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JU4TJE
HET LAATSTE NIEUWS VAN
JUSTITIEVAKBOND JUVOX

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO-RIJK
GELDEND VAN 1 JULI 2020 TOT 1 JANUARI 2021
DOOR HENRIETTE HEIJSTEK EN MARCEL SMIT

Afgelopen juli besloten de AC Rijksvakbonden het eindbod voor een nieuwe
cao van de werkgever af te wijzen, omdat het loonbod van 0,7% voor een half
jaar en een eenmalige bruto uitkering van 225 euro onvoldoende was om tot
een onderhandelingsresultaat te komen.
Op basis van de reacties van onze leden besloten de AC Rijksvakbonden,
samen met de andere centrales, dat we dit loonbod toch wilden voorleggen
aan onze leden, mits de werkgever bereid zou zijn om aanvullende afspraken
te maken over een thuiswerkvergoeding voor alle thuiswerkers en een
eenmalig beloning voor alle medewerkers in de vitale processen, die ondanks
het besmettingsgevaar juist moesten en nog steeds moeten doorwerken op
de werkplek.
De vervolgonderhandelingen hebben uiteindelijk geleid tot een
onderhandelingsresultaat met een thuiswerkvergoeding. Helaas is het niet
gelukt om een eenmalige beloning af te spreken. Er is wel een mogelijkheid
geboden om een eenmalige beloning af te spreken op de departementen.
Alle informatie over het onderhandelingsresultaat teruglezen?
Klik dan hier voor het volledige onderhandelingsresultaat.
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HEB JIJ AL GESTEMD?

HET WOORD IS NU AAN JOU. STEM JE IN MET DIT ONDERHANDELINGSRESULTAAT OF WIJS JE HET AF?
DOOR SAMANTHA VELDERS

Op 30 september jl. hebben al onze leden een persoonlijke uitnodiging ontvangen om voor of tegen te kunnen
stemmen op dit onderhandelingsakkoord.
Heb jij geen e-mail ontvangen? Stuur dan zo spoedig mogelijk een e-mail met
daarin jouw naam, e-mailadres en organisatiegegevens aan: algemeen@juvox.nl.
Dan zorgen wij er voor dat je zo spoedig mogelijk een een link ontvangt met
activatiecode.
Stemmen kan tot en met 11 oktober 2020.

IKB-TERUGGAVE VAKBONDSCONTRIBUTIE
GENIET VAN FISCAAL VOORDEEL EN LAAT GEEN GELD LIGGEN
DOOR SAMANTHA VELDERS

Wist je dat je een deel van de vakbondscontributie via de werkgever kunt terugvragen? Dit heeft Justitievakbond
Juvox voor jou afgesproken in de cao. In deze nieuwsbrief lees je hoe je dit kunt doen.

Stappenplan

Goed om te weten:

1. Log in op jouw P-direktaccount.

Op te voeren bedrag

2. Ga naar ‘Financiën en Salaris’.

Het bedrag dat je invult bij jouw IKB-aanvraag zijn de

3. Ga naar ‘Individueel Keuzebudget’.

maanden die jij lid bent x de contributie die je

4. Klik op ‘Individueel Keuzebudget’.

maandelijks betaalt.

5. Klik op ‘Nieuw IKB-doel selecteren’ en selecteer
vervolgens ‘Contributie vakbond’.

Bijvoorbeeld: Je betaalt vanaf januari 2020 al jouw

6. Vul de gevraagde gegevens in.

vakbondscontributie van € 10,25. Dat betekent dat je bij

7. Klik op ‘Verzenden’.

jouw aanvraag IKB [12 maanden x € 10,25 contributie =]
€ 123,- invult.

Jouw aanvraag IKB-vakbondscontributie is nu voltooid! Je
ontvangt op de maand die je in jouw aanvraag hebt

Betaalbewijs

geselecteerd de fiscaal voordelige vakbondscontributie

De inning van de contributie van Juvox wordt

terug!

automatisch ingehouden op jouw salaris. Dit doet Pdirekt. Als betaalbewijs voor de IKB-aanvraag hoef je

Klik hier voor de uitgebreide gebruikershandleiding op

daarom maar 1 recente salarisstrook toe te voegen.

onze website.
Uiterste aanvraagdatum IKB
De IKB-aanvraag dient uiterlijk op 14 november 2020

"Geniet van fiscaal
voordeel en laat geen
geld liggen!"

aangevraagd te worden. Als de aanvraag niet voor deze
datum is ingediend, dan is de IKB-teruggave
Vakbondscontributie over dit jaar niet meer terug te
vragen.
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JUVOX DIGITALISEERT, DOEN JULLIE MEE?
DOOR SAMANTHA VELDERS EN FRANK BOS

