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Van de redactietafel
Het laatste magazine van 2019. We staan voor een periode van grote veranderingen. De
komst van de Wnra en het IKB. Beide gaan 1 januari a.s. van start. Wat zal dit gaan brengen
in 2020?
Ook gaan we aan de slag met de signalen van veel van onze leden. De vele gevallen van
geweld en intimidatie bij DJI. Hoe veilig kun je daar je werk nog doen? Wij gaan het onderzoeken! Hopelijk doen veel DJI-medewerkers mee aan het onderzoek, waardoor we een
mooi representatief onderzoek hebben. In 2020 gaan we ook aan de slag met de nieuwe cao.
Hierover zullen jullie zeker in de toekomst nog van ons horen. Kortom, we sluiten 2019 af en
gaan vol aan de slag met alle punten die aandacht van ons vragen in 2020.
Veel leesplezier en mooie feestdagen!
Jolanda Jongejan-Wagter
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Column

Van de voorzitter.....
Het is vandaag 31 oktober 2019. Vandaag en morgen (weer)
twee bijzondere dagen: het sluiten van de kist van mijn
afgelopen zondag overleden moeder en haar begrafenis.
Het is een indrukwekkende week met veel warmte binnen
de familie en vanuit mijn vakbondsnetwerk. Dat doet een
mens echt goed. Je hebt die warmte juist dan hard nodig.
Veel dank aan iedereen voor zijn/haar medeleven.
Het is op dit moment stevig aanpoten binnen onze vakbond, met een serieuze piek in zowel de individuele als
de collectieve belangenbehartiging. Nog nooit hadden
wij zoveel mensen tegelijkertijd die de hulp inroepen van
onze vakbond, al dan niet in een dispuut met de werkgever. Door onze ‘individuele belangenbehartigers’ wordt
voortdurend met stoom en kokend water geprobeerd om
onze streefnorm - “binnen drie dagen krijgt u een inhoudelijke reactie” - te halen. De lat ligt (ook) daar zeer hoog en
blijft daar liggen. Wij zorgen ervoor dat de kwaliteit nooit
onder die druk zal wijken. Dit doen wij door af en toe iets
meer capaciteit extern te (gaan) inhuren en we hopen van
harte zo spoedig mogelijk een aantal enthousiaste JenVcollega’s, leden, te mogen verwelkomen die dergelijke
klussen voor onze vereniging willen gaan doen. Ook binnen de collectieve belangenbehartiging is het flink aanpakken: de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
(Wnra) staat voor de deur en dat genereert, soms helaas
ook op het laatste moment, voor velen extra werk. In deze
laatste maanden van 2019 moeten alle (concept)personeelsreglementen binnen JenV en de Rechtspraak door
de bonden worden gevlooid en geanalyseerd op het ‘neutrale omzettingsgehalte’ en op de verschillende overlegtafels worden besproken en afgetikt. Geen sinecure. Dit
komt er ook voor ons zo maar even bij. Daarnaast zijn
er de incidenten binnen JenV en de Rechtspraak die veel
publiciteit generen, waarover de pers ons stevig benadert
en/of waarop leden ons attenderen. Ik denk hierbij aan
de WODC-affaire (kort gezegd: het vermeend lekken door
en tappen van JenV-collega’s), uiteindelijk leidend tot gesprekken met minister Grapperhaus en aan de onrust
bij de rechtbank Noord-Nederland vanwege het tot op
heden voor de bonden op onduidelijke gronden wegbonjouren van een aantal JenV-collega’s. De laatste kwestie
heeft inmiddels geleid tot een extra georganiseerd overleg Raad voor de rechtspraak, over twee weken, in aanwezigheid van de waarnemend president en, als men ons
verzoek goed heeft begrepen, de OR van die rechtbank.
Ook zitten wij gelukkig dichter dan ooit op het Openbaar
Ministerie. Wij kijken kritisch mee met de uitvoering van
het plan van aanpak dat is opgesteld naar aanleiding
van de ‘crisis’ die is beschreven in het rapport van de
commissie-Fokkens. Tot slot voor hier. Ten tijde van het
uitkomen van dit magazine zullen wij een stevig aftrap
hebben gegeven van ons onderzoek naar de veiligheid
van de medewerkers binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Voor ons is relevant om boven tafel te krijgen
of en zo ja, welke correlatie er is tussen (de toename van)
het aantal incidenten en de personele bezetting binnen
de inrichtingen. Uiteraard doen wij dit in/na goed overleg met de hoofddirecteur van DJI, want wij willen ons

constructieve overleg, ook met hem, graag behouden.
Over al deze zaken - en nog veel meer - communiceer ik
7 dagen per week, ‘ook buiten onze openingstijden’, voornamelijk via Twitter @MarcelSmitJuvox (loopt integraal
mee op de homepage van www.juvox.nl en is daar ook
voor de (nog) niet-twitteraars te volgen en terug te kijken)
en LinkedIn, af en toe via de Ju4tjes en onze highlights
naar aanleiding van een (departementaal) georganiseerd
overleg en periodiek via dit prachtige magazine. Wil je ook
alle informatie 24/7 ontvangen, vink dan in ieder geval
op onze website aan dat je onze e-mails wil ontvangen.
Daarnaast adviseer ik je om een gratis Twitter-account
aan te maken en mij - en andere (kader)leden van onze
vereniging - te gaan volgen. Dat is zeer eenvoudig en, als
je dat niet wil, hoef je niet steeds iets terug of door te sturen. Voordeel hiervan is niet alleen dat je alle relevante
informatie op een presenteerblaadje krijgt in jouw eigen
‘Twitter-inbox’ (al dan niet voorzien van een pushbericht),
maar ook dat door de ‘olievlekwerking’ je vakbondsnetwerk vele malen groter wordt dan dat je wellicht ooit had
durven dromen. Wie weet leidt een en ander zelfs tot
nieuwe vriendschappen!
Ik hoop dat we binnenkort elkaar treffen, ook op social
media.
Marcel Smit,
Voorzitter Justitievakbond Juvox
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Onderzoek DJI

Aankondiging onderzoek DJI:

”Hoe veilig voel jij je op de werkvloer?”
De laatste jaren is bij DJI ingrijpend veel veranderd. Bezuinigingen en afnemende behoeften aan capaciteit hebben
geleid tot sluitingen van gevangenissen. Door een krappere personeelsbezetting zijn er concessies gedaan aan de
intensiteit van het toezicht door penitentiaire inrichtingswerkers (PIW’ers) op de afdelingen.
“De primaire taak van DJI is insluiten, herstellen en
voorkomen”, aldus Gerard Bakker in zijn voorwoord van
het Strategisch Personeelsplan (SPP) DJI 2019 - 2024. Dit
strategisch personeelsplan biedt helaas geen oplossing
voor de problemen van nu, maar zou problemen in de
toekomst helpen voorkomen met gericht, anticiperend
HR-beleid.
Er staat DJI de komende vijf jaar grote uitdagingen te
wachten op personeelsgebied: het vinden, werven en
behouden van voldoende en gekwalificeerd personeel.
In het afgelopen jaar zijn er reeds verschillende initiatieven opgestart en opgepakt om de risico’s van onderbezetting te voorkomen dan wel te beperken en
de veiligheid te vergroten. Zo heeft DJI een grote wervingscampagne opgezet (en deze wordt momenteel nog gevoerd) om meer personeel aan te trekken.
Ook heeft DJI een convenant afgesloten met de bonden en
de COR: Werken aan een “Solide Personeelsbeleid 2018 2020”. Een initiatief vanuit de vakbonden waarbij alle partijen elkaar hebben gevonden op de volgende punten:
1. Werkzekerheid: niet tornen aan gevangeniscapaciteit;
2. Voldoende personeel: werkdruk verlichten en veiligheid waarborgen;
3. Investeren in vakmanschap en duurzame inzetbaarheid: geld en tijd beschikbaar stellen;
4. Vergroten van bestuurlijke aandacht: inzetten op
communicatie;
5. Operationele wendbaarheid: inspelen op pieken en
dalen capaciteit;
6. Van Werk Naar Werk: huidige AO’ers nieuwe
functie > AO naar nul, geen nieuwe instroom.
Ondanks deze maatregelen en plannen ontvangen we de signalen dat
er op ‘de vloer’ vanwege capaciteitstekorten en krapte in het
rooster vaak onvoldoende capaciteit
beschikbaar
is om controles en celinspecties uit te voeren en om
de invoer van contrabande te
bestrijden.
Ook het ontbreken van voldoende
toezicht op de gedetineerdenpopulatie
ten gevolge van personeelstekorten ondermijnt de interne
veiligheid. Het feit dat PIW’ers vrijwel dagelijks vanwege
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‘onvoorziene’ taken hun collega alleen moeten laten op een
afdeling met gedetineerden is niet wenselijk en onveilig.
Ook de media bericht niet mals en er verschijnen met regelmaat berichten over het feit dat ‘gevangenissen niet
langer veilig zouden zijn’ en dat ‘de werkdruk te hoog is’.
Aankondiging onderzoek

Deze signalen en berichten zijn voor ons de aanleiding
om nader onderzoek te doen naar de incidenten op de
werkvloer. Hoe veilig voel jij je eigenlijk op de werkvloer?
En waar ligt dat dan aan? Zie jij in je dagelijks werk iets
terug van de getroffen maatregelen door DJI? Rapporteer
jij (gewelds)incidenten die hebben plaatsgevonden en
heb jij weleens aangifte gedaan na een geweldsincident?
Zomaar wat vragen waar wij nieuwsgierig naar zijn.
Anoniem onderzoek

Dit onderzoek richt zich op alle DJI-medewerkers. Executief of niet-executief. Uitvoerend of adviserend. Vakbondslid of niet, dat maakt ons niets uit.
Wat we met het onderzoek in kaart willen brengen is:
In hoeverre hebben de genomen (veiligheids)maatregelen
vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid daadwerkelijk effect op geweldsincidenten in (jeugd-)gevangenissen,
forensisch psychiatrische klinieken en detentiecentra?
Door middel van een digitale vragenlijst onder alle DJImedewerkers willen wij data verzamelen met betrekking
tot het onderwerp ‘veiligheid op de werkvloer’.
Het onderzoek is volledig anoniem.
Vanaf 1 december 2019 kun je de digitale vragenlijst invullen via de website www.juvox.nl.
De vragenlijst kan tot en met 15 januari 2020 worden ingevuld. Na afronding van het onderzoek worden de resultaten en analyse namens Justitievakbond Juvox aangeboden aan de hoofddirectie DJI en gedeeld in het Juvox
Magazine editie maart 2020.
Wij verzoeken zoveel mogelijk DJI-medewerkers de vragenlijst in te vullen. Hoe meer ingevulde vragenlijsten wij
ontvangen, hoe representatiever de resultaten zijn!
Bij voorbaat bedankt voor jullie medewerking en inbreng!
Justitievakbond Juvox

Juridisch medewerkers rechtbanken teleurgesteld

Raad voor de rechtspraak

Juridisch medewerkers rechtbanken
teleurgesteld!
In het Juvox Magazine van maart 2018 is er een interview geplaatst met Marina Cremer Eindhoven en Marcel Companjen, beiden destijds werkzaam als juridisch medewerker bij de rechtbank Midden-Nederland. Onder de kop
“Juridisch medewerkers rechtbanken komen in actie!” vroegen Marina en Marcel om een financiële herwaardering
van de functie van juridisch medewerker en daarnaast gaven zij de noodzaak aan om de ontwikkelmogelijkheden
voor juridisch medewerkers te vergroten. Die noodkreet werd door de Raad voor de rechtspraak opgepakt.

Inmiddels zijn wij twee onderzoeken en anderhalf jaar
verder. Het eerste onderzoek kon direct de prullenmand
in omdat het kwalitatief onder de maat was en het tweede onderzoek werd deze zomer uitgebracht.
De juridisch medewerkers zijn echter ronduit teleurgesteld over de uitkomst van het door onderzoeksbureau
BVS uitgevoerde onderzoek.
Kort door de bocht is de uitkomst dat de inschaling van
de functie van juridisch medewerker niet wijzigt. Hoewel de conclusie was dat de werkzaamheden zwaarder
waren geworden, was deze verzwaring niet dusdanig
dat dit moet resulteren in een hogere inschaling. De belangrijkste wijziging is dat de functienamen wijzigen en
dat deze functies worden opgenomen in het functiegebouw Rijk.
De ingestelde klankbordgroep voelt zich niet serieus
genomen omdat voorstellen van de klankbordgroep niet
zijn overgenomen.

