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Van de redactietafel
Dit is het laatste Juvox Magazine van dit jaar. Door alle onderhandelingen en sluitingen bij DJI mag je zeggen dat het een bewogen jaar is geweest, al is het jaar nog niet
helemaal om. Gaat het voor 2019 anders worden? Wie weet. Ik kan - helaas - niet in
de toekomst kijken. Wat ik wel weet, is dat ik per september dit jaar het stokje van
voorzitter van de redactiecommissie van Henk Kingma heb overgenomen. Wellicht
heb je in de wandelgangen al vernomen dat er voor het hoofdbestuur van Justitievakbond Juvox enkele nieuwe (voor nu nog) aspirant-hoofdbestuursleden zijn geworven.
Daar ben ik er één van. Verderop in het magazine stel ik mij uitgebreid aan je voor, evenals de andere nieuwe aspirant-hoofdbestuursleden.
Daarnaast heeft de redactiecommissie voor dit magazine weer een aantal informatieve
en stevige artikelen voor je samengesteld. Naast de column van voorzitter Marcel Smit
is er een interview met Harry Versteeg, o.a. voorzitter van NSG Sport, en geeft onze
IB’er Boy Rebergen een kijkje in de keuken van de regelgeving rondom hoorzaken. Henk
Kingma licht een en ander rondom de pensioenrichtleeftijd toe, Catharina Keizer kijkt
met een kritisch oog naar gratis bezuinigingstips voor de Rechtspraak en er is weer een
kort verhaal van Freddie Scheltema. Een magazine met volgens de redactiecommissie
voor ieder wat wils.
Veel leesplezier toegewenst!
Martijn Stavast
Voorzitter redactiecommissie
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Column

Van de voorzitter.....
Het is vandaag 27 oktober 2018, de dag van de herdenking in het Concertgebouw in Amsterdam van de vorige
week op 80-jarige leeftijd overleden oud-premier en
-vakbondsvoorzitter Wim Kok. Een mooi afscheid van
een “gedreven voorvechter van de gewone man”, zoals
onze premier Mark Rutte zo pakkend verwoordde. Een
gedenkwaardige dag.
Sinds juni van dit jaar begeef ik mij actief op Twitter:
@MarcelSmitJuvox. In hoedanigheid van voorzitter van
onze vakbond probeer ik zo nog meer het nieuws te volgen en daarop telkens zo snel en raak mogelijk te reageren. Leuk, maar ook verslavend en zeer tijdrovend.
Want ja, als je iets doet, moet je het ook goed doen. Gewapend met vijf digitale krantenabonnementen en iedereen volgend die ook maar enigszins van belang is of
kan zijn voor een optimale nieuwsgaring scrol ik mij van
’s morgens vroeg tot ’s avonds laat door een voortdurende stroom van berichten en nieuwsitems. Kennis is
macht, zeker, maar ook een valkuil. Als je niet uitkijkt,
wind je je nu op over allerlei onderwerpen en berichten
die je voorheen niet of slechts zijdelings bereikten, en
- nog meer uitkijken geblazen - ga je daarover juist op
social media extra los.
Zo heb ik mij in de afgelopen periode op Twitter onder
meer druk gemaakt over het dividenddossier. Waarom?
Omdat ik vind dat andere vakbonden in onze zeer terechte en belangrijke gezamenlijke strijd voor een
sterke publieke sector zich voor het politieke karretje
(hebben) laten spannen. Met hun acties en uitingen
forceerden zij namelijk de werknemers in de publieke
sector, die begin deze maand uitsluitend wilden demonstreren vóór het sterker maken van hun sector, om
vooral petities te ondertekenen tegen de afschaffing van
de dividendbelasting!? Zij misbruikten die demonstranten als kanonnenvlees van de vooral ‘linkse oppositie’,
alleen maar gericht tegen de coalitie. Dit deden zij ook
nog ongefundeerd en door het verspreiden van onjuiste
informatie. Het was toen namelijk in politiek Den Haag
al lang bekend dat de eventuele vrijkomende ‘bijna twee
miljard euro’ echt niet naar de publieke sector zou gaan.
Dit bedrag zou namelijk ten goede komen aan de private
sector. Dat wist men ruim van tevoren, althans men had
dat van tevoren kunnen weten gelet op het regeerakkoord en de miljoenennota. Hierdoor begin ik langzaam
maar zeker te begrijpen waarom de grote vakbonden in
een rap tempo leden verliezen. Leden en potentiële leden moet je niet voor de gek (willen) houden met mistige, politieke spelletjes. Je moet als vakbond altijd recht
op je doel afgaan, zeggen waar het op staat, in dit geval:
“Wij strijden voor een nog sterkere publieke sector!” In
mijn herinnering, vaak in de afgelopen week bevestigd
in de media, deed Wim Kok dat in zijn vakbondsjaren als
de beste. Gewoon altijd recht door zee! In zijn tijd waren
de grote vakbonden nog echt heel groot.
Social media bieden gelukkig soms ook ondersteuning.

Zo heeft ‘deel twee van de Cao Rijk 2018-2020’, het deel
dat gaat over roosterinnovatie en hervorming nachtarbeid & vaste TOD 55+, niet alleen onze nieuwbrieven en
Ju4tjes gehaald, maar heb ik hierover ook veelvuldig
bericht op Twitter. En zeker niet te vergeten: de leukste
foto’s van de bijeenkomst van de AC Rijksvakbonden van
twee weken geleden om onze inzet voor de onderhandelingen te bepalen zijn daar ook geplaatst.
Ook de ‘oude’, reguliere media blijven belangrijk. Zo
heb ik mij vorige week dinsdag - ‘gewoon op TV’ - in
Nieuwsuur uitgelaten over de reorganisatieperikelen
in de periode 2014-2016 binnen het Openbaar Ministerie. In Juvox Magazine 10 van maart 2015 hebben wij
daarover uitvoerig bericht (aan de hand van ons omvangrijke medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen het Openbaar Ministerie), maar destijds hadden de
media nog nauwelijks belangstelling voor dat onderwerp. De reorganisatieperikelen van toen blijken anno
2018 ineens wel hot news, omdat de gevolgen daarvan
nu komen bovendrijven en er door de OM-top gelukkig
stevige maatregelen (lijken te) worden genomen. We
hadden toen en krijgen nu gelijk, maar ook hier blijft
“een stevige beducht- en bedachtzaamheid” (Wim Kok,
1995) geboden!
Marcel Smit,
Voorzitter Justitievakbond Juvox
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Even voorstellen

Vier nieuwe aspirant-hoofdbestuursleden
stellen zich voor….
Al enige tijd is het hoofdbestuur bezig om, in overleg met de afgevaardigden naar de ledenraad, vervanging te zoeken
voor de vijf vertrekkende hoofdbestuursleden. Peter Klostermann heeft al eerder afscheid genomen, maar tijdens
de ledenraad in mei 2019 zullen Boy Rebergen, Theo Somers, Peter van Huijkelom en Henriëtte Kelderman-Makaaij
aftreden. Allen, niemand uitgezonderd, hebben zich jarenlang met veel passie ingezet voor onze vakbond. Zo is Theo
Somers meer dan 40 jaar verbonden geweest aan de vakbond (toen nog BPSAG). In mei nemen ze allen afscheid en
gaan zij zich bezighouden met andere zaken.

