Aan: De Lokatie-direkteur Blokhuispoort.
Van: P.LW.er Lv.Dasselaar.
Betreft: Open brief, als reactie op bijeenkomst plan van aanpak van P.L Noord.
Leeuwarden 15-10-2001

Geachte heer Veldman,
Naar aanleiding van de personeelsbijeenkomst van afgelopen donderdag, 11 oktober 2001,
over het plan van aanpak van P.L Noord, voel ik de behoefte u mijn persoonlijke gevoelens
over deze bijeenkomst mee te delen ..
Bij de presentatie van het logo en de muzikale introductie werd ik al wat onrustig.
De presentatie was zo overweldigend dat ik dacht dat er wat weggestopt moest worden.
Bij sporttoernooien is het immers vaak zo, dat de bekers het grootst zijn bij de meest
onbelangrijke toernooien.
De muziek moest het saamhorigheidsgevoel vergroten, maar ik werd er onbehagelijk van en
kreeg het gevoel dat ik een bijeenkomst van een sekte bijwoonde.
Ik dacht aan de tekorten die wij als inrichting zouden hebben en waar steeds weer naar terug
verwezen wordt.
Ik dacht aan de kosten van het logo en de presentatiekosten van het filmpje en vermoedde dat
er weer heel wat gemeenschapsgeld verspild was.
Hoeveel vergaderingen zouden hier aan vooraf zijn gegaan en hoeveel kostbare hotels en
restaurants zouden er voor zijn bezocht?
Vervolgens werd de beschikbare vergadertijd bijna volledig gevuld met besprekingen over de
organisatielijnen. Zaken waar deze managers zich natuurlijk langdurig mee bezig hebben
gehouden en die inderdaad noodzakelijk zijn om tot een zekere structuur te komen.
Uiteraard wilden de directeuren het geleverde werk graag tonen en daar over praten, omdat
het hen bezig hield.
Het hield mij echter nauwelijks bezig!
Het stond zover bij ons weg en het was behoorlijk droge kost. Bij ons speelde heel andere
zaken, die direct en dagelijks gevoeld en beleefd worden.
Bij ons worden de ondersteunende diensten weggetrokken. Degenen die er nog wel zijn,
worden overbelast.
Gedetineerden komen binnen zonder door een arts te zijn gezien. Niet op het politiebureau en
niet in de inrichting.
Dat speelt vooral op vrijdag en duurt vaak tot maandag of zelfs tot dinsdag, wanneer het een
feestdag betreft.
Zo van de straat geplukt. Vaak behoorlijk ziek, worden ze voor een aantal dagen opgeborgen
in de inrichting, overgelaten aan de zorgen van de vaak goedwillende P.LW.er, die zonder
enige medische achtergrond de crisissituatie van de betreffende gedetineerde op juistheid
moet proberen te schatten en dan eventueel hulp moet zien te vinden.
Het personeel deelt in het weekend de pillen uit. Probeert de maatschappelijke problemen op
te lossen. We hebben immers geen maatschappelijke werkers meer. De reclassering weigert in
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onze inrichting verdere hulp en de ervaren P.LW.er wordt, waar mogelijk, vervangen door
goedkopere arbeidskrachten, die met lage lonen, via de beveiliging, instromen.
Dat het werk daarbij met te weinig mensen gedaan moet worden, laat ik nu verder maar even
buiten beschouwing.
Daarom voelde ik mij licht onpasselijk worden, toen bij de presentatie van missie en doel, er
een beschrijving werd gegeven waaruit zou moeten blijken dat wij het goed voor hebben met
gedetineerden.
Gedetineerden hebben niets aan dergelijke kreten.
Ze zijn verworden tot een product met een productprijs en zo wordt er in vergaderingen al
over ze gesproken.
Hoe kunnen wij deze mensen tegen de laagste kosten opsluiten zonder dat wij er zelf last mee
krijgen?
Het belang van de gedetineerde wordt volledig ondergeschikt gemaakt aan de kosten.
Zolang de P.L W.er op de vleugel, weliswaar overbelast, het nog kan rooien en niets van zich
laat horen, gaat het dus goed en levert het de staat geld op.
