties nam veel tijd in beslag, mede

omdat veel inrichtingen naar aanleiding van de deconcentratie van organisatiestruc-

tuur veranderden.

De drie inrichtingen in het onderzoek kozen alle voor het unitmodel. In dit model

wordt de inrichting opgesplitst in een aantal units. Aan het hoofd van een unit komt

een UD te staan. Deze is verantwoordelijk voor zowel het beleid als het beheer van de

unit. Om de integrale verantwoordelijkheden uit te kunnen oefenen, krijgen de UD's

de beschikking over een deel van het inrichtingsbudget. Op middenkaderniveau

krijgen de AH's - de nieuwe benaming voor de teamleiders in de executieve dienst -

er ook beheerverantwoordelijkheden bij, zoals de personeelsinzet van de piw'ers en

het beheer van deelbudgetten. De rol van de verschillende beheerdiensten van de

inrichtingen verandert ondertussen in die van typische stafafdelingen. Hun functie

wordt advisering van het lijnmanagement (de algemeen directeur, kortweg AD, de

UD's en de AH's). Het doel van deze reorganisatie, die wij de `interne deconcentratie'

hebben genoemd, is de units en afdelingen in de inrichting te verzelfstandigen.

In de tweede helft van 1993 was het.interne deconcentratieproces in geen van de

drie inrichtingen afgerond. De herverdeling van taken was nog niet volledig, van een

uitgewerkte budgetstructuur was nog geen sprake en het ontbrak de inrichtingen

eveneens aan een monitorsysteem om het verloop van decentrale bedrijfsprocessen

in de gaten te kunnen houden. Bepalend voor de voortgang van de interne decon-

centratie bleek echter de totstandkoming van nieuwe werkverhoudingen. De ene

inrichting bleek daarin verder dan de ander.

3 De (voorlopige) effecten van de deconcentratie op de bedrijfsvoering van de

inrichtingen zijn overwegend gunstig te noemen, zij het dat de deconcentratie

in sommige sectoren moeizaam is verlopen.

De deconcentratie heeft de kwaliteit van de bedrijfsvoering in de diverse sectoren op

verschillende wijze beïnvloed. In de personeelssector was de deconcentratie duide-

lijk een succes. Tal van procedures kunnen nu sneller en gemakkelijker worden af-

gewikkeld. De financiële afdelingen maakten de omslag naar een typische stafafde-
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ling niet overal even gemakkelijk. De verzelfstandiging van de gedetineerdenarbeid

ging gepaard met personeelsproblemen. In elk van de drie inrichtingen was een deel

van de arbeidsmedewerkers niet opgewassen tegen de nieuwe werkomstandigheden.

Niettemin waren in het tweede jaar van deconcentratie de opbrengsten uit arbeid

naar verluidt hoger dan ooit. In de begeleidingssector waren de effecten op de be-

drijfsvoering nog niet volledig. Duidelijk was echter dat er met de unitstructuur en

de interne deconcentratie kortere beslislijnen zouden ontstaan.

Op algemeen inrichtingsniveau waren de effecten van deconcentratie duidelijk posi-

tief. In alle geledingen hadden de medewerkers meer verantwoordelijkheden gekre-

gen. De betrokkenheid bij het werk was door de (interne) deconcentratie in diverse

opzichten vergroot en het welzijn van de medewerkers was over het algemeen toe-

genomen. Na een aarzelend begin waren de inrichtingen bovendien volop in de
gelegenheid om op personeels-, financieel en materieel terrein hun eigen beheer-

beslissingen te nemen. Volgens de meeste respondenten leidde dit tot efficiënter

gebruik van de beschikbare budgetten. Men kon meer doen met hetzelfde geld. In

de inrichtingen was men ervan overtuigd dat de deconcentratie langs deze weg de

kwaliteit ten goede was gekomen. Op het departement was niet iedereen het daar-

mee eens. Sommigen beweerden dat de nadruk in de inrichtingen te zeer lag bij

beheersmatige aangelegenheden en vreesden dat dit ten koste ging van de kwaliteit

van het primaire proces. De vraag is echter of men zich in de positie bevond om dat

te kunnen beoordelen. Uit de interviews bleek namelijk ook dat de centrale directie

weliswaar beschikte over voldoende beheerinformatie maar onvoldoende zicht had

op de kwalitatieve aspecten van de bedrijfsvoering van de inrichtingen.

4 De effecten van de deconcentratie op de kwaliteit van het primaire proces bleven

gedurende de looptijd van dit onderzoek beperkt. In één inrichting was de kwa-

liteit volgens de piw'ers en gedetineerden licht gedaald door het moeizame ver-

loop van de interne deconcentratie. In de twee andere bleef het niveau stabiel.

Uit de resultaten van de enquêtes onder piw'ers en gedetineerden bleek dat in

Zwaag het werk- en leefklimaat in de periode tussen beide enquêterondes iets was

verslechterd. Deze daling had niet zozeer te maken met een nadruk op beheersma-

tige aangelegenheden als wel met het verloop van de interne deconcentratie en in

het bijzonder met de wijze waarop het primaire proces in deze inrichting op dat

moment werd aangestuurd. In Den Bosch en De Schie was de kwaliteit van het pri-

maire proces tussen beide enquêterondes niet veranderd.

Het is onwaarschijnlijk dat wij met de enquêtes onder piw'ers en gedetineerden de

definitieve gevolgen van deconcentratie voor het primaire proces hebben gemeten.

Zowel in Zwaag, Den Bosch als De Schie moest na de tweede enquêteronde in de be-

geleidingssector nog een aantal veranderingen worden doorgevoerd. Wel leverde de

piw-enquête aanwijzingen op over de te verwachten effecten van de interne decon-

centratie. De resultaten van deze enquête wezen namelijk uit dat de kwaliteit van het

werkklimaat - in de ogen van de piw'ers - zal toenemen als de inrichtingen hun plan-
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nen doorzetten en erin slagen ook de piw'ers meer verantwoordelijkheden te geven

en hen meer te betrekken bij de besluitvorming op hun afdeling.

Knelpunten bij de externe en interne deconcentratie

Dat de deconcentratie zou leiden tot een verregaande reorganisatie van de peniten-

tiaire inrichtingen was niet voorzien. Verschillende respondenten op centraal niveau

benadrukten dat de deconcentratie een beheeroperatie was. De gevolgen van de de-

concentratie zouden zich beperken tot de top van de inrichting en de functies in de

beheersectoren. Men had er niet op gerekend dat de inrichtingen op de deconcen-

tratie van taken en bevoegdheden zouden reageren met een eigen deconcentratie-

proces waarbij de nieuw verworven bevoegdheden verder in de organisatie werden

verdeeld en waarbij ook de functies in de begeleidingssector werden betrokken. Dit

verklaart waarom het departement nauwelijks oog heeft gehad voor de veranderin-

gen die zich in de inrichtingen afspeelden. Alleen bij het vaststellen van de nieuwe

(voorlopige) personeelsformaties speelde de centrale directie een rol. Bij de verdere

vormgeving van het interne deconcentratieproces stonden de inrichtingen er alleen

voor.2

Hoewel de interne en externe deconcentratie dus twee goeddeels gescheiden tra-

jecten waren, vertoonden beide reorganisatieprocessen veel overeenkomsten. Niet

alleen de uitgangspunten waren hetzelfde - schaalverkleining door delegatie en inte-

gratie van verantwoordelijkheden - ook het feitelijke verloop was in veel opzichten

vergelijkbaar. De problemen die men in de inrichtingen tegenkwam bij de realisatie

van de plannen bleken vaak van dezelfde'aard te zijn als de problemen die men on-
dervond bij de implementatie van de deconcentratie op macroniveau.

Het vervullen van de randvoorwaarden

Een van de knelpunten die beide operaties parten speelde, was het vervullen van de

randvoorwaarden. De centrale directie had er meer tijd voor nodig dan oorspronke-

lijk de bedoeling was, maar ook de inrichtingen hadden moeite om de nodige voor-

zieningen te treffen. Aan het eind van de looptijd van het onderzoek beschikten de

drie inrichtingen nog niet over een uitgewerkte budgetstructuur en een geïntegreerd

management-informatiesysteem (MIS). Zowel bij de externe als de interne deconcen-

tratie bleek het dus onmogelijk om in kort tijdsbestek aan alle procedurele en techni-

sche eisen te voldoen. Uiteenlopende factoren zullen hieraan ten grondslag hebben

gelegen, maar vermoedelijk speelde in beide gevallen een rol dat van tevoren niet

2 De begeleiding die het managementteam van De Schie in het najaar van 1993 ontving bij de analyse van

de bedrijfsprocessen in de diverse sectoren (zie paragraaf 4.1.2), vormde hierop een uitzondering. Na

deze bijdrage nam de belangstelling van het centrale niveau voor de ontwikkelingen in de Inrichtingen

toe. Zo verscheen er in de loop van 1994 een intern evaluatierapport over besturingsvormen In peniten-

tiaire Inrichtingen (De Bruine e.a., 1994)'.
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helemaal duidelijk was welke problemen men bij het vervullen van de randvoorwaar-

den zou tegenkomen.

Toen de centrale directie in 1991 werd geconfronteerd met een dreigende vertraging

van de deconcentratie-operatie heeft zij twee handelwijzen overwogen: wachten tot-

dat de personeelsformaties van de inrichtingen waren aangepast en alle randvoor-

waarden van deconcentratie zouden zijn gerealiseerd, of de deconcentratie verder

doorvoeren om de laatste randvoorwaarden tijdens het proces alsnog veilig te stel-

len. Het voordeel van de eerste handelwijze was dat de deconcentratie beter zou zijn

voorbereid, het voordeel van de tweede dat het minder lang zou duren voordat er

wat gebeurde en dat men vooruitlopend op de definitieve situatie alvast enige erva-

ring kon opdoen. Gekozen werd voor de laatste strategie. Toen men begreep dat de

formatie-onderzoeken en de opleidingen niet voor het eind van dat jaar zouden zijn

afgerond, heeft men in overleg met het veld besloten de deconcentratie toch per

1 januari 1992 door te zetten.

De inrichtingen stonden bij de interne deconcentratie in feite voor dezelfde keuze.

In Zwaag en Den Bosch werkte men vóór de bekrachtiging van het nieuwe organisa-

tiemodel al met units en stafafdelingen en daar was de overlegstructuur al aan de

nieuwe situatie aangepast. Vooruitlopend op het vervullen van de randvoorwaarden
was de reorganisatie in deze inrichtingen dus al gestart. In De Schie verkoos het

management de andere implementatiestrategie. Voordat in deze inrichting concrete

stappen werden gezet op het pad van de eigen reorganisatie, waren het formatie-

onderzoek en de procedures van de plaatsingsadviescommissie (PLAG) achter de rug,

waren alle bedrijfsprocessen doorgelicht en lagen er uitgewerkte plannen klaar voor

een budgetteringsregeling en een nieuwe communicatiestructuur.

Het is moeilijk te zeggen welke van de twee strategieën achteraf het verstandigste is

geweest. De resultaten van het onderzoek geven daar geen uitsluitsel over. In De

Schie leek de interne deconcentratie bij de tweede interviewronde een goede kans

van slagen te hebben, maar men was er zó lang bezig met de voorbereidingen van de

reorganisatie dat wij de uitkomsten ervan niet konden optekenen. De vliegende start

die men in Zwaag en Den Bosch beleefde, pakte verschillend uit. In Zwaag vielen de

tussentijdse resultaten van, het interne deconcentratieproces tegen, terwijl in Den

Bosch duidelijk vooruitgang was geboekt.

Misschien mogen we op grond van deze uiteenlopende resultaten concluderen dat

de strategie van het `starten zonder randvoorwaarden' weliswaar een zeker risico

met zich meebrengt maar evengoed tot het gewenste doel kan leiden. Ook het ver-

loop van de externe deconcentratie toont immers aan dat niet alle randvoorwaarden

van tevoren vervuld hoeven te zijn om uiteindelijk de beoogde effecten te bereiken.

De menselijke factor

Maatgevend voor het (voorlopige) succes van de interne deconcentratie van de drie

inrichtingen bleek het ontstaan van nieuwe werkverhoudingen. Waar de externe

deconcentratie op inhoudelijk vlak hogere eisen stelt aan de inrichtingsmedewer-

kers, vergt de interne deconcentratie van de betrokkenen vooral een andere rol, een
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andere opstelling tegenover collega's in de inrichting. Maar al zijn de plannen voor

de nieuwe samenwerkingsvormen - tussen directie en middenkader, tussen de units

en de beheerafdelingen - nóg zo goed doortimmerd, uiteindelijk zijn het de mede-

werkers die bereid en in staat moeten zijn om hun nieuwe rol in de inrichting gestal-

te te geven. Het welslagen van de deconcentratie is dus afhankelijk van de inzet en

de kwaliteit van de individuele medewerkers.

Het was de taak van de centrale directie om de kennis en vaardigheden van de mede-

werkers van de inrichtingen op peil te brengen. En het was de taak van het inrich-

tingsmanagement om via PLAC-procedures de juiste mensen op de juiste plaats te

krijgen. Naar aanleiding van de deconcentratie deden zich in elk van de drie inrich-

tingen enige personeelswisselingen voor, maar de mogelijkheden om nieuw, beter

opgeleid personeel aan te nemen, waren beperkt. Zowel uit sociaal als financieel

oogpunt mocht van het inrichtingsmanagement niet worden verwacht dat het

zittende personeel en masse ter zijde zou worden geschoven, al dachten sommigen

op het departement daar misschien anders over.

Op het departement twijfelden sommigen aan de capaciteiten van de mensen in het

veld. In de inrichtingen was men over het algemeen tevreden over de kwaliteit die

men in huis had. Men benadrukte dat de deconcentratie een leerproces inhield

en wees op de ontwikkeling die de meeste medewerkers in de achterliggende tijd

hadden doorgemaakt. Dat neemt niet weg dat men zich ook in de inrichtingen zo

hier en daar afvroeg of iedereen de uitbreiding van verantwoordelijkheden wel zou

aankunnen. Bij het verdere verloop van de (interne) deconcentratie zal de kwaliteit

van het personeel dus een kritische factor blijven. Het management van de inrich-

tingen zal zich, evenals de centrale directie overigens, bij voortduring moeten af-
vragen of het op het gebied van begeleiding en training al het nodige heeft gedaan

en doet om medewerkers op het gewenste niveau te brengen.

Overigens speelde de 'menselijke factor' niet alleen op inrichtingsniveau een rol van

betekenis. Ook op de centrale directie vereiste de deconcentratie een cultuuromslag

en werd er van de medewerkers naast alle inhoudelijke en procedurele wijzigingen

een andere opstelling verwacht. Vroeg men zich bij het personeel van de inrichtin-

gen af of het daartoe in staat zou zijn, op het departement leek het meer de vraag of

het personeel daartoe bereid was. Uit de interviews op centraal niveau bleek dat dit

maar gedeeltelijk het geval was. De weerstand tegen het deconcentratieproces was

erg groot. Vooral onder de medewerkers van de stafafdelingen zouden zich aanvan-

kelijk veel tegenstanders van de deconcentratie hebben bevonden. Begrijpelijk mis-

schien, want juist deze medewerkers zagen hun invloed op de bedrijfsvoering van de

inrichtingen verminderen. Bij de tweede interviewronde was deze weerstand volgens

de meeste respondenten gebroken. De nieuwe verhoudingen met het veld waren ge-

accepteerd. Maar de tweede interviewronde op het departement vond dan ook zo'n

drie jaar na de feitelijke overdracht van de bevoegdheden plaats.
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Informatievoorziening

In de loop van de operatie kwam vast te staan dat de kengetallen uit de P&C-cyclus

en de gegevens uit informatiesystemen als de Justitiële Financiële Administratie
Rekenplichtigen (JUFAR), het Budget Informatiesysteem (BIS) en Piroos de centrale

directie weliswaar inzicht geven in de beheersmatige consequenties van het perso-

neels- en middelenbeleid, maar dat dezelfde gegevens onvoldoende zicht bieden

op de uitwerking van dat beleid in de inrichtingen. Op grond van de toegeleverde

informatie is het met andere woorden niet goed mogelijk om de kwaliteit van de

beleidsuitvoering systematisch te toetsen.3

Oorspronkelijk lag het in de bedoeling om via inspecties de kwalitatieve aspecten

van de bedrijfsvoering van de inrichtingen door te lichten. Maar daar was vooralsnog

geen vervolg aan gegeven. De reden daarvan is ons in de loop van het onderzoek niet

helemaal duidelijk geworden. Sommige respondenten weten het aan tijdgebrek. Wel-

licht achtte men het in een tijd waarin de inrichtingen juist meer zelfstandigheid

dienden te krijgen weinig opportuun om inrichtingsinspecties uit te voeren.

Na kritiek van de Rekenkamer werd een begin gemaakt met het opzetten van metho-

den om de kwaliteit van de beleidsuitvoering meer in het oog te krijgen. Zo werd in

de loop van 1994 een aantal experimenten gedaan met de zogenaamde intercolle-

giale audit. Dit is een situatie-onderzoek dat bijvoorbeeld naar aanleiding van een

incident in een inrichting plaatsvindt, onder inschakeling van directeuren van ande-

re inrichtingen. Daarnaast bestonden er plannen om elk jaar via presentaties van in-

richtingen bepaalde beleidsthema's te evalueren en ook met de oprichting van een

stafbureau Kwaliteit gaf de inmiddels verzelfstandigde directie aan dat het de leemte

in de informatievoorziening wilde opvullen. Dit bureau, dat direct onder de hoofd-

directeur van de nieuwe DJI is ondergebracht, zou kort gezegd verantwoordelijk zijn

voor de kwaliteitsbewaking of validering van de informatie uit de inrichtingen.

Deze maatregelen stonden bij het sluiten van de dataverzameling van dit onderzoek

nog in de steigers. We mogen dus concluderen dat de informatievoorziening die

rond de deconcentratie was opgezet geen volledig beeld geeft van alle aspecten van

de bedrijfsvoering van de inrichtingen. In de behoefte aan beheersmatige informatie

is ruimschoots voldaan; door de ontwikkeling van de P&C-cyclus en het gebruik van

geautomatiseerde informatiesystemen is het zicht op de besteding van de middelen

beter dan ooit. Het ontbreekt de centrale directie echter nog aan mogelijkheden om

de kwalitatieve gevolgen van centrale en decentrale beleidsbeslissingen in te schat-

ten. Aan de ontwikkeling van deze mogelijkheden is in de loop van de deconcentra-

tie-operatie te weinig aandacht besteed. Dat komt wellicht doordat de deconcen-

tratie voor de centrale directie in eerste instantie een beheeroperatie was. Maar

misschien ook omdat het in een sector als het gevangeniswezen veel eenvoudiger

is om gegevens te verzamelen over beheerzaken. Beheerinformatie betreft de inzet

3 In de tijd voor de deconcentratie was er overigens ook geen sprake van systematische kwaliteitsmetingen.

Wel hadden de medewerkers van de centrale directie toen veel vaker contact met de inrichtingen, zodat

zij zelf In ieder geval een beter idee hadden van wat er zich in de Inrichtingen afspeelde.
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van middelen, en die zijn meestal gemakkelijk te kwantificeren. Het is veel lastiger

om systematisch betrouwbare en valide gegevens te verzamelen over de kwaliteit of

effectiviteit van decentrale bedrijfsprocessen.

De inrichtingen kunnen daarover meepraten. Zij bleken niet in staat om in afzien-

bare tijd een samenhangend en geautomatiseerd MIS te (laten) ontwerpen. Ook de

drie inrichtingen worstelden met de vraag welke informatie op welke wijze moet

worden vastgelegd opdat men op directieniveau zicht krijgt op de prestaties van de

units en de afdelingen. Een MIS vormt een onmisbare schakel in het interne decon-

centratieproces. Als decentrale eenheden zich niet op eenduidige wijze kunnen ver-

antwoorden, dan zal men namelijk op het naasthogere niveau minder snel geneigd

zijn om bevoegdheden uit handen te geven. Evenmin kan de centrale directie het

zich langer permitteren om de kwaliteit van de beleidsuitvoering in de inrichtingen

onbelicht te laten.

Slotsom: de opbrengsten van deconcentratie

9

Als we alle gevolgen van de operatie overzien, dan lijkt de doelstelling - verbetering
van de bedrijfsvoering - in sommige opzichten zonder meer te zijn gehaald. Op

andere punten is het minder eenvoudig om tot een eindoordeel te komen.

In organisatorisch opzicht heeft de deconcentratie onmiskenbaar tot verbeteringen

geleid. De structuur van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de orga-

nisatie heeft veel aan duidelijkheid gewonnen. Op de eerste plaats is de verhouding

tussen de centrale directie en het veld doorzichtiger geworden. Het personeelsman-

daat, de budgetten en de P&C-cyclus staan model voor de nieuwe onderlinge relatie.

De verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de centrale directie en de inrich-

tingen zijn helder verdeeld. Ook bij de centrale directie zelf leidde de deconcentratie

tot een striktere afbakening van taken tussen de stafafdelingen en het sectormanage-

ment. Op inrichtingsniveau ten slotte, zorgde de interne deconcentratie voor een

soortgelijke herverdeling van verantwoordelijkheden. Dit proces was echter nog niet

afgerond toen het onderzoek werd afgesloten.

Ook op het vlak van kostenbeheersing betekende de deconcentratie een belangrijke

vooruitgang. De AD's zijn nu verantwoordelijk voor zowel het beleid als het beheer in

de inrichtingen. Het budget stelt hen in staat deze verantwoordelijkheden integraal

uit te oefenen. De financiële consequenties van beleidsbeslissingen zijn voor reke-

ning van de inrichtingen zelf. Dit heeft geleid tot meer kostenbewustzijn en een zeke-

re terughoudendheid bij het doen van uitgaven. De meeste inrichtingen kwamen uit

met hun geld; van budgetoverschrijdingen was in 1993 en zeker in 1994 nauwelijks

sprake. De tijd dat de inrichtingen hun begrotingen overschreden, lijkt daarmee
achter de rug. Integraal management blijkt een geschikt instrument te zijn om de

uitgaven in de sector onder controle te brengen.

Een van de argumenten om over te gaan tot deconcentratie was dat het verleggen

van bevoegdheden naar lagere niveaus in de organisatie ten goede zou komen aan

de motivatie van het personeel. Ook deze verwachting is uitgekomen, tenminste
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voor het personeel van de inrichtingen. Onder een groot deel van de medewerkers

van de centrale directie bestond zoals gezegd zeker in het begin weerstand tegen de

deconcentratie-operatie. De deconcentratie veroorzaakte een verschuiving in hun

taakstelling. Vooral voor de medewerkers van de hoofdafdelingen betekende dat

een aantasting van hun positie. Het is niet vreemd als de motivatie voor het werk

hieronder te lijden heeft gehad.

Het welzijn van het inrichtingspersoneel is door de deconcentratie evenwel dui-

delijk toegenomen. De (interne) deconcentratie bracht de medewerkers zowel op

management- als op middenkader- en uitvoerend niveau meer verantwoordelijk-

heden en creëerde ruimte voor eigen initiatief. De betrokkenheid bij het werk is

vergroot, men vond het werk leuker geworden. Dit gold niet voor iedereen. Voor

sommige medewerkers van de arbeidsafdelingen bijvoorbeeld, bleek de druk van

de nieuwe verantwoordelijkheden te groot, maar voor het overgrote deel van het

personeel was het werk in de inrichting er met de deconcentratie interessanter op

geworden.

De toename van het welzijn van het inrichtingspersoneel, de grotere beheersbaar-

heid van de uitgaven en de duidelijkere organisatiestructuur zijn de meest in het

oog springende voordelen die de deconcentratie het gevangeniswezen heeft ge-

bracht. Moeilijker is het om op grond van de verzamelde gegevens een uitspraak te

doen over de efficiëntie en de effectiviteit van de bedrijfsvoering.

In de inrichtingen werd zo hier en daar werd wel enige efficiencywinst gesignaleerd.

Met name in de personeelssectoren en vanwege de automatisering zouden bepaal-

de zaken nu sneller en gemakkelijker kunnen worden afgewikkeld. Effecten als
deze bewijzen echter niet dat de efficiëntie van de bedrijfsvoering is toegenomen.

Tegenvoorbeelden waren er namelijk ook. Zo vroeg een aantal respondenten zich

af of decentralisatie van de personeelsinzet in de executieve dienst vanuit het oog-

punt van efficiency wel zo verstandig was en sommige respondenten op het depar-

tement achtten de decentrale acquisitie voor de gedetineerdenarbeid weinig doel-

matig.

Op grond van lokaal waargenomen effecten kan niet worden bepaald of de doel-

matigheid in de organisatie over het geheel genomen is vergroot. Om de mogelijke

efficiencywinst van deconcentratie vast te stellen, zou aangetoond moeten worden

dat men nu in totaal met minder middelen hetzelfde bereikt als voorheen of dat

men met dezelfde middelen tot betere prestaties komt. Dit lijkt echter onmogelijk,

omdat de deconcentratie werd doorkruist door ontwikkelingen als de masterplan-
operatie en door capaciteitsuitbreidingen. Daardoor blijft onduidelijk wat de decon-

centratie op zich aan extra middelen heeft gekost of aan besparingen heeft opgele-

verd.

Als alternatieve methode om de efficiency van de organisatie te analyseren, werd in

de interviews op centraal niveau het idee geopperd om voor het gehele gevangenis-

wezen de kosten per cel per dag te berekenen. Deze cijfers waren tijdens de inter-

viewperiode niet beschikbaar, maar we hebben begrepen dat ze inmiddels bekend
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zijn. Uit de berekeningen zou blijken dat de kosten per cel per dag in de loop der

jaren zijn gedaald, onder meer omdat de budgetten van de inrichtingen sinds 1992

verscheidene keren procentueel werden gekort en er bij het vaststellen van de bud-

getten geen prijscompensatie werd doorberekend.

Maar ook deze methode biedt geen soelaas. In de berekeningen wordt namelijk

alleen rekening gehouden met de kosten die met de inzet van de middelen gemoeid

zijn. Voor het vaststellen van efficiency is het ook nodig om naar de uitkomsten van

de middeleninzet te kijken. De dalende kosten per cel per dag laten hooguit zien

dat er sinds de deconcentratie bezuinigingen zijn doorgevoerd. Onduidelijk blijft of

de inrichtingen intussen nog steeds tot dezelfde prestaties in staat zijn.4

Over dit laatste, de effectiviteit van de bedrijfsvoering, leverde het onderzoek even-

min eenduidige gegevens op. Nog los van de kwestie of er bij deconcentratie nu

meer of juist minder middelen werden ingezet, kan men zich afvragen of de diverse

taken nu beter worden verricht. In de drie inrichtingen was men daarvan overtuigd.

Volgens de meeste respondenten worden er nu betere beleids- en beheerbeslissin-

gen genomen over personeel en gedetineerden. Het budget zorgt voor financiële

armslag en dat stelt de inrichtingen in staat om de lokale werk- en leefomstandig-

heden te verbeteren. De enquêtes onder piw'ers en gedetineerden konden deze

indrukken vooralsnog niet bevestigen. Ook op het departement betwijfelde men

of de deconcentratie de kwaliteit van de bedrijfsvoering ten goede is gekomen. De

meningen hierover liepen uiteen. Feitelijk echter, bleek de centrale directie over

onvoldoende mogelijkheden te beschikken om de kwaliteit van de werk- en leef-

omstandigheden in de inrichtingen te toetsen.

Het onderzoek naar de gevolgen van de deconcentratie van taken en bevoegdheden

in het gevangeniswezen heeft dus een drietal duidelijke en belangrijke winstpunten

aan het licht gebracht. Een eenduidig antwoord op de vraag of de operatie de effi-

ciëntie en effectiviteit van de bedrijfsvoering van de organisatie heeft verbeterd,

moeten wij echter helaas schuldig blijven. Daarvoor ontbrak het aan de juiste en/of

ondubbelzinnige gegevens. Een vergelijking van de efficiency voor en na de decon-

centratie bleek niet mogelijk en de kwaliteitsverbetering die men in de inrichtingen

constateerde, kon bij het departement niet overtuigend worden bevestigd.

Hiermee is niet gezegd dat er zich naar aanleiding van de deconcentratie geen effi-

ciencywinst of kwaliteitsverbetering zou hebben voorgedaan. Wel dat de ontwikkelin-

gen in het gevangeniswezen te complex zijn om de eventuele efficiencywinst eendui-

dig vast te stellen en dat het de sector bovendien ontbreekt aan de instrumenten om

de kwaliteit van de bedrijfsvoering zichtbaar te maken. Hierin lijkt zich echter - en

dit is wellicht het vierde winstpunt van de deconcentratie - een kentering voor te

doen. Want nu de financiën van de sector op orde zijn en de inrichtingen blijk heb-

4 Bovendien zouden deze bezuinigingen hoogstwaarschijnlijk ook zijn doorgevoerd als er geen sprake was

geweest van deconcentratie.
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ben gegeven deskundig, creatief en met de nodige betrokkenheid met de beschik-

bare middelen om te kunnen gaan, kan de centrale directie zich richten op het ont-

wikkelen van kwaliteitstoetsen. Dankzij de deconcentratie doet zich met andere

woorden de gelegenheid voor om de kwaliteit in de organisatie te operationaliseren,

te meten en verder te verbeteren.



1

Deconcentratie

Voor de tenuitvoerlegging van vrijheidsbeperkende straffen en maatregelen beschikt

ons land over een veertigtal penitentiaire inrichtingen, zeventien jeugdinrichtingen

en zes klinieken voor ter beschikking gestelden (tbs'ers). Organisatorisch behoorden

deze inrichtingen tot voor kort tot de directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtin-

gen (D&I) van het ministerie van Justitie. Per 1 januari 1995 is deze directie echter

verzelfstandigd. De opvang en behandeling van delinquenten is nu toevertrouwd

aan een agentschap, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DIII). Dat betekent niet dat

alle banden met het ministerie zijn verbroken. De executie van straffen en maatrege-

len vindt nog steeds plaats onder ministeriële verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen,

de minister van Justitie blijft aanspreekbaar voor alles wat er in de inrichtingen ge-

beurt. Wel is de aansturingvan de organisatie veranderd. Operationeel is er geen

directe lijn meer tussen de leiding van het departement en de leiding van DJI. Men

werkt nu op basis van jaarafspraken. Binnen deze kaders bepaalt DII zelf hoe het be-

leid dat op politiek niveau is vastgesteld het beste kan worden uitgevoerd. Een aantal

keren per jaar doet DII verslag aan de departementsleiding, zodat getoetst kan wor-

den wat er van het beleid terechtgekomen is.

De verzelfstandiging van de directie D&I staat niet op zichzelf. Ook andere onderde-

len van het ministerie van justitie, zoals de directie Vreemdelingenzaken en de direc-

tie Rechtspleging, werden (intern) verzelfstandigd. Meer in het algemeen bestaat er

bij de overheid een tendens om dienstonderdelen 'op afstand' te plaatsen. Op tal van

departementen hebben zich de laatste jaren structuurwijzigingen voorgedaan waar-

bij onderdelen werden losgeweekt van de centrale organisatie.5 Het doel van deze

reorganisaties is steeds hetzelfde: een slagvaardiger overheidsapparaat. Bij de reor-

ganisatie van justitie is dat niet anders. De ontwikkeling van een 'kerndepartement'

met zelfstandig opererende 'buitendiensten' moet leiden tot snellere en betere be-

leidsvorming en een efficiëntere uitvoering van de justitietaken.

Het doel van de verzelfstandiging van D&I was niet bijzonder, maar de voorgeschie-

denis wel. De oprichting van DII werd namelijk voorafgegaan door de zogenaamde

deconcentratie-operatie. Met deze operatie werden1taken en bevoegdheden die

voorheen op het centrale niveau lagen, overgeheveld naar de diverse inrichtingen

in het land. De bedoeling van de deconcentratie was de inrichtingsdirecteuren meer

zeggenschap te geven over de gang van zaken in hun inrichting. In feite ging het hier

dus ook om een verzelfstandigingsoperatie, zij het dat nu niet de verhouding tussen

5 In Kamerstukken II (1992-1993) wordt een overzicht gegeven van de mogelijke varianten van verzelfstan-

diging van overheidsdiensten.
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de directie D&J en het departement in het geding was maar dat het ging om de be-

stuurlijke verhoudingen binnen D&J zelf.

De deconcentratie-operatie vormt het onderwerp van dit verslag. Het WODC heeft

onderzoek gedaan naar de gevolgen die deze operatie heeft gehad voor het functio-

neren van de directie D&J. In dit hoofdstuk wordt de deconcentratie-operatie nader

omschreven. Om te beginnen schetsen we in paragraaf 1.1 een beeld van de organi-

satiestructuur van de directie D&J. Aan de hand van deze structuur wordt ingegaan

op de werkwijze van de directie in de periode voor de deconcentratie. In paragraaf

1.2 gaan we dieper in op de betekenis van het begrip 'deconcentratie'. Ook de beper-

kingen die aan het begrip kleven, komen dan aan de orde. In paragraaf 1.3 staan we

stil bij de doelstelling van de operatie en in paragraaf 1.4 wordt beschreven hoe men

deze doelstelling hoopte te bereiken.

1.1 De directie D&J

Voordat de directie D&J opging in de DJI maakte zij deel uit van het directoraat-gene-

raal Jeugdbescherming en Delinquentenzorg (DGJD). D&J ontstond in 1988, toen het

DGJD werd opgesplitst in twee directies: een directie waaronder de penitentiaire

rijks- en jeugdinrichtingen kwamen te vallen (D&J) en een directie voor de raden

voor de kinderbescherming, gezins- en voogdij-instellingen en de reclassering (de

directie Jeugdbescherming en Reclassering). De directie D&J had een centraal en een

decentraal gedeelte. Het centrale gedeelte bestond uit een paar honderd medewer-

kers en was gevestigd in het departement in Den Haag. Het decentrale gedeelte - de

diverse inrichtingen in het land, waar in totaal duizenden personeelsleden werken -

was verdeeld in drie sectoren: 'gevangeniswezen', 'jeugd' en 'tbs'.

D&J was een typisch voorbeeld van een centraal geleide organisatie. De bedrijfs-

voering van de inrichtingen, dat wil zeggen het geheel van organisatorische hande-

lingen, werd sterk bepaald door de centrale directie. De aansturing van de inrich-

tingsdirecteuren was in handen van het zogenaamde sectormanagement.6 De drie

sectormanagers waren verantwoording schuldig aan het hoofd van de directie D&1.

Deze stelde het beleid voor de inrichtingen in grote lijnen vast, het sectormanage-

ment vulde het bij het leiding geven aan het veld nader in. Het hoofd en het sector-

management werden in de D&J-organisatie gezamenlijk aangeduid als de 'lijn'; soms

werden ook de directeuren van de inrichtingen daartoe gerekend.

Naast de lijn had de centrale directie vijf hoofdafdelingen: Personeel, Economische

Zaken, Beleidsontwikkeling en Beleidsinformatie, Uitvoering Beleid en Organisatie

en Informatie. In figuur 1 staat het een en ander afgebeeld in een organigram, dat

evenwel slechts een globaal beeld geeft van de organisatiestructuur van D&J. Het

6 Sinds de oprichting in 1988 veranderde het sectormanagement enige malen van naam en structuur. De

taakstelling bleef evenwel hetzelfde: de directe aansturing van de inrichtingen.
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Figuur 1: Kernstructuur van de directie D&J
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doet geen recht aan de wijzigingen die zich tijdens het bestaan van de directie heb-

ben voorgedaan en is ook andefszins niet compleet. Alleen de hoofdafdelingen zijn

weergegeven, terwijl de directie nog beschikte over afdelingen als het bureau Geeste-

lijke Verzorging (GV), de District Psychiatrische Dienst en een aparte afdeling Juridi-

sche Zaken. De meeste hoofdafdelingen waren bovendien verdeeld in afdelingen en

soms zelfs in onderafdelingen. Terwille van de eenvoud zijn niet alle (onder) afdelin-

gen in figuur 1 opgenomen. De weergave is beperkt tot die afdelingen die een rol

hebben gespeeld bij de deconcentratie.
Tot de activiteiten van de hoofdafdelingen behoorden voorbereiding en ontwikkeling

van beleid op hun vakgebied en advisering van het hoofd en het sectormanagement
bij beslissingen over het veld. Om die reden werden de hoofdafdelingen bij D&J aan-

gemerkt als de 'stafafdelingen'. Naast hun adviesfunctie hadden zij echter ook een
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uitvoerende taak. Besluiten van het lijnmanagement werden door de medewerkers

van de diverse afdelingen geëffectueerd.

Dit laatste verduidelijken we aan de hand van een voorbeeld. Stel, een bewaarder

of penitentiaire inrichtingswerker (piw'er) in een huis van bewaring (hvb) komt in

aanmerking voor bevordering naar een hogere salarisschaal. In een beoordelings-

gesprek met zijn chef is komen vast te staan dat hij aan alle functie-eisen voldoet. De

bevoegdheid om de piw'er te bevorderen, lag in de periode vóór de deconcentratie

niet bij de directeur van de inrichting. Deze moest in zo'n geval een verzoek tot

bevordering indienen bij de centrale directie. Dit kwam dan terecht bij het sector-

management, waar het ter beoordeling werd gegeven aan de afdeling Rechtspositie

en Arbeidsvoorwaarden (R&A) van de hoofdafdeling Personeel. Daar toetste een

medewerker of in dit specifieke geval aan alle richtlijnen was voldaan. Was dat zo,

dan ging er via het hoofd van de afdeling (voor `gezien en akkoord') een positief ad-

vies uit naar sectormanagement. Daar viel vervolgens de beslissing om de betrokken

piw'er te bevorderen, waarna de afdeling R&A een bevorderingsbesluit kon opstellen

dat verstuurd werd naar de inrichting, de piw'er en de salarisadministratie van het

ministerie van Justitie.

De zojuist beschreven werkwijze gold niet alleen bij bevorderingen. Voor zo goed als

alle personeelsaangelegenheden dienden de inrichtingen een soortgelijk traject te

doorlopen. Dus ook voor zaken als het werven van nieuw personeel, een uitbreiding

van de formatie of het verkrijgen van studiefaciliteiten kwamen de inrichtingen na

tussenkomst van het sectormanagement uiteindelijk terecht bij een van de afdelin-

gen van de hoofdafdeling Personeel. Ook als zij zaken op andere terreinen rond wil-

den krijgen, waren de inrichtingen aangewezen op de centrale directie. Elke afdeling

had daarbij haar eigen taak. Zo werden verlofaanvragen van gedetineerden beoor-

deeld door medewerkers van een onderafdeling van de afdeling Selectie en Bejege-

ning en leverde de afdeling Arbeid de penitentiaire inrichtingen werkorders voor de

gedetineerdenarbeid. Het onderhoud aan gebouwen en eventuele verbouwingen

werden geregeld door de afdeling Gebouwen en de Rijksgebouwendienst (RGD), de

inventaris van de inrichtingen werd aangekocht door de afdeling Materieel en de

uitgaven voor de overige materiële middelen werden getoetst en betaald door de

afdeling Financieel-Economische Zaken (FEZ).