Het is onbegrijpelijk dat bij de herwaardering van de
functie gebruik is gemaakt van het huidige functiewaarderingssysteem FUWASYS. De uitkomst laat zich
immers raden omdat FUWASYS niet specifiek voor de
Rechtspraak is ontwikkeld en alleen het feit dat het
werk veel complexer is geworden niet bepalend is om
het werk financieel beter te waarderen. Vaak werkt een
component als beleidsbepalend, adviserend of leidinggevend verzwarend om tot een hogere inschaling te
komen. Dat maakt FUWASYS ongeschikt om voor dit
onderzoek te gebruiken. De klankbordgroep, maar inmiddels ook de groepsondernemingsraad en het College van Afgevaardigden, pleiten voor een onderzoek
naar een nieuw functiewaarderingssysteem, specifiek
voor de Rechtspraak.
Justitievakbond Juvox volgt de situatie nauwlettend
en bespreekt dit onderwerp ook met de Raad voor de
rechtspraak. Tot die tijd neemt de frustratie bij de juridisch medewerkers toe en het werkplezier af. Het wordt
tijd dat bestuurders de juridisch medewerkers serieus
nemen en zorgen voor een passende beloning en betere
loopbaanmogelijkheden. Dan mag je je niet verschuilen
achter een niet geschikt waarderingssysteem. Wordt
vervolgd!
Cees Hatzmann
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Wnra

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren:
Een zegen of een vloek?
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (verder te noemen Wnra) in werking. Een meerderheid
in de Tweede en Eerste Kamer is van mening dat werknemers bij de overheid en in het bedrijfsleven op dezelfde wijze moeten
worden behandeld.
Deze ‘normalisering’ is reeds gestart in de jaren tachtig. Ambtenaren vallen inmiddels al onder de WW en de Zorgverzekeringswet. Het hing dus al een tijd in de lucht, maar nu is het binnenkort een feit. Vooraf waren er veel vragen. Verliezen
wij onze ambtenarenstatus? Kunnen wij sneller worden ontslagen? Hoe gaat het met de cao-onderhandelingen?
Nu is er meer duidelijkheid.
Vanaf januari 2020 komt het Rijksambtenarenreglement
(ARAR) te vervallen en vallen wij onder het Burgerlijk Wetboek. Dit geldt overigens niet voor leden van de rechterlijke
macht, deze behoudt haar eigen rechtspositie.
Ik zal de belangrijkste wijzigingen op een rij zetten, oordeel zelf.
• Nieuw is dat een werkgever een tweezijdige arbeidsovereenkomst sluit met een nieuwe medewerker, dit in
plaats van een eenzijdig aanstellingsbesluit. Reeds bestaande aanstellingen worden van rechtswege automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst.
• Vanaf 1 januari 2020 wordt de Rijksoverheid als één
werkgever gezien. Dat betekent dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, als een
medewerker met een tijdelijk dienstverband meer dan
drie jaar heeft gewerkt bij Rijksorganisaties en er geen
sprake is van een onderbreking van zes maanden of
langer. Er ontstaat ook een vaste arbeidsovereenkomst
als voor de vierde opeenvolgende keer een tijdelijk contract is verleend.
• De arbeidsvoorwaarden worden besproken in een
overleg tussen werkgever en vakbonden. Arbeidsvoorwaarden zijn voorwaarden waaronder jij je werk verricht, zoals je salaris, werktijden, vakantiedagen en
reiskostenvergoedingen. Per 1 januari 2020 worden de
afspraken die worden gemaakt op een andere manier
vastgelegd. Niet meer in huidige rechtspositieregelingen, zoals het huidige ARAR, maar in een cao en het
Burgerlijk Wetboek.
• De huidige arbeidsvoorwaarden worden binnenkort zoveel mogelijk neutraal omgezet naar de nieuwe rechtspositie.
• Bezwaar en beroep tegen een besluit wijzigt. Nu teken
je, indien nodig, bezwaar aan tegen een besluit van je
werkgever en wanneer je daar niet uitkomt kun je beroep instellen bij de bestuursrechter. Na invoering van
de nieuwe rechtspositie moet je naar de kantonrechter
wanneer je het niet eens bent met een besluit van je
werkgever. De vakbonden en werkgever stellen wel een
commissie in voor geschillen over beoordeling, functiewaardering en Van Werk Naar Werk (VWNW)-beleid.
• Er komt een geschillenloket, waar je terecht kunt als je
problemen hebt met je werkgever.
• De ontslagbescherming wijzigt echter niet. Wel wijzigt
de procedure. Waar nu de bezwaarfase en beroep bij de
bestuursrechter geldt, moet de werkgever per 1 januari
2020 voor ontslag vooraf toestemming vragen aan het
UWV of de kantonrechter. Ook nieuw is dat je bij ontslag
een financiële vergoeding krijgt, de zogenaamde transitievergoeding.
• Omdat de huidige arbeidsvoorwaarden neutraal worden omgezet geldt straks ook dat je niet ontslagen
kan worden als gevolg van organisatieveranderingen.
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Veel wijzigt ook niet. Je salaris, eindejaarsuitkering, vakantieuren en de andere arbeidsvoorwaarden wijzigen niet door de
nieuwe wet. Deze wijzigen pas wanneer er nieuwe afspraken
zijn gemaakt tussen vakbonden en werkgever. Ook de pensioenregeling wijzigt niet.
Voor ambtenaren blijven er wel speciale regels bestaan. Deze
veranderen niet, maar komen in een nieuwe Ambtenarenwet
te staan. Deze regels gaan bijvoorbeeld over:
•
•
•
•
•

Het afleggen van de eed of belofte;
Integriteitsbeleid;
Nevenwerkzaamheden;
Financiële belangen;
De vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging en de geheimhoudingsplicht;
• De procedure voor het melden van misstanden.
Aanpassen teksten
Zoals iedereen kan begrijpen
vraagt de hele overgang een gedegen voorbereiding. Vakbonden
en rijkswerkgever hebben zorgvuldig iedere arbeidsvoorwaarde
en alle overige rechten en plichten één voor één herschreven.
Iedere keer werd de vraag gesteld of een arbeidsvoorwaarde al is geregeld in het Burgerlijk Wetboek of in andere wetten.
Voor iedere bepaling is een nieuwe tekst gemaakt, waarbij
naast de werkgever en de vakbonden, ook communicatieadviseurs en P-Direkt zijn betrokken. Het doel was ook om
begrijpelijke teksten te maken zonder de inhoud te wijzigen.
De vakbonden laten de tekst vervolgens toetsen door een onafhankelijk jurist.
Individuele belangenbehartigers Justitievakbond Juvox
De individuele belangenbehartigers van Justitievakbond Juvox zijn inmiddels opgeleid om medewerkers goed te kunnen
adviseren over hun (gewijzigde) rechtspositie. Voor vragen
over de Wrna kun je ook bij hen terecht.
Tot slot
De lezer kan zelf de conclusie trekken of de nieuwe wet een
zegen is of een vloek. Persoonlijk denk ik dat de wijzigingen
beperkt zijn. Bijvoorbeeld de angst dat het eenvoudiger zou
worden om een ambtenaar te ontslaan is achteraf ongegrond.
Toch zal in de praktijk moeten blijken wat echt de effecten zijn
van de wijzigingen. Hoe verloopt de toetsing door het UWV?
Hoe verloopt een procedure bij de kantonrechter?
We zullen het ervaren.
Cees Hatzmann

Onder de hamer

Ondertussen bij de rechtspraak, onder

Ons goede geld (deel 2)

de hamer:

Beste lezers, of u er nu wel of niet op zit te wachten, dit is deel 2 uit het drieluik dat aanving met ‘Ons kiest ons (deel 1)’. Nu deel
2 in de spotlights: ons goede geld.
Sinterklaas bestaat en zetelt in Den Haag. Prinsjesdag, het groteske miljoentjes kapoentjes-festival met hoedjes van plezier. Het
kon niet op dit jaar. Het klotste tegen de plinten. Voor ieder wat wils.