In het Juvox Magazine van maart 2018 heeft het hoofdbestuur een oproep geplaatst voor vijf nieuwe aspirant-hoofdbestuursleden. De door het hoofdbestuur
ingestelde selectiecommissie heeft vier nieuwe aspirant-hoofdbestuursleden geselecteerd. Wij richten
onze pijlen dus nog op één aspirant-hoofdbestuurslid.
Besloten is dat het hoofdbestuur op zoek gaat naar
een kandidaat die werkzaam is bij de Rechtspraak,
vanwege de diversiteit maar zeker ook door het eerdere vertrek van vicevoorzitter en ‘man van de Rechtspraak’ Peter Klostermann.
Hieronder stellen de vier aspirant-hoofdbestuursleden
zich voor.
Frank Bos
Mijn naam is Frank
Bos, 58 jaar jong,
geboren
Amsterdammer en wonend
in
Badhoevedorp.
Ik ben getrouwd en
heb een zoon van 32
jaar.
Ik werk al bijna 40
jaar voor de Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI), waarvan
de laatste elf jaar als Rooster Management Adviseur
(RMA). Eerst in de Penitentiaire Inrichting (PI) OverAmstel, vervolgens na de ontclustering in de PI Amsterdam. Na de sluiting van de PI Amsterdam kon ik RMA
worden op het Detentiecentrum Schiphol (DCS) wat ik
nog steeds met heel veel plezier doe.
Ik ben al enige tijd lid van Justitievakbond Juvox (voor-
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heen van de BPSAG), waarvan de afgelopen vijf jaar als
voorzitter van de sectie Amsterdam. Ik neem ook met
pijn in mijn hart afscheid van deze fantastische sectie.
In 2016 en 2017 was ik voorzitter van de lokale medezeggenschap op het Detentiecentrum Schiphol. Binnen Justitievakbond Juvox ligt mijn expertise vooral bij
personeelsinzet in de ruimste zin des woords (wet- en
regelgeving). Daarnaast neem ik deel in de werkgroep
van het Sector Overleg Rijk (SOR) met betrekking tot
het rijksbreed roosteren. Regelmatig sta ik landelijk
diverse medezeggenschapsorganen bij met betrekking
tot personeelsinzet. Ook heb ik in de Benen-op-tafel
bijeenkomsten uitleg gegeven over actuele zaken die
direct of indirect de personeelsinzet raken. Sinds vorig
jaar ben ik tevens lid van de commissie Individuele Belangenbehartiging van Justitievakbond Juvox, waarbij ik
natuurlijk heel veel zaken krijg toegewezen die te maken hebben met roosterproblematiek van de individuele
medewerkers/leden.
In de laatste cao-onderhandelingen hebben de ministers aangegeven dat het programma Roosterinnovatie
Rijk hoog op de agenda komt te staan. Niet alleen de
Dienst Justitiële Inrichtingen (Justitie en Veiligheid),
maar ook Rijkswaterstaat, de Belastingdienst en de
Douane zijn hierbij aangesloten. Ik denk dat ik met mijn
specialistische kennis op het gebied van personeelsinzet een belangrijke bijdrage kan leveren aan een goede
en inhoudelijke discussie en daarbij de belangen van
onze leden, maar ook die van de overige medewerkers
op de werkvloer goed kan behartigen en/of vertegenwoordigen.
Ik heb er heel veel zin in!

Even voorstellen

Henriëtte Heijstek
Mijn naam is Henriëtte
Heijstek. Ik ben 51 jaar
oud. Ik houd van - lange
afstanden - wandelen
(zoals de Nijmeegse
Vierdaagse),
fietsen,
landen ontdekken en
muziek. Verder ben ik de
moeder van Mandy, mijn
dochter die in Amsterdam woont en studeert.
Al ruim 30 jaar ben ik werkzaam bij Justitie en Veiligheid. Bij het Openbaar Ministerie (OM) Rotterdam ben
ik als administratieve kracht begonnen in de tijd dat alle
zaken nog met de hand in registers werden ingeschreven. Na zeven jaar heb ik de overstap gemaakt naar de
rechtbank in Dordrecht en drie jaar als griffier van de
rechter-commissaris gewerkt. Op een gegeven moment
kwam ik daar in contact met een leidinggevende van de
Penitentiaire Inrichting (PI) De IJssel, die op dat moment gebouwd werd. Hij wilde mij graag bij zijn team
hebben en zodoende heb ik vijf jaar op het Bureau Sociale Dienstverlening gewerkt.
Na die vijf jaar solliciteerde ik naar de functie van senior
administratief medewerker bij de afdeling executie van
het OM. Zo heb ik het gehele traject van een strafzaak van
het begin tot het einde in diverse functies meegemaakt.
Vervolgens ben ik ruim drie jaar leidinggevende van die
afdeling geweest. De laatste jaren ben ik werkzaam als
commissiesecretaris. In deze functie heb ik diverse portefeuilles gehad. Op dit moment ben ik anderhalf jaar
werkzaam op het klachtenbureau van het OM Rotterdam.
Naast deze fulltimebaan heb ik ook een eigen mediationpraktijk. Als mediator begeleid ik onder andere arbeidsconflicten en echtscheidingen. Verder doe ik ook
mediaton in strafzaken.
Met mijn brede ervaring binnen Justitie en Veiligheid
hoop ik een goede sparringpartner binnen het hoofdbestuur te zijn. Door mijn mediationvaardigheden zal ik de
belangen van onze leden goed in kaart kunnen krijgen,
diverse partijen constructief met elkaar in gesprek laten gaan en win-winsituaties kunnen creëren.

Ik heb er ontzettend veel zin in om mijn steentje bij te
dragen aan Justitievakbond Juvox!
Jan van den Broek
Na de oproep voor nieuwe hoofdbestuursleden
in ons lijfblad Juvox Magazine dacht ik: interessant, nuttig en dan kan ik
meteen voor de belangen
van de leden opkomen. Ik
ben Jan van den Broek en
werk sinds 1996 bij Justitie. Eerst bijna tien jaar
als plaatsvervangend bedrijfsleider Arbeidsbedrijven in de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught (fantastisch), daarna tot 2010 Adviseur
Informatiebeveiliging (zeer interessant, daar is nog wel
wat te doen).
In 2007 ben ik toegetreden tot de lokale ondernemingsraad en sinds 2010 zit ik in de praktijk nagenoeg voltijds in de landelijke medezeggenschap, eerst via de
Groepsondernemingsraad Rijk GW, later in de Centrale
Ondernemingsraad van de Dienst Justitiële Inrichtingen en nu al enige tijd in de Decentrale Ondernemingsraad van het ministerie van Justitie en Veiligheid en
de Groepsondernemingsraad Rijk. Ik weet dan ook alles over het openbaar vervoer, tijden en vertragingen.
Mijn wieg heeft 57 jaar geleden in Helmond gestaan en ik ben maar liefst 36 keer verhuisd; als kind
heb ik een paar jaar in Ghana gewoond (een prachtige tijd met heel fijne herinneringen). Tegenwoordig woon ik in een blokhut in het bos in Eindhoven en
met een houtkachel, zonnepanelen en waterput komt
Jan Splinter door de winter (gelukkig wel een aansluiting op het riool). Hier ga ik blijven. Op dit moment zonder relatie, maar wat niet is kan nog komen.
Mijn belangrijkste passie is bergsport in al zijn facetten.
Zo leid ik al 34 jaar cursussen voor de Alpenvereniging en
ben ik een paar keer op expeditie geweest (in de Himalaya
al mijn tenen bevroren en op ski’s Groenland overgestoken). Verder ga ik graag eropuit met mijn kampeerbusje.
Bij Justitievakbond Juvox wil ik mij inzetten voor duurzame inzetbaarheid, baanzekerheid, loopbaanperspectief
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en een veilige werkomgeving. In de medezeggenschap
lukt dat prima en met de kennis en ervaring die ik daar
heb opgedaan kan ik een goede bijdrage leveren aan
het waarborgen en verbeteren van onze rechtspositie
en arbeidsvoorwaarden. Geen knollen voor citroenen.
Ik heb er zin in en vertrouw op en kijk uit naar een goede
samenwerking in ons hoofdbestuur en veel contact met
onze leden. Daar doe ik het voor en daar ga ik voor!