De bedrijfsvoering van de inrichtingen werd op tal van terreinen tot in detail vanuit

centraal niveau geregeld. Berucht is de uitspraak dat de inrichtingen 'voor een paar

veters nog in Den Haag moesten aankloppen'. Nu is dit cliché wellicht wat overdre-

ven, maar dat neemt,niet weg dat met name de sector gevangeniswezen traditioneel

bekend stond als een centralistisch en bureaucratisch vormgegeven organisatie. 7 Ai

vóór de oprichting van D&J was duidelijk dat er een eind moest worden gemaakt aan

de lange en soms onduidelijke beslislijnen binnen de organisatie. De bedrijfsvoering

7 De beide andere sectoren, jeugd en tbs, kennen een aantal particuliere inrichtingen. Deze Inrichtingen

zijn in hun bedrijfsvoering altijd minder afhankelijk van de centrale directie geweest.
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van de inrichtingen moest worden verzelfstandigd en men koos daarbij voor de

variant van de deconcentratie van bevoegdheden.

1.2 Deconcentratie: nadere begripsomschrijving

17

Wat houdt deconcentratie precies in? Zoals gezegd, werden met de deconcentratie

taken en bevoegdheden overgeheveld van centraal niveau naar de inrichtingen in

het land. Een aantal nauwkeurig omschreven beslissingsbevoegdheden werd in han-

den gegeven van de inrichtingsdirecteuren. Dit betekent op de eerste plaats dat de

directeuren in staat werden gesteld om in een groot aantal situaties zelfstandig be-

slissingen te nemen. In deze gevallen hoeven zij zich dus niet langer te wenden tot

het sectormanagement, zoals in het voorbeeld van de piw'er die in aanmerking

kwam voor een bevordering.

Tegelijk met de overheveling van bevoegdheden werden de directeuren verantwoor-

delijk voor de uitvoering van hun beslissingen. Taken die voorheen werden verricht

op centraal niveau en waarvan in de vorige paragraaf al enige voorbeelden zijn ge-

geven, worden nu door het personeel van de inrichtingen zelf uitgevoerd. Zo zal het

bevorderingsbesluit van onze piw'er tegenwoordig op de personeelsafdeling van zijn

eigen inrichting worden opgemaakt, waarna het door de directeur kan worden on-

dertekend en de personeelsafdeling de procedure kan afhandelen.

Een andere implicatie van de deconcentratie was dat de directeuren de beschikking

kregen over eigen inrichtingsbudgetten. De directeuren werden 'budgethouders' en

als zodanig zijn zij bevoegd om te bepalen hoe de beschikbare middelen worden

besteed. Natuurlijk zijn hier grenzen aan gesteld. Bij uitgaven heeft men te maken

met wettelijke voorschriften over het personeel en de gedetineerden. Bovendien

moeten de bestedingen passen in het departementale beleid. Binnen de gestelde

kaders en regels is men echter vrij het budget naar eigen goeddunken te besteden.

Dit geeft de inrichtingsdirecteuren een zekere ruimte om hun eigen beleid te bepa-

len en hun eigen keuzes te maken. Aan de andere kant dienen zij erop toe te zien dat

de financiële consequenties van het gevoerde beleid het budget niet te boven gaan.

De directeuren zijn met andere woorden zowel verantwoordelijk voor het beleid als

voor het beheer in de inrichting, een combinatie die ook wel 'integraal management'

genoemd wordt.

Met de directeuren als integraal managers is het zwaartepunt van de bedrijfsvoering

van de inrichtingen verschoven van centraal naar decentraal niveau. Toch was er

strikt genomen geen sprake van decentralisatie. Daarvan spreekt men als er bevoegd-

heden worden overgedragen.aan een lager overheidsniveau. Dat was bij de decon-

centratie echter niet het geval. De inrichtingen behoren net als de minister, het

departement en de centrale directie tot de rijksoverheid. Omdat er bovendien een

hiërarchische verhouding blijft bestaan tussen de minister van Justitie en de direc-

teuren van de inrichtingen mag de deconcentratie eigenlijk ook geen 'verzelfstandi-

gingsoperatie' worden genoemd. De inrichtingsdirecteuren verkregen de ruimere
bevoegdheden via een mandaat. Dit houdt in dat zij gemachtigd zijn om in naam
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van de minister beslissingen te nemen. De minister (lees: de centrale directie) raakte

de bevoegdheden niet kwijt.8 Via circulaires kan het centrale niveau de directeuren

nog steeds zaken opleggen en in het uiterste geval is het zelfs mogelijk dat een beslis-
sing van een inrichtingsdirecteur op last van de minister wordt teruggedraaid.

Nu is het uiteraard niet de bedoeling de inrichtingen na de deconcentratie te besto-

ken met allerhande gedetailleerde richtlijnen; dat zou immers in strijd zijn met het

idee van deconcentratie. Aan de andere kant blijft de minister verantwoordelijk voor

de gang van zaken in het veld en is het dus noodzaak om centraal invloed te blijven

houden op de bedrijfsvoering van de inrichtingen. Vandaar ook dat niet alle bevoegd-

heden werden gedeconcentreerd. Het blijft voorbehouden aan het centrale niveau

om algemene beleidsuitgangspunten vast te stellen. Dit om te voorkomen dat er te

grote beleidsverschillen ontstaan tussen de inrichtingen en dat de rechtspositie van

het personeel en de bewoners van de inrichtingen zou kunnen worden aangetast.

Afgeleide zaken als het bepalen van de personeelsformatie, het vaststellen van de

functie-eisen en de functiewaardering zijn centraal uitgevoerde taken gebleven;

ook zaken als de selectie en plaatsing van justitiabelen zijn niet gedeconcentreerd,

omdat zij het belang van de afzonderlijke inrichtingen overstijgen.

Behalve met de beperkingen die vooraf aan de te deconcentreren bevoegdheden

waren gesteld, kreeg het veld te maken met de zogenaamde planning & control-cy-

clus (P&C-cyclus). Via deze cyclus leggen de directeuren verantwoording af over het

door hen gevoerde beleid. De eerste fase van de cyclus bestaat uit het opstellen van

een jaarplan, waarin de directeuren hun beleidsvoornemens kenbaar maken aan de
centrale directie. Dit jaarplan wordt besproken met het sectormanagement en wordt

eventueel bijgesteld. Als het sectormanagement de plannen eenmaal heeft goed-

gekeurd, fungeert het jaarplan als leidraad voor de bedrijfsvoering van een inrich-

ting. In de laatste fase van de cyclus wordt op basis van een jaarverslag dat door de

inrichtingen is opgesteld, nagegaan wat er van het beleid terechtgekomen is. Dat is

ook het moment waarop er met het oog op de volgende P&C-cyclus het nodige kan

worden bijgesteld.

Voor de beoordeling van de prestaties van de inrichtingen is de centrale directie

niet alleen aangewezen op de jaarverslagen. De overheveling van taken naar de

inrichtingen ging namelijk gepaard met de automatisering van de bijbehorende

administratieve processen. De centrale directie betrekt gegevens uit de diverse

registratiesystemen en is zo in staat de (financiële) consequenties van de uitvoering

van de decentrale taken op de voet te volgen. Bovendien heeft de directie de moge-

lijkheid om in de inrichtingen inspecties uit te voeren om, waar nodig, een aanvul-

lende indruk te krijgen van de kwaliteit van de uitvoering.

Hoewel de diverse informatiestromen de centrale directie in staat stellen tot in detail

8 De bevoegdheden van het centrale niveau werden bij deconcentratie dus niet toegekend of overgedragen

aan de Inrichtingen, zij werden met de inrichtingen gedeeld. Wel is het zo dat de bevoegdheden nu ver-

spreid over het land worden uitgeoefend. Vandaar ook de term 'deconcentratie'; er heeft als het ware een

verdunning van de bevoegdhedenstructuur plaatsgevonden.
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toezicht te houden op de verrichtingen van het veld, richt de aandacht van de direc-

tie zich in eerste instantie op de grote lijnen van de bedrijfsvoering. De P&C-cyclus

speelt daarbij een belangrijke rol. De directeuren geven globaal aan wat zij met hun

inrichting willen en hoe zij hun plannen denken te financieren. Het sectormanage-

ment toetst of het een en ander past binnen de algemene beleidsuitgangspunten en

stelt vervolgens het budget voor de inrichting vast. Vanaf dat moment kunnen de

directeuren als het ware hun gang gaan, zij het binnen de bestaande regels en totdat

zij aan het eind van het jaar ter verantwoording worden geroepen. De centrale direc-

tie kán tussentijds ingrijpen, maar in principe wordt pas na een jaar op grond van de

dan beschikbare gegevens bekeken hoe de inrichtingen het er inhoudelijk en budget-

tair van af hebben gebracht.

Zo zien we dat het, hoewel er met deconcentratie formeel geen sprake was van ver-

zelfstandiging, wel degelijk de bedoeling is de zelfstandigheid van de directeuren in

de praktijk te vergroten. Het centrale niveau behoudt weliswaar al zijn bevoegdhe-

den, maar bemoeit zich niet langer met de details van de bedrijfsvoering. Dat wordt

nu overgelaten aan de directeuren. In zaken die zich op inrichtingsniveau afspelen,

krijgen de directeuren de ruimte om zelf beslissingen te nemen. De centrale directie
gaat zich via de P&C-cyclus en de informatievoorziening vanuit het veld bezighou-

den met de hoofdlijnen van het beleid en beheer in de drie sectoren.

1.3 De doelstelling van de deconcentratie

In een nieuwsbrief uit 1989 aan alle medewerkers van het DGJD wordt het doel van

de deconcentratie omschreven als `het overbrengen van beslissingsbevoegdheden

naar een lager niveau'. In feite was dit slechts het operationele doel. Uiteindelijk

hoopte men dat de deconcentratie zou leiden tot verbetering van de bedrijfsvoering.

In de diverse rapportages en ambtelijke stukken die naar aanleiding van de decon-

centratie verschenen, wordt nauwelijks aandacht besteed aan wat men precies met

de operatie wenste te bereiken. Alleen de Werkgroep Deconcentratie gevangenis-

wezen gaat in haar rapport (1986) nader in op de vraag welke verbeteringen in de

bedrijfsvoering er van de deconcentratie te verwachten zijn. Drie belangrijke moge-

lijke effecten worden genoemd: toename van' de effectiviteit, toename van de effi-

ciëntie en verhoging van het democratisch gehalte van de bedrijfsvoering. We gaan

kort in op deze effecten.

De effectiviteit of doeltreffendheid van de bedrijfsvoering zou volgens de werkgroep

toenemen omdat de beslissingsbevoegdheden door de deconcentratie op het niveau

komen te liggen waarop de consequenties van beslissingen het beste kunnen worden

overzien. Bij toepassing van de regelgeving is de centrale directie niet op de hoogte

van de lokale omstandigheden; de inrichtingsdirecteuren zijn dat wel. Zij zijn in

de positie om betere afwegingen te maken en dit zou leiden tot betere beslissingen.

De werkgroep spreekt in dit verband over het leveren van `maatwerk' in plaats van

`slecht passend confectiewerk' (Werkgroep Deconcentratie gevangeniswezen, 1986,

p. 16).
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Een soortgelijk argument hanteert de werkgroep voor de efficiëntie van het organisa-

torisch handelen. Wanneer de inrichtingen kunnen beschikken over budgetten vindt

ook de afweging over de inzet van middelen op decentraal niveau plaats. De direc-

teuren dienen rekening te houden met de kosten die uit hun beslissingen voortvloei-

en. Zij zouden de kosten en baten van beslissingen echter beter kunnen inschatten
dan de centrale directie (die 'op grote afstand' zit). Dit zou volgens de werkgroep

leiden tot doelmatiger gebruik van de beschikbare middelen en dus tot bevordering

van de efficiëntie.

Als derde effect noemt de werkgroep zoals gezegd de verhoging van het democra-

tisch gehalte van de bedrijfsvoering. De decentrale besluitvorming zou het mogelijk

maken 'meer direct rekening te houden met de wensen van de betrokken individuen'

(Werkgroep Deconcentratie gevangeniswezen, 1986, p. 16). Hoewel het wat te ver

gaat om democratisering in de zin van rechtstreekse belangenbehartiging een 'doel-

stelling' van deconcentratie te noemen, is het wel aannemelijk dat met de deconcen-

tratie de invloed van de inrichtingsmedewerkers op de besluitvorming zal toenemen.

Omdat de beslissingen nu 'dichter bij huis' worden genomen, zal de betrokkenheid

bij de gang van zaken in de inrichtingen worden vergroot. Dit zou wel eens ten goede

kunnen komen aan de motivatie van het personeel.

Ook in de instellingsbrief van de Werkgroep Deconcentratie gevangeniswezen werd

deze factor - de grotere motivatie van het personeel - genoemd als een mogelijk

effect van deconcentratie (Circulaire, 1985). In dezelfde brief vermeldde de toen-

malige staatssecretaris dat' (...) overdracht van bevoegdheden kan leiden tot meer

duidelijkheid in taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid van zowel het departe-

ment als de directeur.' Bovendien voorzag de staatssecretaris dat de deconcentratie

de duidelijkheid over de financiële consequenties van het gevoerde beleid zou kun-

nen vergroten. Waar de centrale directie in het verleden een'open-eindefinancie-

ring' kende en er feitelijk geen limiet gesteld was aan de uitgaven van D&J, moeten

de inrichtingen nu elk jaar zien uit te komen met het beschikbaar gestelde budget.

Door het werken met budgetten zou men de uitgaven met andere woorden beter in

de hand krijgen. De kosten die D&J maakt, zouden in ieder geval voorspelbaarder

worden, te meer omdat inrichtingen die hun budget te boven gaan in principe wor-

den gekort op het budget van het daaropvolgende jaar.

Behalve aan vergroting van de effectiviteit, van de efficiëntie en van de motivatie van

het personeel zou de deconcentratie dus ook kunnen bijdragen aan kostenbeheer-

sing en een betere scheiding van verantwoordelijkheden in de organisatie. Op deze

vijf punten verwachtte men concrete verbeteringen. De algemene doelstelling van

de deconcentratie - verbetering van de bedrijfsvoering - wordt in ons onderzoek

daarom onder meer aan de hand van deze punten getoetst. Een ander punt dat in de

stukken nog met enige regelmaat naar voren wordt gebracht, is dat de operatie 'bud-

getneutraal' diende te verlopen. Nu was dit strikt genomen geen doelstelling van de

deconcentratie maar een voorwaarde. Wel een belangrijke voorwaarde overigens,

want die geeft aan dat de operatie op zich niets mocht kosten.
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1.4 Opzet van de deconcentratie-operatie
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Nadat de werkgroep zich had uitgesproken over de wenselijkheid, grondslagen en

doelstellingen van de deconcentratie lagen de ontwikkelingen een tijdje stil. Totdat

in 1988 de Projectgroep Deconcentratie werd ingesteld. Deze projectgroep kreeg

van de staatssecretaris als belangrijkste opdracht mee na te gaan welke taken en be-

voegdheden in aanmerking konden komen voor deconcentratie. Een jaar later kwam

de projectgroep met een rapport met voorstellen en aanbevelingen in die richting

(Projectgroep Deconcentratie, 1989).

In de tussentijd, in de zomer van 1989 om precies te zijn, waren er experimenten met

deconcentratie gestart. In een aantal zogenaamde pilot-inrichtingen kregen de direc-

teuren vervroegd de beschikking over ruimere bevoegdheden en bijbehorende bud-

getten. De experimenten werden gehouden om een idee te krijgen van de problemen

die men zou kunnen tegenkomen als de deconcentratie `veldbreed' zou worden

doorgevoerd.

Mede op grond van de ervaringen in de pilot-inrichtingen werd begin 1990 besloten

de Werkgroep Randvoorwaarden deconcentratie in het leven te roepen. Deze werk-

groep diende te inventariseren wat er op inrichtingsniveau nodig was om de te de-

concentreren taken en bevoegdheden zorgvuldig uit te kunnen oefenen. De Werk-

groep Randvoorwaarden deconcentratie werd in mei 1990 opgevolgd door de Pro-

jectgroep Deconcentratie II. Deze projectgroep moest ervoor zorgen dat de eerder

geformuleerde randvoorwaarden werden vervuld.

De eisen die door de Werkgroep Randvoorwaarden deconcentratie waren opgesteld,

waren in algemene termen geformuleerd. In aanvulling hierop dienden de directeu-

ren via zogenaamde zelfdiagnoses aan te geven welke voorzieningen of aanpassin-

gen er in hun eigen inrichting nodig waren om aan alle eisen te kunnen voldoen.

Eind 1990, begin 1991 vonden deze zelfdiagnoses plaats. In de periode daarna werd

er onder leiding van de Projectgroep Deconcentratie II gewerkt aan de implementa-

tie van de voorzieningen in de inrichtingen en het vervullen van de algemene rand-

voorwaarden. Ruim anderhalf jaar later, op 1 januari 1992, kregen de inrichtingen de

beschikking over het mandaat en de budgetten. Op die datum kwam de deconcen-

tratie-operatie officieel tot een einde.

Na het pionierswerk van de Werkgroep Deconcentratie gevangeniswezen duurde het

al met al nog geruime tijd voordat de deconcentratie in de praktijk was gebracht. De

verruiming van decentrale bevoegdheden werd door een reeks van werk- en project-

groepen grondig voorbereid. Voordat het mandaatbesluit naar de inrichtingen kon

worden verstuurd, moesten er grofweg drie stappen worden gezet: eerst werden alle

te deconcentreren taken en bevoegdheden geïnventariseerd, vervolgens werden de
randvoorwaarden van deconcentratie nauwkeurig in kaart gebracht en ten slotte

dienden de randvoorwaarden te worden geïmplementeerd. Op elk van deze stappen

gaan we nu nader in.
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1.4.1 Inventarisatie van taken en bevoegdheden
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De eerste stap van de deconcentratie-operatie bestond uit een inventarisatie van de

taken en bevoegdheden die voor deconcentratie in aanmerking kwamen. De Project-

groep Deconcentratie onderscheidde in haar rapport (1989) vier deelgebieden waar-

op taken en bevoegdheden konden worden overgeheveld naar de inrichtingen:

- beleidsuitvoering;

- gebouwen, exploitatie en materieel;

- gedetineerdenarbeid;

- personeelsbeleid en -beheer.

Op het terrein van de beleidsuitvoering bleef de deconcentratie beperkt. Niet alleen

omdat de vaststelling van algemene beleidsuitgangspunten een centrale taak bleef,

maar ook omdat de inrichtingsdirecteuren op dit terrein vanouds al een aantal be-

voegdheden hadden. Zo waren zij al bevoegd gedetineerden, pupillen en patiënten

disciplinair te straffen en was het hen toegestaan om de justitiabelen in hun inrich-

ting over te plaatsen naar afdelingen met een ander regime of behandelingsklimaat.

In het kader van de deconcentratie-operatie kregen de directeuren van de peniten-

tiaire inrichtingen er de bevoegdheid bij om verlof te verlenen. De directeuren van

de jeugd- en tbs-inrichtingen kregen deze bevoegdheid niet. De deconcentratie op

het terrein van de beleidsuitvoering gold dus alleen de sector gevangeniswezen.

De deconcentratie op het gebied van gebouwen, exploitatie en materieel bestond uit

de overdracht van het onderhoud aan het gebouw en de installaties en uit het over-

hevelen van een budget voor exploitatiekosten en aanschaffen. Het onderhoud werd

overgenomen van de afdeling Gebouwen van de centrale directie (zie figuur 1).9 Als

gevolg van de deconcentratie van het onderhoud werd in veel inrichtingen een eigen
technische dienst in het leven geroepen. De bevoegdheid om meubilair, inventaris

enzovoort aan te kopen, namen de inrichtingen over van de afdeling Materieel; het

beheer van het materiële budget werd overgenomen van de afdeling FEZ.

De deconcentratie van de gedetineerdenarbeid gold ook alleen voor de sector gevan-

geniswezen. De gedetineerdenarbeid in penitentiaire inrichtingen is verdeeld in

twee typen arbeid: de `diversenarbeid' (uiteenlopend assemblagewerk en lichte mon-

tagewerkzaamheden) en de meer gekwalificeerde `vakarbeid'. Beide soorten arbeid

werden gedeconcentreerd. Waar de inrichtingen in het verleden alleen de uitvoering

van de werkopdrachten verzorgden, werden zij nu verantwoordelijk voor de gehele

produktieketen. Dus zowel de acquisitie, offrering, uitvoering, facturering als nacal-

culatie en het relatiebeheer kwamen met de deconcentratie voor rekening van de

inrichtingen zelf. Ook het magazijnbeheer en de aanschaf van materiaal, gereed-

schap en machines werden decentrale taken. Voor aanschaffen kregen de inrichtin-

gen een investeringsbudget. Het salaris van het arbeidspersoneel werd uiteraard nog

9 De deconcentratie gold overigens slechts een deel van het gebouwenbeheer. Alleen het zogenaamde

kleine onderhoud (uitvoering van reparaties en vervanging van onderdelen bijvoorbeeld) kwam in han-

den van de inrichtingen. Het grote onderhoud bleef de verantwoordelijkheid van de RGD.
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door het ministerie betaald, maar voor het overige moesten de afdelingen Arbeid van

de inrichtingen zichzelf bedruipen.

Het laatste deelgebied van de deconcentratie betrof het personeelsbeleid en -beheer.

Op dit terrein werd een groot aantal bevoegdheden en taken gedeconcentreerd. Zes

categorieën van taken werden onderscheiden:

- formatie en personeelsplanning;

- werving en selectie;

- aanstelling en personeelsbeheer;

- opleiding en vorming;

- disciplinaire maatregelen en ontslag;

- beheer van het personeelsbudget.10

Niet alle taken in deze categorieën werden gedeconcentreerd. Zo werd het opstellen

van formatieplannen en functiebeschrijvingen overgelaten aan de inrichtingen,
maar de vaststelling van de personeelsformatie, de functie-eisen en de functiewaar-

dering bleef, zoals gezegd, een centrale aangelegenheid. De werving en selectie wer-

den, behalve voor de topfuncties in de inrichtingen, wel geheel gedeconcentreerd.

De directeuren werden wat het lagere personeel betreft verantwoordelijk voor het

gehele traject tussen het ontstaan van een vacature en het aanstellen van een nieuwe

medewerker. We hebben het dan over uiteenlopende taken, zoals advertentieteksten

opstellen en plaatsen en antecedentenonderzoek doen.

Onder de categorie 'aanstelling en personeelsbeheer' vallen de reguliere personeels-

beheertaken. Met het begrip 'aanstelling' wordt bedoeld: iemand in tijdelijke of vaste

dienst nemen conform het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). Uit het

mandaat tot aanstelling vloeit een groot aantal andere bevoegdheden voort, zoals

de bevoegdheden een proeftijd vast te stellen, overwerkvergoedingen en bijzondere

beloningen toe te kennen, officiële verklaringen af te geven en pensioenen, wacht-

gelden en medische keuringen aan te vragen.

Behalve bevoegdheden op het gebied van personeelsbeheer kregen de directeuren

ook bevoegdheden op het gebied van opleiding en vorming van het personeel. Zo

werd het een zaak voor de directeuren om studiefaciliteiten toe te kennen. Daar-

naast kregen zij het recht om personeelsleden disciplinair te straffen. Het volvoeren

van gedwongen ontslag blijft voorbehouden aan de centrale directie, maar het ver-

lenen van vrijwillig ontslag en ontslag in verband met herplaatsing werden wel

gedeconcentreerd.

Dat laatste geldt ook voor het beheer van het personeelsbudget. Om alle bevoegdhe-

den uit te kunnen oefenen, krijgen de directeuren jaarlijks de beschikking over een

personeelsbudget. De loonkosten vormen uiteraard de hoofdmoot van dit budget.

Naast de loonsom ontvangen de inrichtingen echter ook toeslagen ter financiering

van onregelmatige dienst, overwerk, langdurige ziekte, bewust belonen enzovoort.

10 Deze Indeling komt niet helemaal overeen met die van de Werkgroep Deconcentratie gevangeniswezen,

maar is mede gebaseerd op een opsomming van personeelstaken in het rapport van de Werkgroep Rand-

voorwaarden deconcentratie (1990).
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De meeste van deze deelbudgetten zijn genormeerd. Dat wil zeggen, dat zij bestaan

uit een vast bedrag per formatieplaats.

1.4.2 Randvoorwaarden van deconcentratie

Een van de problemen die tijdens de experimenten met de gedeconcentreerde be-

voegdheden aan het licht kwamen, was dat de personeelsleden van de pilot-inrich-

tingen niet altijd berekend waren op hun nieuwe, vaak complexe taken. Bovendien

bleek het met het toenmalige budgetsysteem lastig te zijn de uitputting van het

personeelsbudget op de voet te volgen. Meer in het algemeen hadden de experimen-

ten in de pilot-inrichtingen duidelijk gemaakt dat de taken en bevoegdheden niet

zomaar konden worden overgeheveld. Voordat de deconcentratie veldbreed kon

worden doorgevoerd, dienden er zowel technische als personeelsvoorzieningen te

worden getroffen.

Na de eerste stap van de operatie (inventarisatie van taken) was de tweede stap dan

ook formulering van de randvoorwaarden van de deconcentratie. De Werkgroep

Randvoorwaarden deconcentratie kreeg de opdracht om na te gaan aan welke con-

dities er op inrichtingsniveau moest zijn voldaan om de te deconcentreren taken en

bevoegdheden optimaal uit te kunnen oefenen. Al na enkele maanden bracht de

werkgroep een rapport uit met per deelgebied een overzicht van de randvoorwaar-

den die vervuld dienen te worden (Werkgroep Randvoorwaarden deconcentratie,

1990). Wij bespreken hier niet alle randvoorwaarden, maar staan wel even stil bij de

systematiek die de werkgroep bij het opsommen van de randvoorwaarden hanteert.
In schema 1 is deze systematiek weergegeven.

Om te beginnen maakt de werkgroep onderscheid tussen sectorspecifieke en overige

randvoorwaarden. Sectorspecifieke randvoorwaarden hebben steeds betrekking op

een van de vier deelgebieden, de overige voorwaarden hebben een algemenere bete-

kenis. De sectorspecifieke randvoorwaarden zijn verdeeld in twee categorieën: 'sys-

temen en procedures' en 'personele en organisatorische randvoorwaarden'. Beide

categorieën bevatten weer verschillende typen voorzieningen.

Tot de systemen en procedures rekende de werkgroep onder meer de al eerder be-

sproken geautomatiseerde informatiesystemen. Deze informatiesystemen dienen de

uitvoering van decentrale taken te vergemakkelijken en de centrale directie van de

nodige informatie te voorzien. Voorbeelden van zulke informatiesysteem zijn het

Budget Informatiesysteem, (BIS, een geautomatiseerd budgetvolgsysteem waarin de

personeelsuitgaven van de inrichtingen worden bijgehouden) en de Justitiële Finan-

ciële Administratie Rekenplichtigen (JUFAR, een systeem voor de administratie van

alle materiële uitgaven).

Behalve op de ontwikkeling van informatiesystemen dringt de werkgroep in haar rap-

port aan op de ontwikkeling van 'systematieken voor de planmatige aanpak van de

onderscheiden taakgebieden' (Werkgroep Randvoorwaarden deconcentratie, 1990,

p. 10). Niet alleen in algemene zin, maar ook op de verschillende deelgebieden die-
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Schema 1: Overzicht van de randvoorwaarden van deconcentratie

1 sectorspecifieke randvoorwaarden

a systemen en procedures

informatiesystemen (onder meer BIS, JUFAR)

modelplanbeschrijvingen (bijvoorbeeld Bedrijfsplan arbeid)

AO/IC

b personele en organisatorische randvoorwaarden

opleiding en instructie personeel

kwantitatieve en kwalitatieve formatiewijzigingen

II algemene randvoorwaarden

P&C-cyclus

topstructuur penitentiaire inrichtingen
schaalvergroting (samenwerking, fusies)
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nen de directeuren hun beleidsvoornemens aan de centrale directie kenbaar te

maken. Ter aanvulling op het jaarplan moeten de inrichtingen bijvoorbeeld een be-

drijfsplan voor de afdeling Arbeid opstellen. Hierin wordt aangegeven welke bedrijfs-

resultaten men beoogt en hoe men deze denkt te bereiken.

Het opstellen van een modelbedrijfsplan en het maken van andere model planbe-

schrijvingen (onder meer voor het maken van een opleidingsplan en een onder-

houdsplan door de inrichtingen) is een van de typen randvoorwaarden die de

werkgroep onderscheidt. Een andere randvoorwaarde in de categorie systemen en

procedures was het beschrijven van de administratieve organisatie. De Comptabili-

teitswet, het stelsel van overheidsfinanciën, gebiedt dat alle administratieve proce-

dures waar financiële transacties mee gemoeid zijn helder en controleerbaar zijn

vormgegeven. Vóór de deconcentratie dienden daarom per deelgebied alle finan-

cieel-administratieve processen te worden vastgelegd in een protocol Administra-

tieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC). Jaarlijks onderzoekt een accountant of

men zich aan het AO/IC heeft gehouden. Is dat niet of onvoldoende het geval, dan

blijft een accountantsverklaring uit ten teken dat de financiële administratie van de

inrichting niet op orde is.

Tot de personeels- en organisatorische randvoorwaarden rekende de werkgroep het

geven van opleidingen en instructie en het doorvoeren van formatiewijzigingen. Op

voorhand was duidelijk dat de deconcentratie de functies van veel medewerkers

zowel naar inhoud als naar omvang zou veranderen. Om hen vertrouwd te maken

met de nieuwe taken, systemen en procedures waren op elk deelterrein gerichte

opleidingen en instructies nodig. De werkgroep erkende echter ook dat daar waar de

functie-inhoud ingrijpend zou wijzigen en de functie-eisen substantieel waren toe-

genomen een hogere functiewaardering in de rede lag. Bovendien zou een structu-

rele taakverzwaring een uitbreiding van de personeelsformatie tot gevolg kunnen

hebben.
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Welke kwalitatieve en kwantitatieve formatiewijzigingen moesten worden doorge-

voerd, kon de werkgroep niet precies aangeven. Daarvoor was nadere studie vereist.

Wel wees de werkgroep erop dat ook op de financiële afdelingen van de inrichtingen

formatiewijzigingen verwacht konden worden. De financiële afdelingen waren welis-

waar niet rechtstreeks bij de deconcentratie betrokken, maar door de toename van

het betalingsverkeer in de inrichtingen zou de werklast van de medewerkers op deze

afdelingen toenemen. Ook vanuit het oogpunt van het AO/IC moest de functiestruc-

tuur op de financiële afdelingen worden herzien.

Naast sectorspecifieke randvoorwaarden onderscheidde de werkgroep, zoals gezegd,

een aantal `algemene randvoorwaarden'. Een van deze randvoorwaarden was de P&C-

cyclus. Met de ontwikkeling van dit instrument waren tal van zaken gemoeid, zoals

het ontwerpen van modellen voor de jaarplannen en de jaarverslagen van de inrich-

tingen, het opzetten van een budgetteringsregeling waarin de grondslagen van de

diverse deelbudgetten werden vastgelegd en de ontwikkeling van zogenaamde ken-

getallen, aan de hand waarvan de prestaties van de inrichtingen konden worden af-

gemeten.

Een andere algemene randvoorwaarde betrof de topstructuurvan de inrichtingen.

Niet alleen in de sectoren personeel, arbeid, gebouwen/exploitatie/materieel en

financiën werden hogere eisen gesteld aan de medewerkers. Ook de verantwoorde-

lijkheden van het overkoepelende managementniveau namen met de deconcentratie

toe. De leidinggevenden binnen de inrichtingen (de directeuren en in de penitenti-

aire inrichtingen ook de plaatsvervangend directeuren en hoofden van de beheer-

sector) konden vanwege de toenemende complexiteit van hun taakstelling een her-

waardering van hun functie tegemoet zien.

Ook bij de `versterking' van de topfuncties in de inrichtingen hield de werkgroep

echter een slag om de arm. In haar rapport geeft de werkgroep aan dat hogere waar-

deringen niet alleen afhankelijk zijn van wijzigingen in de functie-inhoud maar ook

van de omvang van de inrichting (Werkgroep Randvoorwaarden deconcentratie,

1990, p. 20). Inrichtingen met een geringe capaciteit hebben automatisch een kleiner

personeelsbestand en missen daarmee de basis voor hoger ingeschaalde functies. De

werkgroep dringt dan ook aan op schaalvergroting. Door het aangaan van (beheers-

matige) fusies zouden ook kleinere inrichtingen de hoger betaalde (top)functies in

huis kunnen halen die nodig zijn om een gedeconcentreerde bedrijfsvoering gestalte

te geven.

1.4.3 Implementatie van de randvoorwaarden

In de derde fase van de deconcentratie-operatie kwam het erop aan de randvoor-

waarden te vervullen. De eerder genoemde zelfdiagnoses van de inrichtingen speel-

den daarbij een belangrijke rol. De personeels- en organisatorische randvoorwaar-

den konden met deze zelfdiagnoses nader worden toegespitst. Per deelgebied gaven

de directeuren aan welke opleidingsbehoefte er in hun inrichting bestond en welke
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formatiewijzigingen zij nodig achtten. Bovendien dienden zij met een voorstel te

komen over hoe de topstructuur van hun inrichting er na de deconcentratie uit

moest komen te zien.

Na de zelfdiagnoses van de inrichtingen kon er een start worden gemaakt met de

opleiding en instructie van het personeel en aanpassingen van de formaties. Op elk

van de deelgebieden werden tal van kortdurende cursussen en informatiedagen

georganiseerd. In de meeste gevallen traden medewerkers van de centrale directie

op als docent. De beoordeling van de formatievoorstellen kwam in handen van de

afdeling Formatiezaken van de hoofdafdeling Personeel. De medewerkers van deze

afdeling dienden te onderzoeken of de voorstellen van de inrichtingen konden wor-

den gehonoreerd.

Intussen was er onder leiding van de Projectgroep Deconcentratie II ook gewerkt aan

het vervullen van de andere randvoorwaarden. Er was verder gesleuteld aan de P&C-

cyclus, er was een budgetteringsregeling opgesteld en er waren kengetallen ontwik-

keld. Naast BIS en JUFAR werden in de inrichtingen informatiesystemen geïnstalleerd

voor respectievelijk de personeelsadministratie (OPI11/Interpers), de gedetineerden-

administratie (TULP12), de gedetineerdenarbeid (diverse systemen) en de inzet van

het executieve personeel (Piroos). Bovendien waren er inmiddels veel modelbeschrij-

vingen verschenen, waaronder die voor het Bedrijfsplan arbeid. Voor de sectoren

personeel en arbeid was een algemene AO/IC-beschrijving gemaakt; inrichtingen

hoefden deze nog slechts aan te passen aan de lokale omstandigheden. De hoofd-

afdeling Personeel had bovendien een werkboek voor de inrichtingen samengesteld,

waarin alle personeelstaken nog eens uitvoerig waren beschreven.

Het vele werk was niet voor niets geweest, want op 1 januari 1992 kregen de direc-

teuren van de inrichtingen het langverwachte mandaat. Het mandaatbesluit had

alleen betrekking op bevoegdheden op personeelsgebied.13 De overheveling van de

bevoegdheden op de andere deelgebieden kon per circulaire geregeld worden. Met

het versturen van het mandaatbesluit kwam de operatie formeel tot een einde. De

bevoegdheden waren overgeheveld, de taken overgedragen, de inrichtingen konden

beschikken over een materieel én personeelsbudget en ook de verzelfstandiging van

de gedetineerdenarbeid was inmiddels een feit. Met ingang van 1 januari 1992 was

de bedrijfsvoering van de directie D&J officieel gedeconcentreerd.

1.5 Opbouw van het verslag

Zoals gezegd, heeft het WODC onderzoek gedaan naar de gevolgen van de deconcen-

tratie. In hoofdstuk 2 wordt de opzet van dit onderzoek toegelicht. In hoofdstuk 3

staan we stil bij het verloop van de deconcentratie-operatie. Hoofdstuk 4 staat in het

teken van de organisatorische consequenties van deconcentratie voor zowel de in-

11 Optimalisering Personele Informatievoorziening.

12 (Informatiesysteem voor de) tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen In penitentiaire inrichtingen.

13 Het mandaatbesluit is opgenomen als bijlage 2 van dit verslag.
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richtingen als de centrale directie. In hoofdstuk 5 worden de effecten behandeld die

de diverse deconcentratiemaatregelen hebben gehad op de kwaliteit van de bedrijfs-
voering.
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Het onderzoek

In de loop van 1991 vroeg de leiding van de directie D&J het WODC de gevolgen van

de deconcentratie in kaart te brengen. Eind 1991 werd een start gemaakt met de

gegevensverzameling. Deze liep uiteindelijk door tot januari 1995. In dit hoofdstuk

wordt de opzet van het onderzoek verkort weergegeven en gaan we in op het feitelijk

verloop ervan.

2.1 Probleemstelling en probleemgebied

Gelet op haar doelstelling was de deconcentratie-operatie op de eerste plaats een

efficiencymaatregel. Door bepaalde bedrijfsprocessen anders te organiseren, hoopte

men de kwaliteit van de bedrijfsvoering te verhogen. Tegelijkertijd is duidelijk dat de

deconcentratie meer was dan het herschikken van bedrijfsprocessen alleen. Het

mandaatbesluit, de budgetten en de P&C-cyclus betekenen een wezenlijke verande-

ring in de bestuurlijke verhoudingen in de organisatie. Deconcentratie grijpt diep in

de structuur en werkwijze van de totale D&1-directie in en de gevolgen van de opera-

tie zullen merkbaar zijn in alle geledingen van de organisatie.

Met het onderzoek hebben we geprobeerd zowel de effecten op de kwaliteit van

bedrijfsvoering als de meeromvattende organisatorische consequenties van de de-

concentratie in kaart te brengen. Dat betekent dat we de veranderingen beschrijven

die centraal en decentraal naar aanleiding van de deconcentratie werden doorge-

voerd en dat we vervolgens toetsen of deze veranderingen het gewenste effect

hebben gehad. De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt:

Welke veranderingen in de organisatie, taakstelling en werkwijze hebben zich

onder invloed van de deconcentratie op centraal niveau en in de inrichtingen

voorgedaan én hebben deze veranderingen de kwaliteit van de bedrijfsvoering

verhoogd?

Het onderzoek beperkt zich tot het gevangeniswezen. De complexiteit en omvang

van de operatie maakten het nodig het probleemgebied te begrenzen. Door het

onderzoek te beperken tot een van de drie sectoren van D&J werd een zekere eenheid

in het onderwerp aangebracht en was het geheel beter te overzien. De keuze viel op

het gevangeniswezen, omdat de deconcentratie in deze sector zoals we hebben ge-

zien het ingrijpendst is geweest. Bovendien maakte het grote aantal inrichtingen in

deze sector het gemakkelijker om onderling vergelijkbare inrichtingen te selecteren.

