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Nieuwsbrief Belastingdienst
Leiden nr. 6 d.d 20 april 1990

De Nieuwsbrief is bedoeld om
medewerkers van de
donoreenheden en andere
belangstellenden te informeren
over zaken die verband houden
met de omslag. De Nieuwsbrief
verschijnt om de 2 weken
telkens op vrijdag. De
Nieuwsbrief wordt voorbereid
door een redactiecommissie die
bestaat uit:
- Ton ten Donkelaar
- Marianne de Graaf
- Carel Hartendorp
- Roy Shyamnarain

Bijdragen voor de Nieuwsbrief
zijn welkom en moeten
uiterlijk de dinsdag voor
verschijning bij de
redactiecommissie binnen zijn.-
De auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van ingeleverde
stukken.
De redactiecommissie is te
bereiken in het

C.B.G. Leiden
Kamer 1.45
telefoon 251513

.1
 ---. r
VAN DE REDACTIE V
Voor u ligt het zesde nummer
van de Nieuwsbrief.
Ditmaal in een wat ander
jasje, dan u tot nu toe gewend
was. Zagen de eerste nummers
er wellicht nog wat "stijfjes"
uit, thans tracht een door de
gezamenlijke hoofden
ingestelde redactiecommissie
een wat "leesvriendelijkere"
nieuwsbrief uit te brengen.
Dit nummer is het eerste

I-resultaat. De redactie hooptmet het volgende nummer u de
definitieve vormgeving van de
nieuwsbrief te kunnen
presenteren.

De redactie. j

VÀN DE REDÀCTTE

Voor u ligt het zesde nrunmer
van de Nieuwsbrief.
Ditmaal in een wat ander
JasJe, dan u tot nu toe gewend
was. Zagen de eerste nunmers
er wel l icht  nog wat "st iJfJes"
uit, thans tracht een door de
gezamenliJke hoofden
ingestelde redactiecommissie
een wat ' leesvr iendeL iJkere"
nieuwsbrief uit te brengen.
Dit numrner is het eerete
resultaat. De redactie hoopt
net het volgende nunmêr u de
definitieve voqngeving van de
nieuwsbrief te kunnen
PreÊenteren.

De redactie.Nieuwsbrief Belastingdienst
Le iden nr .  6  d .d  20  apr i l  1990

De Nieuwsbrief is bedoeld om
rnedewerkers van de
donoreenheden en andere
belangstellenden te informeren
over zaken die verband houden
met de omslag. De Nieuwsbrief
verschiJnt on de 2 weken
telkens op vr i jdag. De
Nieuwsbrief wordt voorbereid
door een redactiecommissie dl.e
bestaat ui t r
- Ton ten Donkelaar
- Marianne de Graaf
- CareL Hartendorp
- Roy Shyamnarain

BiJdragen voor de Nieuwsbrief
ziJn welkom en moeten
ui ter l iJk de dinsdag voor
verschi jn ing biJ de
redact iecommissie binnen ziJn. .
De auteur is verantwoordeliJk
voor de inhoud van ingeleverde
stukken.
De redactiecommissie is te
bereiken in het

C.B .G.  Le iden
Kamer  1 .45
te le foon 251513
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lgemeen
- Vacature bibliotheek-
beheerder/documen-
talist

- Ondersteunende dienst
- Klankbordgroep

e

Ondernemingen
- Doelgroepindeling
- Voorlopige huis
vesting

- Toezending instel-
lingsplan

Particulieren
- Kennismaking

Sandra Vermeer
- Dienstcommissie
- Startcohferentie

leidinggevenden
- Ideëenbus
- Stand van zaken
instellingsplan

kernteam 0 

Personen die met vragen zitten over de omslag en
hierover nadere informatie wensen kunnen terecht bij het
kernteam 0 op:
elke dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur
kamer 146 C.B.G. Leiden
telefoon 071-251513

z .

