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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

De Directie Gevangeniswezen van het Ministerie van Justitie heeft het 

WODC verzocht om een evaluatie-onderzoek te verrichten naar de effecten 

van een organisatie gestructureerd volgens het GIS-model op de inrich-

ting zelf, op het personeel en op de gedetineerden. Hel onderzoek zou 

uitgevoerd moeten worden in Het Schouw, een HvB in ggn van de torens van 

het penitentiaire complex Over Amstel en aangewezen als proeftuin voor 

de GIS. Besloten is am alvorens tot uitvoering van het onderzoek over 

te gaan in een verkennende studie door het voeren van vraaggesprekken na 

te gagn in hoeverre in net Schouw volgens het CIS-model wordt gewerkt. 

Van deze verkenuende fase wordt in dit rapport verslag gedaan. De conclusie 

luidt dat de uitvoering van een evaluatie-onderzoek op dit moment niet zin-

vol is, omdat de werkwijze in en de organisatie van Het Schouw niet of 

nauwelijks beschouwd kunnen worden als eon implementatie van (belangrijke 

delen van) het (',JS-model. 

Dat niettemin over de resultaten van het verkennende onderzoek vrij uit-

gebreid gerapporteerd is, vindt zijn reden in de overtuiging dat enig 

inzicht in het proces van organisatie-ontwikkeling in Het Schouw van be-

Lang kan zijn indien besloten wordt het CIS-model (ook) in andere inrich-

tingen in te voeren. 



I INLEIDING 

1.1 Achtergronden van het onderzoek 

In de afgelopen decennia hebben zich binnen het gevangeniswezen ingrijpen-

de wijzigingen voorgedaan in de leef- en werkomstandigheden van de gedeti-

neerden. In de loop der jaren is bij de bejegening een steeds grotere na-

druk komen te liggen op het aan gedetineerden aanbieden van regiemsactivi-

teiten die gericht zijn op het vergroten van de praktische en sociale 

vaardigheden. De geleidelijke uitbreiding van het activiteitenaanbod .  

heeft ook consequenties voor de omvang van en de differentiatie in het 

personeelsbestand van de penitentiaire inrichtingen, voor de teak en werk-

wijze van de verschillende personeelscategorieen en voor de organisatie-

structuur waarbinnen gen en ander gestalte krijgt. 

Binnen de Directie Gevangeniswezen van het Ministerie van Justitie heeft 

men het wenselijk geacht zich in verband daarmee opnieuw te bezinnen op 

' het organisatorische kader van de penitentiaire inrichtingen. Cezocht is 

naar een organisatiestructuur waarbinnen gestalte gegeven wordt aan het 

streven bewaarders meet te betrekken bij de bejegening en de begeleiding 

van de gedetineerden. De (voorlopige) resultaten van deze herbezinning 

zijn neergelegd in de in april 1981 gepubliceerde "nota inzake een herzie-

ne gestandaardiseerde inrichtingsstructuur en de functie van de inrich-

tingswerker" (de CIS-nota). In deze nota wordt een model gepresenteerd 

dat moet dienen als "referentiekader voor de inrichtingsstructuur, welke 

voorziet in een zg..geintegreerde personeelsinzet en in een programmering 

van de regiemsactiviteiten waarin het personeel een begeleidende to! 

heeft" (1). Met het GIS-model wordt een organisatiemodel gepresenteerd 

waarmee beoogd wordt de activiteiten in de inrichting beter te programme-

ren, de inrichting bestuurbaarder te maken en voor de bewaarders een an- .  

dere en voor gedetineerden positievere functie te creeren (2). 

Om enige ervaring op te doen met de voorgestelde organisatiestructuur is 

besloten het huis van bewaring Het Schouw,  een van de inrichtingen binnen 

het penitentiaire complex Over Amstel, aan to wijzen als proeftuin. De op-

zet hiervan was on met onderdelen van het GIS-model te experimenteren. 
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Ter begeleiding van het beleidsexperfinent in flet Schouw is eon begelei-

dingsgroep gevermd wanrin beleidnmedewerkers van de Directin Cevangenis-

wezen, de inspectenr van de regio West en functionarissen nit net Sebum/ 

sitting hebben. Ten behoove van doze groep is door het Stafbureau Weten-

schappelijke Adviezen van de Directim Ceviingeniswezen eon imventariserend 

onderzoek gednan. In het versIng over die onderzoek (3) wordt nandacht 

geschonken ann de wijze waarop de gentnndaardiseerde inriehtingsstructuur 

in Het  Schouw is geIntroduceerd en aan de problemen die zich volgens four-

tionarissen van Het Schouw hij invoering van het G1S-model sullen voor-

doen. Op het proces van organisatie-ontwikkeling en de in de praktijk op-

tredende effecten kon slechts terloops worden ingegnnn. Voor de Directie 

Cevangeniswezen is dat annleiding geweest het WODG to verzoeken eon evn-

luntie-onderzoek in Het Schouw uit to voeren. 

1.2 Opzet on fasering 

Doelstelling van het onderzoek is moor zicht to krijgen op de mogelijkhe-

den en problemen die zich voordoen bij het werken volgens eon organisalic-

structuor die gent is op het 6115-model. Contrast in het onderzonk dient 

de vrang to staan: welke effecten heeft eCn werkwijze en organisatiestroc-

tour zoals ontwikkeld in het 615-model op de inrichting aln geheet, op de 

verschillende categorieen personeelaleden en op de gedetineerden? 

Het 6115-model is echter goon prisklear model voor de inrichtingen. Het is 

eon illgemeen model dat naderh concretisering behoeft. Die concretisering 

moot in de inrichtingen zelf plaatsvinden. Daarom is het noodzakeliik om 

-voordat de effecten die in Het Schouw optreden onderzocht worden- no to 

gaan op welke wijze in Het Schouw gentalte is gegeven aan het.GIS-model. 

Met andere woorden: voordat de effecten von de organisatiestructuur van 

Het Schouw onderzocht kunnen warden, meet de vrsag beantwoord warden in 

hoeverre de werkwijze in en de organisatiestructunr van het Schouw is to 

heschouwen als eon concretinering van het GIS-model. 

In dit rapport wordt verslag gedaan van eon verkennende studio, die is 

verricht am doze vrang to henntwoorden. Daarbij zijn de volgende vragen 

nap de orde: 



I. Wat zijn de essentiele kenmerken van het GIS-model? 

2. Volgens welke organisatiestructuur en werkwijze wordt in Het Schouw 

gewerkt? 

3. In hoeverre wordt Het Schouw volgens het GIS-model gewerkt? 

Materiaal voor de beantwoording van de eerste deelvraag is geput uit de 

CIS-nota en enkele daarbij behorende nota's en brieven. Bovendien is 

ter aanvulling informatie verzameld door middel van vraaggesprekken met 

enkele medewerkers van de Directie Gevangeniswezen (4). Het materiaal 

voor de beantwoording van de tweede deelvraag is verzameld door het hou-

den van vraaggesprekken met medewerkers van Het Schouw. In de gesprekken 

stood -zoals al opgemerkt is- de vraag centraal volgens welke organisa-

tiestructuur en werkwijze in Het Schouw wordt gewerkt. Daarnaast is ook 

aandacht besteed aan de vraag welke omstandigheden en overwegingen geleid 

hebben tot een keuze voor een bepaalde werkwijze. Het lag niet in de bedoe-

ling om in deze fase van het onderzoek al uitgebreid in te gaan op de 

waardering van de werkwijze door het personeel. Het was daarom ook niet 

nodig alle categorieen personeelsleden te betrekken bij de materiaalver-

zameling. Wij hebben ons beperkt tot het interviewen van direct .ie-, kader-

en stafleden (5), in de veronderstelling dat vooral deze personeelscatego-

rieen over de door ons gewenste informatie zouden beschikken. Met het exe-

cutieve personeel zijn geen gesprekken gehouden. Alle vraaggesprekken heb-

ben plaatsgevonden in de periode van mei tot en met juli 1982. 