Ook de Rechtspraak werd niet vergeten. De begroting van de Rechtspraak wordt de komende 3 jaar met maar liefst gemiddeld
€ 95 miljoen verhoogd, waarmee het totale budget circa 1 miljard euro bedraagt, kopte een nieuwsbericht op rechtspraak.nl. In
datzelfde bericht neemt koploper Naves (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak) alvast een voorschotje op de besteding van
de toegekende geldstroom:
“We kunnen eindelijk weer investeren in onze organisatie. We gaan energie steken in meer toegankelijke rechtspraak, digitalisering
en laagdrempelige voorzieningen voor conflictoplossing, zoals de buurtrechter en de wijkrechtbank.”
Daarnaast wil de Raad de doorlooptijden van rechtszaken verkorten en achterstanden wegwerken. En tenslotte spreekt Naves de
volgende profetische woorden uit:
“Iedereen binnen onze organisatie moet zijn verantwoordelijkheid nemen om te moderniseren. Ik wil stappen zetten om beter met
elkaar samen te werken. Dat is nodig om in de toekomst gezaghebbende rechtspraak te kunnen blijven bieden.”
Hè hè, eindelijk weer investeren. Het is inderdaad alweer een tijd geleden dat bij de Rechtspraak het licht op groen stond om te
investeren. De operatie KEI, voluit (de pr marketing-leuze) Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak, is van lang geleden, achter de rug
en vergeten. Dat mocht toen een slordige 220 M aan investeringen kosten, omdat de Boston Consulting Group (ook niet voor niks)
had voorgerekend dat de baten uiteindelijk de kosten aanzienlijk zouden overstijgen. Als baten waren de volgende bedragen ingeboekt (in de herhaling want de bedragen zijn al eens eerder de revue gepasseerd, de trouwe oplettende lezer weet dat):
• 39 M ivm vertrek administratieve ondersteuners,
• 6 M ivm vertrek juridische ondersteuners,
• 4 M ivm vertrek personeel,
• let wel: het overgrote overschot aan baten zou behaald worden door verkorting van de doorlooptijden, goed voor 225 M.
Luchtfietserij & wishful thinking. Meer is het ook niet waard gebleken.
Ter ondersteuning van de lobby richting Den Haag heeft de Raad voor de rechtspraak zich wederom gewend tot haar inmiddels
verworden huisconsultant, de Boston Consulting Group, met het verzoek een onafhankelijke financiële doorlichting van de Rechtspraak uit te voeren.
Blijkens de rapportage van de BCG richt één van haar vondsten zich op een door te voeren besparing van 1,6 M door middel
van een verdere afstoting van taken van de (dure) rechter naar de (goedkope) juridische ondersteuner (voor zover daarvan in de
praktijk niet allang sprake is, maar dat terzijde), zonder dat die taakoverdracht gepaard gaat met een hogere inschaling van de
juridische ondersteuner want dat zou het ‘efficiëntiepotentieel’ (ander woord voor het verdienmodel) teniet doen. Tsja, zo kennen
we er nog wel een paar.
Hoe dan ook, het Haagsche pluche ging door de knieën en Raad’s begroting is gespekt. Let wel: meer geld uit Den Haag is nog
geen reden voor een vreugdedans, want het geld is, heeft het KEI-debacle geleerd, voor je het weet over de balk geslingerd
waarna er geen haan meer naar kraait, laat staan victorie. Dat het geld op de werkvloer zal belanden, lijkt, gelet ook op de beschouwingen van de BCG, niet waarschijnlijk. Dat betekent dan weer dat er niet meer handen bijkomen om uitspraken te maken
en alles wat daar rechtstreeks mee te maken heeft, maar misschien wel meer handen aan toegevoegde lagen en aanverwante
ingekochte diensten die veeleer de werkvloer van het primaire werk afhouden. Dus of het geld uiteindelijk de doorlooptijden zal
verkorten en achterstanden zal wegwerken? Het valt te bezien.
Waarvan akte!
Catharina Keizer
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Belangrijke data 2020
Het afstemmingsoverleg is het overleg van het hoofdbestuur met de dagelijks besturen van de vijf secties. Het informatieoverleg is het overleg van het hoofdbestuur met maximaal drie afgevaardigden naar de ledenraad per sectie.
De vergaderingen van het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO) JenV en het Georganiseerd Overleg (GO) DJI
zijn in onderstaand overzicht opgenomen, evenals het gecombineerd agendaoverleg DGO JenV - GO DJI, omdat dit
agendaoverleg bij uitstek geschikt is of kan zijn om, via de portefeuillehouder in het hoofdbestuur, onderwerpen te
agenderen en/of vragen in te brengen.
De Coalitie voor Veiligheid is een samenwerking van zestien vakbonden en beroepsorganisaties uit de sector veiligheid. Dit om een sterk front te vormen en de politie te bewegen meer te investeren in veiligheid. Justitievakbond
Juvox maakt ook deel uit van de Coalitie voor Veiligheid.

Januari

April

15

Coalitie voor Veiligheid

2

GO DJI

17

Platform SOR

7

Sectievergadering Den Bosch

22

Hoofdbestuursvergadering

8

Informatieoverleg

28

Agendaoverleg DGO JenV en GO DJI

14

GO Raad voor de rechtspraak

29

Informatieoverleg

15

Coalitie voor Veiligheid

(met alle afgevaardigden)

15

Hoofdbestuursvergadering

17

Platform SOR

22

Themadag voor alle leden

Februari
4

GO Raad voor de rechtspraak

7

Platform SOR

Mei

11

DGO JenV

13

Hoofdbestuursvergadering

13

GO DJI

14

Agendaoverleg DGO JenV en GO DJI

19

Afstemmingsoverleg

22

Platform SOR

26

Coalitie voor Veiligheid

26

DGO JenV

27

Coalitie voor Veiligheid

Maart

27

Ledenraad

4

Hoofdbestuursvergadering

28

GO DJI

17

Agendaoverleg DGO JenV en GO DJI

18

Afstemmingsoverleg

Juni

20

Platform SOR

16

20

Sectievergadering Den Haag

24

GO Raad voor de rechtspraak

17

Afstemmingsoverleg

27

Sectievergadering Leeuwarden

19

Platform SOR

31

DGO JenV

30

GO Raad voor de rechtspraak en DGO JenV
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GO Raad voor de rechtspraak en Agendaoverleg
DGO JenV en GO DJI
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December