M
ÀIgemeen
- Vacature bibl iotheek-

beheerder/documen-
ta l i s t

- Ondersteunende dienst
- KlankbordgroeP

Ondernemingen
- Doelgroepindeling
- VoorLopige huis-

vest ing
- Toezending instel-

l ingsplan

Particul ieren
- Kennismaking

Sandra vermeer
- Dienstcommissie
- Startcohferentie

leidinggevenden
fdeëenbus

- Stand van zaken
instel l ingsplan

Personen die met vragen rl.tten over de mslag on
hLerover nadere lnforuratLe wengen kurmen tèrécht btJ het
*erntea.m O opl
e lke  d lnsdag van 13 .00  to t  l { .00  uur
&aner  145 C.B.G.  Le lden
te l .e foon 071-251513
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Belastingdienst
leiden

VACATURE

De bibliotheek zal binnen de nieuwe organisatie een
belangrijke plaats innemen. Naast het opslaan van de
boeken zal dit ook de plaats worden waar allerlei gegevens
verzameld moeten worden uit kranten, tijdschriften e.d.
die belangrijk zijn voor zowel de Belastingdienst
Particulieren als de Belastingdienst Ondernemingen te
Leiden. Daarom is er voor gekozen de bibliotheek een
aparte plaats te geven in de ondersteunende dienst van de
Belastingdienst Ondernemingen Leiden. Gezien het grote
belang voor de informatievoorziening is het noodzakelijk
dat hier iemand komt die kans ziet zelfstandig de van
belang zijnde informatie boven tafel te krijgen en er zin
in heeft deze bibliotheek op te bouwen.
Voor het beheer van deze bibliotheek zijn wij op zoek naar
een:

BIBLIOTHEEKBEHEERDER/DOCUMENTALIST M/V

TAAKOMSCHRIJVING
Tot de werkzaamheden zullen gaan behoren:
- het registreren van binnengekomen tijdschriften,

supplementen, aanschrijvingen e.d.
- het zorgdragen voor een goede toegankelijkheid en het
up to date houden van de opgenomen stukken

- het titelbeschrijven van boeken en tijdschriften naar
onderwerp, auteur e.d. en dit op nemen in een systeem

- het op verzoek bij elkaar zoeken van literatuur c.q.
.informatie over een bepaald onderwerp

- het participeren in een nog in te stellen
bibliotheekcommissie, alsmede het voeren van het
secretariaat hiervoor

Een uitgebreide voorlopige taakomschrijving is
verkrijgbaar bij de CPA kamer 1-13.
Het vervullen van deze functie brengt geen verandering
teweeg in de huidige bezoldiging of groepsfunctie; het is
geen individuele functie.

Belast ingdi enst
le iden

VÀC.ÀTT'RE

De bibl iotheek zal binnen de nieuwe organisatie een
belangriJke plaats innemen. Naast het opslaan van de
boeken zal dit ook de plaats worden waar alLerlei gegeveng
verzameld moeten worden uit kranten, t iJdschrif ten e.d.
d ie belangr iJk z iJn voor  zowel  de Belast ingdienet
Part icul ieren als de Belastingdienst Ondernemingen te
Leiden. Daarom is er voor gekozen de bibl iotheek een
aparte plaats te geven in de ondersteunende dienet van de
Belastingdienst Ondernemingen Leiden. Gezien het grote
belang voor de informatievoorziening ie het noodzakeli jk
dat hier iemand komt die kans ziet zelfstandig de van
belang ziJnde informatie boven tafel te kri jgen ert er zin
in heeft deze bibl iotheek op te bouwen.
Voor het beheer van deze bibl iotheek ziJn wiJ op zoek naar
een !

BIBI,IqIÍTEEKBEHEERDSR/DOCUTÍENTÀI,IST AN 
.