Omdat we de veranderingen in de organisatie van de inrichtingen in samenhang

wilden bestuderen, werd besloten het onderzoek op decentraal niveau te beperken

tot een klein aantal inrichtingen. De drie inrichtingen die bij het onderzoek werden
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betrokken, zijn de hvb's in Den Bosch en Zwaag en de penitentiaire inrichting De

Schie in Rotterdam. Diverse overwegingen hebben bij de keuze van deze inrichtin-

gen een rol gespeeld. Op de eerste plaats behoorden zij tot de groep inrichtingen die

bij de start van het onderzoek nog het minst waren gevorderd met de verwerking van

de deconcentratie (de zogenaamde tweede tranche). Niet alle inrichtingen van de

tweede tranche kwamen in aanmerking voor het onderzoek. Een aantal inrichtingen

was indertijd verwikkeld in fusiebesprekingen en viel daarom af. Bij de inrichtingen

waarvan wel vaststond dat zij na de deconcentratie een zelfstandig beheer zouden

voeren, richtte ons vizier zich op inrichtingen van vergelijkbare omvang en bestem-

ming. De inrichtingen uit Den Bosch, Zwaag en Rotterdam voldeden aan deze eis, zij

het dat De Schie naast een hvb ook een extra beveiligde inrichting (EBI) huisvestte,

bestemd voor extreem vluchtgevaarlijke gedetineerden. De EBI werd echter niet bij

het onderzoek betrokken, zodat we in het onderzoek in feite te maken hebben met

drie hvb's.

2.2 Globale opzet

Oorspronkelijk was het de bedoeling het onderzoek in twee delen uiteen te laten

vallen: een kwantitatief en een kwalitatief deelonderzoek. In het kwantitatieve deel-
onderzoek, kortweg de `rendementstudies', zouden specifieke bedrijfsprocessen het

onderwerp van onderzoek vormen. De opzet was om op basis van objectief meetbare

gegevens vast te stellen of deze processen of deeltaken na de deconcentratie doel-

matiger zijn ingericht en een hoger rendement opleveren dan in de periode vóór de

deconcentratie.

In de loop van het onderzoek bleek dit echter een weinig vruchtbare benadering.

Omdat de meeste bedrijfsprocessen in een complexe organisatie als het gevangenis-

wezen niet op zichzelf staan, kwamen in eerste instantie al weinig bedrijfsprocessen

voor deze methode in aanmerking. Bovendien bleek dat het rendement van de be-

drijfsprocessen in de meeste andere gevallen niet meetbaar was. Zo wilden wij voor

een aantal procedures op het gebied van personeelsbeheer de snelheid meten waar-

mee deze vóór en na de deconcentratie werden afgehandeld, maar dat bleek onmo-

gelijk omdat de termijnen in de personeelsadministratie niet consequent werden

bijgehouden. Omdat de rendementstudies voor onoverkomelijke problemen zorg-

den, concentreert ons onderzoek zich op het kwalitatieve gedeelte. Op de opzet van

dit deel van het onderzoek gaan we nu nader in.

2.3 Methoden van onderzoek

Het onderzoek naar de kwalitatieve gevolgen van deconcentratie bestond uit inter-

views met direct betrokkenen en uit enquêtes onder piw'ers en gedetineerden. Daar-

naast werden de beschikbare literatuur en documentatie geanalyseerd. Gedurende

de looptijd van het onderzoek werd materiaal verzameld (informatie over kengetal-

len, formatierapporten, nota's, notities, circulaires, jaarplannen enzovoort). Dit
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materiaal is de algemene achtergrond waartegen de specifiekere gegevens uit de

interviews en enquêtes kunnen worden afgezet.

2.3.1 De interviews
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De interviews zijn gehouden met medewerkers van D&J die hun werk als direct

gevolg van de deconcentratie hadden zien veranderen. Het ging zowel om mede-

werkers van de centrale directie als om medewerkers van de drie inrichtingen die

bij het onderzoek waren betrokken. De respondenten is gevraagd de inhoudelijke en

organisatorische veranderingen te beschrijven waar zij mee te maken kregen. Een

vast onderdeel van de interviews was ook de evaluatie en waardering van de door-

gevoerde wijzigingen. De respondenten werd gevraagd om vanuit hun eigen positie

de effecten van de diverse deconcentratiemaatregelen en de bijbehorende organi-

satorische aanpassingen te beoordelen. Naast een oordeel over de efficiëntie en/of

effectiviteit in de eigen sector werd hun ook een algemeen oordeel over de effecten

van deconcentratie gevraagd. Bovendien werd geïnformeerd naar het welbevinden

van de respondenten in de nieuwe situatie. Ook het welzijn van de betrokkenen fun-

geerde in dit onderzoek met andere woorden als een indicatie voor de kwaliteit van

de bedrijfsvoering.

De respondenten op centraal niveau werkten als leidinggevende of uitvoerend mede-

werker bij het sectormanagement of een van de hoofdafdelingen. Daarnaast werden

er gesprekken gehouden met vertegenwoordigers van de Centrale Systeembeheer

Organisatie (CSO) en de Opleidings- en Vormingsorganisatie (O&V). In tabel 1 is een

overzicht opgenomen van de gesprekspartners van de centrale directie.

Op inrichtingsniveau zijn gesprekken gevoerd met de directie- of managementleden,

een aantal leden van het middenkader en uitvoerend personeel van de diverse be-

heerdiensten van de drie inrichtingen (onder andere de personeelsafdelingen, de

financiële afdelingen en de afdelingen Arbeid). In schema 2 is weergegeven welke

functie de respondenten uit Zwaag, Den Bosch en De Schie hadden.

Uitgangspunt bij de selectie van gesprekspartners was dat over elk onderwerp in de

interviews verschillende personen aan het woord moesten komen. Naast de lezing

van iemand op het departement stond met andere woorden altijd de lezing van func-

tionarissen uit het veld, en naast de visie van het inrichtingsmanagement die van

het middenkader of uitvoerend personeel. Zo kon worden voorkomen dat de indivi-

duele perceptie van de respondenten een te grote stempel zou drukken op de resul-

taten.
De interviews waren half gestructureerd. De vragen werden gesteld aan de hand van

een van tevoren opgestelde lijst van onderwerpen. Deze lijst met vragen, het inter-

viewprotocol, had een vaste en logische opbouw. Als er aanleiding voor was, kon

daar in de interviews echter van worden afgeweken. Bovendien konden er onderwer-

pen ter sprake komen die niet op het protocol voorkwamen. Omdat het niet nodig

was om alle onderwerpen met alle respondenten te bespreken, werden er verschil-

lende protocollen gebruikt. Voor de gesprekken met de respondenten van de centrale
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Tabel 1: Overzicht respondenten van centraal niveau
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uitvoerend leidinggevend

hoofdafdeling Personeel 1
- Ontwikkeling personeelsbeleid 2 1
- Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden 2 1
- Formatiezaken en personeelsbudgettering 2 2

Opleidings- en Vormingsorganisatie - 2

hoofdafdeling Economische Zaken

- Financieel-economische zaken 2

hoofdafdeling Uitvoering Beleid

- Arbeid 2
- Toepassing selectie en bejegening 1

hoofdafdeling Organisatie en Informatie 1

Centrale Systeembeheer Organisatie 1

hoofdafdeling Beleidsontwikkeling en -Informatie

- Beleidsontwikkeling 1

- Beleidsinformatie 1

sectormanagement 3

totaal 18 13

Schema 2: Overzicht functies van respondenten van decentraal niveau'

inrichting

Zwaag (n=15) Den Bosch (n=18) De Schie (n=21)
1 II III 1 II III 1 II III

personeel 1 - 1 1 1 2 - 2 1

financieel 1 1 1 1 1 1 - 2 1

bedrijfsvoering - 1 2 - 1 1 - 3 2

arbeid - 2 1 - 2 1 - 2 -

begeleiding - 1 - 1 2 - 2 3 -

algemeen 3 - - 3 - - 3 - -

(1) Directie- of managementniveau (directeuren, hoofden sectoren); (II) middenkaderniveau (hoofden van

diensten of afdelingen); (III) uitvoerend niveau (medewerkers van diensten of afdelingen).

directie waren er aparte vragenlijsten voor leidinggevende en uitvoerend mede-

werkers. De interviews in de inrichtingen vonden plaats aan de hand van drie proto-

cols: voor medewerkers van directieniveau, voor de leden van het middenkader en

voor uitvoerend medewerkers. Een voorbeeld van een protocol is opgenomen als

bijlage 3.

In de interviews met respondenten van leidinggevend niveau werd lang stilgestaan

bij veranderingen in de organisatiestructuur en bij bestuurlijke aangelegenheden. In
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Schema 3: Lijst van onderwerpen voor de interviews op centraal en decentraal niveau

structurele aspecten

- organisatiestructuur

- formatieve wijzigingen: zowel kwantitatief al kwalitatief

- bestuurlijke veranderingen: bevoegdheden, overleg en besluitvorming

- veranderingen in taakstelling en takenpakket

- veranderingen in werkwijzen

- het gebruik van nieuwe systemen, technieken en procedures

- samenwerkingsverbanden

- overlegsituaties

- bevoegd- en verantwoordelijkheden van het lager personeel

- veranderingen in de regelgeving

- karakter van de besluitvorming

- de rol van het inrichtingsmanagement

proceskenmerken

- fasering van de veranderingen

- begeleiding bij de veranderingen: opleidingen en/of instructie e.d.

- eigen rol bij de implementatie van de deconcentratie

kwaliteit

- efficiëntie binnen de eigen sector

- effectiviteit binnen de eigen sector

- welzijn

- efficiëntie en/of effectiviteit in andere sectoren

- algemene effecten van deconcentratie

overig

- aanleiding en doel van deconcentratie

- P&C-cyclus

- relatie van deconcentratie met overige ontwikkelingen

- zaken die ook voor deconcentratie in aanmerking kunnen komen

- `verzelfstandiging van D&J
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de interviews op uitvoerend niveau lag het accent meer op inhoudelijke zaken, zo-

als veranderingen in de taakstelling, de werkwijzen op de desbetreffende afdeling

en de gebruikte systemen en procedures. De interviews op middenkaderniveau

hielden qua onderwerpen het midden tussen die voor leidinggevenden en uitvoe-

renden.

Gemeenschappelijk element van alle interviews was zoals gezegd dat de effecten

werden besproken van de in de interviews ter sprake gekomen veranderingen op de

kwaliteit van de bedrijfsvoering. Elke respondent werd gevraagd of de efficiëntie op

zijn afdeling of dienst was toegenomen en of er nu betere resultaten werden be-

haald. Ook het welzijn van de betrokkene in zijn werk kwam steeds ter sprake. Met

de meeste respondenten werd bovendien gesproken over het functioneren van
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andere diensten of afdelingen. Ten slotte konden de medewerkers van de centrale

directie en de drie inrichtingen aangeven welke algemene effecten de deconcentra-
tie volgens hen had gehad op de bedrijfsvoering van D&J.

In schema 3 is een overzicht opgenomen van de onderwerpen die in de interviews

aan de orde kwamen. Zoals gezegd, werd er afhankelijk van de positie van de respon-

dent (centraalldecentraal, leidinggevend/middenkader/uitvoerend) een vaste selec-

tie uit de onderwerpen gemaakt.

2.3.2 De enquêtes

De enquêtes zijn gebruikt om de mogelijke doorwerking van de deconcentratie in

kaart te kunnen brengen. Ze zijn afgenomen bij de piw'ers en de gedetineerden van

de drie inrichtingen in Zwaag, Den Bosch en Rotterdam. Deze groepen werden in het

onderzoek betrokken omdat zij de belangrijkste partijen vormen in het primaire

proces van de inrichtingen: de opvang van de gedetineerden. De piw'ers en gedeti-

neerden zijn in hun onderlinge omgang afhankelijk van de hen omringende organi-

satorische condities. De wijzigingen die met deconcentratie gepaard gingen (veran-

derend personeelsbeheer, vernieuwing van de verlofregeling, organisatieverandering

in het algemeen), zijn mogelijk van invloed geweest op de kwaliteit van het primaire

proces. De enquêtes onder piw'ers en gedetineerden moesten duidelijk maken of dit

inderdaad zo is.

Zowel bij de piw'ers als gedetineerden gebruikten we zelf ontworpen vragenlijsten.

Behalve uit een aantal achtergrondvragen bestonden de enquêtes voornamelijk uit

attitudevragen. Dit zijn stellingen over een bepaald onderwerp, waarbij de respon-

denten in vaste antwoordcategorieën kunnen aangeven in hoeverre zij het daarmee

(on) eens zijn. Beide enquêtes werden op de eerste plaats ingezet als algemene kwa-

liteitsmeting. De piw'ers en gedetineerden konden met de vragenlijsten elk vanuit

hun eigen perspectief aangeven hoe hoog zij de kwaliteit van het primaire proces in

de inrichting inschatten.

De piw-enquête

De piw-enquête bevatte vragen over de efficiëntie van de werkwijze op de eigen

afdeling, de effectiviteit van het werk en het eigen welbevinden. Dezelfde onderwer-

pen dus als bij de interviews. Naast de vragen over de kwaliteit van de organisatie in

de executieve dienst had de piw-enquête nog andere onderdelen. Zo bevatte deze en-

quête een aantal vragen over de relatie tot de gedetineerden en over het personeels-

beleid. Dit laatste om te bezien of de piw'ers het personeelsbeleid anders zijn gaan

waarderen nu het in sterkere mate door de inrichting zelf wordt bepaald. Ten slotte

werd de piw-enquête gebruikt om na te gaan of ook de werkomstandigheden van de

piw'ers onder invloed van de deconcentratie inhoudelijk waren veranderd. Meer in

het bijzonder werd aan de hand van een aantal vragen nagegaan:

1 of het democratisch gehalte van besluiten in overlegsituaties bij de executieve

dienst is toegenomen (= besluitvorming);
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2 of de mate waarin directie en hoofden taken delegeren aan de piw'ers is toegeno-

men (= delegatie);

3 of de mate waarin is vastgelegd en voorgeschreven hoe specifieke taken door de

piw'ers verricht dienen te worden, is afgenomen (= procedurespecificatie);

4 of de mate waarin bij de executieve dienst gebruik wordt gemaakt van informele

vormen van communicatie, is toegenomen (= informeel overleg).

De verwachtingen over deze vier structuurkenmerken (besluitvorming, delegatie,

procedurespecificatie en informeel overleg) zijn ontleend aan wat in de literatuur

bekend staat als de 'contingentietheorie van organisaties'. 14 Deze theorie stelt dat

een organisatie om succesvol te zijn haar structuurkenmerken moet aanpassen

aan de omgeving waarin zij actief is. Een organisatie die opereert in een instabiele

omgeving dient zodanig ingericht te zijn dat flexibel geantwoord kan worden op

de telkens veranderende situatie. Een organisatie die weinig beïnvloed wordt door

omgevingsfactoren kan volstaan met een rigide, bureaucratische organisatiestruc-

tuur.l5

Het idee is nu dat de deconcentratie - in abstracte zin - een antwoord vormt op

veranderde omstandigheden in de omgeving van het gevangeniswezen. De gehele

deconcentratie-operatie kan worden beschouwd als een poging om de organisatie

beter te laten functioneren door haar structuur flexibeler te maken. Dit zou dan

merkbaar moeten zijn aan verschuivingen in de onderliggende structuurkenmerken

van de organisatie. Vandaar dat voor de werkomstandigheden van de piw'ers boven-

staande verwachtingen zijn geformuleerd. De veronderstelling daarbij is dat ook de

piw'ers actiever zullen worden betrokken bij de bedrijfsvoering in de executieve

dienst nu er zo veel taken op inrichtingsniveau zijn komen te liggen.

De piw-enquête had al met al dus de volgende onderdelen:

- de kwaliteit van de bedrijfsvoering in de executieve dienst, in het bijzonder de

efficiëntie, de effectiviteit, en het welzijn van de piw'ers;

- de relatie met de gedetineerden;

- de waardering van het personeelsbeleid;
- de organisatiestructuurkenmerken, in het bijzonder de verwachtingen over het

democratisch gehalte van de besluitvorming, de mate van delegatie, de mate van

procedurespecificatie en de mate van informeel overleg in de executieve dienst.

De piw-enquête is opgenomen als bijlage 4.

De gedetineerden-enquête
De gedetineerden-enquête had slechts één thema: het oordeel van de gedetineerden
over de kwaliteit van het primaire proces in hun inrichting. Het kwaliteitsbegrip was

14 Zie voor een algemene uiteenzetting van de contingentietheorie Lammers (1983).

15 Zo stellen Becker en Neuhauser (1975) dat een organisatie die opereert in een voorspelbare en zekere

omgeving haar voordeel kan doen met nauwkeurig omschreven procedures. Een organisatie die in een

instabiele, fluctuerende omgeving werkt, doet er volgens dezelfde auteurs echter goed aan de procedures

zo veel mogelijk door medewerkers te laten invullen of zelfs ter plekke te laten ontwikkelen.
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iets anders opgebouwd dan in de enquête voor de piw'ers. De gedetineerden dien-

den vragen te beantwoorden over vier aspecten van het primaire proces:
- de effectiviteit van de detentie;

- de efficiëntie van de organisatie;

- de sfeer in de inrichting;

- de relatie met de piw'ers.

De complete gedetineerden-enquête is opgenomen als bijlage 5.

2.4 Gegevensverzameling
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De gegevens voor het onderzoek zijn gefaseerd verzameld. Het was de bedoeling om

op elk onderdeel van het onderzoek een voor- en een effectmeting te doen. Bij de

interviews was een voormeting in de strikte zin van het woord echter niet mogelijk,

omdat de meeste respondenten bij aanvang van het onderzoek (begin 1992) al te

maken hadden met de diverse deconcentratiemaatregelen. Aan de andere kant was

het op dat moment in veel gevallen nog te vroeg om van de respondenten een gewo-

gen eindoordeel te verwachten over de gevolgen van deconcentratie. Een complexe

operatie als deze heeft uiteraard te kampen met aanloopproblemen. Pas na enige

tijd zal men gewend zijn aan de nieuwe situatie en het geheel kunnen overzien.

Er is daarom besloten de mensen die in directe zin met deconcentratie te maken kre-

gen tweemaal te interviewen. In de eerste interviews kwam de nadruk te liggen op de

beschrijving van de concrete veranderingen in het werk van de betrokken functio-

narissen en werd hun om een voorlopige evaluatie gevraagd. De tweede ronde inter-

views, die ruim een jaar later zou plaatsvinden, stond in het teken van een defini-

tieve evaluatie en waardering van de deconcentratiemaatregelen. In deze opzet was

er, met enige goede wil, toch sprake van een voor- en nameting, terwijl tegelijk de

deconcentratie voldoende tijd was gegund om voet aan de grond te krijgen.

Bij de piw'ers en gedetineerden was het wél mogelijk een voormeting te doen. Deze

groepen hadden eind 1991 nog niet te maken gekregen met de deconcentratie. De

enquêtes konden hier dus nog worden ingezet om het beginpunt van mogelijke ont-

wikkelingen te bepalen. Deze groepen kwamen bij de gegevensverzameling daarom

als eersten aan bod.

2.4.1 Eerste fase: voormeting onder piw'ers en gedetineerden

Rond januari 1992 zijn de enquêtes voor de eerste maal afgenomen onder de piw'ers

en gedetineerden van de drie inrichtingen. Beide vragenlijsten werden ingezet om

per inrichting de beginscores op de verschillende onderdelen te bepalen. De vragen-

lijsten zijn voorgelegd aan alle gedetineerden en alle piw'ers van de inrichtingen,

behalve aan piw'ers en gedetineerden van afdelingen met een speciaal regime. Dat

betekent dat er in totaal aan ruim 600 gedetineerden en 240 piw'ers gevraagd is om

de enquêtes in te vullen. Wij rekenden op een deelnemingspercentage van 50% on-

der beide groepen. Aan deze verwachtingen werd ruimschoots voldaan. In tabel 2
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Tabel 2: Deelname eerste enquêteronde

piw'ers gedetineerden
abs. % abs. %

Zwaag 59 70 140 80
Den Bosch 75 91 138 70

De Schie 57 57 172 86

staan de aantallen en percentages van de diverse groepen deelnemers bij de eerste

enquêteronde vermeld.

Voor het uitzonderlijk hoge percentage respondenten onder de piw'ers van Den

Bosch is wel een verklaring te geven. Het invullen van de enquête vormde voor de

piw'ers van deze inrichting een onderdeel van de zogenaamde teamdagen die inder-

tijd werden gehouden. Op die dagen waren zo goed als alle piw'ers aanwezig. De

piw'ers van Zwaag en De Schie kregen de vragenlijst thuisgestuurd. De druk om de

enquête in te vullen, was voor hen minder groot. De gedetineerden vulden de enquê-

te, zo nodig onder begeleiding van een lid van het onderzoeksteam, op hun cel in.

Om ook de buitenlandse gedetineerden te bereiken, waren er naast Nederlandse

vragenlijsten, vragenlijsten in het Engels, Frans, Spaans en Turks.

2.4.2 Tweede fase: eerste interviewronde op centraal en decentraal niveau

Na de enquêtes onder de piw'ers en gedetineerden werd in de tweede fase van het

onderzoek de eerste interviewronde gehouden. De interviews op inrichtingsniveau

vonden plaats van juli tot november 1992. Eerst in Zwaag, daarna in Den Bosch en

De Schie. De medewerkers op centraal niveau werden geïnterviewd in december

1992 en januari 1993.
In totaal vonden er tijdens de eerste interviewronde 85 interviews plaats: 54 in de

inrichtingen en 31 op centraal niveau. De gemiddelde duur van deze gesprekken

was zo'n twee tot tweeënhalf uur. De respondenten werden geïnterviewd door twee

vaste personen. Een van de interviewers stelde steeds de vragen, de ander maakte

uitgebreide aantekeningen van wat er werd gezegd.

2.4.3 Derde fase: effectmeting onder piw'ers en gedetineerden

De derde fase van de dataverzameling bestond uit herhaling van de eerste fase: ruim

een jaar na de eerste enquêteronde werden dezelfde vragenlijsten opnieuw uitgezet

onder de piw'ers en gedetineerden van de drie inrichtingen. Uit een vergelijking met

de antwoorden bij de eerste enquêteronde moet blijken of er zich in de tussentijd,

mogelijk onder invloed van het deconcentratieproces, verschuivingen hebben voor-

gedaan in de kwaliteitsoordelen van piw'ers en gedetineerden en op de vier struc-

tuurkenmerken die in de piw-enquête werden onderscheiden.
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Tabel 3: Deelname tweede enquêteronde
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piw'ers gedetineerden
abs. % abs. %

Zwaag 44 57 161 81

Den Bosch 36 44 169 83

De Schie 53 48 201 82

In tabel 3 zijn de deelnemingspercentages bij de tweede enquêteronde weergegeven.

In vergelijking met de eerste ronde was de deelname onder de gedetineerden stabiel.

De percentages piw'ers die de vragenlijst hadden ingevuld, vielen bij de tweede

enquêteronde lager uit. Vooral de uitval onder de piw'ers van Den Bosch was aan-

zienlijk. Dit had voor een belangrijk deel te maken met het feit dat nu ook de piw'ers

van deze inrichting de enquête thuisgestuurd kregen. Bij de behandeling van de en-

quêteresultaten in hoofdstuk 5 komen we terug op de grote `uitval' van piw'ers in

Den Bosch.

Door het verloop onder de gedetineerden, maar misschien ook bij de piw'ers, mocht

op voorhand worden verwacht dat de tweede enquête deels door andere personen

zou worden ingevuld. Bij deze grote aantallen is dat echter geen probleem, mits de

groepen respondenten bij beide gelegenheden in grote lijnen vergelijkbaar zijn. Om

dit te kunnen controleren, werd in beide vragenlijsten een aantal

achtergrondvariabelen opgenomen.

2.4.4 Vierde fase: tweede interviewronde

In de vierde en laatste fase van de dataverzameling keerden we terug naar de onder-

werpen van de tweede fase: de concrete veranderingen die met deconcentratie wer-

den doorgevoerd, gezien vanuit het perspectief van de direct betrokken medewer-

kers op centraal en decentraal niveau. Bij de eerste interviewronde lag de nadruk

op de beschrijving van de veranderingen. De interviews uit de tweede ronde, die in

principe werden afgenomen bij dezelfde mensen als in de eerste ronde, stonden

voornamelijk in het teken van de evaluatie van deze veranderingen. De centrale

vraag aan de betrokkenen in de tweede interviewronde was of deconcentratie in hun

ogen op onderdelen of in het algemeen tot verbeteringen had geleid.

De tweede interviewronde in de inrichtingen vond plaats in de periode oktober-

november 1993, ruim een jaar na de eerste interviewronde. De tweede ronde op het

departement was tegen het einde van 1993 gepland, maar vond geen doorgang om-

dat de organisatiestructuur van de centrale directie op dat moment nog niet was

aangepast. Omdat wij de respondenten op centraal niveau net als de respondenten

van de inrichtingen wilden interviewen vanuit hun nieuwe positie of functie, werd

besloten dit deel van het onderzoek uit te stellen tot na de reorganisatie van de cen-

trale directie. Toen bleek dat deze reorganisatie ook in 1994 niet zou zijn afgerond, is
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om verdere uitloop van het onderzoek te voorkomen, besloten de interviewronde

toch plaats te laten vinden. Uiteindelijk werden de interviews gehouden in decem-

ber 1994 en januari 1995, een jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was. Om

uiteenlopende redenen werd het aantal interviews op centraal niveau teruggebracht

van 31 tot 23. Eén respondent bleek niet bereid ons te woord te staan. Een aantal

anderen was niet langer werkzaam in een functie die voor het onderzoek van belang

was.

2.5 Verwerking van de gegevens

De aantekeningen die bij de interviews zijn gemaakt, werden meestal op dezelfde

dag nog uitgewerkt en ingevoerd in een geautomatiseerd bestand. Vervolgens werd

de tekst van deze zogenaamde verbatim-verslagen onderverdeeld in passages of 'scè-

nes: Deze scènes werden gemarkeerd met een trefwoord. De trefwoorden of 'labels'

waren afkomstig van de verschillende protocols die bij de interviews waren gebruikt.

De verdere analyse van de interviewgegevens verliep met behulp van Kwalitan, een

computerprogramma voor de analyse van kwalitatieve data. In Kwalitan is het moge-

lijk selecties te maken op grond van de aangebrachte labels. Selectie op een label

betekent dat scènes uit verschillende interviews maar met hetzelfde onderwerp

bijeen worden gebracht. De scènes uit de verschillende selecties werden vervolgens

opnieuw bekeken en voorzien van nadere trefwoorden. De combinatie van oorspron-

kelijke en nieuwe labels maakt een steeds fijnere onderverdeling van het materiaal

mogelijk. Dit vergemakkelijkt de analyse.

De resultaten van enquêtes werden kwantitatief verwerkt. De attitudevragen uit

beide enquêtes werden samengebundeld tot'schalen', de gegeven antwoorden wer-

den omgezet in 'schaalscores'.16 De schalen hebben betrekking op de onderwerpen

die in paragraaf 2.3.2 werden opgesomd. De schaalscores, die worden uitgedrukt

in een rapportcijfer tussen 0 en 10, geven aan hoe de piw'ers of gedetineerden een

bepaald onderwerp beoordelen. Zo zou een score van 10 op de schaal 'besluitvor-

ming' betekenen dat volgens een piw'er alle besluiten op zijn afdeling onder vol-

strekt democratische verhoudingen tot stand komen. Een score van 0 daarentegen,

zou betekenen dat de piw'er in kwestie geen enkele zeggenschap zou hebben.

Na de tweede enquêteronde kon worden bekeken of zich sinds de eerste ronde op de

diverse schalen verschuivingen hadden voorgedaan. Per inrichting werd nagegaan of

de piw'ers en gedetineerden de kwaliteit van het primaire proces inmiddels hoger of

juist lager inschatten. Bij de piw'ers werd bovendien nagegaan of de relatie met de

gedetineerden was verbeterd, of de waardering van het personeelsbeleid was ver-

anderd en of zich de verwachte verschuivingen hadden voorgedaan op de vier orga-

nis atiestructuurkenme rke n.

16 Voorde technische details over de schaalconstructie, de betrouwbaarheid en validiteit vande schalen en

voor een weergave van de gebruikte analysetechnieken verwijzen wij naar bijlage 6.
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2.6 Presentatie van de onderzoeksresultaten

40

De resultaten van het onderzoek worden als volgt besproken. In hoofdstuk 3 gaan we

op basis van het verzamelde documentatiemateriaal eerst in op het algemene ver-

loop van de deconcentratie-operatie. In hoofdstuk 4 schetsen we aan de hand van de

interviewgegevens de organisatorische consequenties van deconcentratie, eerst voor

de inrichtingen, dan voor de centrale directie en ten slotte voor de relatie tussen

beide. We beperken ons daarbij overigens tot de grote lijnen. Het zou ondoenlijk zijn

om alle veranderingen te beschrijven die naar aanleiding van de deconcentratie in

de diverse geledingen en sectoren zijn doorgevoerd. Hoofdstuk 5 handelt exclusief

over de resultaten van de operatie. Op grond van de interviewgegevens gaan we in

op de vraag of de deconcentratie in de ogen van de direct betrokkenen de kwaliteit
van de bedrijfsvoering heeft verbeterd. Ook de uitkomsten van de enquêtes onder

piw'ers en gedetineerden komen in dit hoofdstuk aan bod.
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Het verloop van de

deconcentratie-operatie

In hoofdstuk 1 werd aangegeven dat de deconcentratie-operatie uit een aantal stap-

pen bestond: de inventarisatie van taken en bevoegdheden, het in kaart brengen van

de randvoorwaarden, het vervullen van de randvoorwaarden en ten slotte de over-

heveling van bevoegdheden naar het veld. Nu was het niet zo dat met de laatste stap

alle bevoegdheden in één keer werden gedeconcentreerd. Voordat de inrichtingen

de beschikking kregen over het personeelsmandaat waren enkele zaken al naar het

veld overgebracht. Zo kwam het onderhoud al in 1988 onder het beheer van de in-

richtingen en kregen zij nog eerder de beschikking over een materieel budget. De

diversenarbeid werd in 1990 gedeconcentreerd en zelfs op personeelsgebied voerden

de inrichtingen al enige tijd een aantal taken uit. Veel van deze zaken waren echter

gedeconcentreerd zonder dat was vastgesteld of de inrichtingen daarvoor wel vol-

doende waren toegerust. Op deze gebieden werden de randvoorwaarden daarom

achteraf alsnog in kaart gebracht en geëffectueerd.

In werkelijkheid verliep de deconcentratie-operatie dus minder ordelijk dan in

hoofdstuk 1 werd gesuggereerd. Veelmeer dan een zorgvuldig geplande operatie lijkt

de deconcentratie een proces te zijn geweest waarin de bedrijfsvoering van de inrich-

tingen gedurende een groot aantal jaren sprongsgewijs van gedaante veranderde.

Van groot belang is deze constatering overigens niet. In dit onderzoek staan de resul-

taten van de deconcentratie centraal. Een uitputtende beschrijving van het feitelijke

verloop van de deconcentratie-operatie zal men in dit verslag niet aantreffen. Toch is

het nodig om nog wat dieper in te gaan op de laatste fase van de operatie, omdat

vooral de gebeurtenissen rond de formatiewijzigingen de resultaten van het onder-

zoek hebben beïnvloed.

3.1 De uitkomsten van de zelfdiagnoses

Na het verschijnen van het rapport van de Werkgroep Randvoorwaarden deconcen-

tratie (1990) was het de beurt aan de inrichtingen: zij moesten via zelfdiagnoses aan-

geven welke specifieke voorzieningen zij nodig achtten om de nieuwe taken uit te

kunnen voeren. De directeuren inventariseerden in welke sectoren uitbreiding van

de personeelsformatie in de rede lag, of er aanleiding was voor herwaardering van

functies en welke behoeften er bestonden op het gebied van automatisering en aan-

vullende opleidingen. Naast deze personele en materiële claims bevatten de zelfdiag-

noses ook een standpunt over de na de deconcentratie gewenste topstructuur.

Uit een tussenrapport van de Projectgroep Deconcentratie II (1991) blijkt dat de

claims van de inrichtingen niet zonder meer konden worden ingewilligd. Vooral de
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gewenste formatie-uitbreidingen leverden de nodige problemen op. De deconcen-

tratie-operatie diende zoals aangegeven budgetneutraal te verlopen. De inrichtingen

was gevraagd de benodigde extra middelen in eerste instantie via interne re-allocatie

vrij te maken. Daarin waren zij niet geslaagd. Voor een deel van de plannen bestond

dus geen financiële dekking.

Een andere complicatie die zich naar aanleiding van de zelfdiagnose voordeed, had

betrekking op de voorstellen voor de toekomstige organisatiestructuur. Een groot

aantal inrichtingen had namelijk gekozen voor een vorm die sterk afwijkt van de tra-

ditionele topstructuur. De levensvatbaarheid van dit nieuwe model, de zogenaamde

unitstructuur, werd door de centrale directie onderschreven. Het realiseren van de

unitstructuur vergde echter wel een uitgebreider formatie-onderzoek, een studie

waarbij de inhoud van nieuwe functies in hun onderlinge samenhang nauwkeurig

wordt beschreven en op grond waarvan de hoogte van de bijbehorende salarisscha-

len wordt bepaald.

3.2 De organisatiestructuur van penitentiaire inrichtingen

In figuur 2 wordt een voorbeeld van de traditionele topstructuur gegeven. In veel

gevallen is er sprake van een tweekoppige directie van directeur en plaatsvervan-

gend directeur. Onder de directie functioneren meestal een hoofd Begeleiding en

een hoofd Beheer. De laatste geeft leiding aan de verschillende beheerdiensten: de

afdelingen Arbeid, Beveiliging, Bedrijfsadministratie, Personeel en een Bureau Be-

drijfsvoering. Het hoofd Begeleiding is verantwoordelijk voor gedetineerdenzaken.

Hij geeft leiding aan de teamleiders (TL) en stuurt ondersteunende diensten aan,

zoals het sociaal-kultureel werk (SKW) en het bureau Sociale Dienstverlening (BSD).

Tevens verzorgt het hoofd Begeleiding de contacten met de GV, de psycholoog (PS),

de medische dienst (MD) en het penitentiair reclasseringswerk (PRW).

Waar in de traditionele opbouw sprake is van een sterke scheiding tussen beheer- en

begeleidingsverantwoordelijkheden, is het idee bij de unitstructuur om deze te inte-

greren. Om dat te bereiken, wordt de inrichting opgesplitst in een aantal zelfstandige

units.17 Aan het hoofd van een unit komt een unitdirecteur (UD) te staan. Deze is

verantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de unit. Binnen een unit bestaan

weer verschillende min of meer zelfstandige afdelingen. Ook de verantwoordelijkhe-

den van de TL's worden uitgebreid. Om dat tot uitdrukking te brengen, worden zij nu

'afdelingshoofden' (AH's) genoemd.

De beheersector wordt binnen de unitstructuur doorgaans opgesplitst in twee afde-

lingen: FEZ en Personeel en Organisatie (P&O). De functie hoofd Beheer verdwijnt in

veel gevallen. De afdelingen FEZ en P&O zijn in de unitstructuur typische stafafdelin-

gen. Zij bieden ondersteuning en advies aan de managers in de lijn: de UD's en de

17 Het aantal units is afhankelijk van de omvang van de inrichting. In de meeste gevallen omvat een unit

zo'n honderd cellen.
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Figuur 2: Traditionele opbouw van een penitentiaire Inrichting
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AH's. Wel maken het hoofd FEZ en hoofd P&O samen met de UD's deel uit van het

managementteam van de inrichting. Hierin worden onder leiding van de algemeen

directeur (AD) unitoverstijgende zaken besproken. Uiteraard blijft de AD verantwoor-

delijk voor de coordinatie tussen de units. In figuur 3 is een voorbeeld van de unit-

structuur weergegeven.

3.3 Het doorvoeren van formatiewijzigingen
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de ene inrichting meer tijd zouden kosten dan bij de andere. Daarom werd besloten

de inrichtingen in te delen in twee tranches.18 Bij de inrichtingen uit de eerste tran-

che zouden de randvoorwaarden, waaronder dus de formatiewijzigingen, het eerst

worden vervuld. De bedoeling was om deze groep inrichtingen per 1 juli 1991 het

personeelsmandaat te verstrekken. De inrichtingen uit de tweede tranche (waar-

onder onze drie hvb's) zouden dan per 1 januari 1992 over het mandaat kunnen be-
schikken.

Het doorvoeren van de formatiewijzigingen liep echter al snel vertraging op. De plan-

ning werd bij lange na niet gehaald. In het voorjaar van 1992 waren nog maar bij drie

inrichtingen de definitieve `decoformaties' vastgesteld (Projectgroep Deconcentratie

II, 1992, p. 6).

Bij de vertraging speelden twee factoren een belangrijke rol. Op de eerste plaats lie-

pen de formatie-onderzoeken van de inrichtingen uit beide tranches uit op integrale

formatie-onderzoeken. Dit hield verband met een andere operatie die zich indertijd

bij het gevangeniswezen afspeelde: de standaardisering van de personeelsformaties.

Deze operatie, beter bekend als de `masterplanoperatie, was oorspronkelijk bedoeld

om het (executieve) personeel evenrediger over de inrichtingen te verdelen. Géble-

ken was namelijk dat er tussen vergelijkbare inrichtingen grote verschillen beston-

den, vooral in aantallen piw'ers en beveiligingsfunctionarissen. Aan deze situatie

wilde men een einde maken door de omvang van de diverse functiegroepen te nor-

meren en vervolgens formatieplaatsen van de ene naar de andere inrichting over te

hevelen.

Met deze re-allocatie van personeelsmiddelen ontstonden er nieuwe mogelijkheden

om de gewenste formatiewijzigingen van (een deel van) de inrichtingen te financie-

ren. Daarom werd in de loop van 1991 besloten om de vaststelling van de decofor-

maties gelijk op te laten lopen met de vaststelling van de masterplanformaties. Het

gevolg hiervan was dat niet alleen de nieuwe (beheer)functies maar alle functies in

de inrichtingen, zowel in de beheersector als in de begeleidingssector, in de forma-

tie-onderzoeken moesten worden betrokken.