Daarnaast is aanvullend materiaal verzameld uit de notulen van overleg-

situaties binnen het HvB Het Schouw. 

De vraaggesprekken hadden een open karakter. Zij zijn gevoerd aan de hand 

van vooraf opgestelde vraagpunten. Van de gesprekken is steeds een ver-

slag opgesteld. De verslagen van de gesprekken met Schouw-medewerkers zijn 

daarna ter controle aan de gespreksdeelnemers voorgelegd. 

Op grond van het aldus verzamelde materiaal kan de vraag in hoeverre in . 

Het Schouw volgens het CIS-model gewerkt wordt, beantwoord worden. 
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-5 

2.1 Achtergronden van de organisatie-ontwikkelig 

In de CIS-nota wordt eon model ontwikkeld voor eon herstructorering van 

de organinatie van de Nederlandse penitentiaire inrichtingen.Achtergrond 

hiervan is de door de Directie Gevangeniswezen geconstateerde noodzank 

de organisatie van de inrichtingen meet- to laten annsluiten bij de nit-

Rangspunten van het penitentiair beleid (6). Het GIS-model wordt °Hos 

gepresenteerd ale annpassing van de organisatiestructour aan de gegrocide 

praktijk. Ann een concretisering van de doelstellingen die met de organi-

satieverandering worden nagestreefd, wordt in de CIS-nota dan ook vrijwe1 

goon anndacht geschonken. Uit andere bronnen kan echter afgeleld worden 

dat tenminste drie soorten doelstellingen hij de ontwikkeling van bet 

018-model van belang zijn geweest. 

Dnelstellingen gericht op de verbetering van de positie van de gedetineerden 

In het communique over de CIS-nota wordt ale doe van bet CIS-model genoemd 

het creeren van eon bewaardersfunctie, die voor de gedetineerden een positie-

vete inboud heeft (7). In de stukken van de directeorenconferentie vonr 

1982 wordt daaraan eon nadere uitwerking gegeven. Als de kern van het 013-

model wordt genoemd het zelfstandiger maken van de gedetineerden  (8). IPit 

andere ilitspraken Icon men afleiden dat het zeifstandiger maken slechts eon 

tussendoel is voor eon verder gelegen einddoel, nl. de resocialisntie van 

de veroordeelden (9). 

Doelstellingen gericht op de  Verbeteringvan de positie van  het executieve 

personcel  

In de tweede plants worden doelsteltingen genoemd, die betrekking hehben 

op de verbetering van de positie van het executieve personeet, i.e. van 

de bewaardets. Geconstateerd is dat de moeilijker geworden werkomstnn-

digheden on de boger gewnrden eisen, die het work met gedetineerden zijn 

Roan kenmerken, aanleiding hebben gegeven tot spanningen order het execu-

tieve personeel. Invoering van bet 013-model wordt in dit verband getien 

als eon "tegemoetkomen non de behoefte on beter toegerust en meet-  metho- 

dinch de zwanrder geworden bewanrderstaak to vervullen"(10). °ilk in het al 

genoemde communirple wordt het "mentanl on pnychisch beler tegen de permanen-

te omgang net gedetineerden opgewassen" zijn van bewaarders a1s 6611 van 

de beoogde gevolgen van het 018-model genoemd (11). 



Doelstelling gericht op het verbeteren van het functioneren van de 

inrichting 

In de derde plaats worden in de diverse stukken doelstellingen ge-

noemd die betrekking hebben op het functioneren van de iniichting 

als geheel. In het al eerder aangehaalde communiqué wordt in dit ver-

band gesproken van het bestuurbaarder maken van de inrichtingen. In 

de CIS-nota zelf wordt hierover opgemerkt, dat aan het CIS-model het 

uitgangspunt ten grondslag ligt "dat de penitentiaire inrichting zo 

moet functioneren dat niet de informele krachten onder de gedetineer-

denbevolking vrii spel hebben en slechtsmmrginaal worden gecontro-

leerd" (12). 	 • 

Daarnaast spelen bij de doelstellingen op inrichtingsniveau oak effi-

ciency-overwegingeneenrol. In de gesprekken met medewcrkers van de 

Directie Cevangeniswezen is opgemerkt dat ign van de doelstellingen 

am met een zelfde totale personeelsomvang meet te doen. 

Efficiency-overwegingen worden oak aangetroffen in het rapport van de 

werkgroep Heroverweging Strafrechtstoepassing. In dat rapport warden 

bepaalde in het CIS-model voorkomende elementen genoemd als mogelijk-

heden voor bezuinigingen; het betreft bier met name de programmering 

van de arbeidstijd van de gedetineerden en de begeleiding van de arbeid 

door de bewaarders (13). 

In geen van de bestudeerde stukken wordt ingegaan op de samenhang tussen 

de genoemde doelstellingen. her blijft derhalve onduidelijk of en onder 

welke omstandigheden de doelstellingen strijdig kunnen zijn en aan welke 

doelstellingen in voorkomende gevallen prioriteit dient te warden gege-

ven. 

2.2 Het CIS-model 

De essentiele elementen van het CIS-model zijn vastgelegd in de CIS-nota. 

De kernpunten van dit model hebben betrekking op: 

a) de functie van de penitentiaire inrichtingswerker, 

b) de genormeerde regiemsactiviteiten, 

c) de genormeerde personeelsinzet, 

d) de organisatiestructuur. 



ad a: de penitentiaire inrichtingswerker  

In een inrichting die gestructureerd is volgens het MIS-model zal de lune-

tte van bevaarder verdwtjnen. Daarvoor in de plants komt de penitentlaire 

inrichtingswerker. De inrichtingswerkers vormen het ezecutieve personeel 

van de inrichting. Zij nijn belast met beveiligings-, bejegenings- en be-

geleidingstaken (140. 

Aan de werkzaamheden van de inrichtingswerker jegens de gedetineerden 

warden de volgende tankonderdelen onderscheiden (15): 

I. Het bijstaan van de gedettneerden in de neigen" leefeenheid: begelei-

ding van de contacten tussen de gedetineerden ter bevordering van eon 

ontspannen en sociaat leefklimaat; opvang van en verwijzing bij indi-

viduele problemen; crisisinterventie; materiele vernorging; corrigerend 

optreden; toezichthouaend, controlerend en inspecterend optreden nit 

een oogpunt van beveiliging en het (doen) organiseren en leiden van 

ontspanningsprogramma's. 

2. Overeenkomstig de behanlde aktes participeren in twee of meer ondet-

delen van de activiteitenprogramma's in de sectoren arbeid en/of ont-

wikkeling. 

ad h: genornmerde regiemeactiviteiten 

De dngelijkse bezigheden van de gedetineerden zijn in to delen in drie 

sectoren, namelljk de leefsector, de arbeidssector en de ontwikkelings-

sector. Tot doze laatste sector warden gerekend "al die activiteiten alm 

onderwijs, sort, groepsgesprekken, bnisvlijt, creatieve vorming, soda - 

le informatie e.d., die niet in de leefsector thuis horen en niet op ba-

sis van touter lust en ham worden verricht, maar waarnan een taakstet-

lende verplichting van de gedetineerde zelf ten grondstag ligt" (16). 