TÀÀXOMSCHRIJn/ING
Tot de werkzaamheden zullen gaan behoren:
- het registreren van binnengekomen t iJdschrif tent

supplementen,  aanschr iJv ingen e.d,
- het zorgdragen voor een goede toegankeliJkheid en het

up to date houden van de opgenomên stukken
- het t i telbeschriJven van boeken en t iJdschrif ten naar

ondenr"erp, auteur e.d. en dit op nemen ln een systeem
- het  op verzoek b iJ  e lkaar  zoeken van l i teratuur  c .q.

. informatie over een bepaald onderwerp
- 'het  par t ic iperen in  een nog in  te  s te l len

bibl iotheekcorunigsie, alsmede het voeren van het
aecretariaat hienroor

Een uitgebreide voorlopige taakomechriJving is
verkriJgbaar biJ de CPÀ karner 1-13.
Het vervullen van deze functie brengt geen verandering
teweeg in de huidige bezoldiging of groepsfunctie; het is
geen individuele functie.
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FUNCTIE-EISEN
Voor deze functie komen in aanmerking alle administratieve
medewerkers die toebedeeld zijn aan de Belastingdienst/
Ondernemingen Leiden. De voorkeur gaat uit naar een
groepsfunctionaris C. Kandidaten dienen:
- te beschikken over fiscaal-technische kennis op het
niveau van de basis-opleiding

- te beschikken over een goede leesvaardigheid en
tekstbegrip

- initiatief te tonen
- te kunnen omgaan, en ervaring hebben met een
tekstverwerker en/of PC

- een klantgerichte instelling te bezitten
- een opleiding gevolgd te hebben of ervaring te hebben
op het genoemde terrein, danwel bereid te zijn hiervoor
(op kosten van het Rijk) een opleiding en eventuele
stage te volgen

PROCEDURE
Indien deze functie je wat lijkt en je denkt te voldoen
(of bijna te voldoen) aan de gestelde eisen en je hebt nog
vragen kom dan eens praten. Als je er nu al van overtuigd
bent dat deze functie wat voor je is, schrijf dan een
sollicitatiebriefje met je achtergrond en reden waarom je
solliciteert en stuur dat, voor 10 mei 1990, via je hoofd
van dienst aan het hoofd van de Belastingdienst
Ondernemingen Leiden.
Met de meest geschikt geachte kandidaten volgt een gesprek
met een selectiecommissie.
Nadere informatie over deze functie kun je inwinnen bij
Reinier Geertman (hoofd eenheid ondernemingen, kamer 1-47)
of bij Bert Jan van Kernebeek (personeelsmedewerker, kamer
1-06).

4.

FT'NCTIE-EISEN
Voor deze functie komen in aanmerking al le adninistratieve
medewerkers die toebedeeld ziJn aan de Belaetingdienat/
Ondernemingen Leiden. De voorkeur gaat uLt naar een
groepsfunct ionar is  C.  Kandidaten d ienen:
- te beschikken over f iscaal-technieche kennis op het

niveau van de basis-opleiding
- te beschikken over een goede leesvaardigheid en

tekstbegrip
- l-nit iat ief te tonen
- te kunnen omgaanr êÍr ervaring hebben net een

tekstvenperker en/of PC
- êêÍr klantgerichte instel l ing te bezitten
- een opleiding gevolgd te hebben of errraring te hebben

op het genoemde tenein, danwel bereid te ziJn hienroor
(op kosten van het RiJk) een opleiding en eventuele
Btage te volgen