Martijn Stavast
Graag stel ik mij aan
jullie voor. Ik ben
Martijn Stavast, 41
jaar jong. Mijn roots
liggen in het noorden
van Nederland. Ik ben
opgegroeid in Assen.
Ik heb een tijdje in
Groningen en Wildervank gewoond, om
vervolgens weer terug te keren naar Assen. Hier woon
ik samen met mijn vriendin Agnes en twee enthousiaste
en vrolijke zoontjes, Xeander (7 jaar) en Logan (2 jaar).
Mijn vrije tijd besteed ik aan films kijken, het bezoeken
van theater, het verbouwen van ons huis, motorrijden,
eropuit gaan met mijn gezin en lekker uit eten gaan met
mijn vriendin.
Sinds 2010 ben ik werkzaam als jurist. Ik ben mijn loopbaan gestart bij een gemeente in Noord-Nederland. Vervolgens bij het ministerie van Justitie en Veiligheid bij de
tbs-kliniek in Balkburg, hier was ik werkzaam als senior
juridisch adviseur. Na de reorganisatie ben ik een jaar
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gedetacheerd geweest als juridisch adviseur bij Stichting
Elker-Het Poortje (jeugdrecht). Sinds 2016 ben ik werkzaam als juridisch adviseur/directiesecretaris bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Utrecht, locatie Nieuwersluis.
Uiteraard neem ik mijn in de loop der jaren opgedane
kennis en ervaring mee naar het hoofdbestuur. Ik ben
mij er terdege van bewust dat het behouden en daar
waar eventueel nodig het herstellen van het vertrouwen in Justitievakbond Juvox voor mij een uitdaging zal
zijn, alsmede het hooghouden van het erfgoed van mijn
voorgangers. Om Justitievakbond Juvox het aanzien te
laten krijgen en te behouden dat ook bij Justitievakbond
Juvox hoort, zal ik mijn scherpe blik, vindingrijkheid en
oplossingsgericht denken gebruiken om deze doelen te
bereiken.
Ik heb er ontzettend veel zin in om als hoofdbestuurslid
bij Justitievakbond Juvox aan de slag te gaan!

Met de komst van deze vier aspirant-hoofdbestuursleden bestaat het hoofdbestuur op dit moment tijdelijk uit
dertien personen. Te weten: Marcel Smit (voorzitter),
Theo Somers (penningmeester), Boy Rebergen (secretaris), Ronald Groeneveld, Peter van Huijkelom, Jolanda
Jongejan-Wagter, Henriëtte Kelderman-Makaaij, Henk
Kingma, Nicolette Brazil-Hooijboer (aspirant), Frank
Bos (aspirant), Jan van den Broek (aspirant), Henriëtte
Heijstek (aspirant) en Martijn Stavast (aspirant). Indien
de vijf aspirant-hoofdbestuursleden naar het oordeel
van het hoofdbestuur goed hebben gefunctioneerd en
anderszins goed zijn bevallen, dan zal het hoofdbestuur
hen tijdens de ledenraad van mei 2019 als hoofdbestuurslid voordragen.

Column

Onder de hamer: Gratis bezuinigingstips
De Rechtspraak lijdt dit jaar een verlies van 40 miljoen euro. Het kabinet heeft zich op het laatste nippertje bereid
verklaard het gat te dichten. Oefff, wat een opluchting. Het is echter niet genoeg volgens de Raad voor de rechtspraak
(hierna: de Raad), want de Rechtspraak heeft te kampen met een structureel begrotingstekort en dat moet, als het aan
de Raad ligt, structureel worden aangevuld. Als flinterdunne analyse van het tekort wijst de Raad op de vertraging van
het digitaliseringsproces en de sterke daling van het aantal rechtszaken. Er zal dus geld bij moeten, wil de samenleving
een rechtsstaat overeind houden. Aldus de zienswijze van de Raad.
Wat wringt in dit verhaal is de totale afwezigheid van enig spoor van schuldbewustzijn aan de zijde van de Raad, alsof hij
geen enkele rol heeft gespeeld in het financieringsdebacle, KEI geheten, alsof het niet zijn paradepaardje was, alsof hij
aan de zijlijn stond, alsof hij het allemaal zag gebeuren maar met handen en voeten was gebonden.
Laten we wel wezen, een parlementaire enquête naar de uitgaven die KEI-gerelateerd hebben plaatsgevonden zou niet
misstaan. Enige verantwoording is daarom toch bepaald niet te veel gevraagd. Het gaat immers wel ergens over. Over
een gat in de hand van zo’n 213 miljoen euro. Er was 7 miljoen euro voor KEI gebudgetteerd en er is zo’n 220 miljoen
euro aan uitgegeven. Er valt dus wel wat uit te leggen. Een uitleg die verder gaat dan de enkele opmerking dat het digitaliseringsproces is vertraagd en dat er minder zaken binnen komen. Dat zijn uitvluchten. Daar kan je niet mee wegkomen. Openheid van zaken is gewenst.
Hoe anders zou de beeldvorming van de Raad naar buiten toe zijn geweest als KEI wel het beloofde succesnummer was
geworden. Wie had er dan met de eer gestreken? De Raad? We zullen het nooit weten.
Wat we wel weten is dat de minister vasthoudt aan de bezuinigingsopdracht voor de komende jaren tenzij een extern
bureau onderbouwt dat dit niet haalbaar is. De minister wil de Rechtspraak door laten lichten. Er moet een doorlichtingsonderzoek plaatsvinden door een extern bureau. De Raad laat hierover weten dat de prestigieuze opdracht voor
het doorlichtingsonderzoek bij vier partijen is uitgezet, waarvan er twee een offerte hebben uitgebracht en waarvan er
een is uitverkozen, te weten…
Niemand minder dan de Boston Consulting Group. U kent deze club nog wel uit
mijn vorige column. Het was de BCG die aan de wieg van het KEI-debacle heeft
gestaan. Uitgerekend deze partij mag de Rechtspraak doorlichten. Wedden dat er
geen onvertogen woord over de onverantwoorde KEI-investeringen in de ongetwijfeld driedubbel duimdikke rapportage zal zijn terug te vinden?
Hoe zat dat ook alweer met “Wij van Wc-eend adviseren Wc-eend”?
Vraag het liever aan de gewone burger. Die somt gratis en voor niks een scala
aan bezuinigingsmaatregelen van formaat op. Om te beginnen een streep door
extern in te huren bureaus ongeacht hun opdracht, om het even waar het over
gaat, doorlichting, tevredenheid, visitatie. Allemaal schrappen. Scheelt een hoop
duiten. Dan de Raad. Die is uit zijn jasje gegroeid. Teveel opgetuigd. Ook exit. En
dan na al dit zuurs ook wat zoets. Iets wat ook al in een eerdere column aan de orde is gekomen. Het jaarlijks verplichte rondedansje, beter bekend als het functioneringsgesprek. Het voegt niets toe, het demotiveert wel en het kost
een berg. Weg ermee dus. Achmea, een van de grootste werkgevers van ons land, doet het de Rechtspraak voor. Bij
Achmea is het vanaf 1 januari a.s. afgelopen met het beoordelingscircus. Medewerkers krijgen er dan jaarlijks gewoon
één trede bij totdat de max is behaald, ongeacht de wijze van presteren. In de woorden van arbeidspsycholoog Kilian
Wawoe: “De jaarlijkse beoordelingsgesprekken van medewerkers kosten werkgevers minstens een miljard euro per
jaar. Bovendien leveren de gesprekken heel veel frustraties op bij managers en werknemers.” Weg ermee dus. Dat
scheelt tijd en bijkans ook inzet van de managers. Kunnen die ook weer heel gewoon ingezet worden op de werkvloer.
Minister, tel uit uw winst.
Waarvan akte!
Catharina Keizer
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Belangrijke data 2019