Ann dere indeting wordt ook eon indeling in groepen verbonden. De leef- 

groep is ruimtelijk geconcentreerd op on rond de cellen van de gedetineer-

den, de zg. leefeenheid; de arbeids- en ontwikketingsgroepen worden op 

grond van belangstelling en bekwaambeid nit gedetineerden van verschillen-

de teefgroepen samengesteld. De activiteiten die in ontwikkelingsgroepen 

warden verricht, hebben in het 015-model een pleats gekregen in het dag-

programa van de gedetineerden. 

In het model is tevens een norm ongenomen voor de tijd die son activi-

telten nit de verschillende sectoren besteed dient to warden, nt. 



- 45 uren vastgelegde activiteiten in de leefsector 

- 20 uren aan andere activiteiten in de leefsector 

- 20 uren aan activiteiten in de arbeidssector 

- 20 uren aan activiteiten in de ontwikkelingssector. 

ad c: genormeerde personeelsbezetting  (17) 

Volgens bet CIS-model dient binnen de inrichtingen gewerkt te worden vol-

gens een genormeerde personeelsbezetting. Daarbij is vooral de normering 

voor het executieve personeel van belang. In het model wordt uitgegaan 

van de norm van 2 inrichtingswerkers op 24 gedetineerden in de leefsector. 

Op basis van deze norm acht men per leefeenheid van 24 gedetineerden een 

team van 8 personeelsleden noodzakelijk. Hierin ziin niet opgenomen "re-

serves" en niet-groepsgebonden personeelstaken (zoals bezetting van sta-

tische posten). Waar inrichtingswerkers betrokken zijn bij de begeleiding 

van arbeids- of ontwikkelingsactiviteiten, dient dat binnen de personeels-

formatie van de leefsector plaats te vinden. 

Indien bet inrichtingsregiem dat noodzakelijk maakt of indien binnen de 

voor de leefgroep genormeerde personeelsinzet niet voldoende kan worden 

voorzien in de begeleiding van act iviteiten in de arbeids- en/of ontwik-

kelingssector, dan kan voor individuele inrichtingen een aanpassing van de 

personeelsformatie plaatsvinden. 

ad d: de organisatiestructuur 

Invoering van de werkwijze als hiervoor omschreven heeft ook consequenties 

voor de organisatiestructuur van de inrichtingen. Centraal in de nieuwe 

structuur staat de teamsgewijze indeling van de inrichtingswerkers. "Be in-

richtingswerker werkt in teamverband in die zin dat aan elke leefgroep van 

gedetineerden eon vast team van inrichtingswerkers (een zg. stamteam) is 

gekoppeld. Be leden van de stamteams verspreiden zich bij de begeleiding 

van de diverse arbeids- en ontwikkelingsactiviteiten, al naar gelang bun 

deskundigheid, en zijn dan ook in arbeids- en ontwikkelingsteamwerkzaam" 

(18). Deze wijze van werken heeft niet alleen consequenties voor het grond-

vlak van de organisatie, mar ook voor de bevels- en communicatiestructuur 

tussen grondvlak en daarboven liggende niveaus. (lit de C1S-nota vallen de 

volgende organisatorische kenmerken te distilleren: 



- Leiding van de teams:  de teams stain, under leiding van tenmleiders.  

Elk team heeft non vaste teamleider, die tot taak heeft het begelei-

den, ondersteunen en -want-  nodlg- corrigeren van zijn tcamleden. 

Tevens met hij de dagelijkne routinematige leiding in de inrichting 

kunnen uitoefenen voorzover het de leefsector betreft (19). 

- Sector-coSrdinatoren:  per sector is er een coOrdinator. Deze coSrdi-

natoren dragen nnar de directie toe de verentwoordelijkheid voor het 

functioneren van bun sector. Ten opzichte van de teamleiding treden 

de cokdinatoren op als gekwalificeerde consulenten,  In - de CIS-nota 

wordt npgemerkt dat tussen de colirdinatoren van de sectoren arbeid en 

ontwikkeling en de binnen bun sector werkznme teams en teamleiders geen 

hiernrchisch verband bestaat (20). In een later verschenen toelichtlng 

wordt daarentegen gesteld dat de inrichtingswerker ".... voor vat be-

treft zijn bezigheden in de drie activiteitensectoren onder het gezng van 

de respectievelijke coerdinatoren (stoat) en 	 aan hen verantwoording 

verschuldigd (is)" (21). 

- Organisatie-gericht management op Middenkader niveau:  het inrich-

tingsbeheer wordt in het CIS-model in belangrijke mate gedelegeerd 

aan het middenkader, bestaande nit tenmleiders  ender leiding van het 

afdelinuboofd.  Het afdelingshoofd treedt op ale cogrdinator algeme-

ne regiemsvoering  en heeft, mede in verband daarmee, eon tank op het 

gebied van de begeleiding van het werkoverleg binnen de teams (22). 

- Het werkoverleg:  voor een goed functioneren van de penitentiaire or-

ganisatie wordt werkoverleg binnen de teams onontbeerlijk geacht. Het 

werkoverleg is bedoeld als vorm van interne communicatie. Dit niet 

alleen on vorm te geven aan de tenmsgewijze aanpak, moan ook ter nu-

dersteuning van de hulpverlening door ntafleden (23). 



III. DE CIS IN NET SCHOUW 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag in hoeverre in Net Schouw volgens 

bet CIS-model wordt gewerkt. Daartoe beschrijven we de organisatiestruc-

tuur van en de werkwijze in Net Schouy aan de hand van de vier elementen 

uit het CIS-model die in het vorige hoofdstuk geintroduceerd zijn. 

3.2 Organisatie van en werkwijze in Het Schouw (24) 

3.2.1 De functie van de penitentiaire inrichtingswerker 

Volgens het CIS-model bestaat het executieve personeel uit penitentiaire 

inrichtingswerkers (p.i.w's), die werkzaamheden verrichten in de leef-, 

arbeids- en ontwikkelingssector. Hoe is nu de situatie in Het Schouw? 

Leefsector 

Het executieve personeel verricht -uiteraard- werkzaamheden in de leef-

sector. Naar het oordeel van de betrokkenen onderscheiden de werkzaam-

neden die bewaarders (25) of p.i.w's in Het Schouw in deze sector ver-

richten zich nauwelijks van de activiteiten die door bewaarders in 

andere meer traditionele inrichtingen worden uitgevoerd. Vermeldenswaard 

is dat de recreatie paviljoensgewijs plaatsvindt en dat bewaarders worden 

ingezet bij het organiseren en begeleiden van ontspanningsactiviteiten 

op de paviljoens. Meestal blijft dit echter beperkt tot het organiseren 

van paviljoenscompetities (tafeltennis of bingo's e.d.). 