De tweede reden voor de vertraging bij de formatie-onderzoeken had te maken met

de waardering van de functies in de nieuwe unitstructuur. Over de inhoud van deze

functies en de bijbehorende salarisschalen wist men geen overeenstemming te berei-

ken. De controverse spitste zich toe op de mate van zelfstandigheid van de UD's ten

opzichte van de AD. De vraag was of de UD's in het unitmodel werkelijk als `integraal

managers' zouden kunnen optreden of dat zij - in ieder geval formeel - afhankelijk

zouden zijn van de beslissende stem van de AD. ,De centrale directie, in het bijzonder

de afdeling Formatiezaken, had hier andere gedachten over dan het veld, maar ook

18 In haar tussenrapport uit 1991 onderscheidt de Projectgroep Deconcentratie II naast deze twee tranches

nog een groep inrichtingen die in het kader van de gewenste schaalvergroting in aanmerking kwamen

voor samenwerking of fusies en een groep die om uiteenlopende redenen (vanwege nieuwbouw of een

aanstaande sluiting bijvoorbeeld) niet tot de eerste twee tranches gerekend konden worden.
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binnen de centrale directie liepen de meningen uiteen. Tot een besluit in deze kwes-

tie kwam het niet. Deze `AD-UD-discussie' sleepte zich voort en dreigde te verhinde-

ren dat de definitieve formaties van de inrichtingen konden worden vastgesteld.

Geconfronteerd met bovenstaande ontwikkelingen heeft de Projectgroep Deconcen-

tratie II in de loop van 1991 overwogen het tijdstip van de definitieve deconcentratie

uit te stellen. Intussen was er echter' de nodige vooruitgang geboekt bij de implemen-

tatie van de overige randvoorwaarden. In samenspraak met het veld werd daarom

besloten de deconcentratie toch per 1 januari 1992 door te laten gaan, zowel voor de

inrichtingen uit de eerste als uit de tweede tranche. De patstelling bij de kwalitatieve

formatie-aanpassingen werd doorbroken door een noodvoorziening aan te brengen.

In december 1991 werd de zogenaamde meetlat ontwikkeld, een raamwerk waarbin-

nen functies zonder dat de inhoud nader was omschreven van een voorlopige waar-

dering werden voorzien (Circulaire, 1991).

Ondanks de problemen rond de formatiewijzigingen vond de formele overdracht van

de laatste bevoegdheden dus op de eerder afgesproken einddatum plaats. Met het

verlenen van het personeelsmandaat waren alle beheertaken die voor deconcentra-
tie in aanmerking kwamen, overgeheveld van het departement naar het veld. Per

1 januari 1992 was er sprake van een gedeconcentreerd bestel, maar tegelijkertijd

was duidelijk dat de deconcentratie-operatie nog niet was afgerond. Een aantal rand-

voorwaarden was nog niet vervuld. In tal van inrichtingen was de nieuwe administra-

tieve organisatie (AO/IC) nog niet beschreven, de automatisering van de inrichtingen

was nog niet voltooid en het opleidingsprogramma in de diverse sectoren evenmin.

Maar het belangrijkste was natuurlijk dat in de meeste inrichtingen het formatie-

onderzoek nog moest plaatsvinden. Pas daarna kon het personeel van de inrich-

tingen via het doorlopen van de PLAC-procedures in de nieuwe functies worden

benoemd en zouden medewerkers eventueel in aanmerking komen voor een hogere

beloning.19 De inrichtingsdirecteuren traden bij de deconcentratie op als voorzitter

van de PLAC's. De uiteindelijke beslissing over wie op welke functie zou worden

geplaatst, was voorbehouden aan de directeur, tenminste wat het lagere personeel

betreft. De benoeming van leden van de directieteams van de inrichtingen - AD's,

UD's, hoofden Beheer enzovoort - lag en ligt in handen van de centrale directie.

3.4 Voortgang van deconcentratie en tijdstip van de interviews

In het volgende hoofdstuk gaan we in op de inhoudelijke en organisatorische con-

sequenties van deconcentratie, zowel voor de drie inrichtingen in het onderzoek

als voor de centrale directie. Wij baseren ons daarbij op gegevens uit beide interview-

rondes. Gezien de vertraging die bij de implementatie van de randvoorwaarden op-

19 Bij een reorganisatie worden, nadat de nieuwe functies in een formatierapport zijn vastgesteld, de benoe-

mingen van het personeel in de functies voorbereid door PLAC's.
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trad, geven we hieronder precies aan op welk punt van de ontwikkelingen de ver-

schillende interviewrondes hebben plaatsgevonden.

De eerste interviewronde bij de drie inrichtingen werd gehouden in de periode

augustus-november 1992. Ook toen was de deconcentratie-operatie (in elk geval

voor deze inrichtingen) nog niet afgerond. In Zwaag, Den Bosch en De Schie wachtte

men nog steeds op het formatie-onderzoek van het departement en/of de benoemin-

gen van de personeelsleden. Natuurlijk was er wel al het nodige gebeurd. De gede-

concentreerde beheertaken waren ondergebracht in de diverse sectoren en vooruit-

lopend op de definitieve organisatiestructuur was er ook op organisatorisch vlak

al het een en ander in gang gezet. Toen in de periode oktober-december 1993 de

tweede interviewronde in de inrichtingen plaatsvond, waren de formatie-onder-

zoeken en PLAC-procedures inmiddels achter de rug. De vraag of daarmee de decon-

centratie in de inrichtingen was afgerond, beantwoorden we in het volgende hoofd-

stuk.

Voor het departement lag de situatie iets anders. De eerste interviewronde met

medewerkers van de centrale directie werd gehouden in december 1992 en januari

1993. Op dat moment moest de afdeling Formatiezaken nog een aantal formatie-

onderzoeken afronden. Andere afdelingen waren hoogstens nog betrokken bij het

geven van de laatste opleidingen en het verder ontwikkelen van de al in het veld

gebruikte systemen en procedures. De rol van de medewerkers op centraal niveau

bij de implementatie van de deconcentratie was bij de eerste interviewronde dus zo

goed als uitgespeeld.

Intern waren de zaken echter nog niet op orde. De structuur van de directie was nog

niet volledig aangepast aan de nieuwe situatie. Overigens was dat bij de tweede inter-

viewronde nog steeds niet het geval. Inmiddels stond echter de verzelfstandiging van

de directie voor de deur. In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat juist de verzelfstandi-

ging de reden was voor de verlate afname van de tweede interviewreeks op centraal

niveau. Deze ronde werd gehouden in december 1994 en januari 1995, dus ruim een

jaar na de tweede reeks van interviews in de drie inrichtingen.

Al met al zijnde interviews op het departement en in de inrichtingen in de eerste

en tweede ronde gehouden in verschillende fasen van verschillende ontwikkelingen.

Daar houden we bij de presentatie van de interviewgegevens in de komende hoofd-

stukken rekening mee.
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Organisatorische consequenties van

deconcentratie

In dit hoofdstuk schetsen we op basis van de interviewgegevens een beeld van de

organisatorische consequenties van deconcentratie, zowel in het veld als bij de cen-

trale directie. Het zou te ver voeren om alle veranderingen die naar aanleiding van

deconcentratie werden doorgevoerd in detail te beschrijven. De onderwerpen die

in de in totaal 162 interviews ter sprake kwamen, zijn te talrijk om afzonderlijk te

bespreken. We beperken ons tot de grote lijnen en richten ons daarbij vooral op de

samenhang die uit de interviewgegevens naar voren kwam. Hier en daar wordt het

een en ander met een citaat uit een interview geïllustreerd.

In de eerste paragraaf komen de ervaringen van de drie inrichtingen aan bod. Daar-

na worden in paragraaf 4.2 de veranderingen op centraal niveau weergegeven. In pa-

ragraaf 4.3 ten slotte, gaan we in op de betekenis die de deconcentratie heeft gehad

voor de verhouding tussen de centrale directie en de inrichtingen. Om de voortgang

van de uiteenlopende ontwikkelingen helder te krijgen, wordt steeds onderscheid

gemaakt tussen de resultaten uit de eerste en tweede interviewronde.

4.1 Gevolgen van deconcentratie op inrichtingsniveau

Ook de drie inrichtingen die betrokken waren bij het onderzoek kozen na de zelfdiag-

nose voor de unitstructuur. Ook in Zwaag, Den Bosch en in De Schie wilde men dus

in plaats van hoofden Begeleiding en hoofden Beheer UD's aanstellen, verantwoorde-

lijk voor zowel het beleid als het beheer in hun gedeelte van de inrichting. Maar de

plannen voor de nieuwe organisatiestructuur behelsden veel meer dan dat. In elk

van de inrichtingen was de unitstructuur de opmaat voor verregaande organisatori-

sche veranderingen.

4.1.1 Externe en interne deconcentratie

Uit de interviews die in Zwaag, Den Bosch en De Schie met respondenten van ver-

schillende niveaus zijn gehouden, werd duidelijk dat niet alleen de bestuurlijke

verhoudingen in de top van de inrichting veranderden. Ook op het niveau van het

middenkader vond er een herschikking van verantwoordelijkheden plaats.

Van het middenkader - de nieuwe AH's en de hoofden of eerste medewerkers van de

verschillende beheerdiensten en ondersteunende diensten - werd na de deconcen-

tratie in het algemeen een actievere opstelling verwacht bij de vormgeving en uitvoe-

ring van het inrichtingsbeleid. Een centrale positie was daarbij weggelegd voor de

nieuwe AH's. De bedoeling was dat zij op middenkaderniveau een meer bepalende
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rol zouden gaan spelen. In navolging van de UD's zouden ook deze AH's beheertaken
in hun pakket krijgen. Per afdeling werden zij verantwoordelijk voor zaken als de

inzet van de piw'ers, het leveren van een bijdrage aan het jaarplan, aspecten van de

personeelszorg en het aanwenden van deelbudgetten.

`Welke nieuwe taken krijgen de afdelingshoofden dan?' `Nou, je gaat veel meer

beoordelings- en functioneringsgesprekken doen, je neemt nieuwe piw'ers aan,

je hebt meer beleidsbemoeienis met de sectie. Nu wordt een activiteit als voor-

stel van het SKW in het begeleidingsoverleg gebracht, straks wordt door het afde-

lingshoofd beslist. (...) Je beheert een deel van het budget en de personeelsinzet.

Straks doet het afdelingshoofd het dienstrooster voor de eigen sectie. En in de

toekomst zullen we de overplaatsingen [van gedetineerden] gaan doen; dat

gebeurt nu via de bevolkingsadministratie.'

De nieuwe positie van de UD's en AH's had uiteraard gevolgen voor de beheersector

van de inrichtingen. Naast alle inhoudelijke en technische veranderingen die zich

door afzonderlijke deconcentratiemaatregelen bij de verschillende beheerdiensten

hadden voorgedaan, veranderde de beheersector van structuur. Zowel in Zwaag,

Den Bosch als De Schie verdween de functie hoofd Beheer en werd de beheersector

opgesplitst in nieuwe, aparte afdelingen. Bovendien kregen de beheerdiensten een

andere rol. In plaats van een beheerfunctie kregen zij een facilitaire functie. Dat

gold niet zozeer voor de afdeling Arbeid. Deze afdeling behield haar op zichzelf

staande taak; in feite kwam daar door de deconcentratie juist meer de nadruk op

te liggen. Maar voor de personeelsafdelingen, de bedrijfsadministraties (omgedoopt

tot `Financiële Zaken') en de Bureaus Bedrijfsvoering van de drie inrichtingen gold

het wel. Hun functie werd informatie aandragen en ondersteuning en advies bieden

aan de directie en de lijnmanagers: de UD's en de AH's.

`Mede door de deconcentratie is de interesse van het managementteam in

beheerzaken toegenomen. Zij willen wel wat met integraal management. Ik

stimuleer dat, ik vind dat het budget in de lijn thuis hoort. Ik deel de verant-

woordelijkheid met de unitdirecteuren [maar] ik neem zelf alleen verantwoor-

delijkheid voor de financiële kant. Je moet mensen veel doorgeven, een men-

taliteit aankweken. Mijn rol binnen het managementteam is veel actiever,

bijvoorbeeld door veel gegevens over de budgetten in te brengen, voorzien van

commentaar.'

De adoptie van het unitmodel, overheveling van beheerverantwoordelijkheden naar

de begeleidingssector en de transformatie van de beheerdiensten in typische staf-

afdelingen waren de gemeenschappelijke elementen van de interne reorganisatie die

in elk van de drie betrokken inrichtingen naar aanleiding van de deconcentratie was

ingezet. Doel van de reorganisatie was de verzelfstandiging van units en afdelingen.

Om dat doel te bereiken, moesten vrijwel alle functies via het formatie-onderzoek
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worden herzien. Ook de overleg- en communicatiestructuur moest aan de nieuwe

situatie worden aangepast en er dienden afspraken te worden gemaakt over de ver-

deling van de budgetten over de units en de afdelingen. Bovendien was er, nu men

van plan was te gaan werken in kleinere eenheden, behoefte ontstaan aan een MIS,

waarmee analoog aan de systematiek van de kengetallen in de P&C-cyclus op een-

duidige wijze verantwoording kon worden afgelegd over de in de units en afdelingen

geleverde prestaties.

De plannen in Zwaag, Den Bosch en De Schie over de interne reorganisatie hadden

veel overeenkomsten, maar verschillen tussen de inrichtingen waren er natuurlijk

ook. Zo werden de beheersector van Zwaag en Den Bosch opgesplitst in twee aparte
stafafdelingen (FEZ en P&O), terwijl De Schie drie stafafdelingen had: Financiën, Per-

soneel en Facilitaire Zaken. Een belangrijker verschil was dat er in De Schie naast de

hoofden van de genoemde diensten tijdelijk nog een toegevoegd directielid functio-

neerde. Zijn taak kwam kort gezegd neer op het implementeren van de reorganisatie.

Hij diende in drie jaar tijd de beheerdiensten uit te laten groeien tot volwaardige

stafafdelingen en moest tegelijkertijd de nieuwe unitdirecties de nodige kennis bij-

brengen op beheergebied.

Niet alleen bij de invulling van de unitstructuur waren er specifieke accenten her-

kenbaar. Ook bij de hervorming van de overlegstructuur werden er eigen keuzes

gemaakt en bij de herverdeling van taken volgden de drie inrichtingen hun eigen

tempo. Meer in het algemeen werd de reorganisatie aangehaakt bij wat er in het ver-

leden al tot stand was gebracht, bij de knelpunten in de inrichtingen en bij de koers

die men voor ogen had. In elk van de inrichtingen leefde dan ook sterk het gevoel dat

men een eigen ontwikkeling doormaakte. Zowel in Zwaag, Den Bosch als De Schie

benadrukten enkele respondenten dat het veranderingsproces op de eerste plaats

het resultaat was van eigen inspanningen en eigen beleid.

Een respondent drukte dit uit door te stellen dat er in feite sprake was van twee

typen deconcentratie: de deconcentratie van het departement en de deconcentratie

binnen. Nu wees deze opmerking op een zekere frustratie bij de inrichtingen. Met

regelmaat kregen wij te horen dat het accent van de deconcentratie-operatie te zeer

lag op beheertechnische aangelegenheden en dat het departement te weinig oog

zou hebben gehad voor de meeromvattende gevolgen van de deconcentratie voor

de organisatie van de inrichtingen. Tegelijk echter was het een rake typering van wat

er in het veld aan de hand was. De inrichtingen - in ieder geval de drie inrichtingen

in ons onderzoek - waren verwikkeld in een veranderingsproces dat het beste kan

worden omschreven als interne deconcentratie. De plannen van Zwaag, Den Bosch

en De Schie hadden immers dezelfde uitgangspunten als de deconcentratie op

macroniveau: werken in kleinere eenheden via delegatie en integratie van bevoegd-

heden en verantwoordelijkheden.
Waar de externe deconcentratie beheer- en beleidsverantwoordelijkheden samen-

bracht op het niveau van de inrichtingsdirecteur, bracht de interne deconcentratie

beheer- en beleidsverantwoordelijkheden samen op het niveau van de UD's en de

AH's. Voor Zwaag, Den Bosch en De Schie vormden de aanpassingen in de eigen
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organisatie een logisch antwoord op de eisen die de deconcentratie aan de inrichtin-

gen stelde. De interne deconcentratie lag in het verlengde van de deconcentratie

'van het departement'. De gevolgen van beide veranderingsprocessen worden daar-

om in samenhang besproken.

4.1.2 Stand van zaken bij de eerste interviewronde

Tijdens de eerste interviewronde in het najaar van 1992 stonden de drie inrichtingen

feitelijk nog maar aan het begin van het hierboven beschreven interne deconcentra-

tieproces. Zwaag en Den Bosch bleken met de aanpassingen van de organisatie ver-

der te zijn dan De Schie, maar duidelijk was dat er in elk van de drie inrichtingen nog

veel moest gebeuren. In geen van de inrichtingen was al werkelijk sprake van een

unitstructuur met zelfstandig opererende UD's en afdelingen. De UD's beschikten

nog niet over een eigen budget. Het ontbrak de hvb's nog aan een interne budgette-

ringsregeling en ook de informatiehuishouding (MIS) was nog niet op orde.

Het interne deconcentratieproces stond dus nog in de kinderschoenen. Verwonder-

lijk was dat overigens niet, want hoewel de bedrijfsvoering van de drie inrichtingen

per 1 januari officieel was gedeconcentreerd, moesten de formele kwesties rond de

reorganisaties nog worden geregeld. Alleen Den Bosch had het formatie-onderzoek
achter de rug; daar wist men hoe de definitieve organisatiestructuur eruit kwam te

zien. De twee andere inrichtingen wachtten nog op goedkeuring van de voorlopige

formatie. De PLAC-procedures moesten nog door alle drie de inrichtingen worden

doorlopen. Ook in Den Bosch was het dus - in ieder geval formeel - nog onduidelijk

wie uiteindelijk welke functie zou gaan bekleden.

In De Schie bevond de interne deconcentratie zich nog geheel in het stadium van

plannen en voornemens. Het management van deze inrichting had voor de eigen

reorganisatie besloten het formatie-onderzoek en de PLAC-procedures af te wachten.

Op middenkader- en uitvoerend niveau beperkten de gevolgen van de deconcentra-

tie zich tot die van de afzonderlijke, externe deconcentratiemaatregelen. Eigenlijk

hadden alleen de medewerkers van de personeelsafdeling en van de afdeling Arbeid

hun werkomstandigheden onlangs zien veranderen. Op de personeelsafdeling wer-

den nu meer procedures in eigen beheer afgewikkeld en bij Arbeid was de verzelf-

standiging inmiddels in gang gezet. Maar daarover later meer.

In Zwaag en Den Bosch had men in tegenstelling tot in De Schie een voorschot

genomen op de definitieve situatie, en waren er al enige concrete stappen gezet. De

beheersectoren waren inmiddels opgesplitst in FEZ en P&O en de overlegstructuur

was in beide inrichtingen alvast aangepast aan de nieuwe situatie. Sinds kort vond

het overleg overwegend unit- en afdelingsgewijs plaats. Zowel in Zwaag als in Den

Bosch was verder naast het nieuwe managementoverleg een inrichtingsbreed mid-

denkaderoverleg ingesteld. In Den Bosch was bovendien een begin gemaakt met het

overhevelen van beheertaken naar de executieve dienst. De beoogde AH's waren in-

middels eindverantwoordelijk voor de inzet van hun piw'ers en beschikten sinds

kort over het budget voor de gedetineerdenactiviteiten op hun afdeling.
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De organisatorische aanpassingen in Zwaag en Den Bosch waren nog maar net van

kracht en ook de meeste veranderingen in het beheer van de drie inrichtingen als

gevolg van de afzonderlijke deconcentratiemaatregelen waren nog betrekkelijk

nieuw. Toch tekenden de eerste resultaten van de externe en interne deconcentratie

zich al af. In De Schie waren de reacties van de respondenten logischerwijs minder

uitgesproken.

In Zwaag en Den Bosch hadden zich al duidelijke effecten voorgedaan. Op de eerste

plaats bleek uit de interviews dat de deconcentratie het niveau van verantwoordelijk-

heden in alle lagen van de organisatie had verhoogd. Niet alleen op directieniveau,

waar dat voor de hand lag, maar ook op middenkader- en uitvoerend niveau gaven

de respondenten aan dat hun verantwoordelijkheden waren toegenomen. Uiteen-

lopende factoren lagen hieraan ten grondslag. Globaal gesproken waren de taken

van de uitvoerend medewerkers op de beheerafdelingen verbreed. Nu op tal van

terreinen zaken in eigen beheer konden worden afgewikkeld, was hun inbreng bij

de uitvoering van procedures en administratieve processen vergroot.

'Vroeger deed ik een gedeelte van de personeelsadministratie; puur administra-

tief werk. Na een tijdje kregen wij het OPI-systeem en Piroos. Vroeger moesten

alle aanvragen naar het ministerie, nu doen we alles zelf en sturen we een uit-

draai naar hen.' 'Is het werk zwaarder geworden?' 'Mijn werk heeft meer inhoud

gekregen, het is leuker geworden. Ik vind het moeilijk te zeggen of het werk

zwaarder is geworden. Ik heb wel meer verantwoordelijkheden, maar dat is

prettig.'

Voor de leden van het middenkader gingen de consequenties van deconcentratie ver-

der. Ook zij gaven aan dat hun taken waren uitgebreid, maar uit hun opmerkingen

viel bovendien af te leiden dat het karakter van hun taken was verschoven. Waren zij

voorheen belast met het dagelijks beheer of de dagelijkse leiding op hun afdeling, nu

kende hun functie ook onderdelen van beleidsmatige aard. Dat gold zowel voor de

hoofden (of eerste medewerkers) van de beheerdiensten als voor de AH's. Responden-

ten uit beide groepen gaven aan dat zij een rol hadden gekregen bij het aandragen

van ideeën voor het beleid voor het personeel en de gedetineerden en spraken over

de 'toegenomen zelfstandigheid' bij de uitvoering daarvan.

Uit de interviews komt naar voren dat het principe van verdere delegatie in Zwaag en

Den Bosch langzaam gestalte begon te krijgen. In alle lagen van deze inrichtingen

heerste het idee dat er meer ruimte was gekomen voor eigen inbreng en zelfstandige
beslissingen. De betrokkenheid bij het werk was hierdoor vergroot. luist vanwege de

toegenomen verantwoordelijkheden waren de respondenten uit de diverse sectoren

over het algemeen zeer te spreken over de effecten die de (interne) deconcentratie

tot dan toe op de individuele werkomstandigheden had gehad.

Alleen in de afdelingen Arbeid werden de veranderingen niet onverdeeld positief

gewaardeerd. De arbeidsmedewerkers van Zwaag, Den Bosch en De Schie vonden

dat de verzelfstandiging van de gedetineerdenarbeid te snel was doorgevoerd. De
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automatisering, de acquisitie en de opbrengstverplichting - kortom het bedrijfs-

matiger werken - stelden de arbeidsmedewerkers voor eisen waaraan men op dat
moment in geen van de inrichtingen leek te kunnen voldoen.

52

`Voor de arbeid is het een treurige manier van deconcentreren. Zij [de arbeids-

medewerkers] hebben er last van. Vroeger werd de acquisitie centraal verricht,

de orders ook. De arbeid werd eigenlijk van buiten de inrichting geleid. In de

loop van de afgelopen drie jaar is de afdeling Arbeid [van de centrale directie]

snel afgebouwd, van zeventien naar zeven man. De acquisitie werd met een

cursus aan de hoofden overgeven. Het maakte niet uit of iemand er de kennis of

kwaliteiten voor had. (...) Er hadden betere meetsessie moeten zijn, men heeft

het rendement te snel geïnd.'

De afdeling Arbeid was echter een uitzondering: in de andere sectoren viel de de-

concentratie wel in goede aarde. Naast de toegenomen individuele verantwoorde-

lijkheden viel er in Zwaag en Den Bosch overigens nog een algemeen effect van de-

concentratie te constateren: veel respondenten lieten weten dat de deconcentratie

de samenwerking in de inrichtingen ten goede was gekomen. De diensten raakten

meer op elkaar aangewezen nu veel procedures in de inrichting konden worden

afgehandeld en er onderling meer moest worden overlegd en afgestemd. Waar in

beide inrichtingen ooit sprake was van een kloof tussen de begeleidingssector en de

beheersector, was volgens velen de onderlinge verhouding aanmerkelijk verbeterd.

Toch waren de werkverhoudingen en samenwerkingsrelaties in beide inrichtingen

nog niet wat zij moesten zijn. In Den Bosch kreeg de verzelfstandiging van de af-

delingen al enige vorm, maar nu de personeelsinzet per afdeling plaatsvond en de

piw'ers in strikter teamverband waren gaan werken, was er volgens een aantal res-

pondenten een concurrentiestrijd tussen de diverse afdelingen ontstaan.20 In Zwaag

daarentegen, constateerden respondenten van verschillende niveaus dat het mid-

denkader als groep nog niet zo zelfstandig wist te opereren als men had gehoopt.

Nu werd in de nieuwe situatie juist van de leden van het middenkader veel gevraagd.

Om het management van de inrichting in de gelegenheid te stellen zich alleen met

de grote lijnen van het beleid en de bedrijfsvoering bezig te houden, dienden de

hoofden van de verschillende diensten - gezamenlijk, maar met de AH's voorop - het

inrichtingsbeleid gestalte te geven en te coordineren. In een poging om de samen-

werkingsrelaties op dat niveau te versterken, hadden beide inrichtingen midden-

kadertrainingen ingelast. Enkele middenkaderleden uit zowel de begeleidings- als de

beheersector gaven niettemin aan nog te moeten wennen aan hun nieuwe positie in

het geheel.

20 Ook een recent doorgevoerde interne regimesdifferentiatie speelde hierbij een rol. Piw'ers toonden zich

minder bereid om op andere afdelingen diensten te draaien.



Organisatorische consequenties van deconcentratie 53

`Het gehele middenkader van de inrichting heeft een managementcursus ge-

daan. Sinds die tijd willen wij ons beleidsmatiger opstellen. Zo van: wij runnen

die tent, de directie hebben we daar niet voor nodig. De directie moet zorgen

voor beleidskaders. Wat dit betreft zijn we groeiende, maar we zitten nog in een

omslag.'

Meer in het algemeen - dus ook wat betreft de veranderde relaties in het manage-

mentteam - besefte men dat er meer tijd nodig was om elkaars nieuwe verantwoor-

delijkheden te leren kennen en tot de vereiste werkverhoudingen te komèn. In

Zwaag en Den Bosch zag men dit proces overigens met vertrouwen tegemoet. De

meeste respondenten waren bij de eerste interviewronde optimistisch over de toe-
komst en de richting waarin de interne reorganisatie zich bewoog. Alleen over de

kansen van de verzelfstandigde gedetineerdenarbeid was men pessimistisch.

4.1.3 Stand van zaken bij de tweede interviewronde

De tweede interviewronde in de inrichtingen werd gehouden van oktober tot en met

december 1993, ruim een jaar na de eerste reeks interviews. Ook voor Zwaag en De

Schie waren de formatie-onderzoeken inmiddels afgerond en alle drie inrichtingen

hadden de PLAC-procedures achter de rug. Bovendien was de administratieve orga-

nisatie van de inrichtingen intussen beschreven en op vrijwel alle punten goed-

gekeurd. Met enige goede wil kunnen we dus stellen dat de randvoorwaarden van

de deconcentratie waren vervuld. De rol van het departement bij de implementatie

van de deconcentratie was in ieder geval zo goed als uitgespeeld.

Voor de interne deconcentratie lagen de zaken anders. Nu de formatie-onderzoeken

waren afgerond, was de definitieve organisatiestructuur van de inrichtingen bekend

en met de PLAC-procedures waren de medewerkers in de nieuwe functies benoemd.

De formele kwesties rond de reorganisaties van de inrichtingen waren geregeld en

wat dat betreft was men dus een stuk opgeschoten. Inhoudelijk had het interne

deconcentratieproces echter weinig vooruitgang geboekt. Dat wil zeggen, veel con-
crete stappen waren er in het tussenliggende jaar in geen van de inrichtingen gezet.

Desondanks liepen de ervaringen van de respondenten in Zwaag, Den Bosch en De

Schie bij de tweede interviewronde sterk uiteen. Daarom staan we even apart stil bij

de ontwikkelingen in elk van de inrichtingen.

Zwaag
In Zwaag was het formatie-onderzoek naar verwachting verlopen, maar hadden de

PLAC-procedures voor enige verrassingen gezorgd. Enkele medewerkers -van het

middenkader, de financiële afdeling en de executieve dienst - waren niet benoemd

in de functies die hun oorspronkelijk waren toebedacht. Die posities werden nu door

anderen bekleed of waren bij de tweede interviewronde nog vacant.

Tussen de beide units in de inrichting bestond nog steeds geen sterke scheiding. De

inrichting had nog geen interne budgetstructuur of gescheiden financiële admini-



Hoofdstuk 4 54

stratie en van een MIS was evenmin sprake. Ook van de beoogde taakverschuivingen

was vooralsnog niets terechtgekomen. De personeelsinzet en de inroostering van de

gedetineerdenactiviteiten werden nog centraal bepaald (door het Bureau Bedrijfs-

voering) en de AH's hadden ook in 1993 geen deelbudgetten toegewezen gekregen.

Inhoudelijk was het interne deconcentratieproces ten opzichte van de eerste inter-

viewronde nauwelijks gevorderd. De meeste respondenten onderkenden dit en

gaven aan dat het tempo van de veranderingen was tegengevallen. Een enkeling con-

stateerde zelfs - wat cynisch - geen enkele vooruitgang:

'Er is niet veel veranderd, alleen dat de directeur een budget krijgt. We zijn nog

niet naar het bedrijfsmatig runnen van de inrichting toe aan het groeien. Het

staat alleen op schrift. Het jaarplan is prachtig, maar heeft in de dagelijkse gang

van zaken niets om het lijf. De deconcentratie heeft stilgestaan het afgelopen

j aar.'

Meer in het algemeen was duidelijk dat de hooggespannen verwachtingen over de

reorganisatie niet waren uitgekomen. Het middenkader telde een aantal afvallers, de

AH's waren volgens verschillende respondenten nog ver verwijderd van de centrale,
zelfstandige rol die voor hen in de nieuwe organisatie was weggelegd en ook de ver-

houdingen binnen het managementteam waren niet wat zij moesten zijn. Alleen bij

de afdeling Arbeid was het beeld in gunstige zin veranderd. Hier was men inmiddels

gewend geraakt aan de nieuwe manier van werken en leek het vertrouwen in de

toekomst te zijn toegenomen.

Op die laatste uitzondering na was het optimisme waarvan in Zwaag bij de eerste

ronde zo duidelijk sprake was aanzienlijk bekoeld. Voor het interne deconcentratie-

proces was de hoop nu gevestigd op de komst van plaatsvervangende AH's. Deze

zouden kort na de interviewperiode worden aangesteld en zouden de AH's een aan-

tal taken uit handen nemen, zodat deze meer tijd zouden krijgen voor hun nieuwe

taken. Maar afgezien hiervan kregen wij niet de indruk dat de interne deconcentratie

in Zwaag nog een belangrijk thema was. De ontwikkeling van een MIS en een interne

budgetteringsregeling had op dat moment geen hoge prioriteit. De aandacht ging

in de inrichting vooral uit naar de fusie en de capaciteitsuitbreiding die Zwaag te

wachten stonden. Een aantal respondenten verzuchtte in dit verband 'dat het toch

allemaal weer anders zou worden'.

Den Bosch

In Den Bosch waren de formele procedures rond de reorganisatie zonder noemens-

waardige incidenten verlopen. Inhoudelijk was er in het kader van het interne de-

concentratieproces het achterliggende jaar wel het een en ander gebeurd, maar de

vooruitgang was toch minder groot dan men had gehoopt. Zo waren de UD's door

onderbezetting en wisselingen in het managementteam nog niet in staat geweest

zich te concentreren op hun eigen unit. Op unitniveau was er inmiddels wel een ge-

scheiden financiële administratie, maar van een gedecentraliseerde budgetstructuur
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was nog geen sprake. De budgetverantwoordelijkheden van de AH's waren niet uit-

gebreid. Wel hadden de AH's voor het eerst een bijdrage geleverd aan het jaarplan

van de inrichting en ook op het gebied van personeelsmanagement was hun rol iets

toegenomen.

Erg veel concrete vooruitgang ten opzichte van het jaar daarvoor was er dus niet.

Toch had de stemming in de inrichting daar niet onder geleden. Integendeel zelfs,

want de meeste respondenten meldden in hun tweede interview dat de samenwer-

king in de inrichting verder was verbeterd. De verhoudingen in het management-

team, waaronder de rol van de hoofden van de twee stafafdelingen, waren in het

achterliggende jaar verder uitgekristalliseerd. Het middenkader had zich sterker als

groep geprofileerd en bleek in staat om zaken zelfstandig af te wikkelen. De AH's, die

hun `loopgravenoorlog' hadden bijgelegd, speelden daarbij volgens velen inderdaad

een centrale rol.

`De aandacht voor het middenkader de afgelopen tijd heeft de relaties binnen

het middenkader wel sterk verbeterd. Zij kunnen nu zelf zaken doen en overleg-

gen met collega's op hetzelfde niveau. De versteviging van het middenkader is

een proces dat nog loopt, maar het gaat wel al veel beter. De zaken lopen nu

gemakkelijker. De [nieuwel regimesdifferentiatie is daar een voorbeeld van. Het

'houdt in dat er teams gaan verhuizen en dat hun samenstelling verandert. Dat

is altijd een gevoelige materie, maar de afdelingshoofden hebben die klus zelf

geklaard. (...) Men kan nu blijkbaar over het eigen belang heen kijken en de pijn

onderling verdelen.'

Veel respondenten constateerden dat het interne deconcentratieproces een stuk

verder was dan een jaar daarvoor. De winst was niet spectaculair en kon niet worden

uitgedrukt in een groot aantal feitelijke maatregelen, maar duidelijk was wel dat de

respondenten uit Den Bosch over het algemeen meer gewend waren geraakt aan hun

nieuwe positie in de organisatie en dat de onderlinge verhoudingen zich goed had-

den ontwikkeld.

De Schie

In De Schie werd bij de interne deconcentratie een duidelijk andere strategie gehan-

teerd dan in Zwaag en Den Bosch. Bij de eerste interviewronde waren er in De Schie

nog geen concrete stappen gezet. Ook bij de tweede interviewronde bleek de reorga-

nisatie nog niet in de uitvoeringsfase te zijn aangeland. Wel was er een voorzichtige

start gemaakt met de overdracht van de personeelsinzet naar de AH's en waren er

inmiddels dienstgeleiders aangesteld, die de AH's een aantal regeltaken uit handen

hadden genomen.21 De unitstructuur was eind 1993 echter nog niet operationeel en

21 Dienstgeleiders zijn niet-teamgebonden piw'ers die onder meer het transport van de gedetineerden inde

inrichting regelen.
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van gescheiden budgetten, een MIS of een nieuwe communicatiestructuur was even-

min sprake.

Een en ander betekent niet dat er in het kader van de reorganisatie niets was ge-

beurd. Het management van de inrichting had zich na de afronding van het formatie-

onderzoek en de PLAC-procedures toegelegd op uitwerking van plannen voor een

budgetteringsregeling en een nieuwe communicatiestructuur. Bovendien waren

met ondersteuning van een functionaris van de afdeling Organisatie en Informatie

(O&I)van de centrale directie alle bedrijfsprocessen en de rol die de verschillende

afdelingen en diensten daarbij in de toekomst zouden spelen in kaart gebracht. Het

was duidelijk dat de reorganisatie van De Schie even zorgvuldig als behoedzaam

werd voorbereid. In het algemeen beloofde 1994 het jaar te worden waarin het een

en ander in praktijk zou worden gebracht. Dan zou met het uitzetten van deelbudget-

ten en met het aanpassen van het structureel overleg de unitstructuur officieel in

werking treden.

Zover was het dus nog niet, maar vreemd genoeg waren nu ook in De Schie de eerste

effecten van de reorganisatie zichtbaar. Volgens veel respondenten was de samenwer-

king tussen een aantal diensten in het achterliggende jaar aanmerkelijk verbeterd.

Dat had niet te maken met inhoudelijke veranderingen in de taakverdeling of in het

overleg (want die waren er niet), maar met wijzigingen in de opstellingvan verschil-

lende betrokkenen. De werkverhoudingen in de inrichting waren hier en daar ver-

anderd en beantwoordden inmiddels al meer aan het beeld dat men voor ogen had.

Op managementniveau was de invloed van de UD's in beheerzaken - mede door de

komst van nieuwe mensen - toegenomen en op het niveau van het middenkader

waren de AH's na de afronding van de PLAC-procedures een centralere rol gaan

spelen bij de afstemming tussen de verschillende (beheer) diensten.

'De samenwerking tussen de aparte kolommen gaat nu beter. Een aantal func-

tionarissen uit het beheer heeft nu meer contacten met anderen. Zij zitten nu

met de begeleiding om de tafel voor het behandelen van een aantal zaken. Ze

ontmoeten elkaar gemakkelijker. De afdelingshoofden hebben meer zeggen-

schap gekregen. Vroeger duldde het beheer geen inmenging. Nu stellen de

afdelingshoofden de prioriteiten. (...) De [interne] verhuizing bijvoorbeeld is

door de unitdirecteuren geheel met de afdelingshoofden afgekaart. Dat is heel

goed gegaan, met grote deelrollen voor de afdelingshoofden. Het is een grote

operatie geweest, de hele organisatie is door elkaar geklutst. Men ontdooit in de

richting van een nieuw leiderschap. Vroeger wachtten de afdelingshoofden op

opdrachten, nu pikken zij de zaken meer uit zichzelf op.'

Vooruitlopend op de feitelijke unitstructuur groeide een aantal functionarissen al

langzaam in de rol die van hen werd verwacht. Ook de kloof tussen de begeleidings-

en beheersector was op sommige plaatsen overbrugd. Niet overal, want Arbeid en de

financiële afdeling leken bijvoorbeeld nog tamelijk geïsoleerd van de rest te functio-

neren. Duidelijk was echter dat het draagvlak voor de reorganisatie in vergelijking
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met het jaar daarvoor was vergroot. De leiding van de inrichting was er kennelijk in

geslaagd meer klaarheid te scheppen bij haar medewerkers en dat had het verande-

ringsproces onmiskenbaar goed gedaan, ondanks het feit dat er materieel nauwelijks

vooruitgang was geboekt.

Nu wij de ontwikkelingen in Zwaag, Den Bosch en in De Schie afzonderlijk hebben

besproken, lijkt het tijd voor enige samenvattende conclusies. Welke gevolgen heeft

de deconcentratie gehad voor de organisatie van de inrichtingen? Een aantal punten

brengen we hier voorlopig nog eens onder de aandacht.

Op de eerste plaats wijzen de ervaringen in Zwaag, Den Bosch en De Schie uit dat de

deconcentratie van beheerbevoegdheden aanleiding heeft gegeven tot een integrale

reorganisatie: niet alleen de functies in de beheersector veranderden van inhoud,

ook (en juist) de functies in de begeleidingssector werden grondig herzien. De

reorganisatie kent twee dimensies: schaalverkleining en integratie van de beleids-

en beheerfunctie. Het eerste wordt bereikt via de delegatie van bevoegdheden naar

units en afdelingen, het tweede door overheveling van beheertaken naar UD's en

AH's. Langs deze twee dimensies ontstaat er ook op lagere niveaus in de organisatie

integrale verantwoordelijkheid. Dat is de reden dat we het veranderingsproces bij de

inrichtingen de `interne deconcentratie' hebben genoemd.