Vooral niet luisteren naar de aanzwellende bezwaren van de weinige mensen die nog werken
in het primaire proces en de ondersteunende diensten die er nog zijn.
Wie echter niet volledig euroblind is, ziet hopelijk nog op tijd het groeiende verzet dat zich
landelijk aan het opbouwen is.
De roofbouw op de mens die nog bij het Gevangeniswezen werkt, kan nog gestopt worden.
Daar is geld voor nodig.
Geen geld om stofkammen te kopen om daarmee nog maar eens de personeelssterkte uit te
kammen, maar geld om het personeel op noodzakelijke sterkte te brengen, de medische zorg
veilig te stellen en de ondersteunende diensten terug te halen.
Geld om het verglijden van de humanitaire zorg te stoppen.
Het helpt niet als een individuele P.LW.er dit roept, maar ik verwacht het dan ook van u, als
onze directeur. Ik verwacht het van de Algemeen Directeur en ik verwacht het van de leiding
van het Gevangeniswezen.
In plaats van steeds akkoord te gaan met bezuinigingen, roep ik u op tot verzet daar tegen. Ik
roep u allen op u uit te spreken tegen nog verdere uitholling. De rek is er uit!
Tot slot was het de afgelopen donderdag ook pijnlijk te moeten constateren dat de leiding van
P.l. Noord bewust wilde voorbij gaan aan de gevoelens van het personeel van de
Blokhuispoort, rondom de voorgenomen sluiting.
De Algemeen Directeur toonde nogmaals dat een mogelijk open houden van de inrichting
hem onwelgevallig was en het was duidelijk, dat wat hem betreft, er geen hulp te verwachten
was.
Vragen over dit, voor ons zo gevoelige onderwerp, wilde hij uit de weg gaan en vragen van
onze vertegenwoordiger van de OR vond hij ongepast.
De Algemeen Directeur heeft aangedrongen op een advies van de OR, maar nu dat advies
negatief is uitgevallen, blijft zijn antwoord, vooralsnog, uit en blijft het personeel achter in
grote onzekerheid.
De standpunten van de Algemeen Directeur voor sluiting, zijn voor een belangrijk deel
weerlegd en de goede redenen om open te houden, zijn talrijk en worden deze dagen nog eens
versterkt door de krantenberichten over cellentekort en een miljoen aangiftes, die wegens
tekort aan arbeidskrachten bij politie en rechtbank maar niet tot vervolging leiden.

Ik zou zeggen: Neem op korte termijn de duidelijke beslissing de Blokhuispoort open te
houden.
We zullen het gebouw nog vele jaren hard nodig hebben.
Al met al kom ik tot de volgende aanbevelingen:
Neem onze ondernemingsraad serieus. Geef antwoord op de vragen, die ze namens ons,
naar voren brengen.
Steun acties om meer geld te krijgen voor personeelskosten en ondersteunende diensten en
maak een eind aan de doorlopende bezuinigingsdrift door uw stem te laten horen.
Verwijder de borden met de fraaie teksten van de muren van de gevangenissen als de daar
beschreven doelstellingen niet aansluiten bij wat wij te bieden hebben. Deze borden
maken ons alleen maar belachelijk.
Zorg voor meer veiligheid voor personeel en gedetineerden.
Stel u op achter het openhouden van onze inrichting en verschaf in elk geval op korte
termijn duidelijkheid.
Omdat ik denk dat deze brief een bijdrage kan leveren aan de discussie, die hopelijk zal leiden
tot een werkkring waarin goede prestaties neergezet kunnen worden, die recht doen aan de
ons toevertrouwde, gevangen, medemens, laat ik dit schrijven verschijnen in de vorm van een
open brief, die ik in elk geval ook aan de OR zal overhandigen.
Het is u vrij met de briefte doen wat u wilt, maar ik hoop en reken er eigenlijk op, dat u hem
zult willen beantwoorden.
Naar mijn mening worden de zorgen, die ik hier persoonlijk heb uitgesproken, vrij algemeen
gedeeld.
Met vriendelijke groet,
J.v.Dasselaar,
P.L W.er Blokhuispoort
Leeuwarden.
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