Arbeidssector 

Afwijkend van traditionele inrichtingen is wel dat bewaarders warden inge-

zet bij de begeleiding van activiteiten in de arbeidssector. Arbeidsactivi-

teiten van gedetineerden worden begeleid door het hoofd arbeid, 4 arbeids-

medewerkers (26) en 6 bewaarders. Ten tijde van het onderzoek werd elke be-

waarder gemiddeld 6fn dagdeel per twee weken bij de begeleiding van arbeids 

activiteiten betrokken. Volgens alle geTnterviewden functioneert deze werk-

wijze verre van optimal. Net  execntieve personeel krijgt zodoende onvol-

doende gelegenheid on gedetineerden, die men nog niet kent, te lereh ken- 
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nen en on ervnring op te doen met bet begeleiden van -over het algemeen 

snel wisselende- arbeidsactiviteiten. 

Pit maakt de positie van bewnarders op de arbeid tot een weinig benijdens-

wnardige. Zij worden geconfronteerd met soma onbekende gedetineerden, die 

over het algemeen langer op de arbeid aanwezig ziin en daardoor yank heter 

op de boogte zijn van de gang van zaken dan lion begeleiders. De bij de 

arbeid ingezette bewnarders worden daardoor -near het oordeel van de meeste 

geinterviewden- noch door de gedetineerden noch door de vaste arbeidsmede-

werkers serieus genomen. De ingezette bewaarders zelf worden onzeker, zij 

dreigen "ingepakt" te worden door de gedetineerden en sommige bewaarders 

zouden te bang zijn em tegen gedetineerden op te treden. Naar verluid heerst 

er onder de bewaarders tengevolge hiervan -ondanks een aanvenkelijke be-

reidheid em nan de invoering van (le OTS Thee te werken (27)- ern duidelijke 

tegenzin em °an de begeleiding in de arbeidssector deel te nemen. 

De ervnringen met bet inzetten van bewaarders bij de begeleiding van nc-

tiviteiten in de arbeidssector waren van Men aard dat men itch binnen 

de inrichting bezonnen heeft op een andere benadering. Op voorstel van 

het hoofd arbeid heeft men in juli '82 besloten het executieve personeel 

niet longer 88n dagdeel op de arbeid te plantsen, maar vijf aaneengeslo- 

ten dagen. Men verwacht dat daardoor op de arbeidszalen meet continuiteit 

en rust ontstaat en dat de afhankelijkheid van het executieve personeel 

van arbeidsmedewerkers en gedetineerden afneemt. Zodra deze wijziging 

roostertechnisch rend is, ,.al zij warden ingevoerd. 

Ontwikkelingssector  

Inschakeling van bewaarders bij het begeleiden van activiteiten in de 

ontwikkelingssector vindt op 88n uitzondering nn niet plants. De oft-

zondering betreft de begeleiding van sportactiviteiten. In net Schonw 

zijn drie bewanrders met het diploma spelleider; xi] assisteren de 

sportinstructeur. Indien deze afwezig is, begeleiden xi) de sportacti-

viteiten zelfstandig. Naar verluid gebeurt dit ook in andere meet tra-

ditionele inrichtingen, zodat ook bier nauwelijks van een uitwerking 



van het CIS-model gesproken kan worden. 

In het verleden zijn de bewaarders die deelnemen aan de cursus creativi-

teitsontwikkeling ingezet bij activiteiten die bij die cursus ieken aan 

te sluiten. Hieraan is een eind gemaakt toen bij een tussentijdse evaluatie 

van de cursus creativiteitsontwikkeling bleek dat de cursus en de activi-

teiten niet op elkaar aansloten en dat mede daardoor de cursusvoortgang 

in gevaar werd gebracht. Daarnaast is als reden om te stoppen genoemd de 

problemen die zich hebben voorgedaan ten gevolge van de -naar het oordeel 

van betrokkenen- te krappe personeelsformatie. 

Conclusie 

De werkzaamheden van de bewaarders in Het Schouw wijken nauwelijks af van 

de werkzaamheden die door bewaarders in andere inrichtingen worden uitge-

voerd. Het enige verschil betreft de inzet van bewaarders bij begeleiding 

van activiteiten in de arbeidssector. 

Tot nu toe worden de bewaarders ongeveer eens in de twee weken een dagdeel 

bij de begeleiding van de arbeid betrokken. Alle geinterviewden zijn van 

mening dat deze wijze van inzet van bewaarders bij de arbeid verre van 

optimaal is. Medio 1982 is besloten bewaarders langer aaneengesloten op de 

arbeid te laten werken. In oktober 1982 was dat besluit echter nog niet 

geeffectueerd. 

3.2.2 Genormeerde regiemsactiviteiten 

In het CIS-model wordt uitgekaan van 60 uur regiemsactiviteiten in leef- , 

arbeids- en ontwikkelingssector (28). Uitgegaan is voorts van een gelijke 

verdeling van deze uren over de drie sectoren. 

Arbeidssector 

In Het Schouw wordt de gedetineerden in principe de mogelijkheid geboden 

. 20 uur per week te werken. De arbeid beperkt zich tot eenvoudige (parti-

culiere) arbeid en tot de complexreiniging. Pogingen de arbeidsmogelijk-

beden nit to breiden met meet ingewikkelde arbeid waren in oktober 1982 

nog op niets uitgelopen. 



In de eerste bent van 1982 zijn 2 van de 5 arbeidszolen gedurende 

enkele maanden gesloten geweest. his gevolg daarvan konden gedeti-

neerden nog slechts 10 tuff per week werken. Ott betekende dot gedeti-

neerden een groter gedeelte von bun tijd in de leefsector hebben moe-

ten doorbrengen. In juli van dit jaar zijn de gesloten werkzalen weer 

opengesteld en bestaat weer de mogellikheid voor gedetineerden om ge-

durende 4  20 our per week te werken. 

Skating van de werkzalenvond plaits omdat men van mening was dat het 

droaiende !minden von 5 werkzolen een te grote belosting was voor het 

annwezige arbeidnpersoneel, vooral ook octet op de problemen die zich 

voordeden bij de inzet van bewanrders in de arbeidssector (29). 

Ontwikkelingssector 

Vont de ontwikkelingssector in Het Schouw is nog geen uitgewerkt plan 

voor handen. De mogelijkheden vont gedetineerden zijn beperkt tot ander-

wijs (op individuele basis) en sport. Er wordt gewerkt aan het van de 

growl brengen van gespreksgroepen. Dat een ontwikkelingsplan nog ont-

breekt, hangt nauw samen met de beperkte aanwezigheid van de sociaal-

cultureel werker en met de onduidelijkheid over de inzetbanrheid van de 

bewaarders bij de begeleiding van activiteiten in deze sector (30). 

Ook onaflinnkelijk van deze problemen vrangt men zieh binnen Het Schouw 

of of er wet mogelijkheden zijn voor een ontwikkelingsprogranom waarmee 

20 our per week gevuld wordt. Men is van mening dat meer tijd don in de 

G1S-nota is voorzien dient te worden uitgetrokken voor individuele anti-

viteiten van gedetineerden (advocatenbezoek e.d.). 

Leefsector 

Net voorgoonde betekent dat gedetfneerden relntief veel tijd dootbrengen 

in de leefsectur. Nnnnt vastliggende activiteiten (31) worden voor ge-

detineerden in de leefsector activiteiten ontplooid in de recreatieve 

steer. Voor zover deze activiteiten op de pnvilioens plaatsvinden, wor-

den to georganiseerd en begeleid door bewnorders. Op grond van ervarin-

gen in het verleden heeft men in Het Schouw besloten de activiteiten voor 

maximanitwaalfman open te stollen. Doer ieder paviljoen 24 cellen telt 

en de mogeliikbeden ontbreken on alternatieven aan te bieden, betekent 

dit dat regelmatig twaalf man per pnviljoen "hchter de deur" zitten. 