We constateren verder dat het doorvoeren van deze interne deconcentratie een veel-

omvattend en langdurig proces is. Voordat er sprake kan zijn van zelfstandig opere-

rende units en afdelingen, dient aan tal van randvoorwaarden te zijn voldaan: de

overleg- en communicatiestructuur moet worden herzien, het financiële verkeer in

de inrichting moet worden aangepast en gewaarborgd en de informatiehuishouding

moet zo worden opgezet dat er verantwoording kan worden afgelegd over decentrale

bedrijfsprocessen. In geen van de inrichtingen was bij de tweede interviewronde aan

al deze randvoorwaarden voldaan, en in geen van de inrichtingen kon het interne

deconcentratieproces dus als afgerond worden beschouwd. Wel bleek de ene inrich-

ting verder gevorderd te zijn dan de ander, maar dat was bij de eerste interviewronde

al zo. Noch in Zwaag, noch in Den Bosch of De Schie werd in 1993 veel concrete

vooruitgang geboekt.
Toch is gebleken dat de voortgang van het interne deconcentratieproces niet alleen

afhankelijk is van concrete stappen. De ervaringen in Zwaag, Den Bosch en De Schie

tonen aan dat de voortgang van de reorganisatie staat of valt met het realiseren van

nieuwe werkverhoudingen. In Den Bosch was dit inmiddels aardig gelukt, in De

Schie begonnen deze nieuwe werkverhoudingen zich langzaam af te tekenen. In

Zwaag leken de ontwikkelingen juist op dit punt te stagneren. Interne deconcentra-

tie vergt van alle betrokkenen een andere opstelling, zowel van het management-

team als van het middenkader. Ook aan de wisselwerking tussen beide lagen worden

nieuwe eisen gesteld. In de praktijk moet blijken of iedereen zijn nieuwe rol aankan.

Los van alle organisatorische randvoorwaarden en inhoudelijke maatregelen bepa-

len uiteindelijk dus ook individuele eigenschappen en kwaliteiten het succes van de

interne deconcentratie.
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4.2 Gevolgen voor de centrale directie
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Nu de organisatorische consequenties voor de inrichtingen zijn besproken, richten

we de aandacht op de gevolgen op centraal niveau. Aan de hand van de gegevens uit

de twee interviewrondes schetsen we een beeld van de veranderingen die naar aan-

leiding van de deconcentratie bij de centrale directie van D&J werden doorgevoerd.

Ook hier beperken wij ons tot de hoofdlijnen.

De eerste interviewronde vond plaats in december 1992 en januari 1993, direct na de

eerste interviewreeks in de drie inrichtingen. De tweede ronde volgde precies twee

jaar later, zoals gesteld ruim een jaar nadat de respondenten van de inrichtingen

voor de tweede maal waren geïnterviewd.

4.2.1 Eerste interviewronde

Terwijl uit de interviews op inrichtingsniveau bleek dat de inrichtingen op zoek

waren naar een nieuwe organisatievorm, werd met de interviews op centraal niveau

duidelijk dat ook de centrale directie een gedaantewisseling zou ondergaan. De con-

touren van dit veranderingsproces waren echter minder scherp omlijnd dan in het

veld. Dat kwam vooral doordat er voor de directie nog geen nieuwe organisatiestruc-

tuur was vastgesteld. Plannen en ideeën over de plaats van afzonderlijke afdelingen

waren er wel, maar een algemene visie ontbrak. Besluiten over de toekomstige om-

vang, taakstelling en de onderlinge samenhang van de verschillende (hoofd)afde-

lingen van de directie waren nog niet gevallen. Bij de eerste interviewronde gold

in grote lijnen gold steeds de organisatiestructuur die in hoofdstuk 1 ter sprake

kwam.

Op de vraag waarom de structuur van de centrale directie nog niet was aangepast nu

er zo veel taken gedeconcentreerd in het veld werden uitgevoerd, werd uiteenlopend

gereageerd. De welluidendste verklaring was dat er op dit vlak wel degelijk het een

en ander was gebeurd en dat de directie in de achterliggende tijd met een kleinere

bezetting alle zeilen had moeten bijzetten met het oog op de toenmalige capaciteits-

uitbreidingen en de implementatie van de randvoorwaarden van deconcentratie.22

Dit laatste was inmiddels zo goed als achter de rug. De laatste opleidingen moesten

nog gegeven worden en er moest nog een klein aantal formatie-onderzoeken worden

afgehandeld, maar op deze uitzonderingen na was de rol van de centrale directie bij

de implementatie van de deconcentratie uitgespeeld. Het was nu wachten op het
nieuwe hoofd van de directie: onder zijn leiding zouden er bij de uiteindelijke vorm-

geving van de interne organisatie knopen worden doorgehakt. Maar zover was het

dus nog niet. Tijdens de interviewperiode waren de onduidelijkheid en de onzeker-

heid bij medewerkers over de toekomst duidelijk merkbaar.

22 Andere verklaringen op dit punt waren: 'De directie was [na het overlijden van het hoofd] stuurloos en

niet in staat om besluiten te nemen', 'Men wacht de ontwikkelingen rondde verzelfstandiging af' en 'Men

houdt hier mensen achter de hand voor het geval het in het veld misgaat'.
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'In het algemeen is het een goede zet. Ik ben niet tegen de deconcentratie. Ik

ben wel bezig mijn eigen baan op te heffen, dat is vreemd. Binnenkort heb ik een

gesprek met het hoofd van de directie over mijn toekomst. Ik wil de dingen dui-

delijk krijgen. De onzekerheid stuit een boel mensen tegen de borst. Er is geroe-

zemoes op de gangen. Maar ze ondernemen ook niets, wachten het af.'

Toch was er op organisatorisch vlak al het nodige veranderd. Op de eerste plaats

waren er inderdaad vrij recent wijzigingen in de structuur van de directie doorge-

voerd. Een deel daarvan was een direct gevolg van de deconcentratie. We noemen:

het opheffen van een aantal onderafdelingen die waren belast met het personeels-

werk van de inrichtingen, het toevoegen van secties voor personeelsbudgettering

en begrotingsbeheer en de oprichting van de Dienst Facilitaire Zaken (DFZ), een

buitendienst waar de uitvoerende beheertaken werden ondergebracht van de klei-

nere (jeugd) inrichtingen. Andere maatregelen hielden slechts zijdelings verband met

de deconcentratie, zoals het besluit om de CSO en de O&V (het vroegere Centraal

Wervings- en Opleidingsinstituut van de centrale directie los te weken en de hoofd-

afdeling O&I op te laten gaan in andere afdelingen.

Op de tweede plaats hadden zich bij de directie procedurele wijzigingen voorge-

daan. De beste illustratie hiervan is de P&C-cyclus. Deze cyclus - met als bouwste-

nen het jaarplan van de inrichtingen, de contractbesprekingen en het jaarverslag -

structureert en faseert de contacten van de directie met het veld. De procedures

rond de P&C-cyclus veroorzaken op zich al een belangrijke verschuiving in de werk-

zaamheden van veel medewerkers. Vroeger werden beheerzaken op ad-hocbasis

geregeld, nu gebeurt dat op vaste momenten in de vastgestelde termijnen van de

cyclus. Daarnaast geeft de P&C-cyclus de samenwerking in de directie een nieuwe

vorm, vooral de samenwerking tussen de hoofdafdelingen en het sectormanage-

ment. Beide hebben in de cyclus een eigen rol. De hoofdafdelingen voeren elk op

hun terrein de zogenaamde technische voorbesprekingen met de inrichtingen en

adviseren vervolgens het sectormanagement. Daarna maakt sectormanagement de

uiteindelijke beleidsafspraken met de inrichtingen en stelt het op basis van de vige-

rende budgetregeling en in overleg met het hoofd van de directie het budget vast.

Hoewel de P&C-cyclus bij de eerste interviewronde nog slechts één keer was door-

lopen en hoewel de procedures en de gehanteerde methodiek naar aanleiding van de

eerste ervaringen nog zouden worden aangescherpt, vonden veel medewerkers van

de directie het in principe een goed instrument. Het regelde niet alleen de contacten

met het veld, maar bood tevens de gelegenheid om de verstandhouding tussen het

sectormanagement en de stafafdelingen te verbeteren.

'De samenwerking binnen verandert. Nu is er meer evenwicht, er zijn meer uni-

forme contacten gekomen. Er zijn instrumenten ontwikkeld, zoals de P&C-cy-

clus, en er zijn beleidkaders geformuleerd. De mogelijkheden om te sturen, zijn

verbeterd. Meer greep op het veld betekent ook meer greep binnen de directie.'
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De P&C-cyclus markeert niet alleen dat er met de inrichtingen anders zaken worden

gedaan maar ook dat er andere zaken worden gedaan. Nu er gedeconcentreerd is,

hoeft de centrale directie zich in het algemeen niet langer te bemoeien met de

details van de bedrijfsvoering van de inrichtingen, maar kan zij zich concentreren

op de grote lijnen daarvan. Het gevolg was dat de taakstelling van de directie-afdelin-

gen van karakter veranderde. Voor de medewerkers van de hoofdafdelingen was de

omslag in functie het grootst. Vó6r de deconcentratie verzorgden zij niet alleen de

uitvoering van het beheer, in de praktijk speelden zij daarbij vaak ook een bepalende

en beslissende rol. Verschillende respondenten wezen ons erop dat het sectormana-

gement er sinds zijn oprichting in 1988 niet in was geslaagd om aan deze oneigen-

lijke rol van de hoofdafdelingen een einde te maken. Nu echter met de deconcen-

tratie de uitvoerende taken grotendeels de deur uit waren, werd de functie van de

beheerafdelingen nog uitdrukkelijker die van voorbereidende en ondersteunende

staf. Per vakgebied richt men zich enerzijds op het ontwikkelen en uitzetten van

beleidskaders, anderzijds bedient men het hoofd, het sectormanagement en de in-

richtingen van advies en begeleiding.

Althans dat is de bedoeling. Uit de interviews bleek echter dat ook deze verschuiving

in de aard van de functie zich nog goeddeels in het stadium van plannen en voor-

nemens bevond. De ene afdeling was daarin misschien wat verder dan de andere,

maar over het algemeen deelden de respondenten het besef dat de omslag naar de

interne en externe adviesfunctie nog verre van volledig was. Onduidelijkheden over

de precieze taakstelling, werkwijzen en procedures zullen daar zeker debet aan zijn

geweest, maar in dit verband werd ook vaak opgemerkt dat de mentaliteitsverande-

ring die nodig was om de omslag te kunnen maken nog onvoldoende gestalte had

gekregen.

`De verschillende afdelingen hier die spreken over het verschuiven van hun

functie naar een adviesrol slaken voorlopig nog kreten. We zullen moeten zien

hoe deze rol wordt ingevuld. De macht zit in de weg. Het is gemakkelijker deze te

gebruiken dan om zaken uit te moeten leggen en je deskundigheid te gebruiken.

De houding van mensen is het meest wezenlijk bij de hele deconcentratie. Als

deze niet goed is, is alle resultaat weg.'

4.2.2 Tweede interviewronde

Ook bij de tweede interviewronde was de organisatiestructuur van de directie nog

niet gewijzigd. In de loop van 1993 raakten de voorbereidingen voor de verzelfstandi-

ging van D&J in een stroomversnelling. Besloten werd de structurele aanpassingen

van de interne organisatie deel uit te laten maken van dit reorganisatieproces. Het

opstellen van een definitief formatierapport voor een verzelfstandigde directie nam

enige tijd in beslag, maar toen de interviews werden afgenomen, was inmiddels dui-

delijk hoe de organisatie eruit zou komen te zien. De PLAC-procedures, waarmee de

medewerkers op de nieuwe functies zouden worden benoemd, stonden op het punt



Organisatorische consequenties van deconcentratie

Figuur 4: Organisatiestructuur van DJI
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van beginnen. Op 1 maart 1995, enige maanden nadat de interviews werden gehou-

den, ging de nieuwe structuur in.
Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 is de verzelfstandiging van de directie D&J, die ver-

der door het leven gaat als DJI, op de eerste plaats gericht op het vormgeven van de

relatie tussen het 'kerndepartement' en het 'hoofdkantoor' van de 'uitvoeringsorgani-

satie' DJI. Als zodanig viel de verzelfstandiging buiten het bestek van dit onderzoek.

Omdat echter een aantal veranderingen in de interne organisatie in verband kan

worden gebracht met de deconcentratie van het veld, staan we toch even stil bij de

vernieuwde organisatiestructuur. Figuur 4 geeft het organigram van DJI.

Het opvallendste verschil met de structuur van D&1 is het aantal hoofdafdelingen.

Was er bij D&J sprake van zes aparte stafafdelingen (Beleidsontwikkeling en Beleids-

informatie, Uitvoering Beleid, Personeel, Economische Zaken, Juridische Zaken en

Organisatie en Informatie), bij DJI zijn deze functies verdeeld over twee directies:

een directie Beleid en een directie Beheer. Daarnaast werd er een directie Landelijke
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Diensten in het leven geroepen. Hier vindt de aansturing plaats van landelijk werken-

de diensten als de CSO en O&V, maar ook van de afdeling Arbeid. De pas opgerichte

DFZ kreeg naast haar uitvoerende taken op het gebied van het beheer ook een advies-

functie voor het veld en zag haar naam veranderen in `Dienst Uitvoering Beheer en

Advisering' (DUBA). Het sectormanagement Gevangeniswezen werd omgevormd

tot een directie Besturing. De positie van het hoofd van deze directie, de directeur

Gevangeniswezen, is ten opzichte van de oude situatie versterkt. Hij is budgethouder

voor de sector en bepaalt, uiteraard na advisering van de beleids- en beheerdirectie

de hoogte van de inrichtingsbudgetten.

De centrale gedachte achter de oprichting van deze vier directies was de scheiding

tussen beleid en uitvoering, hetzelfde principe dat ten grondslag ligt aan de reor-

ganisatie van het justitiedepartement. In het hoofdkantoor van DJI wordt beleid

gemaakt of vertaald (dat wil zeggen, sectorspecifiek gemaakt) en worden de inrich-

tingen aangestuurd, terwijl de landelijke diensten het beleid uitwerken en de inrich-

tingen bij de uiteindelijke uitvoering terzijde staan. Overigens betekent de vorming

van één directie Beheer dat er een integratie plaatsvindt van het personeels- en

financiële middelenbeheer en -beleid. Niet alleen omdat deze nu onder één direc-

teur zijn gebracht, maar ook omdat binnen deze directie de budgettering en het bud-

getbeheer voor alle kostensoorten niet afzonderlijk maar geïntegreerd plaatsvinden.

De situatie op het hoofdkantoor is daarmee in zekere zin congruent aan de situatie

in de inrichtingen, waar sinds 1993 sprake is van een integraal budget voor perso-

neels- en materiële uitgaven.

De nieuwe structuur was tijdens de interviewperiode dus nog niet van kracht, maar

ver was men er niet van verwijderd. De aanstaande PLAC-procedures beheersten

intussen de gemoederen op de directie behoorlijk. Voor de medewerkers waren het

spannende tijden, omdat voor weinigen vaststond welke functie zij in de nieuwe or-

ganisatie zouden gaan bekleden en omdat er zich op het niveau van de hoofden al
enkele verrassende personeelswisselingen hadden voorgedaan.

De interviews waren bedoeld om terug te kijken op de laatste twee jaar en dat leerde

ons dat er halverwege 1994 een aantal aanvullende beheerbevoegdheden op perso-

neelsgebied waren gemandateerd aan de inrichtingen. Deze deconcentratie-ope-

ratie (de zogenaamde deco lll) was gepaard gegaan met aanvullende cursussen in

het veld, maar leek verder geruisloos te zijn verlopen. Veel schokkende zaken bevatte

het nieuwe mandaatbesluit dan ook niet.23 Bevoegdheden op het gebied van het

formatiebeheer (waaronder het vaststellen van de waardering van functies) en ge-

dwongen ontslag waren niet overgedragen, hoewel daar nog steeds wel over werd

gedacht.

Uit de interviews bleek verder dat de nieuwe taken en werkwijzen van de verschil-

lende afdelingen inmiddels vastere vormen hadden gekregen. Dat gold vooral voor

23 Aan het mandaat uit 1992 werd een aantal bevoegdheden toegevoegd, zoals de bevoegdheid om het sala-

ris van een geschorste werknemer in te houden en de bevoegdheid om buitengewoon verlof van lange

duur te verlenen.
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de diverse personeelsafdelingen en voor de afdeling Arbeid. Behalve met hun bijdra-

ge aan de P&C-cyclus (beoordeling van de technische gegevens uit de jaarplannen en

-verslagen van de inrichtingen en hun rol bij de technische voorbesprekingen) hiel-

den de medewerkers van deze afdelingen zich in vergelijking met twee jaar terug

veel nadrukkelijker bezig met het ontwikkelen of uitdiepen van beleidskaders of het

bieden van advies of ondersteuning aan de inrichtingen. Bij de hoofdafdeling Econo-

mische Zaken was deze omslag in functie al eerder bereikt, maar in deze sector had

de deconcentratie (dat wil zeggen, de overheveling van het budget voor materiële

uitgaven en de overdracht van het gebruikersonderhoud) dan ook eerder plaatsge-

vonden.

Ook de P&C-cyclus bleek inmiddels steviger te zijn ingebed in de organisatie. Bij

de eerste interviewronde was nog sprake van een projectgroep die de logistiek van

de P&C-cyclus verzorgde, maar in 1994 was de coordinatie van het geheel onder-

gebracht bij een aparte sectie van de afdeling FEZ. Vandaaruit werd erop toegezien

dat alle betrokken partijen hun bijdrage aan de cyclus binnen de vastgestelde termij-

nen leverden. Volgens de respondenten die zich hierover uitlieten, liep dat goed. Wel

was er een discussie gaande over de wijze waarop het sectormanagement diende om

te gaan met de adviezen van de staf. Dit geschil betrof echter niet zozeer de P&C-

cyclus zelf. Het was veelmeer een nieuwe manifestatie van de voortdurende twee-

strijd tussen staf en sectormanagement.

Hoewel met de verzelfstandiging dus nog een aantal structurele wijzigingen moest

worden doorgevoerd, was duidelijk dat de centrale directie zich inmiddels beter had

ingesteld op de veranderde omstandigheden. De nieuwe procedures waren beproefd

en de medewerkers waren gewend geraakt aan de rol die voor hen in het gedecon-

centreerde bestel was weggelegd. In tegenstelling tot in de eerste interviewronde
werd er niet meer gesproken over de weerstand die bij de directie tegen de verande-

ringen had bestaan. Gesproken werd over de verzelfstandiging, over de beleidsnota

'Werkzame detentie' (Kamerstukken II, 1993-1994) en over de nieuwe capaciteitsuit-

breidingen. De deconcentratie was in 1994 geen thema meer. Dat op zich bewijst dat

de deconcentratie inmiddels ook bij de directie vaste grond onder de voeten had

gekregen.

4.3 De relatie tussen de centrale directie en het veld

De deconcentratie heeft niet alleen gevolgen gehad voor de inrichtingen en voor de

centrale directie, maar is uiteraard ook van invloed geweest op de relatie tussen de

centrale directie en het veld. Juist in de wisselwerking tussen beide niveaus van de

organisatie is er veel veranderd. Waren de inrichtingen vroeger voor alle belangrijke

beheerbeslissingen aangewezen op het departement, met het mandaat en de bud-

getten is er nu ruimte ontstaan voor een bedrijfsvoering waarbij de inrichtingen hun

eigen afwegingen kunnen maken. De centrale directie hoeft zich niet langer druk te

maken over de details van de bedrijfsvoering. De P&C-cyclus stelt haar in staat om op

hoofdlijnen te sturen.
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Het mandaatbesluit, de budgettering en de P&C-cyclus zijn exponenten van een

nieuwe besturingsfilosofie. Het is echter de praktijk die moet uitwijzen of de ver-

houding tussen de directie en het veld in essentie is veranderd. Bij de eerste inter-

viewronde bleek dat nog niet het geval te zijn, maar de resultaten van de tweede

interviewronde wezen wel in die richting.

4.3.1 Eerste interviewronde

Tijdens de eerste interviewronde werd in Zwaag, Den Bosch en De Schie stevige

kritiek geuit op de rol die de centrale directie in de periode daarvoor had gespeeld.

De operatie op zich werd door de respondenten, met uitzondering van een aantal

functionarissen op de arbeidsafdelingen, van harte toegejuicht. Er werden echter

kanttekeningen geplaatst bij de wijze waarop de deconcentratie was uitgevoerd.

Op de eerste plaats voelde men zich bij de implementatie van de randvoorwaarden

in menig opzicht tekort gedaan. Het departement had de nieuwe beheertaken zo-

gezegd 'over de muur gegooid'. De extra middelen die beschikbaar waren gesteld,

achtte men ontoereikend, zowel in termen van formatie-uitbreiding als in termen

van aanvullende opleidingen en instructie.

Op de tweede plaats vond men de ruimte die was ontstaan om zelfstandig beheer-

beslissingen te nemen te beperkt. Voor de inrichtingen was nog onduidelijk wat

nu wel en niet mocht. In elk van de drie inrichtingen wees men ons op het bestaan

van centraal opgelegde, algemeen geldende maatregelen die de uitoefening van

pas verworven bevoegdheden in de weg stonden. Bezuinigingen die waren door-

gevoerd, belemmeringen bij de werving van nieuw personeel en het feit dat de in-

richtingen waren gebonden aan diverse mantelcontracten, werden als voorbeelden

aangevoerd.

`We zijn gedeconcentreerd, maar niemand lijkt te weten in welke mate. Ben ik

nou vrij om te bepalen of onder curatele geplaatst? Bij alle grote dingen lijkt

deconcentratie een lege handschoen.'

64

Opvallend was dat het bestaan van bovenstaande `stagnaties' in het deconcentra-

tieproces op centraal niveau niet werd ontkend. Menige respondent gaf toe dat de

directie tegenover het veld op sommige punten van het traject een centralistische

houding had aangenomen. In het algemeen waren de medewerkers van de directie

het er bovendien over eens dat de overdracht van taken en bevoegdheden naar het

veld niet optimaal was verlopen. Wel werden hiervoor verklarende omstandigheden

aangedragen. Gewezen werd op het gebrek aan middelen: de eis dat de deconcentra-

tie budgetneutraal diende te verlopen, werd als een grote frustratie gezien en maakte

volgens sommigen een fatsoenlijke overdracht onmogelijk. Gewezen werd ook op

het feit dat het deconcentratieproces bij D&J van buitenaf werd belemmerd. Gedoeld

werd op het bestaan van algemene regelgeving, zoals het Ambtenarenreglement en

de Comptabiliteitswet, maar ook op een zekere weerbarstigheid bij de centrale be-
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heerdirecties van het ministerie om bevoegdheden lager in de organisatie onder te

brengen.

Er waren echter ook interne factoren die het deconcentratieproces hadden bemoei-

lijkt. De slechte verhoudingen tussen de staf en het sectormanagement veroorzaak-

ten afstemmingsproblemen en dat leidde tot verwarring in het veld. Bovendien

bestond er zeker in het begin bij de directie grote weerstand tegen de deconcen-

tratie-operatie. In de interviews waren het doorgaans anderen die hiervan werden

beticht, maar dit aspect werd opvallend vaak genoemd.

`In het begin hadden we moeite. Als je taak slechts adviserend wordt, raak je je

macht kwijt. Het verzet was zeer hevig, er was een enorm conflict lijn-staf; drie

vierde van de staf zag het niet zitten.'

Gegeven de condities waaronder het deconcentratieproces zich moest ontwikkelen,

mag het geen verbazing wekken dat er eind 1992 nog geen sprake was van een hel-

dere, vernieuwde relatie tussen centrale directie en inrichtingen in het veld. De de-

concentratie had de verhouding tussen directie en veld juist verward. Het verloop

van de operatie was grillig, kende tegendraadse bewegingen en

verlegenheidsoplossingen. De inrichtingen wisten bij de eerste interviewronde niet

goed waar zij aan toe waren. Enerzijds overheerste het gevoel dat deconcentratie

eigenlijk weinig voorstelde. Volgens de respondenten was de bemoeizucht van het

ministerie nauwelijks afgenomen en, gelet op het aantal te leveren kengetallen, haar

zucht voor details evenmin. Eén respondent vergeleek de situatie met die van `een

kind dat net op kamers was gaan wonen [maar waarbij] de ouders nog wel erg vaak

kwamen kijken.

In een andere context werden de inbreng en betrokkenheid van de centrale directie

echter juist gemist. Zo had men het idee dat via de deconcentratie (en de master-

planoperatie) de financiële problemen van de sector op de inrichtingen waren af-

gewenteld en dat men deze maar zelf moest zien op te lossen. Bovendien, en dit

kwam al eerder aan de orde, stonden de inrichtingen er wat betreft het interne

reorganisatieproces dat zij doormaakten alleen voor. Volgens managementleden

van de drie inrichtingen was de centrale directie alleen geïnteresseerd in het verkrij-

gen van de gewenste beheerinformatie. Belangstelling voor de meeromvattende ge-

volgen van deconcentratie voor de interne organisatie van de inrichtingen was er

niet, terwijl er juist op dit vlak behoefte was aan ondersteuning en begeleiding.

4.3.2 Tweede interviewronde

In het najaar van 1992 was er, alle uitgangspunten van de nieuwe besturingsfilosofie

ten spijt, nog geen sprake van een nieuwe, eenduidige relatie tussen de centrale

directie en de (drie) inrichtingen. Ruim een jaar later, toen de tweede interview-

ronde in de inrichtingen plaatsvond, had het beeld zich echter gewijzigd. In Zwaag,

Den Bosch en De Schie werd niet meer gesproken over mantelcontracten en belem-
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meringen bij de aanname van nieuw personeel. De inrichtingen hadden een jaar ach-

ter de rug waarin zij in relatieve vrijheid hun eigen beheer hadden kunnen voeren.

De ruimte voor een eigen bedrijfsvoering was toegenomen of werd in ieder geval

sterker gevoeld dan in het jaar daarvoor.

'De centralistische tendensen van het ministerie verdwijnen. Er worden steeds

meer afdelingen ontmanteld. De relatie met het centraal niveau verandert. De

reorganisatie van D&I speelt daarbij een rol. Het nieuwe organisatieplaatje zegt

niet alles, maar ik heb ook het idee dat de oude cultuur doorbroken wordt. Intus-

sen is er voor de inrichtingen meer ruimte gekomen. Je kunt schuiven binnen je

formatie en met de budgetten. Je bent nu veel flexibeler.'

Ook over de P&C-cyclus was men inmiddels tevredener. Zoals eerder werd aangege-

ven, was de methodiek van de P&C-cyclus voor 1993 aangepast. Het aantal kengetal-

len was sterk gereduceerd en de handleidingen waren verbeterd. In de inrichtingen

vond men de P&C-cyclus nu een werkzaam geheel. Wel vond men dat de jaarplan- en

jaarverslagbesprekingen met de centrale directie nog te zeer werden gedomineerd

door beheersmatige aangelegenheden. De kwalitatieve aspecten van het inrichtings-
beleid kwamen te weinig aan bod.

Duidelijk was echter dat de drie inrichtingen meer gewend waren geraakt aan hun

nieuwe positie tegenover de centrale directie. De scherpe tegenstellingen waren bij

de tweede interviewronde verdwenen. De inrichtingen waren minder afhankelijk
geworden van het departement en maakten een zelfstandigere indruk. Toen een jaar

later, tegen het einde van 1994, de tweede interviewronde op het departement werd

gehouden, werd deze indruk nog eens bevestigd. Volgens de meeste respondenten

van de centrale directie waren de inrichtingen verder gegroeid in hun nieuwe rol. De

verhouding tussen de directie en het veld was afstandelijker geworden, maar dat was

tenslotte ook de bedoeling.

'Ik heb zelf nog maar nauwelijks contacten met de inrichtingen. De professiona-

lisering van het veld speelt daar waarschijnlijk een belangrijke rol bij. Zij kunnen

het nu veel beter zelf. Zij zijn duidelijk gegroeid in vaardigheden op personeels-

gebied.'

Inmiddels was duidelijk geworden dat deze ontwikkeling ook zijn keerzijde had. Nu

de directeuren tegenover de directie een relatief autonome positie innamen, waren

veel medewerkers van de centrale directie naar eigen zeggen minder op de hoogte

van wat er zich in het veld afspeelde en minder in staat de gang van zaken in de in-

richtingen te beoordelen. Dat gold echter niet in alle opzichten. Beheersmatig was

het zicht op het veld volgens de meeste respondenten beter dan ooit. Met het uitzet-

ten van inrichtingsbudgetten had men de uitgaven in de sector beter onder controle

weten te brengen. Maar inhoudelijk had de centrale directie de zaken minder in haar

greep. Volgens een (intern) rapport van de Rekenkamer (1994) bood de P&C-cyclus
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onvoldoende gelegenheid om de kwaliteit van decentrale bedrijfsprocessen te toet-

sen.24 Inrichtingsinspecties hadden in dit hiaat moeten voorzien, maar de inspec-

tiefunctie van de centrale directie had in de achterliggende periode geen gestalte

gekregen.

De centrale directie nam de conclusies van de Rekenkamer ter harte en ging aan de

slag om op dit vlak verbeteringen aan te brengen, onder meer door thematische en

intercollegiale audits in te stellen. Intussen concluderen wij dat er in de werkverhou-

dingen tussen de centrale directie en het veld in drie jaar tijd veel was veranderd. In

1992 werd de directie nog beschuldigd van een niet-aflatende bemoeizucht, in 1993

leken de inrichtingen inmiddels over de gewenste handelingsruimte te beschikken.

In 1994 ten slotte, werd van verschillende kanten geconstateerd dat de afstand van

de directie tot het veld op sommige punten te groot was geworden.

24 De bevindingen van de Rekenkamer waren mede gebaseerd op gesprekken met inrichtingsdirecteuren

en -medewerkers en functionarissen van de centrale directie. In onze interviews op het departement

kwamen dezelfde punten naar voren.
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Deconcentratie en de kwaliteit van de

bedrijfsvoering

Nu de consequenties van deconcentratie voor de inrichtingen en de centrale directie

zijn behandeld, richten wij ons op het tweede deel van de probleemstelling van het

onderzoek: hebben de veranderingen in de organisatie van het gevangeniswezen de

bedrijfsvoering verbeterd? Op basis van de interviewgegevens wordt in dit hoofdstuk

nagegaan welke maatregelen of voorzieningen van invloed zijn geweest op de kwali-

teit van de bedrijfsvoering bij D&J. Eerst komen de effecten van deconcentratie in

de afzonderlijke sectoren aan de orde. Omdat deze 'lokale' effecten het beste op

decentraal niveau kunnen worden overzien, baseren wij ons voornamelijk op de

uitlatingen van de respondenten van de drie inrichtingen. Alleen als daar aanleiding

voor is, wordt onderscheid gemaakt tussen resultaten uit de eerste en tweede inter-

viewronde.

In paragraaf 5.2 wordt stilgestaan bij de effecten van deconcentratie voor de bedrijfs-

voering in het algemeen. De bedrijfsresultaten van de drie inrichtingen worden hier

besproken, evenals de opmerkingen die in de interviews op centraal niveau werden

gemaakt over het functioneren van het gehele veld. In paragraaf 5.3 ten slotte, wor-

den de resultaten gepresenteerd van de enquêtes die werden gehouden onder de

piw'ers en de gedetineerden van Zwaag, Den Bosch en De Schie. Dan zal duidelijk

worden of de deconcentratie-operatie de kwaliteit van het primaire proces in deze

inrichtingen heeft beïnvloed.

5.1 Lokale effecten van deconcentratie

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de effecten van de deconcentratie voor de per-

soneelsafdelingen, de financiële afdelingen, de sector gedetineerdenarbeid en de Bu-

reaus Bedrijfsvoering. Omdat de invloed van de deconcentratie niet beperkt bleef tot

de beheersector van de inrichtingen, bespreken we ook de effecten van de ontwikke-

lingen in de begeleidingssector.

5.1.1 Personeelszaken

Als er ergens sprake was van duidelijke efficiencywinst, dan was dat in de personeels-

sector. Alle respondenten die zich uitlieten over de bedrijfsvoering op de personeels-

afdelingen rapporteerden dat na de deconcentratie een groot aantal zaken sneller

werd afgewikkeld. Tal van procedures (zoals het afhandelen van aanvragen voor

studiefaciliteiten, het maken van aanstellingsbesluiten en het doorvoeren van bevor-

deringen) werden nu geheel binnen de inrichting verzorgd, dus zonder tussenkomst
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van het departement. Dat leverde volgens de betrokkenen aanzienlijke tijdwinst op.

Voor de werving en selectie van nieuw personeel gold in principe hetzelfde, maar op

dit gebied hadden de inrichtingen aanvankelijk nog te maken met extra regelgeving

(zoals een selectieve vacaturestop en de verplichting eerst herplaatsingskandidaten

te overwegen). Pas bij de tweede interviewronde meldde een aantal respondenten

dat de werving en selectie sneller verliepen dan vóór de deconcentratie.

De snellere werkwijze op de personeelsafdelingen werd ook in de hand gewerkt door

de automatisering die in de inrichtingen had plaatsgevonden. Mutaties van perso-

neelsgegevens en gegevens over de personeelsinzet in de executieve dienst werden

niet langer handmatig geadministreerd maar ingevoerd in geautomatiseerde syste-

men (respectievelijk OPI/Interpers en Piroos) en vervolgens doorgegeven aan het

departement. Dit spaarde volgens velen niet alleen tijd uit, het zorgde er ook voor

dat bijzondere toelagen als de onregelmatigheidstoeslag van de piw'ers sneller wer-

den uitbetaald.

Niet over alle systemen die de inrichtingen ter beschikking waren gesteld, was men

tevreden. Het systeem waarmee de uitputting van het personeelsbudget kon worden

nagegaan, BIS, was volgens een aantal respondenten gebruikersonvriendelijk en voor

toepassingen in de inrichting erg onhandig. Het gaf namelijk alleen inzicht in de

totale personeelsuitgaven tot op dat moment. De uitgaven konden niet worden uit-

gesplitst naar unitniveau en er konden met BIS geen simulaties worden gemaakt.25

Afgezien van de problemen met dit systeem was echter duidelijk dat er op het gebied

van personeelsbeheer veel aan efficiëntie was gewonnen.

Op de vraag of het personeelsbeleid kwalitatief beter was geworden, antwoordde

men overwegend dat er nu meer mogelijkheden waren om beslissingen af te stem-

men op omstandigheden in de inrichting. De gang van zaken rond het verkrijgen van
studieverlof diende daarbij als voorbeeld.

`Het aanvragen van studiefaciliteiten duurde vroeger heel lang, maar [een

aanvraag] werd altijd toegewezen. Dat gaf wel eens personeelsproblemen. Nu

hebben we normeringen voor het aantal mensen en het soort opleiding dat zij

mogen volgen. De aanvragen worden sneller afgewerkt, maar niet altijd meer

toegewezen.'

In het algemeen bevestigden de respondenten dat de ruimte voor eigen beslissingen

op personeelsgebied was toegenomen. Van een uitgewerkt en samenhangend eigen
personeelsbeleid was in de drie inrichtingen echter nog geen sprake, hoewel bij de

25 Het gevolg was dat de inrichtingen in het land buiten BIS om zelf systemen ontwierpen of lieten ontwer-

pen om in deze functies te voorzien. De centrale directie hield bij het beheer van het personeelsbudget

echter vast aan de gegevens uit BIS. Tijdens de tweede interviewronde op het departement vernamen we

dat er in 1995 een aangepaste versie van BIS aan het veld zou worden geleverd, waarmee uitgaven kunnen

worden gesplitst en financiële modellen kunnen worden gemaakt.
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tweede interviewronde wel enige aanzetten hiertoe zichtbaar werden.26 Een aantal

respondenten vertelde dat het inrichtingsmanagement zich nu het zelf de beslissin-

gen over het personeel neemt niet langer kan verschuilen achter het departement.

Ook de gevolgen van onwelgevallige beslissingen diende men met andere woorden

voor zijn rekening te nemen. Overigens hebben wij niet de indruk gekregen dat dit in

de praktijk een grote rol speelde, behalve misschien in de gevallen waarin de PLAC-

procedures niet tot de verwachte uitkomst hadden geleid.

5.1.2 Financiële Zaken

De deconcentratie had voor de financiële afdelingen een aantal gevolgen gehad. Met

de uitbreiding van het betalingsverkeer in de inrichtingen waren de taken van de

financiële afdelingen toegenomen. Behalve bij het beheer van het materiële budget

speelde men nu ook een rol bij de verificatie van betalingen op personeelsgebied.

Bovendien werd een van de medewerkers speciaal belast met de financiële admini-

stratie van de gedetineerdenarbeid. Ook de werkwijze op de financiële afdelingen

veranderde. Nieuwe regelgeving op het gebied van administratieve organisatie (AOl

IC) schreef een strikte functiescheiding op de afdelingen voor, zodat men elkaars

werkzaamheden kon controleren. De belangrijkste verandering was echter dat de

financiële afdelingen zich dienden te ontwikkelen van een typische beheerdienst

waar beslissingen over uitgaven werden genomen (of werden doorgespeeld naar het

ministerie) tot een typische stafafdeling. Na de deconcentratie zijn de beslissingen

over uitgaven voorbehouden aan de verschillende budgethouders (de AD, de UD's, de

hoofden van dienst en in sommige gevallen de AH's). Financiële Zaken voert daar

controle op uit en ondersteunt de budgethouders door ze informatie te leveren en

ze te adviseren in zaken van financieel beleid.

In de praktijk leverde deze omslag de nodige problemen op. In hun nieuwe rol wordt

van de medewerkers van de financiële afdelingen een actieve en'klantgerichte' op-

stelling verwacht. Zij dienen de budgethouders uitleg te geven over de vaak com-

plexe regelgeving op financieel terrein en deze van financiële overzichten te voor-

zien waarmee zij uit de voeten kunnen. In één inrichting voldeed men ruimschoots

aan deze verwachtingen, maar in de twee andere hadden de medewerkers volgens

een aantal respondenten moeite om hun nieuwe rol waar te maken. In deze inrich-

tingen was inmiddels een nieuw hoofd aangesteld en hadden de meeste medewer-

kers op de afdeling een andere functie gekregen. Desondanks bevonden de finan-

ciële afdelingen van beide inrichtingen zich ook bij de tweede interviewronde nog
in een geïsoleerde positie. Ook de arbeidsadministratie (de controle van offertes en

de nacalculatie van orders van de gedetineerdenarbeid) had te lijden onder afstem-

mingsproblemen en verliep zeker niet vlekkeloos. Duidelijk was dat de financiële

26 Zo had één Inrichting inmiddels bepaald dat aanstaande vaders geen nachtdiensten meer hoefden te

draaien.
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afdeling in twee van de drie inrichtingen (nog) niet was berekend op haar nieuwe
taak.