Juli
1

Hoofdbestuursvergadering

1

Agendaoverleg DGO JenV en GO DJI

2

GO DJI

2

Hoofdbestuursvergadering

8

Coalitie voor Veiligheid

11

Platform SOR

15

DGO JenV

Augustus

16

Afstemmingsoverleg

26

17

GO DJI

Hoofdbestuursvergadering

September
1

Agendaoverleg DGO JenV en GO DJI

2

Coalitie voor Veiligheid

16

Informatieoverleg

17

DGO JenV

18

Platform SOR

22

GO DJI

30

Afstemmingsoverleg

Oktober

Betaaldata 2020

6

GO Raad voor de rechtspraak

7

Themadag voor alle leden

● 24 januari 2020

14

Coalitie voor Veiligheid

● 24 februari 2020

21

Hoofdbestuursvergadering

● 24 maart 2020

23

Platform SOR

● 24 april 2020

29

Agendaoverleg DGO JenV en GO DJI

● 22 mei 2020
● 24 juni 2020

November

● 24 juli 2020

4

Informatieoverleg

● 24 augustus 2020

10

DGO JenV

12

GO DJI

17

GO Raad voor de rechtspraak

18

Themadag OR-leden

20

Platform SOR

25

Coalitie voor Veiligheid

● 24 september 2020
● 23 oktober 2020
● 24 november 2020
● 24 december 2020

Fijne feestdagen!
9

Kort verhaal

Kort verhaal van Freddie Scheltema:
Eerste werkdag
Aarzelend stap ik over de drempel. Achter mij klapt de zware poort dicht. Ik sta op de begane grond van het Cellengebouw, in de volksmond ‘De Rooie Pannen’. Het Cellengebouw, tweeënveertig cellen, is de strafgevangenis van de
gevangenissen. Gedetineerden worden hier voor een korte periode geplaatst als zij de regels overtreden in reguliere
inrichtingen. Men moet hierbij denken aan vechtpartijen, ontvluchtingspogingen en drugsbezit. De kleine inrichting
is berucht bij gedetineerden: het regime is uiterst strak en sober. De veroordeelde zit drieëntwintig uur op zijn cel,
mag één uur per dag luchten in een kooi en de arbeid bestaat uit het in elkaar zetten van wasknijpers. Het interieur
van de cel is basic: een bed, een tafel, een stoel en een po.
“Scheltinga?”, roept een nieuwe collega.
“Eh, ja”.
“Nieuw hier?”
“Ja, dit is mijn eerste dienst”, zeg ik voorzichtig.
De grote collega knikt en zegt: “Je moet goed naar ons
kijken en vooral vragen stellen. Dan komt alles wel
goed. Trouwens, mijn naam is Jacob Vos.”
“Prima”, zeg ik gedienstig, “mijn naam is Freddie.”
“Als je de koffie op hebt, Freddie, ga dan even naar cel 9.
Zijn lampje brandt. Hij zal wel naar het toilet moeten.”
Sanitaire voorzieningen waren er niet in de cellen. Wilde
een gedetineerde naar het toilet, dan moest hij op een
knopje drukken. Een lampje boven zijn celdeur ging dan
branden. Hij werd dan gebracht naar de ‘natte hoek’.
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Een ruimte met drie wc’s. In de avonduren diende men
gebruik te maken van de nachtspiegel.
Ik open de celdeur en een redelijk gezette man staat
tegenover mij.
“Ik moet poepen.”
“Okay”, en ik loop met hem mee naar de toiletafdeling.
We zijn nog maar een paar meter onderweg en dan sist
de man naast mij: “Er loopt een varken achter mij.”
Ik kijk verbaasd en denk dat ik het verkeerd verstaan heb.
“Er loopt een varken achter me”, zegt de man nu duidelijker.
“Sorry?”, en ik kijk hem verbaasd aan.
“Er loopt een varken achter me en hij wil mij bijten”,
schreeuwt de man nu.

Kort verhaal
Ik bedenk mij niet, draai mij om en maak een trappende
beweging in het luchtruim. “Zo lossen we dit hier op”,
zeg ik met bravoure.
De gedetineerde legt een hand op mijn schouder en
zegt: “Bedankt, agent. Je hebt hem precies op zijn bek
geraakt.”
Terug op het kantoortje zegt Jacob Vos: “Rare man, he?,
die op cel 9.”
“Nogal, ja. Hij zag een varken lopen.”
“De man is een beetje in de war. Hij is een paar weken geleden ontvlucht en heeft zich schuil gehouden in
kroegen. Hij heeft zichzelf een delirium gezopen. Nu ziet
hij dingen die er niet zijn. Lees hier maar in zijn dossier.”
Vos overhandigt mij een mapje. Ik lees dat cel 9 een
veertig jarige man is uit het Oosten des lands. Zijn naam
is Van Dungen.
“Trouwens hij heeft alweer gebeld. Ga jij erheen?”
Weer open ik cel 9 en zie een radeloze Van Dungen in de
deuropening. Hij staat met de handen in het haar.
“Ik ben mijn diamanten kwijt”, roept hij.
“Pardon?”, antwoord ik onnozel.
“Mijn diamanten. Ik had ze net nog”, en Van Dungen is
zijn emoties nog maar net de baas.
“Ach”, zeg ik, “ze kunnen nooit ver weg zijn.”
“Ze zijn kwijt”, brult Van Dungen en hij heft zijn handen
ten hemel. “Ze zijn kwijt, zeg ik je.”
“Kom, ik help je zoeken”, en ik zak door de knieën. De
verwarde man kijkt mij hulpeloos aan.
“Ja, jij moet ook helpen. Het zijn jouw diamanten”, zeg ik.
Morrend en puffend zakt de dikke man op zijn hurken.
Ik doe een graai onder het bed. “Kijk, hier heb ik er al
één!”, roep ik enthousiast en leg de denkbeeldige edelsteen op de tafel. Van Dungen bromt instemmend. Nu
duiken we gezamenlijk onder het bed. “Ik heb er ook
één”, joelt de man en liefdevol legt hij het kleinood op
tafel. Na een paar minuten graaien, telt Van Dungen het
resultaat van onze zoektocht. “Eén, zes, achttien, vier,
negenentwintig, zes.” Hij haalt getallen door elkaar.
“Zes”, knikt hij peinzend, “compleet!”
“Dank je, broeder”, en hij geeft mij een hand. “Graag gedaan”, en ik sluit hem weer in en loop naar het kantoor.
“Nog diamanten gevonden?”, vraagt Vos zonder van zijn
papieren op te kijken.
“Ja, ze lagen onder zijn bed”, en ik lach wat schaapachtig.
“Laat me raden: zes?” Ik knik.
De dienst verloopt verder rustig en Van Dungen vraagt
een hele tijd geen aandacht. Pas tegen achten brandt
weer het lampje boven cel 9.
“Jouw klant heeft gebeld. Loop jij daar even heen?” Vos
eet een broodje. “Jullie hebben schijnbaar een klik”,