Belangrijke data 2019
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.
Noteer onderstaande belangrijke data alvast in je nieuwe Justitievakbond Juvox-agenda!
Januari 18 		 Platform Sectoroverleg Rijk

April 17 		 Hoofdbestuursvergadering (3)

Januari 23 		 Hoofdbestuursvergadering (1)

Mei 7		 Agendaoverleg GO DJI

Januari 29 		 GO Raad voor de rechtspraak

Mei 15 		 Hoofdbestuursvergadering (4)

Januari 30 		 Informatieoverleg (1) - met alle

Mei 17 		 Platform Sectoroverleg Rijk

afgevaardigden naar de ledenraad

Mei 22 		 Ledenraad

Februari 8		 Platform Sectoroverleg Rijk

Mei 23		 GO DJI

Februari 12 		 Gecombineerd agendaoverleg

Juni 11		 Gecombineerd agendaoverleg DGO JenV

		 DGO JenV - GO DJI

		 - GO DJI

Februari 13 		 Afstemmingsoverleg (1)

Juni 18		 GO Raad voor de rechtspraak

Februari 26		 DGO JenV
Februari 28 		 GO DJI
Maart 6 		 Hoofdbestuursvergadering (2)

Betaaldata 2019

Maart 13 		 Benen-op-tafel bijeenkomst (1)
Maart 15		 Platform Sectoroverleg Rijk +

 Woensdag

23 januari 2019

		 aansluitend themamiddag

 Donderdag

21 februari 2019

Maart 19 		 Gecombineerd agendaoverleg DGO JenV

 Donderdag

21 maart 2019

		 - GO DJI

 Dinsdag

23 april 2019

Maart 20 		 Afstemmingsoverleg (2)

 Donderdag

Maart 22 		 Sectievergadering Amsterdam

		

23 mei 2019
met vakantie-uitkering

Maart 28 		 Sectievergadering Leeuwarden

 Vrijdag

21 juni 2019

April 2		 DGO JenV

 Dinsdag

23 juli 2019

April 3 		 Informatieoverleg (2)

 Donderdag

22 augustus 2019

April 4		 GO DJI

 Maandag

23 september 2019

April 9 		 Sectievergadering Den Bosch

 Woensdag

23 oktober 2019

April 10 		 Sectievergadering Arnhem

 Donderdag
		

21 november 2019
met eindejaarsuitkering

 Donderdag

19 december 2019

April 12		 Platform Sectoroverleg Rijk
April 12 		 Sectievergadering Den Haag
April 16		 GO Raad voor de rechtspraak
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Belangrijke data 2019
Juni 19 		 Afstemmingsoverleg (3)

November 6 		 Informatieoverleg (4)

Juni 21		 Platform Sectoroverleg Rijk

November 13 		 Medezeggenschapsdag

Juli 2		 DGO JenV

November 19		 Gecombineerd agendaoverleg DGO JenV -

Juli 3 		 Hoofdbestuursvergadering (5)

		 GO DJI

Juli 4		 GO DJI

November 22		 Platform Sectoroverleg Rijk

Juli 10 		 Benen-op-tafel bijeenkomst (2)

November 26		 GO Raad voor de rechtspraak

Juli 24 		 Afstemmingsoverleg (4)

November 27 		 Hoofdbestuursvergadering (8)

Augustus 28 		 Hoofdbestuursvergadering (6)

December 3		 DGO JenV

Augustus 29		 Gecombineerd agendaoverleg DGO JenV -

December 12		 GO DJI

		 GO DJI

December 13		 Platform Sectoroverleg Rijk

September 10		 DGO JenV

December 18 		 Afstemmingsoverleg (6)

September 18 		 Informatieoverleg (3)
September 19		 GO DJI
September 20		 Platform Sectoroverleg Rijk +
		 aansluitend themamiddag
September 24		 GO Raad voor de rechtspraak
Oktober 2 		 Afstemmingsoverleg (5)
Oktober 8		 Gecombineerd agendaoverleg DGO JenV 		 GO DJI
Oktober 16 		 Hoofdbestuursvergadering (7)
Oktober 18		 Platform Sectoroverleg Rijk
Oktober 29		 DGO JenV
Oktober 31		 GO DJI

Wist je dat ….
 onze nieuwsbrieven en het Ju4tje voor iedereen
beschikbaar zijn? Mits je via de ledenadministratie hebt aangegeven die te willen ontvangen.

OPROEP AAN ONZE LEDEN!
Voor het Juvox Magazine zijn we op zoek naar
enthousiaste redacteuren. Ben je werkzaam bij
een van de onderdelen van het ministerie van
Justitie en Veiligheid en vind je het leuk om drie
keer per jaar mee te helpen bij de samenstelling van het Juvox Magazine? Meld je dan aan bij
secretaris@juvox.nl

 je via IKAP een gedeelte van je vakbondscontributie kunt terugvragen? Doe dit voor half
november!
 je eenvoudig je adreswijziging kunt doorgeven
door op de website in te loggen met je gebruikersnaam en wachtwoord?
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Kort verhaal