5.1.3 Gedetineerdenarbeid
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In de arbeidssector werd de deconcentratie zeker niet door iedereen in dank aan-

vaard. Een klein aantal respondenten zag wel voordelen in de verzelfstandiging van

de gedetineerdenarbeid. De inrichtingen zouden nu zij zelf verantwoordelijk waren

voor het binnenhalen van opdrachten beter in staat zijn de aard en de omvang van

het werk af te stemmen op de eigen produktiemogelijkheden. In Zwaag, Den Bosch

en De Schie overheersten echter de negatieve geluiden, zeker bij de eerste interview-

ronde. In elke inrichting werd betwijfeld of de vernieuwde doelstellingen voor de

gedetineerdenarbeid wel haalbaar waren.

In veel penitentiaire inrichtingen was de gedetineerdenarbeid traditioneel een afzon-

derlijk geheel. De arbeidsafdelingen opereerden min of meer los van de rest van de

inrichtingsorganisatie. Voor het inzetten van de arbeidskrachten, de gedetineerden,

was men afhankelijk van de begeleidingssector. Voor het overige werd de gang van

zaken bepaald door de afdeling Arbeid van de directie D&J. Deze verschafte de afde-

lingen in het veld kant-en-klare opdrachten, leverde de machines en het materiaal

en handelde de contacten met de opdrachtgevers af.

De deconcentratie maakte in één klap een einde aan de lijdzame en geïsoleerde posi-

tie van de arbeidsafdelingen. Zij werden verantwoordelijk voor de totale 'produktie-

keten'. Niet alleen voor de feitelijke produktie, maar ook voor de orderverwerving en

het uitbrengen van offertes, voor de inkoop van materialen en het magazijnbeheer

en voor het relatiebeheer. Deze uitbreiding van taken had op zich al veel gevolgen.

'Vroeger kregen we een briefje met een opdracht, maar op tijd werd'niet gelet.

De contacten en klachten liepen via Den Haag. Nu worden er afspraken met de

werkgevers gemaakt. Daar moeten we kwalitatief en kwantitatief aan voldoen.

Dit vergt inzet, betrokkenheid en discipline. De druk is groter.'

De deconcentratie zorgde er ook voor dat de afdelingen uit hun isolement geraakten.

Aan de gedetineerdenarbeid werd in de inrichtingen meer gewicht toegekend. Dat

had te maken met de instelling van het zogenaamde toetsresultaat. De afdelingen

werden verplicht bij het verwerken van hun opdrachten een minimumjaaropbrengst

te halen. Lukte dat niet, dan zou het tekort worden verhaald op het inrichtingsbud-

get; een eventueel overschot aan opbrengsten zou daaraan worden toegevoegd. Een

goed functionerende arbeidsafdeling was dus een zaak van algemener belang gewor-

den.

'De directeur heeft een contract getekend met Den Haag en zal dit moeten waar-

maken. Het management ziet het belang van de arbeid in. Anders zullen zij be-

gin volgend jaar merken dat het geld kost.'
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De arbeidsafdelingen van de drie inrichtingen in het onderzoek functioneerden

echter niet goed. Het toetsresultaat over 1992 werd in geen van de drie inrichtingen

gehaald. Daarvoor werden verschillende directe aanleidingen aangevoerd: er waren

te weinig opdrachten binnengehaald, de produktiviteit van de gedetineerden was te

laag geweest, men werd gedwongen te lage prijzen te berekenen, er was gebrek aan

geschoold personeel en er zou veel ziekteverzuim zijn geweest. Uit andere commen-

taren werd echter duidelijk dat de arbeidsafdelingen meer in het algemeen niet goed

functioneerden, omdat het personeel grote moeite had om de omslag te maken naar

bedrijfsmatig werken.

'Ik heb alle veranderingen ook niet gewild. Ik heb altijd de functie van ambte-

naar geambieerd, niet die van zelfstandig ondernemer. Nu moet ik dat opeens

gaan doen, terwijl ik daar de opleiding niet voor heb, noch de achtergrond of

ambitie.'

Voor de medewerkers was plotseling alles anders geworden. Het doel van arbeid

was niet langer'gedetineerden bezighouden' maar produktie leveren. Men kreeg te

maken met een bedrijfsplan, automatisering, produktienormen en een opbrengst-

verplichting. De druk op de arbeidsmedewerkers werd met de introductie van be-

drijfsmatig werken opgevoerd en sommigen konden die druk niet aan. De sector

kampte met personeelsproblemen. In elk van de drie inrichtingen waren er mede-

werkers die de nieuwe wijze van werken niet wensten te accepteren. Zij meldden

zich ziek of vertrokken.

Bij de tweede interviewronde waren de respondenten over het algemeen wat positie-

ver. Volgens de meesten waren er in de loop van 1993 verbeteringen aangebracht in

de omstandigheden waaronder de arbeidsmedewerkers moesten functioneren. In

Den Bosch was er geïnvesteerd in nieuwe machines en was er een verbouwing op til,

zodat het aantal arbeidsplaatsen kon worden uitgebreid. In Zwaag was nieuw perso-

neel aangenomen en was er een steviger sanctiebeleid voor onwerkwillige gedeti-

neerden gekomen. In De Schie waren er nog veel problemen. De onderlinge verhou-

dingen op de afdeling waren niet goed. Er waren echter reorganisatieplannen. Het

management was bezig de afdeling van top tot teen door te lichten.

Al met al mogen we stellen dat de arbeidssector er in vergelijking met het jaar daar-

voor beter voorstond. De respondenten signaleerden nog veel problemen, maar door

de bank genomen was het vertrouwen van de arbeidsmedewerkers in een goede af-

loop iets toegenomen. Niet in de laatste plaats omdat de afdeling inmiddels meer in

de belangstelling stond van het inrichtingsmanagement. De opbrengstverplichting

werd ook in 1993 door geen van de drie inrichtingen gehaald. Maar ook hier was

sprake van een stijgende lijn. De tekorten waren zowel in Zwaag, als Den Bosch en

De Schie naar verluidt teruggelopen. Enkele respondenten wisten te melden dat het

merendeel van de inrichtingen het toetsresultaat niet had gehaald, maar voegden

daaraan toe dat de tekorten vroeger groter waren. Deze observatie werd later in de
interviews op het departement bevestigd. De opbrengsten uit arbeid zouden groter
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zijn dan ooit. Een respondent noemde de deconcentratie van de gedetineerden-

arbeid om die reden een succes. Toch mogen we gezien de onrust die in elk van de

drie inrichtingen onder het arbeidspersoneel is ontstaan, concluderen dat de decon-

centratie in deze sector uiterst moeizaam is verlopen.

5.1.4 Overige beheerfuncties

Naast de personeelsafdeling, Financiële Zaken en Arbeid kennen penitentiaire in-

richtingen vaak nog een beheerdienst, het Bureau Bedrijfsvoering. Het takenpakket

van dit bureau verschilt van inrichting tot inrichting. Meestal zijn er de `gebouw-

zaken' ondergebracht zoals de inkoop van inventaris en meubilair, het beheer van

de technische beveiligingsvoorzieningen, het regelen van interne verhuizingen en

verbouwingen, de contacten met de RGD en met het schoonmaakbedrijf. Daarnaast

voert het bureau vaak de voedingsadministratie.27 In sommige inrichtingen omvat

het Bureau Bedrijfsvoering bovendien het systeembeheer, de technische dienst en

een sectie voor de personeelsinzet in de executieve dienst. Op de ontwikkelingen bij

deze laatste functies gaan we kort in.

De functie systeembeheerder is nieuw voor de penitentiaire inrichtingen. Door de

voortschrijdende automatisering ontstond er behoefte aan interne deskundigheid

op dit gebied. De inrichtingen waren inmiddels voorzien van een lokaal netwerk met

toepassingen als WordPerfect, dBase en Lotus. Het technisch beheer van landelijke

systemen als BIS, Interpers en Piroos werd niet verzorgd door de systeembeheerders

van de inrichtingen, maar door afdelingen van de centrale directie of door de CSO.

Wel vormden de systeembeheerders het aanspreekpunt voor de installatie van TULP

(voluit: tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen in penitentiaire inrichtingen),

een nieuw landelijk systeem voor gedetineerdenregistratie dat voor verschillende

doeleinden in de inrichtingen kan worden gebruikt.28

Een aantal onderdelen van TULP was nog niet operationeel, maar over het algemeen

verwachtten de respondenten van de drie inrichtingen dat het gebruik van TULP de

administratie van gedetineerdenzaken op den duur aanzienlijk zou versnellen. Ook

de lokale automatisering had volgens een aantal respondenten duidelijk efficiency-

winst opgeleverd. Gedetineerdenrapportages werden in toenemende mate op gestan-

daardiseerde wijze samengesteld en via het netwerk verzonden naar de deelnemers

van verschillende overleggen.

In 1988 werd de inrichtingen het gebruikersonderhoud in handen gegeven. Sinds die

tijd hebben de inrichtingen een eigen technische dienst. Deze afdeling verzorgt het

27 Sinds enige jaren zijn de keukens en de kantines van de penitentiaire inrichtingen geprivatiseerd. Het

personeel dat daar werkt, is (meestal) afkomstig van een particuliere cateraar, die door de inrichting

wordt betaald om de maaltijden van inrichtingspersoneel en gedetineerden te verzorgen.

28 Het TULP-systeem bestaat uit diverse modules waarin onderling uitwisselbare gegevens kunnen worden

opgeslagen. Het omvat onder meer een verblijf- en bezoekadministratie, een regime-activiteitenpro-

gramma en een gedeelte voor managementinformatie.
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dagelijks onderhoud. De medewerkers verrichten reparaties en verhelpen storingen.

Groot onderhoud, zoals het verwisselen van installaties en ingrijpende renovaties,

valt nog steeds onder verantwoordelijkheid van de RGD. De laatste jaren is in deze

taakverdeling echter een kentering gekomen. Omdat de RGD haar uitvoerende taken

afstoot, zijn de inrichtingen steeds vaker ook betrokken bij de grotere onderhouds-

werkzaamheden. In voorkomende gevallen schakelen zij daar nu zelf externe bedrij-

ven voor in. Een nieuwe kaderregeling - de Regeling Taakverdeling Rijkshuisvesting

(RTR '91) - bepaalt of de kosten daarvan voor rekening van de inrichting of van de

RGD komen. Een respondent merkte op dat er veel sneller en goedkoper kon worden

gewerkt nu de RGD meer en meer uit het gezichtsveld verdween.

Het maken van dienstroosters, en het inplannen van de wisseldiensten van piw'ers

en beveiligingsmedewerkers vindt al geruime tijd in de inrichtingen plaats, maar

met de introductie van Piroos in 1991 kregen de inrichtingen er bij de personeels-

inzet een belangrijk hulpmiddel bij. Piroos controleert de ingevoerde roostergege-

vens en meldt de knelpunten die ontstaan als geplande diensten verschuiven of

uitvallen wegens ziekte of verlof. Nadat is gecontroleerd welke dag-, avond- of nacht-

diensten uiteindelijk door de medewerkers zijn gemaakt, draait Piroos bovendien

maandtotalen uit. Deze gegevens worden doorgegeven aan de personeelsafdeling

van de inrichting en komen uiteindelijk terecht bij de salarisadministratie van het

ministerie van Justitie, die vervolgens (via het rijkscomputercentrum in Apeldoorn)

overgaat tot betaling.

Zoals eerder aangegeven, had Piroos vooral in dit laatste traject voor veel tijdwinst

gezorgd. Vroeger moesten de totalen voor overwerk, reserves, ziekteverzuim enzo-

voort handmatig worden berekend. Piroos verschaft dezelfde overzichten automa-

tisch. Over de vraag of de personeelsinzet nu feitelijk sneller verloopt, waren de

meningen verdeeld. In Den Bosch en De Schie dacht men van wel, in Zwaag wees

men op de lage handelingssnelheid van het systeem. Men was het er wel over eens

dat de personeelsinzet met Piroos effectiever was. Fouten bij het inplannen van dien-

sten kunnen niet meer worden gemaakt. Bij het invoeren van de diensten controleert

het systeem automatisch of aan alle voorschriften is voldaan, bijvoorbeeld aan voor-

schriften voor arbeids- en rusttijden.

5.1.5 De begeleidingssector

In de begeleidingssector van de inrichtingen kreeg men te maken met een reorgani-

satie die wij eerder de 'interne deconcentratie' hebben genoemd: de vorming van

aparte units en de verzelfstandiging van de afdelingen in de units. In hoofdstuk 4

hebben we gezien dat dit reorganisatieproces nog geenszins was afgerond toen de

tweede interviewronde werd gehouden. Toch tekenden de eerste effecten zich voor

de AH's en de teams al af. De respondenten hadden in ieder geval vrij duidelijk voor

ogen wat het interne deconcentratieproces de inrichting zou kunnen opleveren.

Zowel in Zwaag, Den Bosch als De Schie wees men op de 'kortere lijnen' die in de
begeleidingssector waren ontstaan. In de nieuwe situatie zijn de AH's primair verant-
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woordelijk voor de bedrijfsprocessen op hun afdeling. Omdat zij ook verantwoor-

delijkheid (gaan) dragen voor beheersmatige aangelegenheden (personeelsinzet en

-zorg, deelbudgetten), kunnen tal van zaken op afdelingsniveau worden afgehandeld

en hoeven die dus niet langer in de gehele inrichting aan de orde te worden gesteld.

De snelheid van de besluitvorming neemt hierdoor toe. Ook de kwaliteit van de

beslissingen over personeel en gedetineerden zou volgens veel respondenten toe-

nemen, omdat bij de afwegingen meer rekening kan worden gehouden met de speci-

fieke omstandigheden op de verschillende afdelingen. Veel respondenten voorspel-

den bovendien dat het werkklimaat er voor de piw'ers op vooruit zou gaan. Niet

alleen omdat de besluitvorming nu dichter bij hen in de buurt zou plaatsvinden,

maar ook omdat hun eigen verantwoordelijkheden zouden toenemen. In elk van de

drie inrichtingen was het de bedoeling de piw'ers bij de nieuwe taken op de afdelin-

gen in te schakelen. Hun betrokkenheid bij het vormgeven van de bedrijfsprocessen

zou hierdoor toenemen.

De interne deconcentratie zou in de executieve dienst met andere woorden leiden

tot snellere besluitvorming, betere besluiten en een prettiger werkklimaat. Veel van

dit alles was bij de tweede interviewronde echter nog toekomstmuziek. Slechts hier

en daar waren er al enige resultaten geboekt. Om dat te illustreren, staan we kort stil

bij de gang van zaken rond de personeelsinzet. Zoals eerder al aan de orde kwam,

hadden de AH's van het hvb in Den Bosch zeggenschap gekregen over de inzet van

hun piw'ers. Een en ander houdt in dat beslissingen over het indelen van piw-dien-

sten nu aan hen zijn voorbehouden. De administratie rond de personeelsinzet wordt

nog wel centraal gevoerd.

De decentrale personeelsinzet bleek een zware belasting te vormen voor de AH's.

Veel respondenten in Den Bosch constateerden dat zij er veel tijd mee kwijt waren.

De voordelen wogen daar echter ruimschoots tegen op. Volgens de meeste respon-

denten was de saamhorigheid in de teams versterkt nu de personeelsinzet afdelings-

gewijs werd bepaald. Omdat de diensten in onderling overleg moeten worden op-

gesteld, raakten de teamleden meer bij elkaar betrokken. Het gevolg was dat de

teamgeest en tegelijk ook de sociale controle toenamen.

`Neem nou bijvoorbeeld iemand die verzoekt om alleen dagdiensten te draaien.

Zo iemand gaat bij centrale personeelsinzet in de massa op. Nu moet zo iemand

daarvoor acceptatie in het team zoeken. Zoiets komt nu naar boven. Het afde-

lingshoofd zal in dat probleem moeten duiken: waarom alleen dagdiensten ...?'

Een aantal respondenten beweerde zelfs dat het ziekteverzuim in de executieve

dienst was afgenomen door de decentrale personeelsinzet. Piw'ers zouden zich min-

der snel ziek melden, omdat nu duidelijker was welke consequenties hun afwezig-

heid zou hebben voor hun directe collega's. Nu mag de daling van het ziekteverzuim

in Den Bosch waarschijnlijk niet alleen worden toegeschreven aan de decentrale

personeelsinzet, maar die speelde kennelijk wel een rol.29 In De Schie, waar inmid-

dels ook een begin was gemaakt met overdracht van de verantwoordelijkheid voor de
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personeelsinzet naar de AH's, verwachtte men precies dezelfde effecten als zich in

Den Bosch hadden voorgedaan. Ook in deze inrichting besefte men dat het de AH's

(aanvankelijk) veel tijd zou kosten, maar ging men ervan uit dat de sfeer in de teams

erop vooruit zou gaan en dat het ziekteverzuim zou dalen.

In het vorige hoofdstuk bleek dat de decentralisatie van de personeelsinzet de eerste

concrete stap was in het interne deconcentratieproces van De Schie. In Zwaag was

het wachten wat betreft het overhevelen van beheertaken naar de executieve dienst,

op het in functie treden van de plaatsvervangende AH's. In Den Bosch was het inter-

ne deconcentratieproces nog het verst gevorderd. Hier hadden de AH's inmiddels

een relatief zelfstandige positie opgebouwd en uit deze inrichting waren dan ook de

positiefste geluiden te horen over de bedrijfsvoering in de begeleidingssector. Op het

niveau van de piw'ers had de interne deconcentratie zelfs in Den Bosch echter nog

nauwelijks gestalte gekregen. De verantwoordelijkheden van de piw'ers waren vol-

gens de respondenten nog niet structureel uitgebreid. Bij de behandeling van de

enquêteresultaten (paragraaf 5.3) komen we hierop terug.

5.2 Effecten op de bedrijfsvoering in het algemeen

De resultaten die tot dusver zijn gepresenteerd, bieden geen eenduidig antwoord op

de vraag of de deconcentratie de kwaliteit van de bedrijfsvoering heeft verbeterd. De

beschrijving van de ontwikkelingen in de afzonderlijke sectoren levert hoogstens een

fragmentarisch beeld op van plaatselijke effecten van de (interne) deconcentratie.

Dat kan ook moeilijk anders, want de deconcentratie heeft voor de verschillende

afdelingen en diensten uiteenlopende consequenties gehad. De resultaten van de

operatie in de diverse sectoren laten zich niet in dezelfde termen meten. In de perso-

neelssector van de drie inrichtingen mag dan veel tijdwinst zijn behaald, bij de gede-

tineerdenarbeid was de deconcentratie een geheel andere uitdaging en dienden de

uitkomsten van de operatie op een andere wijze te worden geëvalueerd.

In de interviews werd niet alleen gesproken over de effecten op specifieke sectoren.

We hebben de respondenten ook gevraagd of de kwaliteit van de bedrijfsvoering in

algemene zin verbeterd is nu er sprake is van een gedeconcentreerd bestel. Op zich

leverde ook deze vraag sterk uiteenlopende antwoorden op, maar er waren wel enige

gemeenschappelijke lijnen te ontdekken. Daar gaan we nu op in. In sommige opzich-

ten verschilde het oordeel van de respondenten van de inrichtingen van het oordeel

van respondenten op centraal niveau. Daarom bespreken we de resultaten van de

interviews afzonderlijk.

29 In Den Bosch liep indertijd een speciaal ziekteverzuimproject. Doel van dit project was onder meer het

vaak voorkomende, kortdurende verzuim terug te dringen.
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5.2.1 Algemeen kwaliteitsoordeel op inrichtingsniveau
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De algemene doelstelling van de deconcentratie was een efficiënter en effectiever

middelenbeleid. Door een deel van dit beleid onder te brengen bij de inrichtingen

verwachtte men dat er beter gebruik zou kunnen worden gemaakt van de beschik-

bare personeelsmiddelen en materiële en financiële middelen. Als we afgaan op wat

er in de drie inrichtingen bij de tweede interviewronde over de invloed van de decon-

centratie op de algemene bedrijfsvoering werd gezegd, lijkt de doelstelling van de

operatie zonder meer te zijn gehaald.

Werd bij de eerste interviewronde de ruimte voor eigen beheerbeslissingen volgens

de inrichtingen nog te zeer beperkt, een jaar later was dat anders en waren de ver-

wachtingen uitgekomen. In wisselende bewoordingen gaven de respondenten aan

dat de algehele bedrijfsvoering was verbeterd. Velen constateerden dat allerlei zaken

op personeelsgebied en materieel gebied nu veel sneller, makkelijker en goedkoper

konden worden geregeld. Sommigen benadrukten dat er betere afwegingen werden

gemaakt en er adequater kon worden opgetreden in plotseling opkomende situaties

nu het inrichtingsmanagement de beheerbeslissingen nam. Anderen wezen op het

feit dat het er voor iedereen vooral `prettiger' op geworden was. Met andere woor-

den, niet alleen de efficiëntie en de effectiviteit van de bedrijfsvoering maar ook

het `welzijn' van de betrokkenen was in de ogen van de respondenten vergroot. Dit

laatste omdat het werk met de toename van verantwoordelijkheden voor velen inte-

ressanter en uitdagender was geworden, en omdat bij de besluitvorming nu in prin-

cipe meer rekening kon worden gehouden met de belangen en wensen van het per-

soneel.30

Intussen toonden de bedrijfsresultaten aan dat men op inrichtingsniveau het finan-

cieel beheer in de vingers begon te krijgen. Ondanks de tekorten in de arbeidssecto-

ren was er op het integrale budget van elk van de drie inrichtingen aan het eind van

1993 een overschot van enkele tonnen. Zowel in Zwaag, Den Bosch als De Schie was

een aantal vacatures niet opgevuld en had men kosten bespaard vanwege een laag

ziekteverzuim. Meer in het algemeen constateerde een aantal respondenten dat men

kostenbewust was geworden. De budgettering had de inrichtingen aangezet tot zui-

nigheid: zij betaalden nu immers uit eigen zak!

De logische vervolgvraag of het werken met budgetten dan ook zou leiden tot bespa-

ringen, werd echter zonder uitzondering ontkennend beantwoord. Er was op inrich-

tingsniveau wel sprake van een overschot, maar dat betekende niet dat het geld

terug zou stromen naar de algemene middelen. Het budget werd wel geheel binnen

de inrichtingen besteed.

30 Het gaat hierom het effect dat de externe deconcentratie over het algemeen zou hebben gehad. Niet

iedereen die werd geïnterviewd, was in die fase natuurlijk even gelukkig met zijn werk. Daar lagen echter

interne factoren aan ten grondslag: men was bijvoorbeeld niet benoemd in de functie die men wilde of

men was het niet eens met het gevoerde beleid in de inrichting.
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'Of de deconcentratie aanzet tot besparingen? Ik weet niet of het macro gezien

geld oplevert. Dat is ook moeilijk te bepalen: er zijn geen vergelijkingsmogelijk-

heden. We praten hier niet in termen van winst of verlies, maar over budgettekor-

ten c.q. -overschotten en die laatste zijn er niet!'

In het comptabele bestel, het stelsel van overheidsfinanciën, is het gebruikelijk dat

het beschikbare budget volledig wordt benut. Onderuitputting zou betekenen dat

het overschot terugvloeit en dat de inrichting niet meer over het geld kan beschikken.

Overigens bood de centrale directie de inrichtingen de gelegenheid om hun over-

schotten over te hevelen naar het volgende jaar. Binnen de comptabele wetgeving is
het mogelijk om overschotten weg te strepen tegen tekorten die elders in de sector

zijn ontstaan. Boekhoudkundig vloeit het geld van een inrichting dan in het ene jaar

terug, terwijl het in het volgende jaar aan het budget wordt toegevoegd. De inrichtin-

gen in het onderzoek maakten van deze 'reserveringsmogelijkheid' gebruik om te

'sparen' voor toekomstige uitgaven, zoals extra opleidingen of buitengewone per-

soneelslasten.

Maar die gedachte was kennelijk ook in andere inrichtingen opgekomen. Aan het

eind van het boekjaar waren er zo veel inrichtingen met een budgetoverschot (en zo

weinig met een tekort) dat elke inrichting niet meer dan de helft van het surplus kon

meenemen naar het volgend jaar. Voor de drie inrichtingen was dit een tegenvaller,

omdat hun toekomstplannen hiermee werden doorkruist en zij zich gedwongen

zagen om nog snel voor het eind van het jaar vrij grote bestedingen te doen. Een aan-

tal respondenten vond dit weinig efficiënt. Meer in het algemeen zag men echter in

de budgetoverschotten een bewijs dat het veld juist efficiënter met het beschikbare

geld omging. Voor de respondenten was het duidelijk dat er nu meer met het geld

kon worden gedaan. Het overschot werd nu evengoed geïnvesteerd in zaken die de

inrichting te pas kwamen. Men deed bijvoorbeeld iets extra's voor het personeel of

voerde aanpassingen aan het gebouw eerder dan gepland en ruimer opgezet door.

De budgettering leverde dus geen besparingen op, maar leidde volgens de respon-

denten wel tot verbetering van de kwaliteit in de inrichting.

5.2.2 Algemeen kwaliteitsoordeel van de centrale directie

De interviews op centraal niveau bevestigden op een aantal punten de indrukken in

het veld. Zo onderstreepten de meeste respondenten van de afdelingen van de direc-

tie D&J dat het lokale management veel beter in staat was om'maatwerk' te leveren

bij beslissingen over personeelsaangelegenheden en materiële aangelegenheden.

Tevens nam men aan dat er in de inrichtingen nu sneller kon worden gewerkt, omdat

er bij de afhandeling van zaken geen wachttijden meer zouden zijn.
Toch was niet iedereen bij de centrale directie ervan overtuigd dat de effectiviteit en

de efficiency van de bedrijfsvoering waren toegenomen. Vooral bij de eerste inter-

viewronde werden er de nodige kritische kanttekeningen gemaakt. Zo merkten som-

mige respondenten op dat meer mensen zich bezighielden met hetzelfde werk sinds
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de uitvoerende taken van de centrale afdelingen waren overgegaan naar het veld. De

acquisitie voor de gedetineerdenarbeid zou bijvoorbeeld veel meer tijd in beslag ne-

men nu deze per inrichting verspreid over het land plaatsvond.

Anderen vroegen zich af of het veld wel voldoende deskundigheid in huis had om de

nieuwe taken op personeels- en financieel gebied aan te kunnen. Deze responden-

ten constateerden dat er in het veld zwaardere functies waren ontstaan, maar dat
de kwaliteit van het personeel nauwelijks was toegenomen. Over het algemeen was

namelijk het oude, zittende personeel in de nieuwe functies terechtgekomen en

waren de extra opleidingen volgens hen niet toereikend geweest om deze mensen

op het vereiste niveau te brengen.

Niet iedereen liet zich in deze termen over het veld uit. De meerderheid van de res-

pondenten benadrukte de voordelen van de deconcentratie en vertrouwde erop dat
het veld met meer overzicht, discipline en creativiteit met de beschikbare middelen

zou omgaan. Een aantal respondenten vreesde echter dat het veld vooral bij com-

plexe aangelegenheden inschattingsfouten zou maken en dat er daardoor financiële

tekorten zouden ontstaan.

Bij de tweede interviewronde waren deze negatieve geluiden nauwelijks meer te

horen. Het vertrouwen in de kwaliteit van het veld was ook bij de pessimisten onder

de respondenten aanzienlijk gegroeid. Dat kon ook moeilijk anders, want het was

inmiddels bekend dat bijna alle inrichtingen het jaar 1994 zouden afsluiten met een

overschot op het budget. Van ondoelmatig beheer konden de inrichtingen dus niet

worden beschuldigd. Duidelijk was geworden dat de uitgaven in de sector onder

controle waren gebracht en dat beschouwden de respondenten als een belangrijk

winstpunt.31

Desondanks behield men op het departement de nodige reserves. Een aantal respon-

denten gaf aan dat de overschotten in het veld op zich niet bewezen dat de kwaliteit

van de bedrijfsvoering in de inrichtingen was toegenomen, omdat (zoals één respon-

dent het uitdrukte) `de cijfers niet gekoppeld zijn aan de prestaties die geleverd zijn'.

Bedoeld werd dat het bij alle beheerinformatie die men uit de inrichtingen kreeg

toegeleverd voor de directie onduidelijk bleef hoe het werkelijk zat met inhoudelijke

zaken als de werkomstandigheden voor het personeel en de kwaliteit van het pri-
maire proces.

Hier wreekte zich wat al eerder aan de orde kwam: het overzicht van de centrale

directie op de kwalitatieve processen in de inrichtingen was minder ontwikkeld dan

31 Ook op centraal niveau kon niemand ons vertellen wat de deconcentratie aan besparingen had opgele-

verd. Het financieel rendement van de operatie kon niet worden vastgesteld, omdat zowel de kosten als

de opbrengsten niet los kunnen worden gezien van andere, gelijktijdige ontwikkelingen. Zo zorgden de

zwaardere functies in het veld voor extra uitgaven, maar deze uitgaven waren verdisconteerd In de mas-

terplanoperatie (zie hoofdstuk 3) en waren dus niet herleidbaar. Hetzelfde gold voor de opbrengsten. De

afslanking van de centrale directie had het een en ander moeten opleveren. Volgens veel respondenten

was er op dit vlak te weinig gebeurd. Anderen ontkenden dit en wezen op het feit dat de formatie van de

directie niet was toegenomen, terwijl de omvang van het veld door de achtereenvolgende capaciteits-

uitbreidingen sterk was gegroeid.
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de blik op de beheersmatige aspecten van de bedrijfsvoering. De deconcentratie had

de uitgaven van de organisatie onder controle gebracht maar haar uitkomsten of

resultaten niet. De meeste respondenten moesten dan ook het antwoord schuldig

blijven op de vraag of de deconcentratie de kwaliteit van de inrichtingen had verbe-

terd. Men wist daar eenvoudigweg te weinig van. Anderen waren van mening dat de

preoccupatie met beheerzaken ten koste was gegaan van de kwaliteit van het pri-

maire proces.

'De inrichtingen blijven binnen hun budget, maar dit gaat ten koste van de kwa-

liteit, doordat zij bijvoorbeeld plaatsen niet bezetten in de executieve dienst. (...)

En dat alleen maar om geld mee te kunnen nemen naar volgend jaar of om vier

keer hun deur over te kunnen laten schilderen.'

Sommige respondenten beweerden juist het tegendeel: het veld ging efficiënter met

de mensen en middelen om en het primaire proces werd beter verzorgd dan ooit.

'De kwaliteit binnen de inrichtingen is verbeterd. De kwaliteit van het primaire

proces ook. Wat er gebeurt, is dat de AD's binnen de inrichting door-deconcentre-

ren. Het is een goede zaak dat de units verantwoordelijk zijn. De mensen raken

meer betrokken bij de zaak. Het komt het functioneren ten goede als je over de

middelen beslist.'

De meningen op dit punt liepen dus sterk uiteen. Wellicht kunnen de resultaten van

de enquêtes onder piw'ers en gedetineerden uitwijzen welke opvatting juist was.

5.3 De kwaliteit van het primaire proces

Welke invloed heeft de deconcentratie gehad op het primaire proces van de peniten-

tiaire inrichtingen, in het bijzonder op de omgang tussen piw'ers en gedetineerden?

Deze vraag proberen we te beantwoorden aan de hand van de resultaten van de

enquêtes onder de piw'ers en gedetineerden van de drie inrichtingen. In hoofdstuk 2

werd de opzet van de enquêtes beschreven. Met de piw-enquête werd het werkkli-

maat in de executieve dienst in kaart gebracht, terwijl de gedetineerden-enquête een

inschatting opleverde van de kwaliteit van het leefklimaat in de inrichtingen. Beide

enquêtes zijn tweemaal afgenomen.

De piw-enquête had betrekking op een aantal onderwerpen. Op de eerste plaats

werd aan de hand van vier structuurkenmerken nagegaan of de werkomstandighe-

den van de piw'ers onder invloed van de deconcentratie structureel zijn veranderd.

Daarnaast bevatte de piw-enquête vragen over de relatie met de gedetineerden en

over het personeelsbeleid in de inrichting. Ten slotte dienden de piw'ers een aantal

vragen te beantwoorden over de kwaliteit van het primaire proces in hun inrichting.

Zij gaven hun oordeel over de mate van efficiëntie van de werkwijzen in de execu-

tieve dienst en de effectiviteit van het werk met het oog op de doelstellingen van de
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organisatie. Andere vragen handelden over het welbevinden van de piw'ers in hun

werk. De antwoorden op al deze vragen werden gecombineerd tot een algemeen kwa-

liteitsoordeel.

De gedetineerden-enquête bevatte vragen over de relatie met de piw'ers, de effecti-

viteit van de detentie, de mate van efficiëntie van de organisatie op hun afdeling en

over de sfeer in de inrichting. Ook hier werden de antwoorden gebundeld tot één
samengesteld kwaliteitsoordeel.

Na beide enquêterondes werden de antwoorden van de piw'ers en gedetineerden

verwerkt tot rapportcijfers tussen 0 en 10 (zie ook bijlage 6). Het oordeel van de

piw'ers en de gedetineerden kon zo worden uitgedrukt in een score op een van de

volgende schalen:

1 de betrokkenheid van piw'ers bij de besluitvorming op hun afdeling;

2 de mate van delegatie van taken en verantwoordelijkheden in de executieve dienst;

3 het gebruik van gespecificeerde procedurevoorschriften op de afdelingen;

4 de mate van informeel overleg op de afdeling;

5 het gehalte van de relatie met de gedetineerden;

6 de kwaliteit van het personeelsbeleid binnen de inrichting;

7 de kwaliteit van de organisatie volgens de piw'ers;

8 de kwaliteit van de detentie volgens de gedetineerden.

De acht schalen corresponderen met de genoemde onderwerpen van beide enquê-

tes. De gemiddelde scores op de eerste zeven schalen drukken het oordeel uit van de

piw'ers over hun werkomstandigheden en de kwaliteit van de organisatie. De scores

op de achtste schaal geven aan hoe de gedetineerden de kwaliteit van het leefklimaat

in hun inrichting kwalificeerden.

De uitkomsten van beide enquêtes zullen gecombineerd worden weergegeven. Per

inrichting worden de scores op de acht schalen en bij beide enquêterondes opge-

somd en kort besproken. Bij de interpretatie van de resultaten gaat het niet zozeer
om de hoogte van de scores als wel om de vraag of de scores op de schalen van beide

enquêterondes veranderd zijn. Een verschuiving in de scores zou namelijk op de in-

vloed van de deconcentratie kunnen wijzen. Nadat we de resultaten van de piw- en

gedetineerden-enquête per inrichting hebben besproken, behandelen we de resulta-

ten in een breder verband en staan we stil bij de betekenis van deconcentratie voor

het primaire proces van de drie inrichtingen.

Zwaag

De resultaten van beide enquêtes voor Zwaag zijn samengevat in tabel 4. De gemid-

delde schaalscores uit de enquêterondes zijn in de tabel opgenomen. Daarnaast is

aangegeven of de score op een schaal bij de tweede ronde statistisch significant ver-

schilt van de score bij de eerste meting.

Wat kunnen we op grond van de resultaten vaststellen? Op drie van de acht schalen

wijkt de gemiddelde score bij de tweede meting niet of nauwelijks af van de score bij

de eerste meting.32 Dit geldt voor procedurespecificatie, informeel overleg en perso-

neelsbeleid. Op deze terreinen is er in Zwaag in de tussenliggende tijd volgens de



Deconcentratie en de kwaliteit van do bedrijfsvoering

Tabel 4: Gemiddelde schaalscores Zwaag bij belde enquêterondes

organisatie-aspect
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eerste meting tweede meting

besluitvorming 4,6 3,8'

mate van delegatie 5,5 5,1

procedurespecificatie 4,0 4,0

informeel overleg 5,9 5,8

relatie gedetineerden 7,2 6,9*

personeelsbeleid 3,8 3,8

kwaliteit organisatie (volgens piw'ers) 5,7 5,5

kwaliteit detentie (volgens gedetineerden) 4,8 4,4-

* Verschil In scores significant (p<0,05).

piw'ers dus niets veranderd. In hun ogen was er geen sprake van een afname van ge-

specificeerde handelingsvoorschriften of toename van het belang van het informeel

overleg. Hun waardering van het personeelsbeleid in de inrichting veranderde even-

min.

De score op de schaal kwaliteit van de organisatie lijkt licht te zijn gedaald. Het alge-

meen gemiddelde op deze gecombineerde maat kwam bij de eerste ronde uit op 5,7

en bij de tweede ronde op 5,5. De afname is echter niet significant. De scores op de

vier overige schalen zijn wel significant afgenomen. In het bijzonder de resultaten op

de schalen besluitvorming en mate van delegatie druisen in tegen de verwachtingen.

Op grond van de uitgangspunten van de interne deconcentratie mocht juist worden

verwacht dat de betrokkenheid van de piw'ers bij de besluitvorming op en rond de

werkvloer zou toenemen en dat hun meer taken en verantwoordelijkheden zouden

worden toevertrouwd. Zover is het in Zwaag blijkbaar niet gekomen. Integendeel

zelfs, de piw'ers hadden bij de tweede enquêteronde minder het idee bij beslissin-

gen betrokken te zijn en gaven aan dat er minder aan hen werd overgelaten. De sco-

res op de schalen relatie gedetineerden en kwaliteit van de detentie zijn ook gedaald.

Volgens de piw'ers is de relatie met de gedetineerden in de periode tussen de beide

enquêterondes verslechterd, terwijl de gedetineerden op hun beurt de kwaliteit van

de detentie bij de tweede ronde lager inschatten dan bij de eerste.

Al met al ziet het beeld van de enquêteresultaten er voor Zwaag niet bepaald gunstig

uit. De ontwikkelingen op het gebied van organisatiekenmerken bleven achter bij de

verwachtingen en er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit van het werk- en leefklimaat

in de periode tussen beide enquêterondes onder druk is komen te staan. Voordat we

hier dieper op ingaan, bespreken we de resultaten van beide enquêtes in Den Bosch

en De Schie.