zegt hij tussen de happen door.
Op het moment dat ik de sleutel in het gat willen steken
hoor ik een schaterlach uit de cel rollen. Van Dungen zit
schuddebuikend op zijn bed. Hij wijst naar de kartonnen
doos op de tafel.
“Die André van Duin”, zegt hij hikkend, “Die is toch zo
grappig. Daar moet ik altijd om lachen.”
Verbaasd kijk ik naar de doos die bedoeld is voor de in
elkaar gezette knijpers.
De man ziet mijn verwondering en zegt: “Daar, op televisie. Van Duin en Corrie van Gorp.” En hij slaat zich
weer op de knieën.
“Kom, ga even zitten”, brult hij en ik neem plaats naast
hem op het bed. Ik staar naar een kartonnen doos.
“Ha, ha, moet je opletten. Mevrouw De Bok valt straks
in het water”, schatert Van Dungen en hij slaat mij hard
tussen mijn schouderbladen. “Ik heb dit eerder al gezien.”
“Komt ie”, hij wijst naar de doos. “Ha,ha”, en Van Dungen rolt van het bed. Ik lach mee. Ik lach naar een kartonnen doos.
De man krabbelt op van de grond. “Is het niet geweldig? Man, wat is dit goed”, en de tranen lopen over zijn
wangen.
“Die man had in Amerika geboren moeten worden. Dan
was hij multimiljonair geweest”, verzekert hij mij.
“Hij is absoluut een geweldig artiest”, zeg ik.
“En of hij dat is”, brult Van Dungen, “De grootste komiek
van Nederland.”
“Verder nog iets?” Ik sta in de deuropening.
“Nee, ik wilde je dit even laten zien”. Van Dungen let niet
meer op mij en staart weer naar de doos.
Tegen half tien worden we afgelost door de nachtdienst.
Vos geeft de bijzonderheden door en vertelt over de verwarde man op cel 9.
“Hij vraagt wat aandacht, maar is niet echt lastig.”
De twee nachtdienstbewaarders knikken. “En anders
gooien we hem in de isoleercel.”
“Dat lijkt mij wat overdreven”, zeg ik plompverloren.
Ik zie scheve gezichten en opgetrokken wenkbrauwen
richting de rookie van de dag.
De zware deur klapt dicht. Mijn eerste dienst zit erop
en ik wandel langs de gevangenis. Ik sta even stil ter
hoogte van cel 9. Er wordt onbedaarlijk hard gelachen.
Tijdens mijn wandelingetje over de Generaal Van Den
Bosch weg naar mijn tijdelijke woonadres Huize Ruimzicht denk ik na over de volgende vragen:
“Waar ben ik in Godsnaam in beland?” en “Ben ik wel
geschikt om dit werk te doen?”
En dat vraag ik mij nu al 37 jaar af…
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IKB
Individueel Keuze Budget
Het individueel Keuze Budget gaat in op 1 januari 2020. Het gaat het IKAP (Individuele Keuzen in het Arbeidsvoorwaardenpakket) vervangen. Met de komst van het IKB komt er meer ruimte om keuzes te maken die passen bij
ieders levensfase. Er is ruimte om verlof te sparen, maar ook ruimte om verlof te kopen. In dit artikel nemen we je
mee langs de belangrijkste aspecten van het IKB.
Het IKB bestaat uit twee componenten. De IKB-uren en het IKB-budget. Het IKB-budget bouw je per maand op en is
16,37% van het bruto salaris. Daarin zit 8% vakantiegeld, 6% eindejaarsuitkering, 1,5% levensloopverlof en 0,8% bovenwettelijk verlof. Totaal dus 16,37%. De IKB-uren vervangen de bovenwettelijke vakantie-uren en de leeftijdsuren.

Vakantiegeld en eindejaarsuitkering
Het IKB stelt je in de gelegenheid om je vakantiegeld
of eindejaarsuitkering te laten uitkeren wanneer het jou
uitkomt. Dus niet meer standaard in mei of in november.
Wat nu, als je je vakantiegeld wel in mei uitgekeerd wilt
hebben en de eindejaarsuitkering in november?
Je kunt/moet dit zelf in het P-Direktportaal aangeven.
In mei ontvang je dan het opgespaarde IKB-budget van
de maanden januari tot en met mei (dus vijf maanden).
In november ontvang je dan het IKB-budget van juni tot
en met november (dus zes maanden). In december ontvang je vervolgens het restant IKB-budget, alleen over
de maand december.
Voorbeeld: je bruto salaris is € 2.000,-. Per maand bouw
je 16,37% van € 2.000,- IKB-budget op. Dat is € 327,40
per maand. Als je je IKB-budget in mei laat uitkeren,
ontvang je dus 5 x € 327,40 = € 1.637,- bruto.

Om de overgang van IKAP naar IKB mogelijk te maken
wordt het opgebouwde vakantiegeld van 2019 (7 maanden) en de opgebouwde eindejaarsuitkering van 2019
(1 maand) automatisch uitgekeerd in mei 2020. Hierop
hoef je verder geen actie te ondernemen. Het is ook niet
mogelijk om dit eerder of later te laten uitkeren. Hierdoor is je fiscaal loon over 2020 eenmalig hoger dan
anders. Dit kan gevolgen hebben voor inkomensafhankelijke toeslagen. Houd hier bij het aanvragen van toeslagen over 2020 rekening mee.
Verlof sparen, verlofuren laten uitbetalen, verlof kopen
Verlof sparen
Een belangrijke verandering met de komst van het IKB
is dat je meer verlof mag opsparen. Bij veel organisaties was de norm van verlof meenemen naar het nieuwe
jaar, anderhalf maal je jaarverlof. IKB-spaarverlof stelt
je in staat om tot 1.800 uur verlof (bij 36 uur werken) op
te sparen. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld een
jaar eerder met pensioen te gaan. Het IKB-spaarverlof
bestaat uit de bovenwettelijke uren en de leeftijdsuren.
Het restant bovenwettelijk verlof over de periode 20152019 wordt automatisch omgezet naar IKB-spaarverlof.
Het IKB-spaarverlof ziet er als volgt uit (bij 36 uur werken):

Als je niet in het P-Direktportaal aangeeft wanneer je je
vakantiegeld en/of eindejaarsuitkering wilt ontvangen,
dan wordt alles automatisch uitgekeerd in december
van het lopende kalenderjaar. Conform bovenstaand
voorbeeld is dit dus 12 x € 327,40 = € 3.928,80 bruto.
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Tot 45 jaar

➝

21,6 uur

Van 45 t/m 49 jaar

➝

28,8 uur

Van 50 t/m 54 jaar

➝

36,0 uur

Van 55 t/m 59 jaar

➝

43,2 uur

Vanaf 60 jaar

➝

50,4 uur

Werk je minder dan 36 uur, dan zal de opbouw van de
leeftijdsuren naar rato zijn.