Kort verhaal van Freddie Scheltema:
Keesje en de shocktherapie
“Ha, die Fred. Tijdje niet gezien. Alles goed? Zit je nog in de muziek? Ga je elk jaar nog naar Liverpool? Het gaat niet
zo goed met je clubje.” Voor mij staat Keesje ten Brink. Keesje is een zesentwintigjarige junk uit Groningen. Hij is
broodmager, de wangen ingevallen en zijn haar staat alle kanten op. Hij hipt van het ene op het andere been en is
druk met zijn handen. Keesje komt wat gestrest over.
“Is cel 23 nog vrij? Daar heb ik de vorige keer gezeten en ik heb een goed gevoel bij die cel. Je hebt ‘s ochtends vroeg
de zon en ‘s middags is het er lekker koel. Ik vond het een fijne cel. Is hij nog vrij? Is hij vrij?”
Vier maanden geleden zat Keesje in cel 23. Ik heb hem
naar de uitgang gebracht toen hij met ontslag ging.
“Fred, ik kom hier nooit weer”, beloofde hij mij toen, “Ik
heb geleerd van deze detentie. Ik ben nu clean en ga mijn
leven beteren. Ik ga ook niet meer terug naar Groningen
want dan beland ik toch weer in de scene. Eerst ga ik bij
mijn zuster wonen maar ik zoek een flatje in Assen of
Delfzijl. Misschien kan ik daar gaan werken in de haven.”
En hij geeft mij een hand.
“Fred, bedankt voor de goede zorg en ik zweer het je: ik
kom hier nooit meer.”
Ik knik en wens hem sterkte.
We zijn vijftien weken verder en Keesje staat voor me met
een plunjebaal met al zijn bezittingen. Zijn zieke, verslaafde lichaam trilt hevig maar hij lacht naar mij. Een
onnatuurlijk lach. Keesje houdt zich groot, doet populair.
Hij weet wat ik denk en hij schaamt zich. Ondanks zijn
relatieve jonge leeftijd zit hij voor de elfde keer vast en
alle keren dat hij bij ons in het Huis van Bewaring werd
geplaatst had zijn arrestatie te maken met drugs. Of het
ging om bezit van drugs of het handelen daarin of kleine
criminele activiteiten om aan geld voor verboden snoepgoed te komen. Het zijn altijd korte strafjes van nog geen
half jaar.
De eerste keer dat Keesje bij ons binnenkwam was hij
een bange, naïeve jongen van net achttien jaar. In het
begin was hij onder de indruk van het sombere donkere
gebouw en vond hij het bajesleven spannend. Hij schreef
stoere brieven naar zijn vrienden buiten en probeerde
geforceerd geaccepteerd te worden bij de echte bajesklanten. Binnen een paar weken veranderde hij van een
schuwe jongen tot een echt bajesratje. Hij had een enorme grote mond, was brutaal tegen iedereen en zocht en
vond alle gaatjes van het gevangenisregime.
“Als het goed is staat mijn methadon hier klaar. Dat heb
ik van het politiebureau al geregeld. En ik moet shag en
een telefoonkaart.”
Ik hoor Keesje aan en moet glimlachen. Het is geen jongen om boos op te worden.
“Goed, Keesje. We gaan even naar je nieuwe bungalow,
cel 16.”
“Hoe bedoel je?” Keesje kijkt mij verbaasd aan.
“Ik breng je naar cel 16. Je nieuwe hokje.”
“Ga je me insluiten?” Nu is hij verrast.
“Ja, natuurlijk. Zo werkt dat hier. Maar dat hoef ik jou toch
niet uit te leggen.”
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“Maar ik moet naar de medische dienst en…”
“Nee, je gaat je eerst even installeren: bedje opmaken en
je spullen in de kast.”
“Maar jij moet even voor mij…”
“Nee, ik moet niks. Jij gaat eerst achter de deur en dan
kom ik later, als ik tijd heb, wel bij je.”
Hevig sputterend sluit ik Keesje in. Ik hoor hem hartgrondig vloeken als ik weg loop.
Na een klein uurtje, Keesje heeft al drie keer op de bel
gedrukt, klop ik aan, met alle papieren bij het nieuwe onderkomen van gedetineerde Ten Brink.
“Ben je daar eindelijk. Ik heb al zes keer op die bel gedrukt. Ik moet…”, ratelt hij.
“Rustig Keesje, rustig.” En ik stap de cel in.
“Bedje nog niet opgemaakt?”
“Nee, fuck dat bed. Ik moet naar de medische dienst en
jij moet…”
“Zoals ik je al zei: ik moet niets.” En ik pak een stoel.
“Ga even zitten en dan leg ik de spelregels uit van dit
huis.”
Keesje gaat, onder protest, op zijn onopgemaakte bed
zitten.
“Fred, je kent me toch. Ik weet hoe het hier werkt. Dat
hoef jij mij niet uit te leggen.”
“Goed, dat scheelt. Dan weet je wat hier kan en wat hier
niet kan. Maar toch heb ik wat informatie nodig voor mijn
administratie. Ik moet dat op orde hebben. Mijn baas wil
dat graag”, zeg ik verontschuldigend.
“Mooi, daar gaan we”, en ik heb pen en papier in de aanslag. “Jij bent dus Kees ten Brink, geboren op 1 maart
negentientachtig te Groningen.”
“Ja, dat ben ik. Dat weet je toch”, moppert het onderwerp
van deze intake.
“Je huidig adres is…?” Ik kijk hem verwachtingsvol aan
maar er komt geen antwoord.
“Okay”, zeg ik, “dan noteer ik: momenteel zonder vaste
woon- of verblijfplaats”.
“Volgende vraag: wie is Uw huidige werkgever?”
Keesje schuift wat heen en weer op zijn bed.
“Ik heb even geen werk”, zegt hij na lang aarzelen.
“Dan schrijf ik op: werkeloos.” En ik vul het papier in.
“Is dit de eerste keer dat U gedetineerd bent?”
Keesje denkt na.
“Dit is volgens mij de negende keer dat ik vastzit.”
Ik kijk op mijn papier en zeg: “volgens mijn administratie
is dit de elfde keer dat jij ons met een bezoek verblijdt.”
Hij haalt de schouders op.
“Zou best kunnen.”

Kort verhaal
“Is er een verslavingsproblematiek?”, vervolg ik.
“Wat bedoel je?”. Deze woordkeus gaat hem boeven de
pet.
“Of je verslaafd bent en waaraan.”
“O, dat. Ik ben aan het afkicken.”
“Waarvan?”
“Heroïne en zo.”
“Dus verslaafd aan opiaten.” En ik noteer.
“Burgerlijke staat?”.
“Het is uit met mijn vriendin”, zegt hij beduusd, “alleen
dus.”
“Single”, spreek ik langzaam uit.
“Dan de laatste, maar niet onbelangrijke vraag: wie moet
ik in kennis stellen als U een calamiteit overkomt?”
“Dat snap ik niet.”
“Wie moet ik waarschuwen als jij hier in deze gevangenis
wat overkomt.”
Keesje kijkt mij vragend aan.
“Laat ik het anders stellen: wie moet ik bellen als jij hier
per ongeluk doodgaat?”
Stilte.
“Zal ik deze vraag proberen te beantwoorden”, en ik kijk
hem doordringend aan.
“Je ouders. Nee, die hoef ik niet te bellen. Die heb je zo
vaak bestolen, die willen niets meer met jou te maken
hebben. Vooral niet nadat je je eigen moeder met een
mes had bedreigd. Wat zei je vader ook alweer? “Je bent
mijn zoon niet meer.” Dat was nadat je bij ze had ingebroken toen ze op vakantie waren.”
Ik laat een stilte vallen.
“Je ouders vallen af.”
Keesje knippert met zijn ogen.
“Je zuster dan.” Ik leun achterover en kijk naar het plafond. “Nee, die hoef ik ook niet te waarschuwen. Zij, die je
liefdevol opnam na je laatste detentie, heb je belazerd en
bestolen. Je stal uit haar portemonnee terwijl ze leeft van
een uitkerinkje en alleen een kind moet opvoeden. Als
toetje nam je haar auto mee en met de neus vol rotzooi
reed je het wagentje total loss. Je zadelde haar op met
nog meer schulden.”

Weer een stilte.
“Je zuster wil je nooit meer zien.” Geen reactie.
”Je reclasseringsambtenaar?”, ga ik verder. “Die ook
niet. Die heb je met de dood bedreigd toen die je aansprak op je gedrag.”
En ik zet een denkbeeldige streep op het papier.
“De moeder van je kinderen dan? Die haat je omdat je haar
verliet toen ze zwanger was van jullie tweede kind.”
“Je junkvrienden?” Nou, daar hoef je helemaal niet aan te
kloppen. Die kunnen je wel lynchen. Je hebt nog zoveel rekeningen open staan. Ze krijgen allemaal nog geld van je.”
Keesje zegt nog steeds niks.
“Wie moet ik bellen als jij doodgaat”, zeg ik langzaam en
ik kijk nadenkend naar de tl-balk. “Wie bekommert zich
nog om Keesje. Wie op deze wereld houdt nog van Keesje
ten Brink.” En ik speel wat met mijn pen.
“Wie moet ik waarschuwen als jij hier per ongeluk doodgaat”, herhaal ik nog een keer om de dramatiek te versterken.
Het is doodstil in de cel en ik zie Keesje slikken. Ik rek
de stilte.
“Zal ik dan maar opschrijven: Leger des Heils?”
Keesje beweegt niet, zegt niets en ik zie zijn ogen vochtig
worden.
“Goed”, zeg ik na een tijdje, “ik ga dit in de computer zetten.”
Ik sluit hem in en kijk door het spionglaasje. Keesje zit
voorover op zijn bed met zijn handen in zijn haar.
Een uurtje later stap ik zijn cel weer binnen.
“Ik heb wat dingen voor je geregeld, mijn vriend”, zeg
ik amicaal. “Ten eerste, ik heb gebeld met de medische
dienst en ze hebben de methadon klaargezet. Die kun je
straks ophalen. Ten tweede, hier heb je een pakje shag
en een telefoonkaart. Dan kun je je advocaat bellen. Ik
heb ook een pakketje met brood, koffie, suiker, boter en
beleg geritseld. By the way, heb je vandaag al een warme
hap gehad?”
“Nee”, liegt hij. Keesje is in de namiddag rechtstreeks
van het politiebureau overgebracht en heeft daar gegeten.
“Dan regel ik ook nog een warme maaltijd voor je”, zeg
ik joviaal.
“Ik heb ook gebeld met de sportmeester”, zeg ik ernstig,
“Zij gaan een fitness-programmaatje in elkaar zetten om
jou weer een beetje in shape te krijgen. Je bent vel over
been. Het lijkt verdomme wel of je rechtstreeks uit een
concentratiekamp komt!”.
Keesje lacht voor het eerst.
“En als klap op de vuurpijl: morgen ga je werken bij Johan op de metaalafdeling”, zeg ik tot slot.
“Toppie”, kraait Keesje en hij huppelt naar de medische
dienst.
Na mijn eigen shocktherapietje is het nu weer tijd voor
opbouwen en na een paar weken bloeit Keesje op. Hij
werkt, gaat regelmatig naar de fitness en krijgt elke dag
voedsel.
Na een paar maanden gaat Keesje met ontslag. Hij ziet
er voor zijn doen sterk, clean en vitaal uit. Bij het afscheid zegt hij tegen mij: “Fred, bedankt voor je hulp. En
ik zweer op alles wat mij lief is: ik kom hier nooit weer.”
Ik knik en wens hem sterkte.
Een half jaar later…
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Pensioen