32 Alle gemiddelde schaalscores die zijn vermeld in deze ende volgende tabellen zijn gecorrigeerd voorde

(mogelijke) invloed van steekproefverschillen. Zie verder bijlage 6.
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Tabel 5: Gemiddelde schaalscores Den Bosch bij beide enquéterondes

organisatie-aspect

84

eerste meting tweede meting

besluitvorming 4,3 4,8

mate van delegatie 5,9 5,8

procedurespecificatie 4,0 4,1

informeel overleg 5,2 5,4

relatie gedetineerden 7,4 7,3

personeelsbeleid 4,1 3,7

kwaliteit organisatie (volgens piw'ers) 5,1 5,2

kwaliteit detentie (volgens gedetineerden) 4,3 4,3

Den Bosch

Zoals we hebben kunnen zien in hoofdstuk 2 was er in Den Bosch bij de piw-enquête

sprake van een aanzienlijke terugval in het deelnemingspercentage. Bij de eerste

ronde bedroeg de deelname 91%, bij de tweede ronde slechts 44%. De kans bestaat

dat de grote uitval van respondenten niet toevallig was. Uit nadere analyses bleek

echter dat beide groepen respondenten dezelfde opbouw hadden. Op belangrijke

achtergrondvariabelen als leeftijd, ervaring en opleidingsgraad verschilde de eerste

groep piw'ers niet van de tweede groep. Ondanks de afname in het deelnemingsper-

centage kunnen we er dus nog steeds van uitgaan dat de resultaten uit beide enquê-

terondes vergeleken kunnen worden (Zie verder bijlage 6). In tabel 5 zijn de resulta-

ten van de enquêtes in Den Bosch weergegeven.

Een blik op de tabel leert ons dat de gemiddelde score bij de tweede meting op geen

van de acht schalen significant afwijkt van de score bij de eerste meting. De verschil-

len in scores op besluitvorming en personeelsbeleid lijken misschien vrij groot, maar

ze zijn niet significant. We concluderen dat er zich in de onderzoeksperiode geen

verschuivingen hebben voorgedaan in het werkklimaat van de piw'ers en dat de kwa-

liteit van het primaire proces zowel door de piw'ers als door de gedetineerden nog

even hoog wordt ingeschat.

Gelet op het verloop van de interne deconcentratie in de begeleidingssector van Den

Bosch zijn deze resultaten enigszins verrassend. In het kader van de verzelfstandi-

ging van de teams hadden de piw'ers in de periode vóór de tweede enquêteronde al

met de nodige veranderingen te maken gekregen, zoals de differentiatie van het regi-

me, de invoering van het strikt teamgebonden werken en de decentralisatie van de

personeelsinzet. Gezien deze ontwikkelingen hadden we verwacht dat een aantal

schaalscores zou zijn veranderd, bijvoorbeeld dat er meer taken aan de piw'ers

gedelegeerd zouden zijn en dat het informeel overleg zou zijn toegenomen. Deze
verwachtingen zijn niet uitgekomen. Misschien speelt de grote uitval van responden-

ten hierbij toch een rol; wellicht waren de resultaten bij de tweede enquêteronde

anders geweest als meer piw'ers de vragenlijst hadden ingevuld. Maar er zijn ook

andere verklaringen mogelijk voor het uitblijven van effecten van deconcentratie.

Voordat we daarop ingaan, eerst de resultaten uit De Schie.



Deconcentratie en de kwaliteit van de bedrijfsvoering

Tabel 6: Gemiddelde schaalscores De Schie bij beide enquêterondes

organisatie-aspect

besluitvorming

mate van delegatie

procedurespecificatie

informeel overleg

relatie gedetineerden

personeelsbeleid

kwaliteit organisatie (volgens piw'ers)

kwaliteit detentie (volgens gedetineerden)
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eerste meting tweede meting

3,7 3,5

5,0 5,1

5,1 5,2

4,3 5,1'

7,3 6,9

2,4 3,2'

5,1 5,1

4,2 4,1

Verschil in scores significant (p<0,05).

De Schie

Tabel 6 toont de resultaten van de enquêtes onder piw'ers en gedetineerden uit De

Schie. Ook hier zijn de verschuivingen over het algemeen niet groot.

Op vijf van de acht schalen wijkt de gemiddelde score bij de tweede meting niet of

nauwelijks af van de score bij de eerste meting. Dit geldt voor besluitvorming, mate

van delegatie, procedurespecificatie en het kwaliteitsoordeel van zowel piw'er als

gedetineerden. Het oordeel van de piw'ers over de genoemde structuurkenmerken

is in de tussenliggende tijd niet veranderd. De kwaliteit van het primaire proces in

De Schie is in de ogen van piw'ers én gedetineerden nagenoeg hetzelfde gebleven.

De score voor de relatie met de gedetineerden is gedaald, maar de afname is niet

significant. De scores voor informeel overleg en personeelsbeleid zijn gestegen. Op

deze laatste resultaten gaan we kort in.

In hoeverre voeren de piw'ers onderling en met anderen op informele wijze overleg?

Het gemiddelde op deze schaal bedroeg bij de eerste ronde 4,3. Bij de tweede ronde,

ruim anderhalf jaar later, was de score opgelopen tot 5,1. De stijging houdt wellicht

verband met het feit dat de piw'ers van De Schie strikter in teamverband zijn gaan

werken. Zaken als vervanging bij ziekte en het plannen van verlof worden in eerste

instantie nu meer dan vroeger in de teams zelf geregeld. Mogelijk is het informeel

overleg hierdoor toegenomen. Teamgebonden werken is weliswaar geen direct effect

van de deconcentratie-operatie, maar een ver doorgevoerde teamstructuur past wel

in het beeld van de interne deconcentratie (werken in kleinere eenheden).

De waardering van de piw'ers voor het personeelsbeleid is gestegen van 2,4 naar

3,2. De toename is voor een deel een direct gevolg van de deconcentratie. De per-

soneelsafdeling van de inrichting kan tegenwoordig voor de piw'ers meer zaken zelf

afhandelen en tegelijkertijd zijn de AH's zich meer gaan bezighouden met de perso-

neelszorg in hun teams. Dit brengt het personeelsbeleid dichter bij de piw'ers, met

als. gevolg dat hun waardering daarvoor is gestegen. 33

33 Wat ook een rol heeft gespeeld, was de afwikkeling van de gijzelingen die zich in De Schie hadden voor-

gedaan. De rol van het management daarbij en de houding tegenover het personeel werden in de in-
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Als we de resultaten overzien, mogen we stellen dat de gevolgen van de deconcen-

tratie voor de piw'ers en gedetineerden van De Schie beperkt zijn gebleven. Grote

verschuivingen hebben zich in de periode tussen beide metingen niet voorgedaan.

Alleen de toename van het informeel overleg en de gestegen waardering voor het

personeelsbeleid mogen in verband worden gebracht met het deconcentratiepro-

ces.

86

Algemeen beeld van de resultaten

Welke invloed heeft de deconcentratie gehad op het primaire proces van de inrich-

tingen? De enquêtegegevens leveren op het eerste gezicht een gemengd beeld op.

De kwaliteit van het primaire proces in Zwaag is iets teruggelopen, terwijl het ni-

veau zich in Den Bosch en in De Schie volgens de piw'ers en de gedetineerden heeft
gestabiliseerd.34 In Zwaag trad er in de periode dat de deconcentratie in de inrich-

ting werd geïmplementeerd een verslechtering op van het werk- en leefklimaat.

Hiermee is niet gezegd dat de deconcentratie de enige oorzaak is geweest van de

afnemende resultaten.35 We denken dat die wel een belangrijke rol heeft gespeeld.

Uit de interviews die in Zwaag werden gehouden, kwam naar voren dat de interne

deconcentratie in Zwaag een moeizaam verloop had (zie paragraaf 4.1.3). De orga-

nisatie in de begeleidingssector onderging ingrijpende veranderingen, maar bij de

tweede interviewronde waren de AH's nog op zoek naar hun nieuwe rol. Zij waren

naar eigen zeggen te druk bezet en duidelijk onzeker over wat van hen in de nieuwe

situatie werd verwacht. De aansturing van de teams verliep in die periode verre van

optimaal en de resultaten van de enquêtes weerspiegelen dat.

In Den Bosch en De Schie waren er weinig verschillen zichtbaar tussen de eerste

en tweede ronde. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de gevolgen van de deconcen-

tratie zich nu eenmaal niet uitstrekken tot op het niveau van piw'ers en gedetineer-

den of dat ze niet sterk genoeg zijn geweest om van invloed te zijn op de kwaliteit

van het primaire proces. Afgaand op de ervaringen in Zwaag en gelet op de doelstel-

richting hoog gewaardeerd. Overigens gold voor Den Bosch hetzelfde. Ook daar deed zich in de periode

tussen beide enquéteronde een gijzelingsdrama voor.

34 Voor de goede orde zij vermeld dat de kwaliteit in Zwaag weliswaar is gedaald, maar dat zowel de piw'ers

als de gedetineerden in Zwaag die kwaliteit ook bij de tweede enquéteronde hoger aanslaan dan in beide

andere inrichtingen.

35 Ook de veranderingen die zich in de gedetineerdenpopulatie hebben voorgedaan, kunnen een rol hebben

gespeeld. Zowel Zwaag, Den Bosch als De Schie kreeg in de periode tussen beide enquéterondes te maken

niet een 'verzwaring' van de gedetineerden populatie. Bij de tweede enquéteronde was de gemiddelde

verblijfsduur van de gedetineerden namelijk langer en de opgelegde straffen (voor hen die al waren 'af-

gestraft') bovendien hoger dan bij de eerste enquêteronde (zie bijlage 6). De veranderingen in de gedeti-

neerdenpopulatie zijn niet van invloed geweest op de resultaten van de gedetineerden-enquéte. Alle in

de tekst gepresenteerde scores van deze enquéte zijn namelijk gecorrigeerd voor deze verschillen. Maar

omdat deze correctie bij de piw-enquéte niet mogelijk is, kan het zijn dat de verzwaring van de gedeti-

neerdenpopulatie de resultaten van de piw-enquéte heeft beïnvloed. Algemeen wordt aangenomen dat

een verzwaring van de gedetineerdenpopulatie het de piw'ers moeilijker maakt om een goede relatie met

de gedetineerden te onderhouden en de doelstellingen van de detentie waar te maken.
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lingen van de interne reorganisatie in Den Bosch en De Schie achten wij dit echter

niet waarschijnlijk.

Veel waarschijnlijker is dat de tweede enquêteronde in elk van de drie inrichtingen

in feite te vroeg werd gehouden om de definitieve effecten van de deconcentratie

voor het werk- en leefklimaat van piw'ers en gedetineerden vast te stellen. Zowel in

Den Bosch, De Schie als Zwaag was de interne deconcentratie nog niet afgerond. In
de begeleidingssector van Den Bosch was het veranderingsproces nog het verst ge-

vorderd, maar ook in deze inrichting gaven enkele respondenten aan dat de reorga-

nisatie het niveau van de piw'ers nog niet werkelijk had bereikt. De piw'ers hadden

als groep hun takenpakket nog niet zien worden uitgebreid. Dat was wel de bedoe-

ling, net als in De Schie en Zwaag, maar zover was men in het najaar van 1993 nog

niet gekomen.

De implicatie van dit alles is dat de vraag of de deconcentratie de kwaliteit van het

primaire proces heeft verbeterd of juist heeft aangetast uiteindelijk onbeantwoord

blijft. In de andere sectoren van de drie inrichtingen waren de effecten van de decon-

centratie overwegend positief, maar in de begeleidingssector waren de gevolgen van

de (interne) deconcentratie nog onvoldoende uitgekristalliseerd om de definitieve
effecten ervan op het werk- en leefklimaat van piw'ers en gedetineerden op te kun-

nen tekenen.

Toch valt er op grond van de verzamelde gegevens over deze kwestie nog het een en

ander te zeggen. Bij de piw-enquête bleek er na beide enquêterondes in elk van de

drie inrichtingen een vrij sterk verband te bestaan tussen het kwaliteitsoordeel van

de piw'ers en de scores op de overige zes schalen. In het algemeen viel het kwaliteits-

oordeel hoger uit naarmate:

1 de scores op de schalen besluitvorming, mate van delegatie, informeel overleg,

relatie met de gedetineerden en/of personeelsbeleid hoger zijn;

2 de score op de schaal procedurespecificatie lager is.36
In werkelijkheid waren de scores op deze schalen in Zwaag, Den Bosch en De Schie

bij de tweede enquêteronde niet of onvoldoende in de aangegeven richting veran-

derd om de score voor de kwaliteit te laten toenemen. Maar het verband tussen de

verschillende schalen maakt tegelijkertijd duidelijk wat de mogelijke resultaten van

de interne deconcentratie zijn. Want als men erin slaagt om bijvoorbeeld de betrok-

kenheid van de piw'ers bij de besluitvorming op de afdeling te vergroten, meer taken

aan hen over te laten en hun waardering voor het personeelsbeleid te laten stijgen,

kortom als de interne deconcentratie op piw-niveau succesvol zou zijn, dan is de

kans groot dat de kwaliteit van de organisatie door de piw'ers hoger zal worden in-

geschat.
De resultaten van het onderzoek bieden dus empirische steun aan de veronderstel-

ling dat de deconcentratie de kwaliteit van het primaire proces kan verbeteren. Het

36 De meervoudige correlatie van de genoemde schalen met het kwaliteitsoordeel van de piw'ers verschilde

in alle zes steekproeven significant van 0 en bedroeg gemiddeld 0,53.
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onderzoek toont echter ook aan dat het in Zwaag, Den Bosch en De Schie in het na-

jaar van 1993 nog niet zover was.



Summary

The deconcentration of the Dutch

prison,system

Until some years ago the management of the Dutch penitentiaries was minutely

stipulated by the central directorate of the ministry of Justice. Almost all decisions

concerning personnel and prisoners were taken at this central level and carried out

by staff members of the directorate. The so-called deconcentration-operation put

an end to this situation. In some areas the decision powers of the prison governors

were extended and the accompanying executive tasks were given to the administra-

tive personnel of the institutions. The WODC investigated the consequences of the

deconcentration by interviewing staff members of the directorate on the one hand

and the management and personnel of three penitentiaries on the other, and by

setting up surveys of prison officers and prisoners.

The deconcentration of the prison system was a complex and lengthy process. To

enable the penitentiaries to enforce the new powers and execute the new tasks

properly, all processes in the personnel, financial and material domain had to be

described, the personnel in these areas had to be trained and some of their positions

had to be re-evaluated. To enable the central directorate to coordinate the decen-

tralized management a system of planning and control had to be developed and

several automated data systems had to be installed in the administrative areas of

the penitentiaries. On January 1, 1992, when the last competences were conveyed to

the institutions, some of the prior conditions of the deconcentration still had to be

met. Consequently, it took some time before there was a real change in the relation-

ship between the central directorate and the institutions.

As a result of the deconcentration most penitentiaries changed their organizational

structure. The three penitentiaries under investigation all showed a tendency to

transfer responsibilities to lower levels within the institution. The objective of this

reorganization, which we call the internal deconcentration, was to divide the institu-

tion into separate units and sections, making each of them as autonomous as possi-

ble. To this end several provisions had to be made, such as adjusting the consultative

structure and the development of a specified budgetary arrangement. Because these

preconditions were not easily fulfilled, the internal deconcentration proved to be a

complex and lengthy operation too. In each of the three penitentiaries the reorgani-

zation was not complete when the interviews were concluded.

The deconcentration affected the quality of the work in the various fields in a differ-

ent way. In some areas, like personnel, procedures can now be executed with much

more ease and speed than before. In other areas, such as in the prison factories, the

deconcentration caused some personnel problems. In general, however, the results
were clearly favourable. After a period of time the local management had ample
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opportunities to make their own decisions in personnel, financial and material

matters. Most of the interviewees claimed that the resources now were being used

far more efficiency than before. Some staff members of the central directorate

expressed that the deconcentration might have had a detrimental effect on the

quality of the detention climate. Yet the results of the surveys of prison officers and

prisoners showed that the consequences for the so-called `primary process' in the
three penitentiaries have been limited.

On the basis of this study it can be concluded that the deconcentration has pro-

duced a number of benefits. First, the sharp division of central and decentralized
decision powers has made the organizational structure of the Dutch prison system

much more transparent. Second, the welfare of the prison personnel has gone up
markedly. Third, since each institution gets its own budget, the total expenditures of

the prison system can be foreseen much easier. Whether the efficiency of the entire

organisation has been improved, couldn't be ascertained. Due to concomitant devel-

opments in the area of the prison system the costs or savings of the deconcentration-

operation remain unclear. Moreover, the interviewees of the central directorate dis-

agreed on whether the deconcentration had raised the efficacy of the organisation.

Results indicate that the central directorate lacks the instruments to monitor the

quality of the local management. To get a better picture of the performances of the

penitentiaries, the central directorate should therefore develop a system of quality

checks.



Résumé

La déconcentration du régime

pénitentiaire aux Pays-Bas

11 y a peu de temps encore, la gestion des établissements pénitentiaires néerlandais

était déterminée en détail par la Direction centrale de 1'Accueil des délinquants et

des Etablissements pour délinquants juvéniles du ministère de la Justice. Toutes les

décisions importantes dans le domaine de la politique et de la gestion, étaient prises

par la Direction centrale, qui veillait également à leur mise en oeuvre. L'opération de

déconcentration a mis fin à cette situation. Le pouvoir de décision des directeurs

d'établissement a été élargi dans un certain nombre de domaines et les activités

liées à la mise en oeuvre des décisions ont été déléguées au personnel administratif

des établissements. Le WODC a étudié les conséquences de l'opération de déconcen-

tration par l'intermédiaire d'entretiens avec du personnel des services aussi bien

centraux qu'extérieurs et d'enquêtes réalisées auprès de personnels pénitentiaires et

de détenus dans trois établissements.

La déconcentration du régime pénitentiaire néerlandais a été une opération com-

plexe et de longue haleine. Pour que les personnels des établissements soient en

mesure d'exercer leurs nouveaux pouvoirs et d'exécuter les nouvelles taches qui en

résultent sur le plan du personnel, des équipements et des finances, ils ont dQ suivre

une formation, les fonctions ont du être redéfinies et des procédures ont dQ être

décrites. Afin de permettre à la Direction centrale de diriger dans les grandes lignes

les établissements pénitentiaires, un cycle de planification et de controle a dQ etre

élaboré et des systèmes administratifs automatisés ont d G être introduits dans les

différents services des établissements.

Lorsque, à partir du Ier janvier 1992, les derniers pouvoirs et taches furent délégués

aux établissements pénitentiaires, toutes les conditions annexes de la déconcentra-

tion n'avaient pas encore été remplies. C'est pourquoi la relation entre la direction

centrale et les établissements n'a pas changé de manière substantielle avant un cer-

tain temps.

Conséquemment à la déconcentration, la plupart des établissements ont subi une

réorganisation. Dans les trois établissements concernés par l'ëtude, 1'on a pu con-

stater en outre une tendance vers une délégation de responsabilités aussi bien nou-

velles que déjà existantes aux niveaux inférieurs. L'intégration à différents niveaux

de responsabilités dans le domaine de la politique et de la gestion a fait naltre au

sein des établissements des unités et des services relativement indépendants. Cet-

te déconcentration interne s'accompagne, elle aussi, de nombreuses conditions

annexes (telles que l'adaptation de la structure de communication et Fintroduction

d'un règlement de budgétisation interne), difficiles à remplir. A la fin de l'étude,

aucun des trois établissements n'avait achevé cette restructuration.
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La déconcentration a influencé de manière différente la qualité de la gestion dans les

divers secteurs des établissements. Dans certains domaines, tel celui du personnel,

les procédures sont désormais plus simples et plus rapides. Dans d'autres domaines,

tel celui du travail des détenus, la déconcentration a été difficile. En général, les

effets ont été plut8t positifs. Les établissements se sont avérés, au bout d'un certain

temps, parfaitement en mesure de prendre leurs propres décisions sur le plan du

personnel, des finances et des équipements. Selon la plupart des perronnes interro-

gées, les moyens disponibles sont mieux utilisés. Parmi le personnel de la direction

centrale, certains craignaient que la déconcentration n'ait une incidence négative

sur la qualité de l'accueil des détenus. Des enquêtes réalisées auprès de personnels

pénitentiaires et de détenus dans trois établissements ont montré, cependant, que

les effets de ce que l'on a appelé le processus primaire ont été (jusqu'à présent)

limités.

Tout bien considéré, la déconcentration a conduit indéniablement à des améliora-

tions. En premier lieu, grace à une répartition claire des pouvoirs centraux et exté-

rieurs, 1'organisation du régime pénitentiaire a gagné en clarté. En second lieu,

maintenant que les budgets sont fixés par établissement, les dépenses totales du

régime pénitentiaire sont plus faciles à prévoir et, en troisième lieu, le bien-être des

personnels pénitentiaire a augmenté. Quant à savoir si l'efficacité de 1'organisation

en général a été accrue, les données disponibles n'ont pas permis de fournir une

réponse. L'on ne sait pas non plus exactement ce que la déconcentration a conté ou

permis d'économiser. Pour ce qui est de l'accroissement de l'efficacité de la gestion,

les avis sont partagés au niveau central. Pour obtenir une meilleure idée de la qualité

des processas de gestion décentralisés, la direction centrale devrait s'orienter vers
l'élaboration de controles de qualité.
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Samenstelling van de begeleidingscommissie'

Voorzitter:

dr. P.H. van der Laan, programmaco&rdinator, WODC (Ministerie van Justitie)

Secretaris:

M. Brouwers, onderzoekmedewerker, WODC (Ministerie van Justitie)

Leden:

J.C.N. Duindam, algemeen directeur, Penitentiaire Inrichtingen De Schie, Rotterdam

ing. A.P.J. Kortekaas, plv. hoofd van de hoofdafdeling Personeel van de directie Delinquen-

tenzorg en Jeugdinrichtingen, tevens lid van de Projectgroep Deconcentratie II

dr. M. Moerings, criminoloog, Willem Pompe Instituut (Rijksuniversiteit Utrecht)

drs. B. Molenkamp, algemeen directeur, Penitentiaire Inrichtingen Breda
drs. P.A.W. Scheffelaar Klots, algemeen directeur, Penitentiaire Inrichtingen De Leuvense

Poort, Den Bosch

C. Troost, unitdirecteur, huis van bewaring, Zwaag

drs. G. Versluis, regiomanager Noord-Oost, tevens voorzitter van de Projectgroep Decon-

centratie II

P. Visarius, beleidsmedewerker, afdeling Beleidsontwikkeling van de directie Delinquenten-

zorg en Jeugdinrichtingen, tevens secretaris van de Projectgroep Deconcentratie II

drs. F. Zorge, medewerker, afdeling Beleidsinformatie van de directie Delinquentenzorg en

Jeugdinrichtingen.

1 Een aantal van de genoemde personen heeft inmiddels een andere functie. Gedurende de looptijd van het

onderzoek veranderde de begeleidingscommissie meermalen van samenstelling. Deze samenstelling Is het

meest representatief.
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Personeelsmandaat D&J

Besluit van de Minister van Justitie van 19 februari 1992, nr. 178249/92/ D&J betreffende

de mandatering van personele beheersbevoegdheden aan directeuren van inrichtingen

ressorterende onder de Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen (Mandaatbesluit

personele beheersbevoegdheden inrichtingen Directie D&J).

De Minister van Justitie

Overwegende dat het in het kader van de voorgenomen deconcentratie van de personeels-

functie wenselijk is dat directeuren van inrichtingen ressorterende onder de Directie

Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen bevoegd zijn tot het behandelen en afdoen van

personeelsaangelegenheden binnen de onder hun beheer staande inrichtingen en dat

daartoe bevoegdheden op personeelsgebied aan hen dienen te worden gemandateerd;

Overwegende dat bij besluit van 23 juni 1989, nr. 460 PDJ 89 een aantal inrichtingen is

aangewezen om te fungeren als pilotinrichting ter zake van het krachtens mandaat uit-

oefenen van in genoemd besluit limitatief opgesomde bevoegdheden op personeelsgebied;

Overwegende dat krachtens besluit van de Projectgroep deconcentratie II van 10 decem-

ber 1991 thans generiek overdragen van vorenvermelde bevoegdheden aan de directeu-

ren van de inrichtingen ressorterende onder de Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrich-

tingen voorgestaan wordt;

Besluit:

Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder directeur: de directeur, de algemeen directeur dan wel

de geneesheer-directeur van een onder de Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtin-

gen van het Ministerie van Justitie ressorterende inrichting, op wie dit besluit schriftelijk

door of namens de Minister van Justitie van toepassing is verklaard.

Artikel 2
De directeur is ten aanzien van personeelsleden die werkzaam zijn bij de onder zijn

beheer staand inrichting bevoegd tot het namens de Minister van Justitie uitoefenen van

personele beheersbevoegdheden, zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage

en toelichting.
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Artikel 3

De directeur oefent de in artikel 2 genoemde bevoegdheden uit met in achtneming van:

a. de door of vanwege de Minister van Justitie gegeven bijzondere aanwijzingen;
b. de door of vanwege de Minister van Justitie vastgestelde partementale regels;

c. de voor de gehele rijksdienst vastgestelde regels.
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Artikel 4

De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit van kracht zijnde machtigingen tot

het namens de Minister van Justitie uitoefenen van personele beheersbevoegdheden wor-

den ingetrokken voor zover zij aan een directeur zijn verleend en betrekking hebben op

de in artikel 2 vermelde bevoegdheden.

Artikel 5

Het Mandaatbesluit bevoegdheden personeelsbeheer pilotinrichtingen D.G.J.D. van 23 juni
1989, nr. 460 PDJ 89 wordt ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Mandaatbesluit personele beheersbevoegdheden

inrichtingen Directie D&J'.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en werkt terug

tot en met 1 januari 1992.

's-Gravenhage, 19 februari 1992

De Minister van Justitie,

Namens de Minister,

Het Hoofd van de Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen

Mr. H.B. Greven, wnd.Bijlage behorende bij het besluit van 19 februari 1992,

nr. 178249/92/D&J betreffende Mandaatbesluit personele beheersbevoegdheden

inrichtingen Directie D&J.

Het Algemeen Rijksambtenarenreglement (Stb. 1931, nr. 248)

Hoofdstuk 11

aanstelling

artikel 7 lid 2 **

antecedentenonderzoek

artikel 8 lid 1 **

aanstellingskeuring

artikel 9 **
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artikel 9a lid 1 t/m 3

artikel 10

akte van aanstelling

artikel 12 t/m 12c "

Hoofdstuk IV
werktijd regeling

artikel 21 lid 1 en 4

Hoofdstuk V

verlening van vakantie

artikel 22

artikel 23

artikel 24

verlening van buitengewoon verlof van korte duur

artikel 33

artikel 33a lid 1

artikel 33b lid 1 t/m 3 en lid 6

artikel 33c

artikel 33d

artikel 33e lid 1

artikel 33f lid 2

ouderschapsverlof

artikel 33g

Hoofdstuk VI
bedrijfsgeneeskundige begeleiding

artikel 35 lid 2

artikel 36 lid 1, 2, 3, 4 en 6

artikel 37 lid 1, 3 en 4

artikel 38

bezoldiging in geval van ziekte

artikel 39 lid 5

artikel 41 lid 3 en 4

zwangerschaps- en bevallingsverlof

artikel 46

Hoofdstuk VII

verhuisplicht

artikel 55

andere betrekking op verzoek

artikel 57 lid 1 "
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opdragen andere werkzaamheden

artikel 58 lid 1 **

reis- en verblijfkosten

artikel 68

beoordelingen en functioneringsgesprekken

artikel 71 lid 1 t/m 3

instellen veiligheidsonderzoek

artikel 71a lid 1 **

studiefaciliteiten

artikel 75 **

ordemaatregelen

artikel 77 **

bijzondere beloning

artikel 79 lid 1 en 2 **

Hoofdstuk V111

opleggen disciplinaire straf

artikel 80 lid 3 **

disciplinaire straffen

artikel 81 lid 1 onder a t/m k, lid 2 en 3

verantwoording

artikel 82 lid 2 **

Hoofdstuk X

schorsing

artikel 91 **

ontslag op verzoek

artikel 94 lid 1 en 3 *"

Bezoldigingsbesluit Burgelijke Rijksambtenaren 1984

Hoofdstuk 11
inpassing hogere salarisschaal

artikel 5 lid 2 **

extra periodieke verhoging salaris

artikel 7 lid 2 **
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Hoofdstuk VI
het bepalen van de salarisschaal

artikel 24 lid 1 sub b **

het toekennen van het salaris, van een gratificatie als bedoeld in artikel 12a, van een

toelage als bedoeld in de artikelen 12b en 14 t/m 18a, van de vakantie-uitkering en

van de vergoeding voor extra diensten
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artikel 24 lid 3 sub b **

- het intrekken van een toelage ex artikel 12b

artikel 25 lid 3 **

Het Arbeidsovereenkomstenbesluit (Stb. 1931, nr. 354)

Hoofdstuk 11

indienstneming

artikel 5 lid 1

proeftijd

artikel 6a

antecedentenonderzoek

artikel 7 lid 1 **

geneeskundige keuring

artikel 8 **

artikel 8a lid 1 t/m 3

ondertekening arbeidsovereenkomst

artikel 9 lid 1 en 3 **

Hoofdstuk 111

bepaling van het loon

artikel 12 lid 1 **

vergoeding voor extra diensten

artikel 14a

werktijdregeling

artikel 20 lid 1 en 4

verlening van vakantie

artikel 21

artikel 22

artikel 23

verlening van buitengewoon verlof van korte duur

artikel 30b

artikel 30c lid 1

artikel 30d lid 1 t/m 3 en 6

artikel 30e

artikel 30f

artikel 30g

artikel 30h lid 2

ouderschapsverlof

artikel 30i

bedrijfsgeneeskundige begeleiding

artikel 31 lid 2

artikel 31a lid 1, 2, 3, 4 en 6
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artikel 31b lid 1, 3 en 4

artikel 31 c

- loon tijdens ziekte

artikel 32 lid 5

artikel 32b lid 3 en 4

- zwangerschaps- en bevallingsverlof

artikel 33c

- verhuisplicht

artikel 35a

- reis- en verblijfkosten

artikel 45

- beoordelingen en functioneringsgesprekken

artikel 46a lid 1 t/m 3

- instellen veiligheidsonderzoek

artikel 46b lid 1 **

- studiefaciliteiten

artikel 47 **

- ordemaatregelen

artikel 49 **

- bijzondere beloning

artikel 51 lid 1 en 2 **

- opleggen disciplinaire straf

artikel 53 lid 1 **

- disciplinaire straffen

artikel 54 lid 1 **

- verantwoording

artikel 55 **

- getuigschrift

artikel 59 **
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N.B. Bij alle met ** aangeduide artikelen geldt het mandaat niet ten aanzien van functio-

narissen wier functie ingedeeld is in de hoofdgroepen V en Vi van het BBRA 1984 (zie

toelichting).

Toelichting

De centralisatie van beheer binnen de rijksoverheid wordt de laatste jaren in toenemende

mate ervaren als belemmerend voor de slagvaardigheid van de organisatie. De behoefte

om de slagvaardigheid van het ambtelijk apparaat te vergroten heeft ook binnen het

departement van Justitie vorm gekregen in initiatieven om beheersbevoegdheden te

deconcentreren. Zo heeft de Staatssecretaris van Justitie bij beschikking van 27 februari

1985 de werkgroep Deconcentratie Gevangeniswezen ingesteld. De werkgroep diende
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rapport uit te brengen over de mogelijkheid aan de directeuren van de penitentiaire inrich-

tingen meer beslissingsbevoegdheid te geven.

In het interimrapport dat de werkgroep in juli 1986 uitbracht werd gekozen voor een bena-

dering waarbij besluitvormende bevoegdheden op inrichtingsniveau dienen te worden

gelegd, tenzij er motieven zijn die bevoegdheden op dat niveau te beperken.

Aanbevolen wordt de verantwoordelijkheid voor het bij een penitentiaire inrichting gevoer-

de personeelsbeheer, binnen bepaalde randvoorwaarden, te leggen bij de desbetreffende

directeur.

Aan de hand van de aanbevelingen van de werkgroep vond, mede in het licht gezien van

de reorganisatie van het directoraat-generaal Jeugdbescherming en Delinquentenzorg,

verdere discussie plaats over deconcentratie, die daarin uitmondde dat bij beschikking

van 1 september 1988 een projectgroep deconcentratie werd ingesteld met als taak:

- het inventariseren van de taken en bevoegdheden, zowel op beheers- als beleids-

gebied, die zich voor deconcentratie lenen;

- het inventariseren van de randvoorwaarden waaronder deconcentratie verwezenlijkt

kan worden;
- advies uit te brengen betreffende de fasering naar tijd van implementatie en aard van

te deconcentreren taken en bevoegdheden, alsmede de inrichtingen en instellingen

die daarvoor worden aangewezen.

De projectgroep diende haar taak uiterlijk 1 september 1990 te hebben afgerond.

De Stuurgroep directoraat-generaal Jeugdbescherming en Delinquentenzorg, waaraan de

projectgroep verantwoording aflegt, heeft in 1989 besloten een aantal zogeheten pilot-

inrichtingen aan te wijzen waaraan aspecten van (personeels)beheer eerder dan op

genoemde datum dienden te worden gemandateerd. Verwezen moge worden naar het

besluit van 23 juni 1989, nr. 460 PDJ 89 inzake Mandaatbesluit bevoegdheden personeels-

beheer pilot-inrichtingen D.G.J.D. De ervaringen opgedaan met dit besluit hebben de pro-

jectgroep deconcentratie II tot de overtuiging gebracht dat, in deze lettende op inmiddels

geschapen randvoorwaarden, thans het verlenen van bevoegdheden op personeelsgebied

aan alle daarvoor in aanmerking komende inrichtingen, ressorterende onder de Directie

Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen, gewenst is.

Het onderhavige besluit voorziet in een dergelijk mandaat van een aantal bevoegdheden

op het gebied van personeelsbeheer.

Voor een goed begrip van deze materie in algemene zin dient het volgende.

Mandaat is de rechtsfiguur waarbij een orgaan dat met een bepaalde bestuursbevoegd-

heid is bekleed (de mandans), een ondergeschikte (de mandataris) machtigt (een deel

van) die bestuursbevoegdheid in zijn naam en onder zijn verantwoordelijkheid uit te oefe-

nen. Bij mandaat is er geen sprake van bevoegdheidsverschuiving in eigenlijke juridische

zin;
juridisch gesproken is de 'mandataris' niet een ander dan de 'mandans'. De 'mandataris'

handelt namens de 'mandans', waardoor die handelingen ook aan de mandans kunnen
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worden toegerekend. Formeel blijft het gaan om besluiten van de 'mandans' zelf. Dit komt

ook tot uiting in het krachtens mandaat genomen besluit zelf; er wordt uitdrukkelijk gete-

kend namens de 'mandans: Omdat de besluiten genomen namens de 'mandans' formeel

besluiten van de 'mandans' zelf zijn, blijft de 'mandans' ook bevoegd de bevoegdheid zelf

uit te oefenen.

Bovendien kan de 'mandans' zijn 'mandataris' alle aanwijzingen geven die hij nodig acht,
ook in incidentele gevallen. Voorts is de 'mandans' geheel verantwoordelijk voor de krach-

tens mandaat genomen besluiten. De 'mandans' is zelfs verantwoordelijk voor alles wat de

'mandataris', binnen de grenzen van de verleende machtiging, heeft gedaan en nagelaten.

Het zal duidelijk zijn dat de 'mandataris' te allen tijde de 'mandans' van de door deze

noodzakelijke geachte informatie over de gemandateerde bevoegdheden voorziet.

Over de verantwoordelijkheid van de 'mandans' dient nog te worden opgemerkt dat krach-

tens mandaat genomen besluiten of verrichte handelingen steeds worden toegerekend

aan het bevoegde orgaan en dat dit orgaan bij een eventueel beroep tegen dergelijke

besluiten of handelingen formeel de zich verwerende partij is (zie ook artikel 58, vierde

lid, van de Ambtenarenwet 1929).

Ten aanzien van de bevoegdheden welke door middel van dit mandaatbesluit worden ge-
mandateerd kan het volgende worden opgemerkt.

De basis voor de rechtspositie van de burgerlijke rijksambtenaren en de arbeidscontrac-

tanten ligt in de artikelen 125 en 134 van de Ambtenarenwet 1929. Op deze basis van

deze artikelen is bij algemene maatregel van bestuur een groot aantal regelingen en daar-

op steunende uitvoeringsvoorschriften tot stand gebracht.

Voor een aantal regelingen geldt dat deze, al dan niet onder voorwaarden, gemandateerd

kunnen worden.

Voor het onderhavige mandaatbesluit betreft dit het:

- Algemeen Rijksambtenaren reglement (ARAR)
- Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984)

- Arbeidsovereenkomstenbesluit (AOB)

In de bijlage bij het Mandaatbesluit is aangegeven welke bevoegdheden van de Minister

van Justitie uit evengenoemde regelingen worden gemandateerd.

Artikelen en artikelleden welke nadrukkelijk of impliciet een bevoegdheid vermelden en

die niet in de bijlage zijn opgenomen zijn derhalve niet bij dit besluit gemandateerd.

Vermelding verdient nog dat de bevoegdheden uit het Verplaatsingskostenbesluit 1989 met

ingang van 1 januari 1992 zijn overgedragen. Een en ander met uitzondering van artikel 15

van genoemd besluit; de aldaar neergelegde beslissingsbevoegdheid blijft vooralsnog

centraal ten departemente.



Personeelsmandaat D8J 105

Ten aanzien van de in de bijlage met ** gemerkte artikelen beperkt het mandaat zich tot

functionarissen die niet zijn ingedeeld in de hoofdgroepen V en VI van het BBRA 1984.

Deze beperking vindt zijn oorzaak in het MD-besluit, waardoor een aantal beheersbeslis-

singen ten aanzien van deze functionarissen blijft voorbehouden aan de Secretaris-Gene-

raal dan wel het Hoofd van de Directie M.

Mandaatbesluit

Bij de mandaatverlening in het'Mandaatbesluit personele beheersbevoegdheden inrichtin-

gen Directie D&J' is de Minister van Justitie de 'mandans' en zijn de door of namens de

Minister van Justitie aangewezen directeuren de 'mandatarissen: De 'mandatarissen'

worden gemachtigd tot het uitoefenen van die bevoegdheden, zoals aangegeven in de bij

dit besluit behorende bijlage.

In artikel 2 van het Mandaatbesluit is bepaald dat de bij dit besluit gemandateerde perso-

nele beheersbevoegdheden door de door of namens de Minister van Justitie aangewezen

directeur uitgeoefend kunnen worden ten aanzien van personeelsleden, werkzaam zijnde

bij de onder zijn beheer staande inrichting.

Bijzondere aandacht verdient hierbij de figuur van de formeel niet tot de formatie van de

inrichting behorende ambtenaar die bijvoorbeeld op detacheringsbasis echter wel feitelijk
werkzaam is in de inrichting. Het lijkt in een dergelijke situatie aanbevelenswaardig om

het uitoefenen van een of meer bij dit besluit gemandateerde bevoegdheden ten opzichte

van een dergelijk personeelslid in goed overleg en onderlinge afstemming met de direc-

teur van de inrichting alwaar betrokkene formeel is aangesteld, te laten geschieden.

