Ochtendbespreking. van 1 Maart 1950
Aanwezig de heren
, van Manen, Gerbrands, Crabbendam,
Serraris,
en Noyon.
Duur van 09.00 tot 10.20 uur.

Korte samenvatting van het besprokene.
1. Bij een discussie over het invullen van de beoordalinga7 _
_staten blijkt dat het onmogelijk is tot een volkomen uni-forma'
waardering te kooreb. Wel wordt vastgesteld; «
a)
dat de aan een persoon toe te kennen cijfers zullen
gelden in de functie die hij bekleedt. De omgangsvormen
van een chauffeur behoeven niet in relatie te worden gebracht tot die van een afdelingssecretarésse,
b)
dat de toe te kennen cijfers aan de lage kant moeten
worden gehouden,
dat de bepaling in artikel 71 van het Rijksambtenarenc)
Reglement ("ongunstige beoordelingen moeten ter kennis van
de betrokkene warden gebracht") dusdanig moet worden uitgelegd, dat dit geldt voor een. beoordeling die.voor de betrokkene in de functie die hij op dat moment bekleedt onaangename
gevolgen Stanhebben (bv. stopzetting periodiek, overplaatsing,
ontslag, etc.) ,
Dhr Noyon zal de dossiers tot dusverre opgenomen in het
Persoonlilk Archief critisch bekijken met het doel deze zo veel
mogelijk weer -finviét normale archief op to nemen. Een en ander
natuurlijk in overleg met de verantwoordelijke eigenaars en hun
afdelingshoofden. Indien blijkt dat de behoefte bestaat aan een
aantal dossiers die zijns inziens niet voor het Persoonlijk Archief
in aanmerking komen toch een zeker servituut te verbinden (geen
actie nemen zonder voorkennis van X, of een beperkte circulatie)
dan zal de te volgen methode nader in de ochtendvergadering worden
besproken.
2.

3. Naar aanleiding van het feit dat de telefoniste tegenwoordig
bij binnenkomende telefoongesprekken naar de naam van den opbeller
informeert is het algemene gevoelen dat de telefoniste een dergelijke verbinding niet tot stand moet brengen alvorens zij zich
heeft overtuigd dat de opgeroepene dit - inderdaad wenst.
4. In verband met de afwezigheid van Mr. Einthoven wordt het
tweede deel van de lezing van, dhr de Meyer enige tijd uitgesteld.
aan de orde..
Volgende. week komt de veiligheidsnota van dhr
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Ochtendbestekinp-1 van 29 Maart 1950

. Aanwezig de heren Einthoven,

Maanen,

Oerbrand a, Ctabbendam, Serraris, Stail,

Noyon-_ , en dej4eyer.

Dmir van 09.00 tot 10.45 uur. Korte samenvatting van het besprokene.
1. Hoofd. BVD deelt mede; dat de Coordinatie Commisale bij haar .
oprichting is boleet' met het geVen van een periodiek samenvattend beeld aan de regering van de situatie zoals deze zich aan de
inlichtingendiensten voordoet. De Commissie beschikt niet over een
eigen staf om dit overzicht samen te stellen. Hoofd BVD verzoekt
% derhalve de aanwezigen alle voorvallen te onthouden die zouden. .
kunnen bijdragen tot het samenstellen van een dergelijk. overzicht.
Bij - zal dan op gezette tijden een beroep' op dei() gegevens. doen.
2. Demanwezige afdelingáhodfden wordt verzocht de ingevulde
beoordelingsstaten ten spoedigste onder couvert aan Mr.
te doen toekomen..
• 3. Besloten wordt dgt een gestencild schrijven als in concept
reeds ter kennisneming aan de aanwezigen werd rondgestuurd,•door
dhr Noyon zal. worden verzonden volgens een in overleg met de
afdelingen op te stellen verzendlijst. •
4.

Hoofd BVD vestigt de aandacht op het feit, dat rapporten

Van onderzoek soms uitgebreider worden gemaakt, dan voor het

doel noodzakelijk is...Dhr
zal worden geinstrueerd zich
terdtge op de hoogte te stellen van de reden waarom het onderzoek
wordt aangevraagd om. aldus - mogelijke verkwisting van, energie te
kunnen voorkomen.
heeft geconstateerd dat een twaalftal pérsoneels5. Dhr
lede2 niet ter TBC-keuring zijn verschenen. De betrokkenen. zullen
worden opgeroepen om•zidh alsnog•aan deze keuring te onderwerpen.
6. Dhr de Meyer vervolgt zijn-voordracht over de CPN met een
hoofdstuk getiteld "Het karakter . van de partij en van haar leden".
7. Op de eerstvolgende-ochtendbespreking zullen aan. de orde komen:,
de laatste aflevering van de
de veiligheidsnota van dhr
voordracht van dhr de Meyer en een overzicht van de getroffen • maatregelen, etc. ter gelegeheid van de Atlantische Conferentie
door dhr Stail.
-
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