Alles over de pensioenrichtleeftijd
Omdat ik mij binnen onze vakbond veelvuldig bezighoud met het onderwerp pensioen weten de individuele leden
van onze bond mij ook te vinden met vragen over dit onderwerp. En dat er vragen zijn, daar ben ik inmiddels achter
gekomen. Pensioen was natuurlijk altijd een onderwerp waarover liever niet werd gesproken. De reden daarvoor:
het had te maken met ouder worden, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Zeg nou zelf, niet bepaald de leukste
onderwerpen!
De laatste jaren is dit veranderd. Steeds meer zie het je
het onderwerp pensioen terugkomen in allerlei media.
Vooral de stelselwijziging
waarover druk wordt gesteggeld, zowel in de politiek als
in de samenleving. Een van
de beste stelsels van de wereld en toch moet er een wijziging komen.
De afgelopen jaren heb ik veel vragen gekregen. Vragen die, naar ik aanneem, bij meerdere leden van onze
vakbond leven en die ik via het Juvox Magazine graag
wil verhelderen. Met name gaan die over de premies, de
afschaffing van de compensatie op de Algemene nabestaandenwet (Anw), de dienstjaren voor 1996, de keuzes
die je kunt maken, keuzes in samenhang met de Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI) c.q. de regeling substantieel
bezwarende functie (SBF), de dekkingsgraad en de pensioenrichtleeftijd.
Dit laatste onderwerp, de pensioenrichtleeftijd, zal ik
nu behandelen. De vragen die ik hierover kreeg zijn bijvoorbeeld: Wat houdt de pensioenrichtleeftijd in? Moet ik
doorwerken tot 68 jaar? Wat betekent dit voor mijn pensioen? Ontvang ik eerst AOW (Algemene Ouderdomswet)
en vervolgens pas bij het bereiken van de leeftijd van 68
jaar mijn ABP-pensioen (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds)?
Over dit laatste kan ik duidelijk zijn. Het ABP hanteert
gewoon de AOW-leeftijd. Op het moment dat je AOW
ontvangt kun je ‘gewoon’ je ABP-pensioen ontvangen.
De berekeningen op MijnABP gaan ook uit van de AOWdatum. Maar je kunt ook keuzes maken rondom de ingangsdatum van je pensioen. Zo mag je bijvoorbeeld al
vanaf je 60ste jaar ABP-pensioen aanvragen, maar uitstellen mag ook: tot vijf jaar na je AOW-datum.
Waarom dan die verhoging van de pensioenrichtleeftijd?
Simpel: het is een fiscale maatregel die vanuit de politiek wordt opgelegd. Een maatregel die van invloed is
op de opbouw van het pensioen vanaf 1 januari 2018. De
opbouw van je pensioen kent fiscale grenzen. Dit betekent dat je niet over je volledige loon pensioen opbouwt,
je ontvangt later immers ook AOW. De wetgever zegt
daarover: over dat gedeelte, de zogenaamde ‘franchise’
(€ 13.350,-), bouw je geen pensioen op. Daarnaast bouw
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je boven een bepaald salaris (circa € 105.000,-) geen fiscaal vriendelijk pensioen meer op. Tot slot geeft de wetgever ook het maximale opbouwpercentage aan, dat is
nu 1,875%.
Het ABP zoekt altijd de grens op van wat fiscaal is toegestaan. Het ABP heeft per 1 januari 2018 de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. Is dat verplicht? Nee, men
had de leeftijd van 67 jaar kunnen aanhouden, maar dat
zou effect hebben op de pensioenberekening, zoals eerder aangegeven. De franchise en het opbouwpercentage
zouden dan aangepast dienen te worden. Een eventuele
verhoging van de franchise en verlaging van het opbouwpercentage.
Hoe komt men nu tot die verhoging van de pensioenrichtleeftijd? In feite wordt zowel de verhoging van de
AOW-leeftijd als de pensioenrichtleeftijd berekend aan
de hand van een vastgestelde formule. De formule luidt:
V = (L - 18,26) – (P - 65). Waar staat dit voor?
V staat voor verhoging
L staat voor de levensverwachting over 10 jaar
P staat voor de huidige pensioenrichtleeftijd (67 jaar).
De gehanteerde 18,26 in de formule was de levensverwachting na je 65e jaar in het referentiejaar 2004. Het
CBS wordt gevraagd wat de levensverwachting is van een
65 jarige in 2028. Het CBS geeft aan dat dit 21,31 jaar is.
Ter verduidelijking: het CBS verwacht dus dat de gemiddelde 65-jarige in 2028 nog 21,31 jaar leeft.
Als je bovenstaande gegevens verwerkt in de formule V =
(21,31-18,26) min (67-65) dan is de uitkomst van V : 1,05.
Als de uitkomst van V 1 of hoger is, dan wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd, dus van 67 jaar naar 68 jaar.
Uiteindelijk is ‘ons pensioen’ een optelsom van formules
en berekeningen, denk maar aan de rekenrente, dekkingsgraden e.d.
Ons pensioen is nog steeds een van de beste stelsels ter
wereld. Eenvoudig? Nee zeker niet, maar leuker kan ik
het niet maken. Wil je reageren of heb je vragen over dit
onderwerp, laat het mij dan weten. Hoe? Stuur een mail
naar mij of de redactiecommissie met daarin jouw vraag
of opmerking. Langskomen in jullie organisatie? Kan
ook, zowel in de vorm van een presentatie of tijdens een
te organiseren spreekuur. In overleg is er veel mogelijk.
Henk Kingma
E-mail: H.Kingma@juvox.nl

FAOM

Nieuwe dienst van P-Direkt:
Financiële Analyse Op Maat (FAOM)
(bron: P-Direkt, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties)
Bij de afdeling Individuele Belangenbehartiging van Justitievakbond Juvox komen vaak vragen binnen over de
financiële consequenties bij verandering van de werksituatie (meer of minder werken) of de financiële consequenties bij vervroegd pensioen. Wij wijzen je graag op een nieuwe dienst van P-Direkt.
P-Direkt is in 2018 gestart met een nieuwe dienst: de
Financiële Analyse Op Maat, oftewel: FAOM. Het Team
FAOM van P-Direkt verstrekt in een persoonlijk gesprek
informatie over wat de consequenties zijn voor je nettosalaris, uitkering of pensioen bij een verandering van je
huidige werksituatie. De Financiële Analyse Op Maat beperkt zich tot het op een toegankelijke en laagdrempelige
manier verstrekken van informatie en is niet bedoeld als
advies. De FAOM is een aanvulling op de bestaande producten en diensten van P-Direkt en ABP.
Simulatie salarisberekening
In het P-Direktportaal – Financiën en Salaris vind je de
‘Salarissimulatie’. Met de simulatie salarisberekening
kun je in drie stappen te weten komen wat de consequenties zijn van veranderingen in jouw situatie voor je netto
salaris.
MijnABP.nl
Op MijnABP.nl kun je met je DigiD-gegevens inloggen en
een totaaloverzicht zien van wat er tot nu toe aan pensioen voor jou is opgebouwd bij het ABP. Daarnaast kun je
op MijnABP zien welke keuzemogelijkheden je hebt en
kun je zelf je pensioen samenstellen.
Afspraak maken voor een FAOM?
Om een afspraak te maken stuur je een e-mail naar:
contactcenter@p-direkt.minbzk.nl. Je kunt in de onderwerpregel aangeven wat je wilt bespreken.
Machtiging opvragen gegevens
P-Direkt stuurt je vervolgens een machtigingsformulier
dat je ingevuld en ondertekend naar hen terugmailt. Met
deze machtiging kan Team FAOM bij het ABP je pensioengegevens opvragen.
Samen met je salarisspecificatie zal de medewerker van
het team vervolgens een berekening maken.