Ingevolge artikel 3 van het besluit zijn de 'mandatarissen' gehouden bij het uitoefenen

van de gemandateerde bevoegdheden de voor de gehele rijksdienst vastgestelde regels

alsmede de door of vanwege de Minister van Justitie gegeven regels of aanwijzingen in

acht te nemen. Hierbij gaat het zowel om regels voor de uitvoering van de gemandateerde

bevoegdheden die gesteld zijn in circulaires als om concrete aanwijzingen in individuele

gevallen. In dit verband wordt nadrukkelijk verwezen naar het Handboek Personeelszaken

CDPZ en het Werkboek Personeel van de Directie U.J.

Daarnaast vraag ik uw aandacht voor de navolgende richtlijnen ter zake van voorgenomen

disciplinaire maatregelen (artikel 81 van het ARAR).

Bij voorgenomen disciplinaire maatregelen dient, direct na het doorlopen van de verant-

woordingscyclus, genoemd in artikel 82 van het ARAR, schriftelijk advies te worden in-

gewonnen bij de afdeling Rechtspositie en Arbeidsvoorwaardenaangelegenheden (R&A)

van de Hoofdafdeling Personeel van de Directie Delinquenteníorg en Jeugdinrichtingen.

In de adviesaanvraag dient u zeer duidelijk te omschrijven aan welk plichtsverzuim betrok-

kene zich naar uw mening heeft schuldig gemaakt en uit welke feiten en omstandigheden
deze mening voortvloeit. Tevens dient u daarin aan te geven welke disciplinaire straf u

voornemens bent op te leggen.
Eerst na het verkrijgen van het advies kan, al dan niet in overeenstemming met het verkre-

gen advies, uitvoering worden gegeven aan het voornemen tot disciplinaire bestraffing.

Een afschrift van het strafbesluit dient u aan het hoofd van de afdeling R&A toe te zenden.
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Voor alle duidelijkheid: de procedure is bindend, het advies is dat niet.

Voor wat betreft bovenstaande procedure zou ik nog het volgende willen opmerken. Het

lijkt mij aanbevelenswaardig dat uwerzijds niet pas advies bij de afdeling R&A wordt in-

gewonnen na het doorlopen van de eerder genoemde verantwoordingscyclus maar tevens

reeds zodra bij u de overtuiging bestaat dat er een directe aanleiding is tot een voorgeno-

men disciplinaire procedure, dus in de fase voorafgaande aan het opstellen van een ten-

lastelegging. Ik acht dit aanbevelenswaardig omdat een tenlastelegging - gelet op de

terzake gevormde jurisprudentie - zeer nauwgezet dient te worden geredigeerd en terzake

bij de afdeling R&A veel ervaring en deskundigheid aanwezig is. Dit niet voorgeschreven

(voor)advies kan zowel persoonlijk, telefonisch als schriftelijk worden ingewonnen.

Bijzondere aandacht vraagt hierbij de disciplinaire straf van verplaatsing, als genoemd in

artikel 81, eerste lid, onder j, van het ARAR. Daarbij is sprake van een inrichtings-overstij-

gend belang. Immers, vastgesteld zal moeten worden dat bij een andere inrichting de

formatie ruimte biedt om een zodanig disciplinair gestrafte te plaatsen en de directie van

die inrichting bereid is om aan de overplaatsing medewerking te verlenen. Om die reden

kan de disciplinaire straf van verplaatsing niet worden opgelegd voordat in overleg met

het departement een mogelijkheid is gevonden om daar daadwerkelijk uitvoering aan te

geven.

Teneinde doublures te voorkomen is in artikel 4 bepaald dat reeds verleende machtigin-

gen tot het uitoefenen van de bevoegdheden, die hierbij opnieuw worden gemandateerd,

worden ingetrokken. Een en ander vanzelfsprekend slechts voor zover het de thans in

geding zijnde organisatie-onderdelen betreft. Verleende machtigingen daarbuiten blijven

onverkort gehandhaafd.

Daarnaast vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Bij ambtenarengerechtzaken ter zake van besluiten waartoe directeuren op grond van het

Mandaatbesluit bevoegd zijn, zal ter zitting de desbetreffende directeur als eerste ge-

machtigde namens de Minister optreden. Bij de voorbereiding voor het voeren van ver-

weer kan deze zich laten bijstaan door een medewerker van de afdeling R&A, die daar-

naast als mede-gemachtigde zal kunnen optreden. Het vorenstaande met uitzondering

van Hoofdstuk X, artikel 91, inzake schorsing, waarbij het centrale niveau als eerste ge-

machtigde optreedt en de desbetreffende directeur en/of een medewerker van de afdeling
R&A als mede-gemachtigde.

In dit verband wil ik niet nalaten te benadrukken dat het gewenst is in definitieve beslui-

ten uwerzijds melding te maken van de mogelijkheid om. binnen 30 dagen nadat betrok-
kene redelijkerwijs van het besluit kennis heeft kunnen nemen, tegen dit besluit beroep in

te stellen bij het terzake bevoegde ambtenarengerecht.

Voor wat betreft de in artikel 2 van het Mandaatbesluit genoemde bevoegdheden zij nog

vermeld dat de directeur submandaat kan verlenen voor zover hij daarvoor toestemming

heeft verkregen van het hoofd van de Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen van
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het Ministerie van Justitie. Tevens dient een zodanig submandaat te passen in het project

administratieve organisatie dan wel tot een aanpassing daarvan te leiden.

Ter nadere toelichting dient het volgende.

Algemeen Rijksambtenarenreglement

aanstelling

Bij de werving en selectie dient in acht te worden genomen hetgeen is bepaald in het Be-

sluit Werving en Selectie (besluit van 14 oktober 1985, nr. AB85/U1833) dat de Minister

van Binnenlandse Zaken heeft genomen op basis van artikel 4a ARAR en artikel 3a AOB.

Volledigheidshalve wordt verder verwezen naar de Handleiding Werving en Selectie,

bekendgesteld bij schrijven van 11 april 1989, nr. 287 PDJ 89.

Uitoefening van de aanstellingsbevoegdheid is alleen toegestaan binnen de vastgestelde

formatie.

antecedentenonderzoek en aanstellingskeuring

Bij het instellen van antecedentenonderzoeken en het aanvragen van aanstellingskeurin-

gen dient in acht te worden genomen hetgeen is bepaald in de Beschikking antecedenten-

onderzoeken (Stcrt. 1969, nr. 209; artikel 8, lid 3 ARAR en artikel 7, lid 2 AOB) en het Be-

sluit van de Minister van Binnenlandse Zaken a.i. van 25 augustus 1959, nr. A 592/2724 tot

vaststelling van het herkeuringsreglement (artikel 9a, lid 4 ARAR en artikel Ba, lid 4 AOB).

werktijdregeling

Omdat afwijking van het gestelde in artikel 21 lid 2 t/m lid 5 alleen mogelijk is in over-

eenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken is alleen de bevoegdheid met het

eerste lid van artikel 21 gemandateerd.

verlening van vakantie

Hoewel thans in artikel 22 het recht op vakantie expliciet is vastgelegd als zijnde een aan-

spraak behorende tot de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaar en slechts de zinsnede

'voor zoveel de belangen van de dienst zicht daartegen niet verzetten' (artikel 23, lid 1)

een ongelimiteerde opname van vakantie-verlof beperkt, leek het uit een oogpunt van

voorkoming van misverstanden toch gewenst te benadrukken dat de directeur bevoegd is

vakantie-verlof op bepaalde data te verbieden.

verlening van buitengewoon verlof
De bevoegdheid tot het verlenen van buitengewoon verlof van lange duur is niet gemanda-
teerd, omdat het toekennen van dit verlof specialistische kennis vereist op het gebied van

o.a. de ABP-wet, de belastingwetgeving en de sociale verzekeringswetten.
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bedrijfsgeneeskundige begeleiding

Bij de uitoefening van de hier bedoelde bevoegdheden dienen de geldende administratie-

ve procedures van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds alsmede van de Rijks Bedrijfs-

gezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst in acht te worden genomen.

Ten aanzien van de bedrijfsgeneeskundige begeleiding zijn de mandatarissen bevoegd

gezag in de zin van de Beschikking betreffende de bedrijfsgeneeskundige begeleiding

burgerlijk rijkspersoneel van de Minister van Binnenlandse Zaken van 2 januari 1976, nr.

AB 76/Ul, Stcrt. 9.

verhuisplicht

Verwezen wordt naar de desbetreffende hoofdstukken in het Handboek Personeelszaken

CDPZ en het Werkboek Personeel van de Directie M.J.

andere betrekking/andere werkzaamheden

Voor de uitoefening van de op dit punt gemandateerde bevoegdheid ex artikel 57 en 58

geldt de voorwaarde dat het opdragen van een andere betrekking dan wel van tijdelijk

andere werkzaamheden zich dient te beperken tot een andere betrekking c.q. tijdelijk

andere werkzaamheden binnen dezelfde inrichting, alwaar betrokkene werkzaam is.

reis- en verblijfkosten

Het reisbesluit 1971, de Reisbeschikking Nederland en de Reisbeschikking buitenland

geven aan hoofden van dienst reeds de nodige ruimte tot handelen.

studiefaciliteiten

De verlening van studiefaciliteiten zal conform de bestaande regelgeving kunnen plaats-

vinden binnen de grenzen van een daarvoor toe te kennen budget.

ontslag

De mandatarissen zijn bevoegd tot het verlenen van ontslag op verzoek waar het betreft

functionarissen wier functie niet zijn ingedeeld in de hoofdgroepen V en VI van het BBRA

1984.

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984

Voor de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden wordt met nadruk verwezen

naar de nadere regelgeving ter zake van de Minister van Binnenlandse Zaken alsmede

naar de desbetreffende hoofdstukken in het Handboek Personeelszaken CDPZ en het

Werkboek Personeel van de Directie D&J.

Arbeidsovereenkomstenbesluit

Voor de toelichting op de uitoefening van de bevoegdheden ingevolge het Arbeidsovereen-

komstenbesluit wordt verwezen naar hetgeen is opgemerkt ten aanzien van overeenkom-
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stige bevoegdheden op grond van het Algemeen Rijksambtenarenreglement. Voor zover

van belang kan daar nog het volgende aan worden toegevoegd:

de indienstneming

Ook in gevallen dat het AOB van toepassing is geldt de grens van de uitoefening van de

bevoegdheid in verband met het MD-besluit.

disciplinaire straffen

De bevoegdheid strekt zich uit ten aanzien van alle in artikel 54 genoemde straffen.
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Interview protocol: middenkader niveau

code nr. vraag

Bi 1 Wat is uw functie?

A 2 Heeft deconcentratie uw unit/afdeling structureel doen veranderen ...?
Al - is het en zekere zin) een nieuwe unit?

A2 - is de plaats van de unit in de organisatie veranderd? (Kan deze unit nog vergele-

ken worden?)

A3 - zijn/waren er formatiewijzigingen (kwan./kwal.)?

A4 - zijn uw bestuurlijke taken veranderd?

B1 2 Wat is de taakstelling van uw unit? Wat is uw rol hierin?

B1 3 Heeft deco hierin feitelijk veranderingen gebracht? Welke?

B2 4 Is daarmee het takenpakket van de unit uitgebreid?
B2 5 Houdt dit volgens u een verzwaring in? En voor u zelf?

B3 6 Is de werkwijze in uw unit aangepast? Hoe?

B4 7 Wordt er gebruik gemaakt van nieuwe technieken, methoden en procedures? Welke?
B5 8 Met welke andere unit(s) heeft u veel te maken?

B5 9 Is in de samenwerking met deze unit(s) iets veranderd? Wat?

B6 10 Wanneer zijn de veranderingen doorgevoerd c.q. gaan spelen?

Cl 11 Heeft u m.b.t. de nieuwe situatie instructies ontvangen?

Van wie en waaruit bestonden deze?.

C2 12 Heeft u speciaal een extra opleiding of cursus gevolgd?

Welke?

C3 13 Krijgt of kreeg u voor uw gevoel voldoende begeleiding in de nieuwe werksituatie?

Waarom (niet)?

Kunt u, als u de recente veranderingen in uw werksituatie - die wij zojuist hebben besproken - overziet,

een kort antwoord geven op de volgende vragen?

Dl 14 Vindt u dat in de nieuwe situatie uw verantwoordelijkheden zijn toegenomen?

D2 15 Kreeg u (ook officieel) meer bevoegdheden?

D3 16 Moet men zich in de unit sterker dan voorheen houden aan vaste procedures c.q.

kaderregelingen

D4 17 Wordt er tegenwoordig meer dan vroeger (informeel) overlegd?

D5 18 Is wat u betreft de wijze van besluitvorming meer autoritair geworden of juist meer

democratisch?

D6 19 Geeft uw directe chef in de nieuwe werksituatie nu aan meer of juist minder mensen

leiding?

D7 20 Waaraan hecht volgens u de directie c.q. het managementteam van deze inrichting

het meeste belang? Waar zou het accent in uw ogen moeten liggen?

- Aan de afstemming tussen de verschillende onderdelen binnen de organisatie.

- Aan het personeel en het personeelsbeleid.

- Aan de zorg voor gedetineerden.
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- Aan het opstellen van regels en procedures.

- Aan de buitenwereld (ministerie e.d.).

- Aan de vraag hoe het werk beter en efficiënter gedaan kan worden.

El 21 Denkt u dat het werk van uw unit in de nieuwe situatie sneller gedaan kan worden

dan voorheen? Waarom (niet)?

1. absoluut niet

2. i.h.a. niet

3. soms niet

4. i.h.a. wel

5. absoluut wel

E2 22 Denkt u dat het werk van uw unit in de nieuwe situatie beter gedaan kan worden dan

voorheen? Waarom (niet)?

1. absoluut niet

2. i.h.a. niet
3. soms niet

4. i.h.a. wel

5. absoluut wel

E3 23 Als u de situatie overziet: is uw eigen werk er n.a.v. de besproken veranderingen op

vooruit gegaan juist niet? Waarom (niet)?

1. veel op vooruit gegaan

2. licht op vooruit gegaan

3. hetzelfde gebleven

4. licht op achteruit gegaan
5. veel op achteruit gegaan

El 24 U heeft, zoals gezegd, in uw werk veel te maken met ... (unit). Vindt u dat de

werkzaamheden in die unit op een goede manier worden gedaan? (Waarom (niet)?

1. i.h.a wel
2. sommige zaken wel

3. i.h.a. niet

E2 25 Leveren de werkzaamheden van dezelfde unit in uw ogen goede resultaten op of

niet? Waarom (niet)?

1. i.h.a. niet

2. soms niet

3. i.h.a. wel

Ter afsluiting van het interview hebben wij nog enkele vragen:

F1 ' 26 Wat is in uw ogen de onderliggende gedachte van deco geweest?

F2 27 Heeft uw unit de laatste tijd alleen met deconcentratiemaatregelen te maken

gehad, of was er ook sprake van andere ontwikkelingen? Welke?

F3 28 In welke zin heeft uw unit te maken met de Planning & Control-cyclus?

F4 29 Welke taken zouden wat u betreft nog meer in aanmerking komen voor

deconcentratie? Waarom?

F5 30 Heeft u enig documentatiemateriaal voor ons?
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Vragenlijst piw'ers

Binnenkort zal er een einde komen aan de zogenaamde deconcentratie-operatie van het

penitentiaire veld. Deze operatie houdt op de eerste plaats in dat een groot aantal taken

en bevoegdheden overgeheveld wordt van het ministerie naar de afzonderlijke inrichtin-

gen. Voor de inrichting waar U werkt, geldt de datum van 1 januari 1992.

Om nu na te gaan wat de gevolgen van deze operatie zijn voor het personeel, de inrich-

ting en de gedetineerden, wordt door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie-

centrum (WODC) van het ministerie van Justitie een onderzoek uitgevoerd. Via Uw teamlei-

der heeft U daar vast al over gehoord. In totaal zullen drie inrichtingen worden betrokken

in het onderzoek. Het onderzoek zal uiteindelijk uitmonden in een algemeen rapport waar-

in een aantal adviezen en aanbevelingen zal worden opgenomen. Daaraan voorafgaand

zal rapportage per inrichting plaatsvinden.

Omdat de piw'ers van groot belang zijn voor het reilen en zeilen van de inrichting, willen

we graag weten hoe zij aankijken tegen de organisatie, tegen hun werk, tegen de gedeti-

neerden enz. Voor dat doel hebben wij de bijgaande vragenlijst ontworpen. Aangezien het

voor het onderzoek zeer belangrijk is dat zo veel mogelijk piw'ers meedoen, verzoeken wij

U vriendelijk, maar ook dringend, om de vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk in te vullen en

aan ons te retourneren middels de bijgesloten enveloppe (zonder postzegel).

Wij kunnen U een anonieme behandeling van uw ingevulde vragenlijst garanderen. Er is

niets op de vragenlijst of enveloppe vermeld (een nummer of iets dergelijks) waaruit blijkt

wie de vragenlijst heeft ingevuld. Ook zullen de resultaten niet zodanig worden gepresen-

teerd dat zij herleidbaar zijn tot individuele personen. Wij zijn daarbij gehouden aan minis-

teriële richtlijnen.

Er zijn twee redenen waarom wij deze vragenlijst naar Uw huisadres hebben gestuurd. In

de eerste plaats kunnen wij zo alle piw'ers benaderen. Ten tweede denken wij dat U thuis

beter in de gelegenheid bent om de lijst rustig door te lezen en in te vullen. Het zal U in

totaal ongeveer 20 minuten kosten. Als U bij het invullen opmerkingen heeft, kunt U deze

eventueel kwijt op de achterzijde van de vragenlijst.

We beperken ons in dit onderzoek niet tot de piw'ers alleen, het is de bedoeling dat ook

de directie van de inrichtingen, de gedetineerden en sommige personen op het ministerie

ondervraagd gaan worden. Om een goed beeld te krijgen van de veranderingen die moge-

lijk door de deconcentratie worden ingezet, wordt aan iedereen gevraagd om twee keer

mee te werken. Dit is de eerste keer en over een jaar zullen wij U nogmaals vragen mee te

doen.
Mocht U nog vragen hebben, dan kunt U ons bereiken onder een van onderstaande tele-

foonnummers. Wij hopen van harte dat U medewerking verleent aan het onderzoek. U

daarvoor bij voorbaat dankend,

Onderzoeksteam WODC
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Eerst willen we graag wat algemene informatie verzamelen:

1 Wat is uw leeftijd? (svp het cijfer dat voor uw antwoord staat omcirkelen)

1. jonger dan 30 jaar

2. 30 t/m 34 jaar

3. 35 t/m 39 jaar

4. 40 t/m 44 jaar

5. 45 t/m 49 jaar

6. 50 jaar of ouder

2 Bent u:

1. man

of

2. vrouw?

3 Hoelang werkt u al bij het gevangeniswezen?

..... jaar en ..... maanden

114

4 Welke algemene opleiding hebt u voltooid? (mavo, lts, havo e.d.)

5 Welke opleiding(en) of cursussen hebt u speciaal voor het werken in een penitentiaire

inrichting gevolgd?

6 Op welke afdeling werkt u?

7 Wat is uw functie?

8 Bent u de afgelopen 12 maanden nog ziek geweest?

1. ja. ..... maal

2. nee (indien nee, dan doorgaan met vraag 71)

9 Hoeveel werkdagen hebt u daardoor verzuimd?

periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 periode 5
....dg ....dg ....dg ....dg ....dg

10 Had uw ziekte te maken met het werk?

(s.v.p. per periode een antwoord omcirkelen.)

periode 1: ja nee deels

periode 2: ja nee deels

periode 3: ja nee deels

periode 4: ja nee deels

periode 5: ja nee deels

Hieronder volgt een aantal vragen over de gang van zaken en het werken 'in deze inrich-

ting. Leest u ze s.v.p. zorgvuldig door en omcirkel dan het antwoord dat het dichtst

bij uw mening in de buurt komt.

11 Het belangrijkste doel in deze inrichting is naar mijn mening:

1. Tenuitvoerleggen van de gevangenisstraf
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2. Een humane behandeling van de gedetineerden

3. Resocialisatie van de gedetineerden

4. De rust en orde handhaven

5. Het tegengaan van ontsnappingen

6. Anders, nl.:

12 Je hebt hier veel inspraak bij het nemen van beslissingen.

1. helemaal mee eens

2. mee eens

3. mee oneens

4. helemaal mee oneens

13 Veel piw'ers hier zouden wel meer verantwoordelijkheid willen dragen dan het

dagelijkse werk hen biedt.

14 Elke piw'er wordt geacht zich te houden aan de voorschriften over hoe het werk

gedaan moet worden.

115

15 Je kunt de directie hier gemakkelijk aanschieten om iets te vragen.

16 Als een gedetineerde de regels overtreedt, kan ik zelf bepalen of ik rapport opmaak.

17 Het werk als piw'er levert mij persoonlijk veel voldoening op.

18 De relatie tussen gedetineerden en piw'ers is over het algemeen goed te noemen.

19 Als ik hier kon bepalen hoe het werk gedaan moet worden, dan zou ik het heel anders

aanpakken.

20 Ik zou nooit iemand aanraden om piw'er te worden.

21 Er wordt hier wel veel overlegd, maar de beslissingen worden uiteindelijk toch door

één persoon genomen.

22 De meeste piw'ers hier streven in hun werk hetzelfde doel na.

1. in hoge mate
2. de meerderheid wel, maar niet allemaal

3. een minderheid

3. iedereen houdt erin eigen doelen op na

23 Voor vrijwel alle voorkomende werkzaamheden bestaat hier wel een regel die

voorschrijft hoe je je moet gedragen.

1. helemaal mee eens

2. mee eens

3. mee oneens

4. helemaal mee oneens

24 Je hebt hier veel ruimte om je werk zelf in te delen.

25 Er zijn weinig piw'ers die een andere baan zouden nemen als ze de kans kregen.
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26 De piw'ers hier denken over het algemeen dat de officiële doelstellingen van het

gevangeniswezen niet te verwezenlijken zijn.

1. bijna iedereen

2. de meerderheid wel, maar niet allemaal

3. een minderheid

4. bijna niemand

27 De manier waarop hier besluiten worden genomen is:

democratisch autoritair

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10

28 Als we hier altijd volgens het boekje zouden werken, dan zou alles in het honderd

lopen.

1. helemaal mee eens

2. mee eens

3. mee oneens

4. helemaal mee oneens

29 De gedetineerden en piw'ers staan onverschillig tegenover elkaar.

30 De directie bemoeit zich hier met vrijwel alles.

31 Als het even kan maak ik een praatje met de gedetineerden.

1. vaak

2. regelmatig

3. soms

4. zelden

32 Het personeelsbeleid hier stelt niets voor.

1. helemaal mee eens

2. mee eens

3. mee oneens

4. helemaal oneens
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33 Voor informeel overleg is hier nooit tijd.

34 De doelstellingen ten aanzien van gedetineerden worden hier vrijwel nooit gehaald.

35 Mijn directe chef kan goed delegeren.

36 Ik praat regelmatig met collega's uit andere teams over het werk.

37 Je hebt hier weinig mogelijkheden om een cursus of opleiding te volgen.

38 De gedetineerden worden hier volgens het principe 'gelijke monniken, gelijke kappen'

behandeld.

39 Hoe veel kans heeft u hier om het werk te doen zoals u dat zelf wilt?

1. zeer veel

2. veel
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3. weinig

4. geen kans
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40 Je moet uitkijken met wat je aan gedetineerden vertelt, want het kan tegen je gebruikt

worden.

1. helemaal mee eens

2. mee eens

3. mee oneens

4. helemaal mee oneens

41 Je hebt hier goede loopbaanmogelijkheden.

42 Gegeven de omstandigheden doen wij het in deze inrichting nog zo slecht niet.

43 De directie laat veel over aan anderen.

44 In de meeste gevallen heb je hier als piw'er gewoon te doen wat je gezegd wordt.

45 Vacatures worden hier altijd snel opgevuld.

46 Ik zou willen dat de mensen 'buiten' wat meer waardering opbrachten voor het werk in

een penitentiaire inrichting.

47 Hieronder staat een rijtje taken die tot de werkzaamheden van de directie behoren. Wilt

u de feitelijke situatie in deze inrichting aangeven door in het rijtje een volgorde aan

te brengen.

Datgene waarmee de directie zich naar uw mening het meeste bezighoudt geeft u een 1,
datgene wat op de tweede plaats komt een 2, enzovoort, totdat alle onderwerpen een

nummer hebben gekregen.

.... Met de afstemming tussen de verschillende onderdelen binnen de organisatie.

.... Met het personeel en het personeelsbeleid

.... Met de zorg voor gedetineerden

.... Met het opstellen van regels en procedures

.... Met de buitenwereld (ministerie e.d.)

.... Met de vraag hoe het werk beter en efficiënter gedaan kan worden

48 Wilt u dezelfde vraag nogmaals beantwoorden, maar nu aangeven hoè het volgens u

behoort te zijn.

.... Met de afstemming tussen de verschillende onderdelen binnen de organisatie

.... Met het personeel en het personeelsbeleid

.... Met de zorg voor gedetineerden

.... Met het opstellen van regels en procedures

.... Met de buitenwereld (ministerie e.d.)

.... Met de vraag hoe het werk beter en efficiënter gedaan kan worden

Einde vragenlijst, hartelijk dank voor Uw medewerking.
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Vragenlijst gedetineerden

Kort geleden heeft U een brief ontvangen van het WODC, waarin een onderzoek werd aan-

gekondigd naar het reilen en zeilen van dit huis van bewaring. Voor dit onderzoek willen

wij ook graag weten hoe de gedetineerden het verblijf in deze inrichting ervaren. Daarom

vragen wij U deze vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst bestaat uit een 30-tal uitspraken waarvan U kunt aangeven of U het ermee

eens bent of niet. Een aantal inleidende vragen naar algemene achtergronden gaan aan

deze uitspraken vooraf. Bij de meeste vragen kunt U antwoord geven door het cijfer te

omcirkelen dat voor Uw keuze staat.

Medewerking aan het onderzoek is vrijwillig en anoniem. U kunt de ingevulde lijst terug

stoppen in de blanco envelop. Als de enveloppen zijn opgehaald weet niemand meer

welke vragenlijst van U was en is anonimiteit dus verzekerd.

Mocht U nog vragen hebben of problemen bij het invullen, dan kunt U terecht bij de

onderzoekers, die vandaag in de inrichting aanwezig zijn.

Eerst willen we graag wat algemene informatie verzamelen:

1 Wat is Uw leeftijd?

1. 25 jaar of jonger

2. tussen de 25 en 29 jaar

3. tussen de 30 en 39 jaar

4. tussen de 40 en 49 jaar

5. 50 jaar of ouder

2 Op welke afdeling verblijft u?

1. de A-vleugel

2. de B-vleugel

3. de C-vleugel

4. de D-vleugel

5. de E-vleugel

6. anders, ni . .............

3 Hoe lang verblijft u al in deze inrichting?

1. één maand of korter

2. langer dan 1 maand, maar korter dan 2

3. tussen de 2 en 4 maanden

4. langer dan 4 maanden, maar korter dan 6

5. tussen de 6 en 12 maanden

6. langer dan één jaar
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4 Als dit de eerste keer dat u gedetineerd bent?

1. ja

2. nee, namelijk de ...8 keer

5 Bent u al 'afgestraft'.
1. nee

2. ja

Zo ja, wat is de totale duur van uw straf? ... maanden

6a Wat is uw geboorteland?

1. Nederland

2. Suriname

3. Ned. Antillen
4. Turkije

5. Marokko

6. anders, ni ..............

6b Welke nationaliteit heeft u?

1. Nederlands

2. Surinaams

3. Antilliaans/Arubaans

4. Turks

5. Marokkaans

6. anders, ni ..............
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De nu volgende uitspraken handelen over de gang van zaken in de inrichting. Lees de

uitspraken eerst aandachtig door, bepaal vervolgens het antwoord dat het meest met Uw

mening overeenkomt en omcirkel dan het cijfer dat ervoor staat.

7 Piw'ers (bewaarders) en gedetineerden kunnen hier openlijk tegen elkaar zeggen wat

ze van elkaar vinden.

1. helemaal mee eens

2. mee eens

3. mee oneens

4. helemaal mee oneens

8 De piw'ers hier zijn er op uit om je het leven zo zuur mogelijk te maken.

9 Ik kom hier slechter uit dan ik er inging.

10 Hoe tevreden bent u in het algemeen over deze inrichting?

1. zeer tevreden

2. tevreden

3. ontevreden

4. zeer ontevreden
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11 De activiteiten die hier worden georganiseerd, hebben alleen maar tot doel je rustig te
houden.

1. helemaal mee eens

2. mee eens

3. mee oneens

4. helemaal mee oneens

12 Alleen als je slijmt, krijg je hier wat gedaan.

13 Iedereen wordt hier hetzelfde behandeld.

14 Ik zoek alleen contact met een bewaarder als ik hem ergens voor nodig heb.

15 De meeste regels hier zijn wel zinnig.

16 Je kan hier je tijd nuttig besteden.

17 De organisatie in de inrichting is een chaos.

18 Vaak weet je hier niet goed waar je aan toe bent.

19 Er worden hier dingen van cel gestolen.

20 De piw'ers hebben hier wel degelijk belangstelling voor je.

21 Als je problemen hebt doet het personeel wat het kan om ze op te lossen.

22 De zwakkere gedetineerden worden hier op allerlei manieren uitgebuit.

23 Eigenlijk hebben de gedetineerden het hier voor het zeggen.

24 Je wordt hier behandeld als een kind.

25 Ik steek hier ook wel positieve dingen op.

26 De bewaarders doen hier gewoon hun werk en interesseren zich niet echt voor de

gedetineerden.

27 Het enige wat hier telt, is dat je niet ontsnapt.

28 Er heerst een harde sfeer in deze inrichting.

29 Ik krijg hier de kans om iets aan m'n problemen te doen.

30 Je moet hier oppassen voor het personeel.

31 Het personeel gaat hier op een eerlijke manier met de gedetineerden om.

32 Als je hier extra bezoek nodig hebt, dan krijg je dat.

33 Geprobeerd wordt om ervoor te zorgen dat de detentie geen nadelige invloed heeft.

34 Ik heb het gevoel dat hier veel gedaan wordt aan de voorbereiding op je vrijlating.

35 Alsje hier iets vraagt aan de bewaarders dan moeten ze altijd eerst overleggen met

hun meerdere.
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36 Je merkt in deze inrichting dat ze meer doen dan je alleen maar opsluiten.

37 Het personeel gaat hier op een menselijke manier met je om.
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Dat was het, hartelijk dank voor uw medewerking!
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Verwerking van de enquêtegegevens

Schaalconstructie

De antwoorden op de attitudevragen van beide enquêtes zijn verwerkt tot scores op scha-

len. Deze schalen corresponderen met de onderwerpen van de piw- en gedetineerden-

enquête die in 2.3.2 werden opgesomd. Voor de constructie van deze schalen is gebruik

gemaakt van twee procedures uit het SPSS-pakket, respectievelijk RELIABILITY en FACTOR

(SPSS 1992a).

Met RELIABILITY werd nagegaan of de samenhang tussen de gegeven antwoorden op een

cluster van vragen groot genoeg was om van deze vragen één consistente schaal te ma-

ken. RELIABILITY drukt de samenhang in de antwoordpatronen van de respondenten uit

in maat die minimaal 0 en maximaal 1 bedraagt, de zogenaamde Cronbach's alpha. Ligt de

Cronbach's alpha onder 0,5 dan wordt aangenomen dat de antwoorden te weinig consis-

tentie vertonen en is de 'betrouwbaarheid' van de schaal onvoldoende. Het valt dan te

overwegen om een vraag uit het cluster te verwijderen om te bezien of de onderlinge

samenhang van de overgebleven vragen wel boven 0,5 uitkomt.

Op deze wijze werden van de attitudevragen van de piw-enquête zeven schalen gevormd

en van de vragen op de enquête van de gedetineerden vier. Met behulp van FACTOR werd

vervolgens de 'validiteit' van de te construeren schalen onderzocht. De antwoorden op de

vragen binnen één cluster worden niet alleen geacht samen te hangen, de vragen worden

ook geacht hetzelfde onderdeel te meten. Voor elk cluster van vragen berekent FACTOR op

grond van de gegeven antwoorden de samenhang tussen de afzonderlijke vragen en een

onderliggende gemeenschappelijke component. Deze samenhang tussen de oorspronke-

lijke vragen en het hypothetisch construct wordt uitgedrukt in een correlatiecoëfficiënt, de

zogenaamde factorlading. De factorladingen moeten eik behoorlijk hoog zijn (lees: meer

dan 0,5). Een lage factorlading zou betekenen dat een vraag niet voldoende samenhangt

met het hypothetisch construct en dus niet goed meet wat zij behoort te meten, namelijk

het onderdeel van de enquête waar het desbetreffende cluster van vragen juist een uitwer-

king van was. In dat geval dient de vraag alsnog uit het cluster te worden verwijderd.

In de tabellen 1 en 2 staan de resultaten van de analyses weergegeven met betrekking tot

respectievelijk de piw-enquête en de gedetineerden-enquête. Voor elke geconstrueerde

schaal staan achtereenvolgens aangegeven: het oorspronkelijke aantal attitudevragen dat

op de enquête bij een onderdeel hoorde, het aantal items dat uiteindelijk in de desbetref-

fende schaal werd opgenomen, de Cronbach's alpha van de schaal, en de gemiddelde fac-

torlading van de opgenomen vragen.

Omdat de scores op de vier schalen die uit de attitudevragen van de gedetineerden-

enquête konden worden gevormd, op hun beurt weer een grote onderlinge samenhang

vertoonden en blijkens een factoranalyse één onderliggende component kenden, werd

besloten om de vier schalen onder te brengen in één overkoepelende maat. De antwoor-

den van de gedetineerden op alle attitudevragen konden zo worden teruggebracht tot één
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Tabel 1: Betrouwbaarheid en validiteit van de geconstrueerde schalen; piw-enquête

schaal

1 besluitvorming

2 mate van delegatie

3 procedurespecificatie

4 informeel overleg

5 relatie met gedetineerden

6 personeelsbeleid

7 kwaliteit organisatie
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oorspronkelijk aantal vragen Cronbach's alpha gemiddelde
aantal vragen factorlading

4 4 0,79 0,78
4 3 0,55 0,69

6 4 0,56 0,64

3 2 0,53 0,85

5 3 0,58 0,70

4 4 0,60 0,67

6 6 0,56 0,58

Tabel 2: Betrouwbaarheid en validiteit van de geconstrueerde schalen; gedetineerden-

enquête

schaal

1 effectiviteit detentie

2 efficiëntie organisatie

3 sfeer in de inrichting

4 relatie met piw'ers

kwaliteit detentie

oorspronkelijk aantal vragen Cronbach's alpha gemiddelde
aantal vragen factorlading

7 7 0,80 0,67

4 3 0,56 0,73
10 6 0,68 0,62

10 9 0,85 0,68

(4) (4) 0,87 0,87

enkele score: de score op de schaal 'de kwaliteit van de detentie'. Gegevens over de

betrouwbaarheid en validiteit van deze schaal zijn aan tabel 2 toegevoegd.

Na beide enquêterondes werden de schalen geconstrueerd door de antwoordscores op

de geselecteerde vragen op te tellen en te delen door het aantal vragen waaruit de schaal

was opgebouwd.' Een rekenkundige transformatie zorgde er vervolgens voor dat de uit-

eindelijke schaalscores van de respondenten op elke schaal uitvielen tussen 0 en 10.

Analysetechnieken

Na de tweede enquêteronde werden per inrichting de gemiddelde schaalscores van de

eerste en tweede enquêteronde berekend en met elkaar vergeleken. Bij het vaststellen

van eventuele verschuivingen werd rekening gehouden met de mogelijke invloed van

steekproefverschillen.

Bij de piw-enquête waren deze verschillen overigens klein. In elk van de drie inrichtin-

gen was de groep piw'ers die deelnam aan de tweede enquêteronde wat betreft leeftijd,

1 De antwoordcategorieën van vragen die in 'negatieve' termen waren geformuleerd, werden uiteraard eerst

gehercodeerd.
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sekse en (voor)opleiding vergelijkbaar met de groep piw'ers die de eerste enquête hadden

ingevuld. Wel deden zich tussen beide enquêterondes verschillen voor in het aantal erva-

ringsjaren van de betrokken piw'ers. In Zwaag en in De Schie was het aandeel van piw'ers

met minder dan drie jaar ervaring bij de tweede ronde kleiner dan bij de eerste ronde en

het aantal piw'ers met vier of vijf jaar werkervaring groter.2

Bij de gedetineerden-enquête deden zich grotere verschillen voor. Over het algemeen

waren de gedetineerden bij de tweede ronde ouder dan bij de eerste ronde.3 Bovendien

verbleven zij al langer in de inrichting, waren zij vaker eerder gedetineerd geweest en

stond hen die al 'afgestraft' waren gemiddeld een langere straf te wachten.4 Op grond
van deze resultaten mogen we stellen dat alle drie inrichtingen in de periode tussen beide

enquêterondes een 'zwaardere' gedetineerdenpopulatie binnen de muren hadden gekre-

gen, al waren de verschillen in Zwaag en Den Bosch wat betreft het aantal eerdere deten-

ties van de gedetineerden niet significant.

Sommige van de hierboven genoemde verschillen in achtergronden van de respondenten

hebben de hoogte van de scores op een of meer van de in dit onderzoek gebruikte scha-

len beïnvloed. Zo kwam bijvoorbeeld vast te staan dat oudere gedetineerden de kwaliteit

van de detentie over het algemeen hoger inschatten dan jongere gedetineerden, terwijl dit

zelfde kwaliteitsoordeel lager uitviel naarmate het aantal eerdere detenties groter was.5

Door gebruik te maken van de analysetechniek ANOVA (SPSS, 1992b) kon er voor dit soort

effecten worden gecorrigeerd. ANOVA levert een overzicht op van de invloed van een

variabele op een schaalscore gegeven de invloed van andere variabelen. Met deze tech-

niek kon met andere woorden het effect van de tijd, dat wil zeggen het verschil in de

schaalscores tussen de eerste en tweede ronde, worden ingeschat los van de effecten die

andere variabelen op de schaalscores hebben gehad. In paragraaf 5.3 worden deze gecor-

rigeerde schaalscores gepresenteerd. Voor de analyse van het verband tussen de diverse

schalen werd gebruik gemaakt van ANOVA en REGRESSIE. Ook met deze laatste techniek
wordt een schatting gemaakt van de onafhankelijke bijdragen van variabelen aan de score

op een andere variabele.

2 Crosstabs: Pearson XZ=8,06 vg=3 p=0,04 resp. X2=26,94 vg=3 p=0,00.

3 T-test: t-2,68 vg=972 p=0,00.

4 T-test: t=-5,42 vg=965 p=0,00; t=-2,56 vg=799,50 p=0,02 resp. t=-4,34 vg=405,96 p=0,00.

5 MEANS: F=4,15 vg=3 p=0,01 resp. F=5,88 vg=3 p=0,00.
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