Tot deze werkwijze heeft men besloten, omdat de leiding van Net Schouw van 

mening is dat groepen van meet dan twaalf man voor twee -veclal onervaren-

bewaarders onbeheersbaar zijn. Het is de bcdoeling dat de aanwezige bewaar-

ders zich concentreren op de twaalf niet-ingeslotenen. Deze beleidslijn is 

niet onomstreden;met name door de geinterviewde tenmleiders is naar voren 

gebracht dat deze werkwijze de behoeften van de ingesloten gedetineerden 

te veel verontachtzaamt. Bovendien meent men dat deze heleidslijn niet 

realistisch is, omdat bepaalde activiteiten van gedetineerden waaraan onk 

bewaarders tijd moeten besteden (zoals voorgeleidingen voor de rechter-com-

missaris) zich onttrekken aan planning door functionarissen van !let Schouw. 

Conclusie:  ook want het de programmering van activiteiten van gedetineer-

den betreft bestond ten tijde van het schrijven van dit verslag in Het 

Schouw cen situatie die noch qua tijdsplanning noch qua inhondelijke in- 

vulling overeenkomt met hetgeen in het GIS-model wordt verondersteld. 

3.2.3 De genormeerde personeelsinzet 

3.2.4 De organisatiestructuur 
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In het GIS-model wordt uitgcgaan van een norm van 2 personeelsleden op 24 

gedetineerden. Inclusief reserves e.d. zou dat voor net Schouw een formatie 

van 54 executieve personeelsleden betekenen. Binnen Net Schouw heeft men 

zich altijd op het standpunt'gesteld dat binnen die formatie niet te werken 

vitt (32). Bij een uit deze formatie voortvloeiende postenbezetting -zo 

zegt men- voelt het executieve personeel zich onvoldoende veilig. Er 

heerst een voortdurende angst dat het geheel niet linger beheersbaar is. 

Gaandeweg is de formatie van Net Schouw -voorlopig- uitgebreid tot 67 man 

executief personeel en 6 hoofdbewaarders. flit betekent dat de personeels-

formatie ruimers is dan bij hantering van de norm 2 op 24 het geval zoo 

zijn. Ook op dit punt komt de situatie in Net Schouw dos niet overeen met het 

model zoals geschets in de CIS nota. 

In de GIS-nota worden ook uitspraken gedaan over de organisaticstructuur 

van de penitentiaire inrichtingen. Deze uitspraken hebben vooral betrekking 

op de teamsgewijze indeling van inrichtingswerkers, de rot van de teamlei-

ders, de plaats van het middenkader, de rol van de sectorcordinatoren en 

de wijze waarop het overleg in de inrichting georganiseerd zoo moeten wor-

den (zie par. 2.2 ad. d). Hoe is de organisatie in Het Schonw vat deze 

punten betreft? 



De teams en de teamleiders 

De Organisatiestructuur in Het Schouw komt overeen met het GIS-model, 

want het de teamsgewijze indeling van het executieve personeel betreft. 

De biding van eon aan eon paifiljoen gekoppeld team berust bij eon vas-

te teamleider. Enkele kanttekeningen hierbij zijn editor wet op bun 

plants. 

In de eerste pleats is door geinterviewden opgemerkt dat het regelmatig 

voorkomt dat bewaarders tijdelijk buiten bun eigen stamteam in de 

leefsector werkzeam zijn. Het uitvallen van bewaarders in verbena 

met opleiding, ziekte en/of begeleiding van gadetineerden bij acti-

viteiten die buiten de eigen toren moeten warden verricht, maakt het 

noodzakelijk dat bewaarders op eon ander den het eigen paviljoen warden 

ingezet. 

De tweede kanttekening betreft het functioneren van de teamleiders. In 

Het Schouw ontbreekt de lunette van afdelingshoofd. De beheerstaken van 

doze functionaris warden in Het Schouw uitgeoefend door de teamleiders. 

Doze bebben daardoor in bite eon dubbele teak: enerzijds een teamgericb-

te en anderzijds eon inrichtingsgerichte. Door de problemen, die zich 

in de inrichting bebben voorgedaan en die in verband gehracht worden met 

het opstarten van een inrichting met voornamelijk onervaren personeel 

en met de onervarenheid van de meeste teamleiders zelf, komt daze dubbele 

teak niet van de grond. De teamleiders functioneren vooral inrichtinge-

gericht. Suiten de teamvergaderingen hebben de teamleiders -voIgens ei-

gen zeggen- nauwelijks tijd om zich met de begeleiding van bun eigen 

team bong to houden. 

SectorcoOrdinatoren 

In het GIS-model wordt uitgegaan van 3 sectorcoOrdinatoren: het afdelings-

hoofd (leefsector), het boofd arbeid (arbeidssector) on de sociaal-cul-

tureel worker (ontwikkelingssector). 

De eerst genoemde functionaris kent men in Het Schouw flier. De beide an-

deren wet, zii bet dat de SKW-er slechts part-time in Het Schouw werkt, 

on daardoor -naar zijn eigen mening- met name zijn coordinerende teak 

niet near heboren kan uitvoeren. 
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De positie van de sectorcoOrdinatoren ten opzichte van het executieve 

personeet duidt men in Net Schouw aan als "volgtijdig leiderschap" (33): 

executief personeel werkt onder verantwoordelijkheid van de coOrdinator 

van de sector waarin het werkzaam is. Dee werkretatie is overeenkomstig 

hetgeen gesteld is in het communique de CIS-notn d.d. 27 juli 1981 (34). 

Naar het oordeet van de betrokkenen functioneert het volgtijdig teider-

schap bevredigend (35). 

Overlegstructuur en management gericht middenkader  

In Het Schouw bestaat formeet een uitgewerkte overlegstructuur (36). In 

schema I  is weergegeven welke overlegsituaties men in Het Schouw kent 

en welke functiegroepen in de overlegsituaties participeren of vertegen-

woordigd zijn. 
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teamoverleg 	 x 	x 	 x 

arbeidsoverleg 	 x 	x 	x 

over!. 	onto, 	sector 	 x 	x 

middenkader overleg*) 	x 	it 	x 

administrarief overt. 	 x 

gedetin. 	beraad 	 it 	x 	it 	it 	it 	x 	it 	it 

directie-ndddenk. 	over!. 	it 	it 	x 	it 

directie overleg 

raad 	van overleg 	* it 	it 	(K) 	it 	it 	it 	it 	it 	 it 
I 

Schema 	De overlegstructuur in Der Schouw 

*) In de note "De overiegstructuur in her live Her Schouo" is nog 
sprake van kaderoverleg of hoofdbewaardersoverleg, waaraan niet 

door her hoofd arbeid wordt deelgenomen. De (part-time) SKW-er, 

die ook tot het middenkader behoort, neemt aan dit overleg *der 

deel. Ala rodeo hiervoor oordr tijdgebrek genoemd. 