PROCEDURE
Indien deze functie Je wat l iJkt en Je denkt te voldoen
(of  b iJna te  vo ldoen)  aan de geste lde e isen en Je hebt  nog
vragen kom dan eens praten. ÀIs Je er nu aI van overtuigd
bent dat deze functie wat voor Je ia, schriJf dan een
soll ici tat iebriefJe net Je achtergrond en reden waarom Je
sol l ic i teer t  en s tuur  dat ,  voor  10 rnei  1990,  v ia  Je hoofd
van dienst aan het hoofd van de Belastingdienst
Ondernemingen Leiden.
Met de meest geschikt geachte kandidaten volgt een gesprek
met  een se lect iecommiss ie.
Nadere informatie over deze functie kun Je inwinnen biJ
Reinier Geertman (hoofd eenheid ondernemingen, kamer 1-47)
of biJ Bert Jan van Kernebeek (personeelsmedewerker, kamer
1 -05  )  .
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ONDERSTEUNENDE DIENST

Tussen de hoofden van de
eenheden 0 en P is
overeenstemming bereikt
omtrent de invulling van de
ondersteunende dienst.
Besloten is om binnen het CBG
Leiden twee ondersteunende
diensten te laten opereren. De
ondersteunende dienst
particulieren (ODP) en de
ondersteunende dienst
ondernemingen (ODO).

De ODP valt hierarchisch onder
de eenheid particulieren en
zal de volgende taken
verrichten:
- infobalie
- kas
- comptabiliteit
- systeembeheer
Als het hoofd van deze
afdeling is aangewezen Bert
Vergeer, thans werkzaam op het'
Ontvangkantoor alhier.

De ODO valt hierarchisch onder
de eenheid ondernemingen en is
verantwoordelijk voor het
verrichten van de volgende
taken:
- werkzaamheden verband
houdende met het beheer van
het gebouw

- postverzorging
- portiers
- telefooncentrale
- technische dienst
- repro
- centrale bibliotheek
- archief
- budgetbeheer
- materieelbeheer
De leiding van deze afdeling
komt vooralsnog in handen van
Robert van den Nieuwendijk en
Theo van Westbroek, beide
thans werkzaam op Inspectie DB
Leiden 1.

ELANXBORDGROEP

Vooruitlopende op de
instelling van lokale
dienstcommissies Particulieren
en Ondernemingen stellen de
hoofden P en 0 het personeel
in de gelegenheid om reeds nu
een klankbordgroep te vormen
die namens het personeel
structureel overleg voert met
de kernteams. Belangstellende
kunnen zich aanmelden bij de
donorhoofden.

5.

ONDn'STET'I{EIiTDB DIETST

lPlresen de hoofden van de
eenhedenOenPÍs
overeenatemming berelkt
orntrent de invulllng van de
ondersÈeunende dienst.
BeEloten Le om binnen het CBG
IreLden twee ondersteunende
diensten te laten opereren. De
ondersteunende dienEt
part icul ieren (ODP) en de
ondersteunende dienet
ondernemingen (ODO).

De ODP valt hierarchiech onder
de eenhetd particullereir en
zal de volgende taken
verrLchtenr
- lnfobalLe
- kas
- comptabilttett
- systeembeheer
Àls het hoofd van deze
afdellng is aangehrezen Bert
Vergeer, thane werkzaerl op het
Ontvangkantoor alhler.

De ODO valt hLerarchigch onder
de eenheid ondernemLngen en l,s
veranÈwoordeliJk voor het
verrLchten van de volgende
taken:
- werkzaamheden verband

houdende rnet het beheer van
het gebouw

- postvêrzorging
- portLers
- telefooncentrale
- technische dienst
- rePro
- centrale btbltotheek
- archief
- budgetbeheer
- rnaterieelbeheer
De leiding van deze afdellng
kosrt vooralsnog ln handen van
Robert van den NieuwendtJk en
Theo van Westbroek, beÍde
thane werkzaam op Inspectle DB
Leiden 1.

XIÀ}IXBORDGROEP

Voorul.tlopende op de
Lnstell ing van lokale
dlenstcommlesl.ee Particulieren
en Ondernemingen gtellen de
hoofden P en O het personeel
Ln de gelegenheid om reeds nu
een klankbordgroep te vormen
dÍe nanene het peraoneel
st,ructureel overleg voert met
de kernteams. Belangstellende
kunnen zLch aanmelden blJ de
donorhoofden.