Persoonlijk gesprek
Als alle gegevens binnen zijn wordt een persoonlijk gesprek gepland, waarin inzicht wordt geboden in de gevolgen voor salaris, uitkering en pensioen bij een verandering van je werksituatie. Na dit gesprek zul je een
weloverwogen keuze kunnen maken.
Team FAOM op locatie
De gesprekken vinden plaats in Den Haag of Zwolle. In
overleg met het mobiele team van P-Direkt (ondersteunt
gebruikers van het P-Direktportaal op locatie) kunnen
ook sessies op andere locaties worden georganiseerd

PAS-REGELING
Startte je op of na 1 januari 2018 met de Partiële
Arbeidsparticipatie regeling (PAS-regeling) en
was je op dat moment nog geen 58 jaar?
Dan heeft de PAS-inhouding gevolgen voor je
pensioengevend inkomen. Je bouwt namelijk
geen pensioen meer op over de PAS-inhouding
op je salaris en je pensioenpremie wordt evenredig verminderd.
Wil je gebruik maken van de PAS-regeling op
57-jarige leeftijd en wil je weten wat dat voor
jou betekent?
Stuur dan een e-mail naar: contactcenter@p-direkt.minbzk.nl met onderwerp: PAS 57 jaar. Het
Team FAOM maakt vervolgens een berekening
op basis van de huidige gegevens. De bedragen
kunnen in de toekomst veranderen als gevolg van
algemene salarismaatregelen en ontwikkelingen in de pensioensfeer. Je ontvangt per e-mail
de berekening, zodat je een weloverwogen keuze
kunt maken.
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Interview

Interview met Harry Versteeg
In ons magazine nummer 20 van juni 2018 hebben we aandacht besteed aan het NSG sporttoernooi. NSG Sport is
de afkorting voor de Nederlandse Sportbond voor Gevangenispersoneel. Een redactielid van het Juvox Magazine
ging naar Nieuwersluis voor een interview met Harry Versteeg, de voorzitter van NSG Sport. NSG Sport is opgericht in 1956 ten behoeve van personeel dat werkzaam is bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie
van Veiligheid en Justitie. Doelstelling van NSG Sport is het bevorderen van sport voor de leden van de bond, door
het organiseren van diverse sportactiviteiten.
Wie is Harry Versteeg?
Ik ben 60 jaar oud en na veel omzwervingen in het land
nu vestigingsdirecteur van de Penitentiaire Inrichting
Utrecht, locatie Nieuwersluis, manager van de Administratieve Organisatie VWNW DJI en voorzitter van NSG
Sport.
Hoe lang ben je voorzitter van NSG Sport?
Dat is een goede vraag. Sinds 2003 zit ik in het bestuur
van NSG Sport. In 2010 ben ik voorzitter geworden.

Hoe ben je zelf in aanraking gekomen met NSG Sport?
Als lid en deelnemer aan de sporttoernooien. Ik zit 41
jaar bij de Dienst Justitiële Inrichtingen en in 2003 ben
ik benaderd voor een bestuursfunctie bij NSG Sport. Het
bestuur van die tijd zat er erg lang en er was behoefte
aan verjonging. Het leek me leuk, dus ik ben erin gestapt. In de eerste jaren (vanaf 2003) vond ik NSG Sport
hopeloos ouderwets. Maar er is sinds die tijd veel veranderd.
We organiseren door het hele land activiteiten van klein
tot groot, met als hoogtepunt het sporttoernooi in Arcen. Wel zie je een teruggang in het aantal deelnemende leden.
Tot vijf à zes jaar geleden hadden we 1.100 deelnemers
aan het sporttoernooi en was er een wachtlijst. Nu zit-
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ten we rond de 500 deelnemers. Er is ook een ondergrens voor het organiseren van het sporttoernooi; dat
ligt rond de circa 400 deelnemers. Voor minder deelnemers is het organiseren niet meer reëel. We zouden
dan extreme bedragen aan de deelnemers moeten gaan
vragen en dan komt er ook niemand meer. Daar maken
we ons wel zorgen over.
Hoe komen jullie aan de financiën voor het sporttoernooi?
Van de contributie van de leden van NSG Sport. Onze begroting is dan ook heel eenvoudig. Er blijft niets over, alles
gaat op aan het organiseren van sportactiviteiten. Dus als
de ledenaantallen echt verder gaan teruglopen kunnen we
het niet meer organiseren. Dat zou erg jammer zijn.
Het sporttoernooi is een mooie traditie. In 2018 hebben
we voor de 68ste keer het sporttoernooi mogen organiseren. Het is altijd gezellig, de sfeer is top. Het is een
mooie mix van sporten, een soort reünie en muziek.
Twee avonden is er muziek. De ene avond een dj en de
andere avond speelt er een band. Iedereen gaat na afloop met een enorm goed gevoel naar huis.
Tegen de leiding van DJI zeg ik wel eens dat ik niet begrijp waarom er niet méér vanuit DJI wordt gefaciliteerd. Als ik vergelijk wat er aan middelen wordt gestopt
in teambuilding en/of groepsdynamische zaken met wat
er voor het NSG sporttoernooi wordt gedaan… Er komt
jaarlijks eenmalig een bedrag binnen en dat is het. Dat
is bij lange na niet genoeg om de kosten te dekken. Alles
wordt door de leden zelf gedaan met heel weinig middelen.
Welke initiatieven ontwikkelen jullie om te zorgen dat
NSG Sport ook in de toekomst blijft bestaan?
We gaan met de hoofddirectie in gesprek om te kijken of
men open staat voor dit soort -sportieve- thema’s. Er is
immers een nieuwe hoofddirecteur. Ook vanuit het idee
dat er momenteel erg gepropageerd wordt voor duurzame inzetbaarheid c.q. vitaliteit. Daar past een sportbond
met al die initiatieven heel goed in en wellicht vinden
we daar weer nieuwe initiatieven. Om een voorbeeld te
noemen: de executieve medewerkers moeten een keer

Interview
soring deed van het golftoernooi. Later heeft Justitievakbond Juvox dat overgenomen. Helaas was het aantal
mensen dat meedeed aan het golftoernooi beperkt. Nu
sponsort Justitievakbond Juvox sinds een paar jaar het
hele toernooi in de vorm van een bedrag aan een goed
doel. NSG Sport voegt daar ook een bedrag aan toe, hetgeen resulteert in een mooie afsluiting van het sporttoernooi. Na twee dagen feestvieren en sporten is het overhandigen van een bedrag aan een goed doel een mooi
serieus moment als afsluiting van het sporttoernooi.