Individueel Keuze Budget
Uitbetalen verlofuren
Het IKB kent ook de mogelijkheid om uren te laten
uitbetalen. Elk uur dat je verkoopt is gelijk aan je bruto
uurloon. Bijvoorbeeld: je verdient € 3.000,- en werkt 36
uur per week (oftewel 156 uur per maand). Je bruto
uurloon is € 19,23 (€ 3.000,- : 156 = € 19,23). Elk uur dat
wordt uitbetaald is dan tegen € 19,23. Het geld dat bij het
uitbetalen van uren vrijkomt kan niet worden ingezet voor
fiscaal vriendelijke doelen (zie hieronder).
Verlofuren kopen
Bij IKAP kon je per jaar maximaal 80 uur kopen. Bij IKB is
het niet mogelijk om op 1 januari een grote hoeveelheid
uren te kopen. Je bouwt per maand een IKB-budget op
waarmee je maximaal 187 IKB-uren per jaar kunt kopen.
Je moet deze uren eerst opbouwen voordat je ze kunt
kopen. Er zijn twee manieren om IKB uren te kopen. Je
koopt elke maand (een gedeelte van) de opgebouwde uren
of je spaart het IKB-budget maandelijks op tot het bedrag
dat nodig is om de extra uren te kopen.
Voorbeeld:
Je bruto salaris is € 3.000,- en je werkt 36 uur per week
(oftewel 156 uur per maand). Het IKB-budget is 16,37%
van het salaris = € 491,10 per maand. Voor één IKB-uur
betaal je één uur van je bruto loon. Het bruto uurloon is
€19,23. Voor 100 uur IKB-verlof betaal je dan ook € 1923,IKB-budget. Met een IKB-budget van € 491,10 houdt dit
dus in dat je € 1923,- : € 491,10= bijna 4 maanden
moeten sparen om 100 uur IKB-verlof te kunnen kopen.

Ikb en deelname aan de PAS-regeling
Als je deelneemt aan de PAS-regeling wijzigt het IKBbudget niet. Vanaf 1 januari 2020 ontvang je jaarlijks 18,2
IKB-uren. Als je IKB-spaarverlof opneemt, dan wordt je
deelname aan de PAS-regeling gestopt als je hierdoor
minder dan 50% van je oorspronkelijke arbeidsduur blijft
werken. Als je deelneemt aan de PAS-regeling dan kun je
maximaal 157 IKB-uren per jaar kopen. Het opsparen van
IKB-verlof is gehouden aan een maximum van 1.516 uur.

Fiscaal vriendelijke doelen
Net als bij IKAP kun je het IKB-budget inzetten voor
fiscaal vriendelijke doelen. Fiscaal vriendelijke doelen
zijn: een fiets, bedrijfsfitness, vakbondscontributie,
in- richting telewerkruimte, studie/opleiding voor
beroep, vakliteratuur, opwaardering Mobiliteitskaart
Rijksoverheid
naar
eerste
klas,
aanvulling
belastingvrije vergoeding woon-werkverkeer.
Je kunt één keer per drie kalenderjaren maximaal
€ 750,- van het IKB-budget gebruiken voor de
aanschaf van een fiets. Voor de inrichting van een
telewerkruimte kun je maximaal € 1.815,- per vijf
kalenderjaren inzetten.
Jolanda Jongejan-Wagter
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Opgavegericht werken

Opgavegericht werken
Binnen en buiten het ministerie van Justitie en Veiligheid is het binnenkort mogelijk om via opgavegericht werken
een kijkje te nemen in een andere keuken binnen de overheid. Via opgavegericht werken kun je je vakkennis en
expertise gebruiken om deze in te zetten bij andere onderdelen binnen het Rijk. Het gaat hierbij om deelname aan
vraagstukken, werkgroepen, projecten of opgaven die het beste in een tijdelijk werkverband kunnen worden opgepakt. Hier mag geen sprake zijn van een reorganisatie.

Medewerkers worden aangemoedigd om zelf met initiatieven te komen en om zich met hun vakkennis en expertise te verbinden aan opgaven buiten hun normale functie, bij hun eigen onderdeel of daarbuiten.
Bij het opgavegericht werken zijn er twee mogelijkheden.
Ten eerste kun je vanuit je eigen functie op basis van je
expertise worden ingezet bij een vraagstuk of opgave.
Ten tweede kun je worden ingezet bij een vraagstuk dat
niet direct met je eigen functie te maken heeft. In beide
gevallen verandert er niets aan je rechtpositie.
Het aan het werk gaan op basis van opgavegericht werken gebeurt altijd in overleg met je leidinggevende. Er
worden afspraken gemaakt over: hoeveel uur ga je besteden aan het vraagstuk, waar ga je werken, wat wordt
er van je verwacht, wie vangt de werkzaamheden op die je
moet laten liggen? De afspraken hierover zullen worden
vastgelegd in een personeelsgesprek tussen jou en je leidinggevende. Kosten die je moet maken in het kader van
opgavegericht werken worden vergoed, overeenkomstig
de geldende regelingen. Ga je bij een ander onderdeel
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werken dat niet direct met jouw functie te maken heeft,
dan moeten daarover ook afspraken gemaakt worden met
het onderdeel waar je aan het werk gaat. Het instrument
daarvoor is detachering. Bij de start van je detachering
maak je heldere afspraken over bijvoorbeeld je terugkeer
na afloop. Je rechtspositie geeft hiervoor de kaders. Daarbij heb je recht om terug te keren op je eigen functie.
Opgavegericht werken is in beginsel voor maximaal één
jaar. Als de klus meer dan één jaar duurt, is het niet meer
tijdelijk en kan het dus niet vallen onder opgavegericht
werken.
Heb je een vraag over jouw eigen situatie? Bespreek dit
met je leidinggevende of HR-manager van je onderdeel.
Het opgavegericht werken is tot stand gekomen door
een samenwerking tussen de Departementale Ondernemingsraad Justitie en Veiligheid, de werkgever en de
vakbonden, waaronder Justitievakbond Juvox.
Jolanda Jongejan-Wagter

E-mailadressen

Checken van e-mailadressen en juistheid
persoonsgegevens
In dit digitale tijdperk gaat veel communicatie vanuit onze vakbond via de mail.
Helaas zijn we niet in staat om alle leden te bereiken omdat van een aantal leden het e-mailadres ontbreekt of niet
correct is ingevuld bij de persoonsgegevens.