5.



Belastingdienst
leiden

DOELGROEP INDELING ONDERNEMINGEN LEIDEN

Besloten is om géén speciaal startersteam te formeren. Het
team van het plaatsvervangend Hoofd en het team Bijzonder
Beheer zullen een beperkt werkpakket krijgen.
Voorlopige indeling in hoofdgroepen en verdeling over
teams:
1. Landbouw met relatie branches Visserij
2. Tuinbouw met relatie branches
3. Delfstofwinning

Industrie, groothandel, tussenhandel (algemeen),
Transport

4. Bouw met relatie branches
5. Horeca met relatie branches
6. Food met relatie branches
7. Non-food met relaties branches

Auto, fiets etc. met relatie branches
8. Zakelijke dienstverlening profit
9. Onderwijs profit

Medisch profit
Maatsch- dienstverlening profit

10.Non-profit

Op de donoreenheden vindt
thans een nadere splitsing van
de branches plaats.

TOEZENDING INSTELLINGSPLAN
ONDERNEMINGEN

Het kernteam 0 heeft het
concept voor het
instellingsplan 0-Leiden
vrijwel rond. Op 19 en 20
april zijn/worden nog de
laatste puntjes op de i gezet.
In week 17 wordt het plan
gedrukt, waarna in week 18 aan
elke toekomstige medewerker
een exemplaar hiervan wordt
toegezonden.

Bd as tingdienst
leiden

DOEIGROEP IIIDEI,ING ONDERNEI,Í.INGEN LE IDET

BeEloten ig on géén epeciaal startersteam te formeren. Het
team van het praatsvenrangend Hoofd en het team BiJzonder
Beheer zul len een beperkt werkpakket kriJgen.
Voorlopige indeling in hoofdgroepen en verdeLtng over
teams s
1. Landbouw met relatie branchee VisseriJ
2. Tuinbouw met relatie branches
3.  Del fs tofwinning

Induetrie, groothandel, tugsenhandel (algemeen),
Transport

4. Bouw rnet relatie branches
5. Horeca met relatie branches
6. Food rnet reLatie branchee
7. Non-food met relaties branches

Àuto, f iets etc. met relatie branches
8.  Zake1iJke d ienstver len ing prof i t
9 .  OnderwiJs prof i t

! Íedisch profi t
Maatsch- dienstverlening profit

10 . Non-profit

Op de donoreenheden vindt
thans een nadere spli teing van
de branches plaats.

TOE ZEfÍDING f NSTRT.T.INGSPLÀII
ONDERNEI.ÍINGEN

Het kernteam O heeft het
concept voor het
instel l ingeplan O-Leiden
vriJwel rond. Op 19 en 20
apri l  ziJnlworden nog de
laats te puntJes op de i  gezet .
fn week 17 wordt het plan
gedrukt, waarna ln week 18 aan
elke toekomstÍge medewerker
een exemplaar hienran wordt
toegezonden.

'o'(
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VOORLOPIGE HUISVESTING 0-LEIDEN

* In bijlage 1 is een voorlopige toedeling van ruimten aan
de verschillende medewerkers en teams af te lezen. Unit A
zal aan de teams 1, 2, 3 en 4, Unit B aan de teams 6, 7, 8
en Unit C aan de teams 5, 9 en 10 gekoppeld kunnen zijn.
De staffuncties zijn zoveel mogelijk geconcentreerd op de
6e etage en de bibliotheek is vooralsnog gepland op de 4e
etage.

