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Excellentie, 

De Werknemers Organisatie bij Justitie en Politie n.l. de A.B.P. Juspol heeft in het kader van 

de eenzijdige benadering naar de werknemers uitgaande van de le id ing enige bevindingen 

naar U toe verwoord, zie schrijven d.d. 02 september 2016. 

We merken op dat de ODAB pagina's vol ongebreidelde benaderingen als ingezanden stuk 

naar de pers heeft verzanden en wij dus geen reactie zijdens u ontvan gen hebben. 

1. 	 Duidelijk wordt hierbij de veronachtzaming naar de vakbeweging gedemonstreerd, 

terwijl U en ik als voorzitter vaker een onderhoud hebben over de wijze waarop deze 

functionaris de landsdienaar benadert. 

2. 	 We merken op dat ze slechts het DNA lid aanspreekt en niet de vakbond, ze toont dus 

geen respect voor de vakbeweging. 

3. 	 De 00 schijnt een probieem te hebben met het DNA lid, lijkt ons dat misgunning hier 

aan de orde is. Van mij hadden zij en Joela altijd een goed woordje jammer dat haar 

instelling niet open is voor een prettige benadering. 

Die mevrouw is bezig een en ander op te nemen v~~r de minister blijkbaar in de hoop dat zij 


wordt benoemd totdirecteur van Juspol. Dit verhaalloopt dik in de w andelgangen van JusPol. 


In het ingezanden stuk gaat zij vooral in op Bufaz en het personeel als zorgkind. 


Inderdaad zit zowel Bufaz als de rest van het personeel in de zorgen. 


Want al jaren vechten ze voor duidelijkheid in de waardering voor wa t betreft de bezaldiging, 


waaronder het FISO probleem van het personeel en in plaats van daarn aar te kijken zit ze vol 


rancune te ringelore.n met zaken die de motivatie eerder schad en dan dat ze verbetert. 


Werknemers zitten al jaren met overplaatsing zander dat hun posities in orde gemaakt zijn. 


Jarenlange determinatie van de werkelijke FISO posities. Anderen zij n met pensioen gegaan 


zander dat de posities in orde gemaakt zijn. Het is jaren dat de mensen gehuisvest waren in 


een gebouw voor houtluizen, vleermuizen en zander koeling. 


Ais bond hebben we vaker ventilatoren moeten aanschaffen. 


De werknemers moesten in de hoeken van de trap voorzichtig lopen om ongelukken te 


voorkomen, zo kunnen we verder gaan. 
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Uitgaande van deze bouwvallige situaties is de mensen gevraagd voor drie (3) maanden in het 

reeds afgekeurde gebouw waar vreemdelingenzaken gehuisvest was de werkzaamheden te 

verrichten; die 3 maanden is intussen jaren geworden en zaten ze in troep dat bij regen onder 

water liep, dode muizen en vleermuizentroep was de traktatie van de dag. 

Daar krijgen ze misschien geen miskraam van maar wei van houtposten en andere materiaal 

dat op je hoofd dreigt terecht te komen. 

Zo zijn de landsdienaren naar een andere bouwvallige woning aan de Kernkampweg gevraagd 

en hebben vol liefde wederom hun werkzaamheden opgepakt om wederom de schrik op het 

lijF te krijgen, vanwege de dreigende instortingen, waarna het gebouw door Arbeidsinspectie 
is afgekeurd. 

De OD lijkt mij in geen enkel geval te passen in het nieuwe tijdperk waar wij streven naar een 
"betere kijk op de mens" . 

We merken intussen dat de OD zich gebombardeerd voelt als persman van Juspol, daarbij 
aangevend dat het ministerie geen enkel algemeen Bond van Justit ie kent en de minister 

s:aat achter haar. Hoe dan, wanneer wij ook als zodanig vaker met de minister bezig zijn 

geweest, wordt u als minister meegezogen in deze onwaarachtige benadering . 

Minister, de onwaarachtigheid van de Politiek Cultuur waar uw OD vandaan komt heeft u 

eerder misleid met de informatie dat schoonmaaksters meer dan politieagenten verdienen; 

op u wordt het beroep gedaan zich als minister beter te laten informeren zodat u niet 

gemanipuleerd wordt door deze of gene Oranje modellen, het blijft al ti jd ergens hangen. 

Het is Gods onmogelijk dat iemand die klaagt over het gebeuren ron dom miskramen op deze 
manier omgaat met andere vrouwen. 

Minister, zwangere vrouwen moeten liefdevol behandeld worden in het bijzonder ten 

behoeve van de in opkomst zijnde nieuwe burgers maar deze vrouw laat dat gewoon aan 
haar voorbijgaan . 

Mevrouw de Minister, keurt u het goed dat deze burgers waaronder zwangere vrouwen 

daarboven op de zolder blijven zonder toiletten en dus dagelijks de t rappen op en af moeten 

lopen om dan hu.n plichten te voldoen. 
Mevrouw de· Minister, ik was zeer blij met uw opmerking kort na uw aantreden dat de 

mensen daar zoniet konden blijven. Maar ja, negatieve invloeden werken anders. 

Gezien de complexiteit er, vrij onwillige houding van uw OD achten wij het onze plicht deze 
oneigenlijke .benadering in de verhouding werkgever/werknemer over te dragen aan het CLO 

Bestuur. 
V~~r aile duidelijkheid geven we hierbij aan dat het onderhavige door de CLO is 

overgenomen. 

Hoogachtend, 

R. Hooghart 
(voorzitter) 

Afschrift aan de Vicepre:, ident van de Republiek SurinamE: 


Afschrift aan de Minister van Binnenlandse Zaken 
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