**) Her overleg is roegankelijk voor toehoorders, daarvan wordt door 

bewaarders meestal gebruik gemaakt. 
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Van eon inhoudelijk goed fnnctionerend overleg is -naar de mening van 

alle geinterviewden- geen sprake. Als oorzaken van het niet good lune-

tioneren van de verschillende overlegsituaties worden genoemd: de oner-

varenheid van het personeel  en de onduidelijkheid van de besluitvormings-

structuur.  Met dit laatste worth bedoeld dat niet geexpliciteerd is wel-

ke beslissingen op welke niveans genomen moeten worden. Ten gevolge daar-

van worden -naar het oordeel van de geinterviewden- sons beslissingen 

doorgeschoven naar een te bog nivean, terwijI op andere momenten de la-

gere niveaus beslissingen nemen die ook andere delen van de inrichting 

taken en derhalve ook op een "hoger" functioneel niveau genomen zonden 

moeten worden. In bet verleden heeft dit in de inrichting geleid tot 

wrijvingen tussen de verschillende functionele ni ■mans. 

De onduidelijkheid van de besluitvormingsstructuur wordi ook genoemd als 

oorzaak van het niet optimaal functioneren van het middenkader als onder-

deel van het organisatiegerichte management. 

3.3 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de organisatiestructuur van en de werkwijze in 

Het Schonw -zoals die uit vraaggesprekken en bestudering van nota's 

gereconstrueerd zijn- geconfronteerd met de verschillende onderdelen 

van het GIS-model. Uit de confrontatie blijkt dat binnen Het Schouw wei-

nig elementen zijn aan te wijzen die beschouwd kunnen worden als imple-

mentatie van het GIS-model. 

Ook de geinterviewden zijn van mening dat de ontwikkeling van de gestan-

daardiseerde inrichtingsstructuur achtergebleven is bij de verwachtingen 

die men daarvan had. In het volgende hoofdstnk gaan we in op de factoren 

die volgens de geinterviewden als oorzaak daarvan gezien moeten worden. 



IV DE FACTOREN DIE CELEID HERREN TOT FEN BFFERKTE INVOERING VAN DE CIS IN 

HET SCHOUW 

4.1 Algemeen 

Ala factoren die ertoe geleid hebben dat de invoering van de CIS in Uet 

Schonw is achtergebleven bij de verwachtingen die men daarvan oorspron-

kelijk had, zijn genoemd: 

- a. het ontbreken van eon beleidsplan voor Het Schouw 

- b. de onervarenheid van bet (executieve) personeel 

- c. de ontoereikendheid van de personeelsformatie 

- d. her ontbreken van eon deugdelijke ondersteuning vannit "Den Haag". 

In de hierna volgende paragrafen worden deze factoren -die volgens de 

geinterviewden onset elkaar voorkomen- bcsproken. Vooraf zij opgemerkt 

dat het hier gnat em bet weergeven van de meningen van de geinterviewden. 

Het bestaan van eon oorzakelijk verband tussen doze factoren (of combina-

ties hiervan) en het achterblijven van de uitwerking van het CIS is goon 

onderwerp van nader onderzoek is geweest. Opvallend is wel dat er ender de 

geinterviewden grote overeenstemming hestaat over de oorzaken van het 

achterhlijven. 

De inventarisatie van factoren die naar bet oordeel van de betrokkenen 

geleid hebben tot het achterblijven van de ontwikkelingen bij de vcrwach-

tingen, kunnen ook vannit eon organisatie-ontwikkelingsperspectief zin-

vul zijn, De oordelen van betrokkenen kunnen namelijk gezien worden ale 

feitelijke omstandigheden die het ontwikkelingsproces beinvloeden..In-

zieht in de oordelen kan van belong zijn indien men dat ontwikkelings-

proces venal to sturen. 

4.2 Het onthreken van eon ontwikkelingsplan 

Een van de meeet genoemde factoren is het ontbreken van eon aan de invoe-

ring van het CIS-model in Het Schonw ten grondslag liggend plan. Eon dis-

cussie over de doelstellingen die met de invoering van her CIS-model in 

Het Schouw warden nagestreefd, heeft nooit plaatsgevonden. Hetzelfde gulch

voor eon discussie over de stappen die genomen moeten worden um tot in-

voering van de CIS to komen on over de fasering van de invoering. Het 
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ontbreken van eon beleidsplan wordt toegeschreven aan de druk waaronder 

men in Het Schouw heeft mneten functioneren. Hat Het Schouw als proeftuin 

zoo moeten fungeren is slechts enkele weken voor de opening van het eer-

ste paviljoen bekend geworden. Deze periode was to kort voor eon goede 

voorbereiding. Ook daarna is men niet toegekomen aan het opstellen van 

eon plan. Atle beschikbare tijd moot wooden aangewend "om de tent drahi-

ende to !louden". Als belangrijkste oorzaak voor het zware accent dat op 

bet ad-hoc-management heeft gelegen wordt het tempo waarin de 5 pavii-

joens in gebruik zijn genomen, genoemd. Binnen de inrichting bestond de 

verwachting dat bii de ingebruikneming rekening zou worden gehouden met 

het proeftuinkarakter van de inrichting. Daarvan is echter weinig terecht 

gekomen. Bij de opening van het eerste paviljoen in maart 1981 lag het 

nog in de bedoeling in de loop van 1981 slechts 3 pavitjoens to openen, 

waarna de resterende twee paviljoens in de eerste hetft van 1982 in ge-

bruik zouden worden genomen. In werkelijkbeid word het vierde paviljoen 

at in december 1981 geopend en het laatste in februari 1982. Bovendien 

is in de periode van april tot september 1981 66n van de teen nog niet 

in gebruik genomen paviljoens tijdelijk bestemd voor de opvang van in 

bewaring gestelde vreemdelingen die zouden worden uitgewezen. 

Ms bijkomende oorzaken wooden in dit kader voorts genoemd: de onvolledige 

bezetting van directie- en kaderplaatsen tijdens de eerste rase van de 

ingebruikneming en de onervarenheid van het grootste deel van het perso-

noel in combinatie met de problemen die zich voordoen ten gevolge van 

de omvang van de personeelsformatie (zie de paragrafen 4.3 en 4.4): 

Snmmige geinterviewden hebben erop gewezen dat ook op moor concreet 

niveau van een goede doordenking van plannen geen sprake is geweest. 

In (lit verband wordt Rewezen op de activiteitenprogramma's voor de ge-

detineerden die in de loop der tijden diverse malen gewijzigd zijn. 

4.3 lie onervarenheid van het personeel 

En van de doelstellingen van het GIS is de verbreding en de verdieping 

van de functie van het executieve personeel. Eon voorwaarde daarvoor is 

dnt het personeel zelfstandig kan optreden. In Het Schouw is daaraan 

volgens het unanieme nordeel van de geinterviewden niet voldaan. Het 



grootste deel van het executieve personeel had op het moment van in 

dienst treden goon ervaring ale bewaarder, hooguit had men enkele jareu 

ale gestichtswacht gewerkt. Uitgedrukt in de door de directie van Oct 

Scbouw gehanteerde terminologie: bet executieve personnel beschikt niet 

over een penitentiair referentiekader. De mogelijkbeden en de beperkingen 

van het omgaan met groepen gedetineerden waren hen onbekend. 

Dit is bij het functioneren in Het Scheme ale extra gemis ervaren •  omdat 

inzel van hetzelfde personnel in de leef- en de arbeidssector vereist 

dat het personeet inzicht heeft in de verschillende rollen die zij spelen 

ten opzichte van de gedetineerden. Indien dit inzicht ontbreekt, wordt 

het adequaat optreden jegens gedetineerden problematisch. On informele 

krachten in de inrichting dreigen dan de overhand de krijgen en de af- 

hankelijkheid van de bewaarders van de gedetineerden dreigt te groot te 

worden. Ten gevolge hiervan hebben zich -near het oordeel van de gemn-

lerviewden- incidenten voorgedaan. Oct meest in het nog springend zijn 

de incidenten rood de jaarwisseling 1981/1982 geweest. 