per jaar een sporttest doen. Wij bieden tegen gereduceerde tarieven abonnementen aan bij diverse sportscholen. Maar ik denk dat dit veel groter opgezet zou
kunnen worden, zonder dat wij als NSG Sport een grote
zak met geld willen opstrijken. Het gaat meer om het
faciliteren. Stel mensen in de gelegenheid om mee te
doen. Ook de jongeren.
Je moet vooral de jonge generatie zien te triggeren en
te bereiken. En hen bewust kunnen maken van de voordelen om bijvoorbeeld lid van een vakbond te zijn of van
NSG Sport. Dat is niet eenvoudig. Je moet de trukendoos wijd opentrekken om nieuwe leden te bereiken.
Zo zijn we met Justitievakbond Juvox tot een goede samenwerking gekomen en is Justitievakbond Juvox heel
prominent aanwezig op het sporttoernooi.
Wat doet NSG Sport om de jongeren te bereiken en om de
vergrijzing tegen te gaan?
Als ik heel eerlijk ben doen we op dit moment te weinig.
Er is nu een PR-commissie in het leven geroepen waarin
een aantal jonge mensen is vertegenwoordigd. De commissie houdt zich bezig met de vraag hoe je de jongeren
kunt bereiken met sociale media. We zijn daar druk mee
bezig, maar we zijn een vrij traditionele organisatie. Wel
met een eigen website (www.nsgsport.nl). Zo is er veel
nieuw jong personeel bij DJI, zoals bijvoorbeeld de nieuwe BEWA’s (gevangenisbewaarders). Wij mikken daarop
als nieuwe leden van NSG Sport. Maar hoe krijg je deze
mensen binnen? Vroeger ging de contactpersoon van de
inrichting bij iedere nieuwe medewerker langs. Helaas
gebeurt dat niet meer. De contactpersonen zijn er nog
wel, maar je kunt de nieuwe medewerkers niet dwingen
om lid te worden. We hebben de commissie gevraagd
ons te helpen zoeken naar een manier om deze nieuwe
doelgroep te benaderen.
Welke verbinding kan NSG Sport met Justitievakbond
Juvox maken?
De verbinding is er al door de sponsoring van het sporttoernooi. Het is ooit begonnen toen de BPSAG de spon-

Wat kunnen NSG Sport en Justitievakbond Juvox in de
toekomst voor elkaar betekenen?
Wat ons bindt is de zoektocht naar leden. We vissen in
dezelfde vijver. Het is mooi om bij de prijsuitreiking Marcel Smit, de voorzitter van Justitievakbond Juvox, een
podium te geven. We hebben in het verleden ook wel gesproken over hoe we elkaar zouden kunnen versterken.
Dat ligt in de zoektocht naar leden. Welke activiteiten
zou je kunnen ontplooien om vanuit een gezamenlijk
belang mensen geïnteresseerd te krijgen? Ik heb op dit
moment hierover geen concrete ideeën, maar het is een
punt waarin we elkaar zeker niet moeten loslaten. We
willen hetzelfde, namelijk het aantrekken en binden van
nieuwe leden en zeker ook jonge leden, zonder dat we
concurrenten van elkaar zijn.

Wat wil je tot slot nog kwijt?
Ons streven is om de nieuwe lichting medewerkers
enthousiast te krijgen en de dialoog aan te gaan over
wat de leden willen met NSG Sport. Hierbij realiseren
we ons dat er een aantal NSG Sport-tradities overboord
moeten. We moeten ook met onze tijd mee. We moeten
die activiteiten organiseren die de leden willen.
We kijken met vertrouwen naar de toekomst!

Jolanda Jongejan-Wagter

15

Van onze IB'ers
Horen in het kader van de Algemene wet bestuursrecht

Justitievakbond Juvox
van leden, voor leden

In een inmiddels grijs verleden kende de Rijksoverheid de onafhankelijke ambtenarenrechter. Dit fenomeen kwam
voort uit de rechtspositie van ambtenaren die, dat weten we immers, in procedurele zin nogal afwijkt van de wettelijke
route die in de particuliere sector gebruikelijk is.
De hoeveelheid zaken die er aan de ambtenarenrechters werd voorgelegd groeide en groeide en leidde er uiteindelijk
toe dat die rechtsgang verstopt dreigde te raken. Daarom is in 2007 door de toenmalige minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties de bezwarencommissie personele aangelegenheden Expertisecentrum Arbeid juridisch
(EC aj) ingesteld. Deze commissie is ondergebracht bij de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk / Expertisecentrum Organisatie en Personeel (kortweg UBR / EC O&P).
Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt sinds 2008 gebruik van deze bezwarencommissie en heeft per circulaire aangegeven op welke wijze de behandeling van bezwaarschriften met betrekking tot de rechtspositionele besluiten
vanaf dat moment plaatsvindt. De bezwarencommissie, in de zin van artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb),
hoort de bezwaarde en het bevoegd gezag dat het gewraakte besluit heeft genomen. Dit gebeurt normaal gesproken
tegelijkertijd en dus in elkaars bijzijn. Alle bezwaarzaken worden vanaf dat moment behandeld door het EC aj. Deze
rechtsgang heeft er inderdaad toe geleid dat de stroom bezwaarschriften die daarvoor bij de ambtenarenrechter
terechtkwamen werd ingedamd. Deze exercitie heeft er evenwel niet toe geleid dat de hoeveelheid bezwaarschriften
afnam. Integendeel, moeten we helaas zeggen. Ook met de nieuwe procedure dreigde deze rechtsgang verstopt te
raken en er moest dus weer iets nieuws worden bedacht.
Welnu, in de afhandeling van bezwaarzaken wordt er door ons ministerie tegenwoordig een onderscheid gemaakt
tussen ‘lichte en zware personele besluiten’. De zware zaken worden nog steeds ter zitting behandeld door de eerder genoemde bezwarencommissie (art. 7:13 Awb) die het bevoegd gezag uiteindelijk adviseert het bezwaarschrift
gegrond of ongegrond te achten.
De lichte(re) zaken worden sinds 2017 afgehandeld op grond van artikel 7:5 Awb door het Shared Service Center (SSC
DJI). De knip tussen ‘lichte en zware zaken’ is daarbij getrokken bij artikel 81 lid 1 sub e van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR); daaronder is licht, daarboven is zwaar.
Voordat op het bezwaar van de ambtenaar kan worden beslist, moet deze in de gelegenheid worden gesteld om te
worden gehoord. Dat ‘horen’ in een lichte zaak gebeurt door één DJI’er die niet bij het bestreden besluit is betrokken of door een zgn. ambtelijke hoorcommissie. Deze manier van horen hoeft ook niet openbaar te zijn en kan zelfs
telefonisch plaatsvinden. Van het horen wordt verslag opgemaakt.
Vastgesteld kan worden dat het in veel gevallen onbevredigend is wanneer een bezwaarschrift op grond van art. 7:5
Awb, dus niet in aanwezigheid van beide partijen, wordt afgehandeld. Partijen kunnen elkaar tijdens de hoorzitting
niet in de ogen kijken, waardoor repliek en dupliek geven op elkaars argumenten niet mogelijk is. De argumenten die
hebben geleid tot zowel het bestreden besluit alsmede de in het bezwaarschrift genoemde omstandigheden worden
in deze procedure slechts geconsumeerd.
Het heeft ook consequenties voor de beslistermijnen. In een art. 7:13 Awb-procedure dient er in principe binnen
twaalf weken een beslissing op bezwaar (BoB) te worden genomen; in een art. 7:5 Awb-procedure is dat zes weken.
Beide beslistermijnen kunnen wel worden verlengd, maar daarvan dienen partijen dan weer schriftelijk op de hoogte
te worden gesteld. Overschrijding van die termijn kan leiden tot beroep op de Wet dwangsom.
Persoonlijk ben ik van mening dat op dit punt sprake is van een verarming. Namens diverse bezwaarden heeft Justitievakbond Juvox inmiddels aangegeven dat men niet in alle gevallen gelukkig is met deze nieuwe procedure.
Daarover een volgende keer wellicht meer.
Boy Rebergen