4.
 ZIE DE BIJLAGEN ACHTERIN.

*

VOORI,OPIGE EUI SVESTING O-LBIDEXT

In biJlage 1 Le een voorlopige toedeling van nrl-mten aan
de veiecÉil lende medewerkers en teams af te lezen. Unlt A
zal aan de teams 11 2t 3 en 4, Unit B aan de teams 6, 7 t 8
en unit c aan de teamB 5, 9 en 10 gekoppeld kunnen zÍ.Jn.
De staffuncties ziJn zoveel mogeliJk geconcentreerd op de
6e etage en de bibtiotheek ie vooralsnog gepland op de 4e
etage.

t  z ta  DE BIJLAGEN A 'HTERIN.
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Belastingdienst
leiden

UITBREIDING KERNTEAM

Sinds kort is het team uitgebreid met een nieuwe
medewerkster. Wie zij is en wat haar taak is, vertelt zij
zelf:

Sandra Vermeer - /Zerpe'
Geboren in Leiden op 26 december 1966.
Ik werk sinds 1 december 1985 bij de belastingdienst. Na
vier jaar werkzaam te zijn geweest bij de Dienstcommissie
in Leiden en vanaf 1 oktober 1989 op de directie in
Utrecht werk ik sinds 9 april 1990, voorlopig voor twee
dagen in de week, weer in Leiden.
Mijn taak in Leiden zal bestaan uit administratieve
ondersteuning aan het kernteam Particulieren.

DIENSTCOMMISSIE

Door de veranderingen in de
belastingdienst zal ook de
structuur van de
dienstcommissie mee moeten
veranderen. De belangrijkste
verandering is misschien wel,
dat iedere eenheid voortaan
een eigen lokale
dienstcommissie gaat krijgen.
Al spoedig zullen alle
medewerkers van Leiden-P de
gelegenheid krijgen uit hun
midden een nieuwe
dienstcommissie te kiezen.
Naar mag worden gehoopt, wordt
het een interessante
verkiezing met een groot
aantal kandidaten.
Nu, in de opbouwfase, verlopen
de contacten m.b.t. het
instellingsplan met de
centrale dienstcommissie. Voor
Leiden P zullen de heren
D.v.d. Mey en J.B.
Christiaanse de centrale
dienstcommissie
vertegenwoordigen. De eerste
kennismaking heeft al
plaatsgehad.

Bd as tingdienst
leiden

UITBREIDING XERNTEN{

Sinds kort Ls het team uitgebreid met een nieuwe
medewerkster. lÍ ie zíJ ie en wat haar taak Ler vertelt, ziJ
ze l f :

Sandra Ver:neer - trerpel
Geboren in Leiden op 25 december 1965.
Ik werk s inds I  december 1985 biJ de belaet ingdienst.  Na
vier Jaar werkzaam te ziJn geweest biJ de Dienstcommiesie
Ln teiden en vanaf 1 oktober 1989 op de directie in
Utrecht werk ik sinds 9 april 1990, voorlopig voor twee
dagen l-n de weekr weer in L,eiden.
l{iJn taak in Leiden zal bestaan uit administratleve
ondersteuning aan het kernteam Particulieren.

DIENSTCOI'ÍI{rSSrE

Door de veranderingen in de
belast ingdienst zal  ook de
structuur van de
dienstcommissie mee moeten
veranderen. De beLangriJkste
verandering is misschien wel,
dat iedere eenheid voortaan
een eigen lokale
dienstcommissie gaat kr iJgen.
ÀI spoedig zul len aI le
medewerkers van Leiden-P de
gelegenheid kri jgen uit hun
midden een nieuwe
dienstcommissie te k iezen.
Naar mag worden gehoopt, wordt
het een interessante
verkiezing met een groot
aantal  kandidaten.
Nu, in de opbouwfaee, verlopen
de contac ten  m.b . t .  he t
instel l ingsplan met de
centrale dienst.commiesLe. Voor
Leiden P zullen de heren
D.v .d .  Mey  en  J .B .
Christiaange de centrale
dienetcoÍuÍrisgie
vertegenwoordigen.
kennismaking heeft
plaatsgehad.