Door sommige geinterviewden is hierbij aangetekend dat de onervarenheid 

van het personeel eon rot is blijven  spelen, omdat de opleiding on liege-

biding van het personeel to kort schiet. In dit verband is gewezen op 

het ontbreken van eon full-time functicbegeleider en van con op de funct 

van penitentiair inrichtingswerker toegesneden CW0I-opleiding. Daarnaast 

is erop gewezen dat ook het kader en de directie grotendeeis bestaim uit 

mensen die geen ervaring hebben in de functie die ze thans in Het Schouw 

uitoefenen; daardoor zijn ook zij in het verleden onvoldoende in stoat 

geweest ondersteunend op to treden naar her executieve personae' toe. 

4.4 De personee1sformatie 

Een derde factor die door alle geinterviewden is genoemd is de omvang 

van de personeelsformatie. In Het Schouw is men het kennelijk net elkaar 

cens,dat eon personeelsformatie gebaseerd op de GIS-norm niet werkhaar 

is. 

De argumenten die ter onderbouwing daarvan worden aangevoerd, zijn deels 

van structurele, deels van voorbijgaande aard. 
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De structurele argumenten hebben vooral betrekking op de gebouwelijke 

situatie van Het Schouw als onderdeel van het penitentiair centrum Over 

Amstel. In de eerste plants is gewezen op de geTsoleerde ligging van de 

afzonderlijke paviljoens. Contact tusscn de personeelsleden op een pa-

viljoen en die elders in de toren is alleen mogelijk via het personeels-

vertrek. Bij eon formatie gebaseerd op 2 op 24 zal dit vertrek regelmatig 

onbezet zijn en is het onmogelijk om in gevallen waarin zich op eon pa-

viljoen problemen voordoen assistentie van collega's in te roepen. 

Daardoor ontstant bij het executieve personeet een permanent gevoel van 

onveiligheid. Daarnaast is crop gewezen dat de gebouwelijke situatie van 

het penitentiaire complex Over Amstel met zich meebrengt, dnt or in de 

torens en tussen torens en voorgebouw veel verkeer van gedetineerden is. 

E'en van de gelnterviewden merkte hierover op: "het is bier constant spits-

our". He begeleiding van deze verplaatsingen legt voortdurend beslag op 

het executieve personeel. 

Ala derde factor is genoemd de voorbereidingstijd die leden van het exe-

cutieve personeel nodig zouden hebben indien zij bepaalde activiteiten 

moeten begeleiden. 

Net die voorbereidingstijd -zo stelt men- is bij het vaststetlen van de 

personeelsformatie geen rekening gehouden. 

Ala argumenten van niet-structurete aard zijn genoemd het onervaren zijn 

van het personeel en de spanningen die thans door de onduidelijkheid van 

de ontwikkelingen binnen de inrichtingen hestaan (zie par. 4.2). Es er een-

mnal dui.delijkheid gecrei;erd inzake het inrichtingsheleid en hceft het 

personeel voldoende ervnring opgednan, dan vervallen deze argumenten. 

De personeelsformatie in Het Schouw is in de loop van 1981 de discussie 

over het CIS-model volledig gaan beheersen. Het overleg in de begeleidings-

groep "CIS-Het Schouw", die is ingesteld om de ontwikkeling in Het Schouw 

te stimuleren en begeleiden, heeft sterk in het token van het overleg over 

de personeelsformatie gestann. Hieraan Mkt voorlopig eon eind gekomen 

no er onder de deelnemers nan dit overleg overeenstemming bestaat de per-

snneelsformatie voor tenminste 	n jaar -d.w.z. tot sept. '83- vast to 

stellen op 67 plaatsen. 
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Ook binnen Het Schouw zelf is de postenbezetting eon dominant discussie-

punt geworden. Men was en is van melting dat verdere ontwikkeling van een 

gestandnardiseerde inrichtingsstructuur en een regiemactiviteitenprogram-

nm zinlous is geworden, zolang or goon duidelijkheid bestaat over de per-

soneelsformatie. In September 1981 heeft men -mode in afwachting van eon 

regaling over de personeelsformatie- besloten het overleg in de (interne) 

kerngroep stil to leRgen. Ten tijde van het schrijven van dit verslng was 

dit overleg niet hervat 

4.5 be ondersteuning van de ontwikkelingen vanuit "Den Haag" 

Bij de inventarisatie van de problemen in verband met de personeelsfor -

made hebben verschillende geinterviewden kanttekeningen geplaatst bij 

de positie van de Directie Gevangeniswezen. Daarbij is vooral opgenmrkt 

dat ook vanuit de Directie goon duidelijkheid is geschapen over de doel- 

stellingen die met het CIS-model worden nagestreefd. De discussie over 

de personeelsformatie heeft bij velen in Het Schouw de indruk gewekt 

dat invuering van het CIS-model uitsluitend bedoeld is ale bezuinigings -

uperatie.  

In dit verband wordt ook gewezen op de geringe materieIe ondersteuning 

die men vanuit Den Haag heeft ontvangen om het experiment tot een Emcees 

te oaken. Men nag niet verwachten -zo stelt men- dat de invuering van 

het G1S-model eon succes wordt, indien vanuit Den Haag goon stappen wor - 

den ondernomen om randvoorwaarden in de steer van materiaal, executief 

personeel en kader to vervullen. 

4.6 To verwachten ontwikkelingen 

De directie van Het Schouw heeft zich op het standpunt gesteld dat boven-

staande factoren eon situatie hebben geschapen waarin de beheersbaarheid 

van de inrichting gevaar loopt , die de spankracht van het personeel to 

haven gaat on die eon demotiverend effect op het personeel heeft. Zij hob- 

ben or daarom bij het ndnisterie voor gepleit de invoering van GIS-ele-

menten voorlopig stop to zetten. De eerste prioriteit dient buns inziens 

to zijn het berstellen van de rust in de inricbting en het scheppen van 

een klimaat waarin eon verdere ontwikkeling van eon inrichtingsbeleid 



mogelijk is. Daartoe heeft men er bij de Directie Cevangeniswezen op aan-

gedrongen de personeelsformatie voorlopig te fixeren op 67 man executief 

personeel. Intern heeft men besloten te beginnen aan de ontwikkeling van 

een beleidsprogramma op grond waarvan een gefaseerde invoering van het 

CIS-model eventueel mogelijk zal zijn. 

Een eerste stap in die richting is een notitie van de directie waarin 

geexpliciteerd zal worden welke beslissingsbevoegden bij de verschillende 

functionele niveaus liggen. Een dergelijke notitie was in oktober 1982 

in voorbereiding. 

Over een planning in de tijd valt op dit moment nog niets te zeggen. 



V CONSEQUENTIES VOOR ONDERZOEK 

In de voorgaande hoofdstukken is vastgesteld dat de werkwijze in en de 

organisatie van het HvB Het Schouw niet of nauwelijks beschonwd kan war-

den els eon implementatie van (delen van) het CIS-model. Over het tempo 

waarin de organisatie-ontwikkeling in de CIS-richting in Het Schouw rat 

verlopen valtniem met cadge zekerheid to zeggen. 