Justitievakbond Juvox doet nog meer naast het strijden en onderhandelen voor een goede cao en behartigen van
collectieve en individuele belangen van onze leden.
Justitievakbond Juvox professionaliseert en digitaliseert! Dat doen wij om de belangen van onze leden, op welk
gebied dan ook, beter te kunnen waarborgen.
Wij mogen als vakbond natuurlijk niet achterblijven in de moderne ontwikkelingen. Digitalisering is overal om ons
heen, de koffieleverancier die ons een berichtje stuurt als het weer tijd is om nieuwe koffie te bestellen, de
kinderopvang die (groot)ouders foto's stuurt van het (klein)kind. Allemaal informatie die is afgestemd op de
persoonlijke behoefte van de ontvanger. En dat is precies wat Justitievakbond Juvox ook zal gaan doen: informatie
afstemmen op de behoeften van onze leden.
Justitievakbond Juvox krijgt een eigen app en deze app is straks door
ieder lid te downloaden op zijn/haar smartphone.

"Justitievakbond
Juvox krijgt een
eigen app!"

Wat kun je straks met de app?
De Juvox-app is straks voor ieder lid beschikbaar. De app kan gebruikt worden om je persoonlijke gegevens te
beheren en aan te passen, het ontvangen van nieuwsberichten naar eigen wens in te stellen, gemaakte kosten voor
de vakbond (met name voor onze kaderleden) te declareren, direct contact op te nemen met de afdeling individuele
belangenbehartiging bij een conflict met je organisatie, jouw Juvox-agenda te beheren, en nog veel meer!”.
Zodra de app beschikbaar is in de App/Google Play Store laten we je dit uiteraard
direct weten!
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JUVOX VERENIGING - ONTWIKKELINGEN
DOOR SAMANTHA VELDERS

Binnen het bestuur van onze vereniging heeft dit jaar een aantal wisselingen plaatsgevonden.
Zo hebben we inmiddels afscheid genomen van een tweetal hoofdbestuursleden (Martijn Stavast en Ronald
Groeneveld) maar hebben we ook een nieuw hoofdbestuurslid mogen verwelkomen (Samantha Velders - van de
Goede). Hierdoor heeft er ook deels een nieuwe portefeuilleverdeling plaatsgevonden.
Wie vormen het hoofdbestuur en wie kan ik benaderen bij vragen?
Voorzitter
Dhr. MR. M.N.J. SMIT (MARCEL) - voorzitter@juvox.nl
Algehele leiding en woordvoering | Collectieve belangenbehartiging | Georganiseerd Overleg Raad voor de
Rechtspraak | Decentraal Georganiseerd Overleg Justitie en Veiligheid | Georganiseerd Overleg DJI | Coalitie voor
Veiligheid
Vicevoorzitter
Mevr. N.M.G. BRAZIL- HOOIJBOER (NICOLETTE) - n.brazil@juvox.nl
Collectieve belangenbehartiging | Medezeggenschap | Juvox Academie | Pensioendeskundige overheid |
Opleidingen en Trainingen| Bestuurlijke ondersteuning
Secretaris (asp.)
Mevr. H. HEIJSTEK (HENRIËTTE) - h.heijstek@juvox.nl
Coördinator belangenbehartiging | Individuele belangenbehartiging | Bestuurlijke ondersteuning | Logistiek
Penningmeester (wnd.)
Dhr. F.J. BOS (FRANK) - f.bos@juvox.nl
Georganiseerd Overleg Dienst Justitiële Inrichtingen | Individuele belangenbehartiging | Bestuurlijke ondersteuning
| ICT | Ledenadministratie
Hoofdbestuurslid (asp.)
Mevr. S. VELDERS – VAN DE GOEDE (SAMANTHA) - s.velders@juvox.nl
Georganiseerd Overleg Dienst Justitiële Inrichtingen | Communicatie | (Social)Media | Bestuurlijke Ondersteuning |
Ledenwerving | Jong JUVOX | Redactie Magazine | ICT
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PERIODIEK OVERLEG MET ONDERHANDELAARS
DOOR MARCEL SMIT

De AC Rijkvakbonden hebben de Samenwerkingsovereenkomst Platform Sectoroverleg Rijk opgezegd per 1 januari
2021. Wel blijven de AC Rijksvakbonden onderling samenwerken op het terrein van de collectieve
belangenbehartiging, waaronder de cao Rijk en pensioenen.
Om goed vat te hebben en houden op alle voor ons relevante lijnen binnen de collectieve belangenbehartiging gaat
het hoofdbestuur tijdens zijn periodieke vergaderingen een uur tijd inplannen voor het rechtstreeks overleg met
(een van) de onderhandelaars. Zo zijn en blijven wij niet alleen altijd bij, maar kunnen wij ook altijd gelijk jullie input
kwijt bij de onderhandelaar(s). Zij zijn degenen die ook deelnemen aan het Sectoroverleg Rijk, het periodieke
overleg met de Rijkswerkgever. Zo hebben we korte lijnen waardoor de berichtgeving over en weer uitstekend
gewaarborgd is!