Ook adreswijzigingen worden niet altijd doorgegeven
aan de ledenadministratie. Wij zijn afhankelijk van jouw

Eenmaal ingelogd zie je aan de linkerkant van het
scherm een link naar Persoonsgegevens. Als je deze

informatie voor wat betreft de juistheid van de adresgegevens, omdat de vakbond hierover geen informatie van

opent, verschijnt onderstaand scherm:

de werkgever of van P-Direkt ontvangt. Sommige informatie versturen wij via de post, bijvoorbeeld het Juvox
Magazine of de zakagenda. Maar veel actuele informatie wordt digitaal verzonden.

Persoonsgegevens
Geachte ….,
Je persoonsgegevens zijn zeer belangrijk voor Justitievakbond Juvox. Zou je je persoonsgegevens willen nakijken en

Daarom verzoeken wij je om te checken of je e-mailadres(sen) en persoonsgegevens juist zijn ingevoerd
in ons systeem. Dit is heel eenvoudig zelf na te gaan

een eventuele wijziging zelf hieronder willen verwerken?
Alvast bedankt!

door in te loggen op de website van Justitievakbond Juvox (www.juvox.nl) door bovenaan je gebruikersnaam

De webbeheerder

en wachtwoord in te voeren. Je komt dan op de website achter je inlogcode. Alle persoonsgegevens die hier

Bovenkant formulier

staan zijn niet zichtbaar voor anderen. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor vakbondsdoeleinden bin-

In dit scherm kun je wijzigingen in jouw persoonsgegevens doorgeven, alsmede (meerdere) e-mailadres(sen)

nen Justitievakbond Juvox en worden niet gedeeld met
derden. Justitievakbond Juvox werkt hierin conform de

invoeren. Vul je liever geen e-mailadres van je werk in?
Vul dan alleen je privé e-mailadres in, zodat wij je in ie-

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

der geval digitaal kunnen bereiken.

Tip: vul meteen “Ja” in bij nieuwsbrief, dan weet je zeker
dat je alle belangrijke informatie ook digitaal ontvangt!

Mocht je je gebruikersnaam en/of wachtwoord niet
meer weten, neem dan contact op met de ledenadministratie (070-3155118). Zij kunnen je verder helpen.

Namens de ledenadministratie alvast hartelijk dank!
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Van onze IB’ers
Ten tijde van het schrijven van dit stuk kan ik terugkijken op bijna een jaar de portefeuillehouder te zijn geweest
van de Individuele Belangenbehartiging. Als ik terugkijk op dat jaar, dan kan ik best stellen dat het een bewogen
jaar is geweest.
Vrij snel na mijn komst als aspirant-hoofdbestuurslid kreeg ik de portefeuille Individuele Belangenbehartiging
(hierna te noemen IB) toebedeeld van mijn voorganger Peter Klostermann. Het was voor mij zaak dat ik gauw
overzicht kreeg van de lopende zaken en, zeker niet onbelangrijk, snel ingeschoten raakte op de materie waar
de IB-aanvragen betrekking op hadden. Dat was een uitdaging. Nou ben ik gek op uitdagingen, dus die ben ik
ook aangegaan.
Allerlei soorten IB-aanvragen passeren de revue. De aanvragen gaan over bijvoorbeeld het (nieuwe) roosteren,
verloop van een ziekteproces, herplaatsing in het kader van Van Werk Naar Werk, bejegening door leidinggevende of collega, ontzegging toegang tot de inrichting, pensioen, IKAP, ontslagzaken, enz.
Uiteenlopende zaken waarop ook uiteenlopende regelgeving van toepassing is. Begon ik net een beetje ingeschoten te raken in onder andere het ARAR (Algemeen Rijksambtenarenreglement) staat er alweer een verandering voor de deur. Met ingang van 1 januari 2020 gaat namelijk de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna te noemen Wnra) gelden. Elders in dit magazine kunnen jullie hier meer over lezen.
Om alle IB’ers goed op vlieghoogte te krijgen gaan wij een intensieve cursus volgen die gericht is op de Wnra en
gevolgen daarvan voor de ambtenaren. In de maanden oktober en november krijgt het gehele IB-team twee intensieve scholingsdagen. Door een drietal advocaten zullen wij worden meegenomen door de nieuwe wet zodat
wij, indien wij van jullie vragen of IB-aanvragen krijgen in 2020, goed antwoord kunnen geven en eventueel, indien gewenst, jullie kunnen begeleiden. Begin volgend jaar krijgen wij dan nog een terugkomdag met de laatste
informatie en alvast te kunnen bespreken waar wij in de praktijk al tegenaan lopen.
Gedurende het afgelopen jaar hebben zich velen van jullie tot Justitievakbond Juvox gewend met een vraag op
bovengenoemde gebieden, dan wel met een verzoek om bijstand van een Individueel Belangenbehartiger vanwege een kwestie die speelde. De cijfers wijzen uit dat één op de zes van onze leden contact heeft gezocht. Dat is
best veel. Het was op IB-gebied dan ook een druk jaar. Veel vragen en verzoeken tot bijstand zijn terug te voeren
op de onrustige periode waarin DJI, de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie zich bevinden. De problematiek
vanwege personeelsgebrek en de bejegening naar jullie toe liep als een rode draad door alle vragen en verzoeken tot IB-bijstand heen. Doordat alle vragen en IB-verzoeken door mijn vingers gaan, heb ik goed zicht op wat
hot items zijn. Die hot items geef ik door aan leden van het hoofdbestuur die dat dan weer in kunnen brengen als
vergaderpunt bij de overleggen waaraan onze vakbond deelneemt, zoals onder andere het Georganiseerd Overleg DJI, Georganiseerd Overleg Raad voor de rechtspraak en het Departementaal Georganiseerd Overleg Justitie
en Veiligheid. Op deze manier blijft Justitievakbond Juvox de belangen van jullie goed vertegenwoordigen!
Vanwege het vertrek van drie IB’ers het afgelopen jaar is er nog plaats
voor nieuwe IB’ers. Mocht je het leuk vinden om collega’s binnen heel Justitie en Veiligheid te adviseren en/of bij te staan in kwesties die zij zelf niet
meer overzien, neem dan gerust contact op! Ik leg je dan graag uit wat het
werk inhoudt en wat voor faciliteiten je daarvoor kunt krijgen.
Alle IB’ers wensen jullie fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe
jaar! Hopelijk valt daar ook de nodige rust op de werkvloer onder. Mocht
het niet zo zijn en loop je ergens tegenaan, schroom dan niet om contact te
zoeken via de website. Wij staan ook in 2020 graag voor jou klaar!

Henriëtte Heijstek