Op grond hiervan concluderen wij dat het thans  niet zinvol is eon onder-

zoek near de effecten van de GIS-structuur in uitvoering to nemen. Len 

uitzondering hierop zoo eon onderzoek kunnen zijn near de effecten van de 

inzet van bewaarders in de arbeidssector op bun arbeidssatisfactie en op 

de detentiebeleving van gedetineerden. Oak son dergelijk (beperkt) onder-

rook is bij nadere beschonwing niet zinvol. In de eerste pleats omdat ook e 

inzet van bewaarders in de arbeidssector nog niet volledig uitgekristal-

liseerd is (zie par. 3.2.1) en in de tweede pleats omdat het vrijwel on -

Mogelijk is on in een effectenonderzoek de invloed van interveniBrende 

variabcIen (zie hoofdstuk IV) onder controle to houden. De concIusie moet 

m.i. don ook zijn om het onderzoek "De GIS in het Schouw" voorlopig stop 

to rotten. Hervatting van het onderzoek rat onder bepaalde voorwaarden 

kunnen plaatsvinden indien eon begin wordt gemaakt met de (verdere) in -

voering van GIS-elementen in Het Schouw. 



Not en 

(1) Brief van de staatssecretaris van Justitie aan de sectie Gevangenis-

wezen van de Gentrale Raad van Advies d.d. 24 aprit 1981, kenm. 424/ 

381. 

(2) Zie het roman-duo& over het project Gestandaardiseerde Inrichtings- 

structuur (CIS) d.d. 15 mei 1981, Directie Gevangeniswezen, p.2. 

(3) B. Molenkamp: De CIS in Het Schouw, Directie Gevangeniswezen, 

stus 1981. 

(4) Gesprekken zijn gevoerd met B. Zoom, inspecteur van de regio West, 

en B. van der Goorbergh, honfd van de afdeling regiemontwikkeling. 

(5) Gesprekken zijn gevoerd met P. Scheffelaar Klots (directeur), P. 

Kleisen (adj. dir.), T. Vroom (adj. dir.), P. Verveen (functie-

begeleider), W. Harsveld (hejegeningsfunctionaris), J. van beckon 

(AD-er), J. Moonen (hoofd arbeid). K. Stegeman (sociaal-cultureel 

wetter), G. Hofmeyer (dienstenmaker), G.I. van Woudenherg (team-

leider), H. Gast (teamleider). 

(6) Note inzake een herziene gestandaardiseerde inrichtingsstructuur 

en de functie van inrichtingswerker (CIS-nota), april 1981, p.7. 

(7) Zie moot (2). 

(8) Fasering invoering CIS (maart 1982) p.1. Notitie hestemd voor de 

directeurenconferentie 1982. 

(9) Zie interviews met H. Tulkens, hoofd van de Directie Gevangenie-

wezen in Elseviers Magazine, d.d. 1 augustus 1981 en Binnenlands 

Bestuur d.d. 18 septemher 1981. 

(10) Mr. H.V. van Hijtkema in een toespraak, uitgesproken namens de Stains- 



secretaris van Justitie, ter getegenheid van de opening van de direc-

teurenconferentie, 1981. 

(11) Communique, n.w. (noot 2), p.2. 

(12) GIS-notn, a.w. p.37 

(1)) Eindrapport heroverweging strafrechtstoepassing, mei 1982, P.  65 en 

66. 

(14) GIS-nota, a.w., p. 9-11. Bij de beveiligingstaken  gnat het om het 

voorkomen van ontvluchtingen en om het zorgen voor een ordelijke 

en controleerbare gang van zaken in de inrichting. 

Bejegening  heeft betrekking op het op humane wijze omgaan met gede-

tineerden. Bij begeleiAing  gnat het om taken ter verwezenlijking van 

de doeleinden van de detentie voor zover ze de voorbereiding van ge-

detineerden op hun terugkeer in de snmenleving betrcffen. Daarbij 

dient een onderscheid gemaakt te worden tussen socinle  begeleiding 

(gericht op de individuele gedetineerde) en instrumenteel-technische 

begeleiding bij bepaalde activiteiten op het gebied van arbeid, ont-

wikkeling en ontspanning. 

(15) CIS-nota p. 16. 

(16) Tdem, p. 18. 

(17) 'dem, p. 24 - p. 28. 

(18) 'dem, p. 15. 

(19) Tdem, p. 32. 

(20) Tdem, p. 34. 

(21) Brief van de Directie Gevangeniswezen d.d. 27 juli 1981, kenmerk 

DGW/783/381, p.2. 

(22) G1S-nota, p. 32. 

(21) 'dem, p. 16. 



(24) Doze paragraaf is -tenzij enders is aangegeven- gebaseerd op infor-

matte verkregen nit de vraaggesprekken met de in foot (5) genoemde 

personen. 

(25) In Het Schoum zijn ook bewaarsters in dienst. Cemakshalve spreken we 

voortdurend sheen van bewaarders. 

(26) Formeel zijn or 2 vaste arbeidsmedewerkers, 1 bewaarder die permanent 

bij de arbeid is gedetacheerd en I arbeidscontractant werkzaam in 

de arbeidssector. 

(27) B. Molenkamp: De CIS in Het Schouw (aug. 1981) p. 7. 

(28) Uitgegaan wordt van 103 daguren per week, waarvan ± 45 uur gevuld 

wordt met vastliggende activiteiten (verzorgingsuren, maaltijden, 

luchten, kantine, bibliotheek). 

(29) Kie par. 3.2.1 van doze notitie. De opening van de twee gesloten 

werkzalen in jolt was mogelijk omdat omstreeks die tijd de vierde 

arbeidsmedewerker in Het Schouw in dienst is getreden. 

(30) In het CIS-model wordt uitgegaan van eon full-time 614K-er die eon he- 

langrijke (coOrdinerende) ml dient to spelen hij de ontwiikeling 

van het regiemsactiviieitenplan in de inrichting. In that Schouw func -

tioneert slechts eon part-time 514K-er. Doze besteedt zijn tijd vimir-

namelijk aan het van de grond brengen van basisactiviteiten. 

Om inzicht to krijgen in de inzetbaarheid van bewaarders is de zen. 

CIS-enquete uitgevoerd. In Het Schouw is besloten doze enquete to 

laten voIgen door een vraaggesprekronde onder het executieve personee1 

door het hoofd arheid en de SKW-er. Door tijdgebrek is hieraan nog germ 

uitvoering gegeven. Bovendien is nog goon duidelijkheid verkregen Over 

de roostertechnische inpasbaarheid van begeleiding van activiteiten 

door het execiaieve personeet. 
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(31) Zie CIS-nota, p. 30. 

(32) Zie ook Molenkamp (1981) a.w., p. 7-8. 

(33) 'Hem n.w., p. 8-9. 

(34) Zie Moofdstuk II, par. 2.2 m.n. noot (21). 

(35) Dit heeft alleen hetrekking op de arbeids- en leefsector. Dant- bewaar-

ders niet worden ingezet bij begeleiding van ontwikkelingsactiviteiten, 

valt deze sector de facto buiten de hier beschreven constructie. 

(36) Not "De overlegstructuur in het UvB Met Schouw" geeft een beschrijving 

van de bestaande overlegstructuur. 

(37) Een andere reden voor niet-hervattfng van het kerngroep-overleg is dat 

de vraaggesprekken volgend op de C1S-enqu'ete (zie foot 30) nog steeds 

niet ziin afgerond. Discussie over verdere GIS-ontwikkelingen wordt in 

deze situatie zinloos geoordeeld. 
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