De
a l

0

eerste



STARTCONFERENTIE
LEIDINGGEVENDEN

Voor 1 juni a.s. worden de
medewerkers ingedeeld in een
nieuwe functie. De toekomstige
leidinggevenden hebben bij
deze indeling en andere opbouw
activiteiten een belangrijke
taak. Het is wenselijk
voorafgaande en ter
ondersteuning van deze
activiteiten met de
leidinggevenden een
startconferentie te beleggen
die wordt gehouden te
Bruinisse op 25, 26 en 27
april a.s.
Over de ervaringen hoort u in
een van de volgende
nieuwsbrieven.

IDEEEN (bus)

Beide kernteams en donoren
vragen nog eens uw aandacht
voor de ideëenbus in de hal op
de eerste etage. Daar hangt
hij nog steeds. Jammer is het
wel, dat er tot nu toe geen
enkel idee in werd
gedeponeerd. Slechts enkele
ideëen werden rechtstreeks aan
het kernteam- en Hoofd P
voorgelegd. Schroom niet uw
idee, hoe onbelangrijk u deze
ook lijkt, te ventileren.
Suggesties en ideëen kunt u op
het werkoverleg inbrengen, of
aan uw chef of kernteam
voorleggen. Vindt u dit "'eng"
of als u dit om andere redenen
niet wilt, is een ideëenbus
ook een goede mogelijkheid.
Aan u de keus! U ziet, u kunt
uw idee altijd kwijt.

INSTELLINGSPLAN (stand van
zaken)

Binnen het kernteam is
inmiddels het ruwe concept
onderling besproken. Het
praatstuk is ook ter sprake
geweest bij de kennismaking
met de centrale
dienstcommissie op 10 april
j.1.: de eerste reactie was
positief-kritisch.
Het bijgestelde concept werd

9.

S:TÀRFCOUTERETMIE
IJEIDINGGEYBITDEN

Voor 1 Juni à. B. rrorden de
medewerkers ingedeeld Ln een
nieuwe functie. De toekometLge
leidinggevenden hebben biJ
deze lndeling en andere opbouw
activiteiten een belangriJke
taak. Het ig wensel i jk
voorafgaande en ter
ondersteuning van deze
activiteiten met de
Ieidinggevenden een
gtartconferentie te beleggen
die wordt gehouden te
Bruinigse op 25, 26 en 27
apr i l  a .s .
Over de errraringen hoort u ln
een van de volgende
nÍeuwebrieven.

IDEEEN (bua)

Beide kernteams en donoren
vragen nog eens uw aandacht
voor de ideëenbus in de hal op
de eerste etage. Daar hangt
hiJ nog eteeds. Jamrner is het
wel, dat er tot nu toe geen
enkel idee in werd
gedeponeerd. Slechts enkele
ideëen werden rechtstreeks aan
het kernteam- en Hoofd P
voorgelegd. Schroom niet uw
idee, hoe onbelangrtJk u deze
ook l iJkt ,  te vent i leren.
Suggesties en ideëen kunt u op
het werkoverleg inbrengen, of
aan u\r chef of kernteam
voorleggen. Vindt u di t  " 'eng"
of als u dit om andere redenen
niet wilt, ig een ideëenbus
ook een goede mogeliJkheid.
Àan u de keust U ziet, u kunÈ
uw idee al t i jd kvÍ i j t .

INSTET,LINGSPIÀII (stand van
zaken)

Binnen het kerntean ig
Lnmiddels het ruwe concept
onderling besproken. Het
praatstuk is ook ter eprake
geweest biJ de kennienaking
met de centrale
dienstcommiseie op 10 april
J . I .  :  de eerste react ie rras
posi t ief-kr i t isch.
Het blJgestelde concept werd

9.



30 april t/m 4 mei

mei

17 mei

31 mei

21 juni
27 juni
6 juli

INSTELLINGSPLAN (stand van taken)

Binnen het kernteam is inmiddels het ruwe concept
onderling besproken. Het praatstuk is ook ter sprake
geweest bij de kennismaking met de centrale
dienstcommissie op 10 april j.1.: de eerste reactie was
positief-kritisch.
Het bijgestelde concept werd op 18 april uitgezet bij de
donorhoofden, toekomstige leidinggevenden van de P-eenheid
en de centrale dienstcommissieleden. Met de donorhoofden
en leidinggevenden zal op 20 april a.s. over het plan van
gedachten worden gewisseld. Na bijstelling wordt in de
week daarop de definitieve conceptversie vastgesteld.
Gestreefd wordt op 27 april alle toekomstige medewerkers
van Leiden-P een exemplaar van het instellingsplan te
kunnen uitreiken. Het volledige traject van het
instellingsplan met tijdpad en adviesmogelijkheden vindt u
in het volgende overzicht:

26 en 27 april Instellingsplan naar Directie
Particulieren (ter voorvisie),
Regionale directie, donorhoofden,
personeel en C.D.C.-leden.

: Directie Part. bespreekt
instellingsplan met kernteam,
Personeel, C.D.C. enz. hebben
mogelijkheid tot schriftelijk
reageren.

: Na bijstelling wordt definitieve
versie formeel toegezonden aan
Directie Part. en Centrale
dienstcommissie.
Directie Part. maakt van alle
plannen een compilatie en zendt
deze naar de Directeur Generaal.
De D.G. neemt voorlopig standpunt
en voert bespreking met centrale
dienstcommissie (afschrift naar
bijzondere commissie).
Advies bijzondere commissie.

: Overleg met bijzondere commissie
Definitief standpunt Dir.Gen.

10.

INSTRï.T.INGSPLÀII (etand van zaken)

Binnen het kernt,earn Ls iruniddels het ruwe concept
onderl ing besproken. Het praatstuk ie ook ter eprake
geweeet biJ de kennismaking met de centrale
d ienstcommiss ie op 10 apr i l  J . l . :  de eerste reactLe waa
pos i t i e f - k r i t i sch .
Het biJgestelde concept werd op 18 apri l  uitgezet biJ de
donorhoofden, toekomstige leidinggevenden van de P-eenheid
en de centrale dienstcommissieleden. Met de donorhoofden
en le id inggevenden zal  op 20 apr i l  a .s .  over  het  p lan van
gedachten worden gewisseld. Na biJstel l ing wordt in de
week daarop de definit ieve conceptversie vastgesteld.
Gestreefd wordt op 27 apri l  al le toekomstige medewerkere
van Leiden-P een exemplaar van het lnstel l ingsplan te
kunnen uitreiken. Het vol ledige traJect van het
lngtel l ingsplan met t iJdpad en adviesmogeliJkheden vLndt u
Ín het volgende overzicht;

26 en 27 apr i l fnstell ingsplan naar Directie
Part icul ieren ( ter  voonr ia ie) ,
Regionale directie, donorhoofden,
personeê l  en  C.D.C. - leden.
Directie Part. bespreekt30 apri l  t /rn 4 mei
instell lngsplan meÈ kernteam,
Personee l ,  C .D.C.  enz .  hebben
mogel iJkheid tot  schr i f te l iJk
reageren.
Na biJstell ing wordt definit ieve
versie formeel toegezonden aan
Directie Part. en Centrale
dienstcomnissie .
Directie Part. maakt van al le
plannen een compilat ie en zendt
deze naar  de Di recteur  Generaal .
De D.G. neernt voorLopig standpunt
en voert bespreking met centrale
d ienstcommiss ie (afschr i f t  naar
bi Jzondere commissie ) .

2L Juni
27 Juni
6 Jutt

t
Àdvies biJzondere conuniBsie.
Overleg rnet bijzondere commigsie
Definit ief standpunt Dir.Gen.
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