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Van de redactietafel
Laat ik deze rubriek benutten om te benoemen dat ook wij als hoofdbestuur het magazine gemist hebben. Het laatste Juvox-magazine is
uitgegeven in november 2019. Té lang geleden als je het ons vraagt.
Wij zien dit magazine dan ook als een ‘nieuw begin’, vandaar ook de
nieuwe look.
Ieder magazine probeer je zoveel als mogelijk in te spelen op de actualiteiten en dat is soms lastig. Want het nieuws achterhaalt ons soms.
In deze editie zoomen we in op een stevig onderwerp: PTSS binnen
JenV. Ervaringsdeskundigen vertellen over hun persoonlijke en schokkende ervaringen binnen het JenV-werkveld. Daarnaast is er binnen
onze vereniging ook het nodige bedacht en uitgevoerd op het gebied
van professionalisering; Juvox 2.0 zeg maar.
Mocht je nog niet weten wie ik ben? Begrijpelijk, maar daar gaat bij
het lezen van dit magazine verandering in komen. Zoals eerder beschreven: Justitievakbond Juvox professionaliseert en dat doen we
met veel nieuwe mensen. Ik én de andere nieuwe ‘Juvox-kompanen’
stellen onszelf in dit magazine uitgebreid aan je voor.
Met het uitbrengen van dit magazine, gaan we direct aan de slag met
het volgende magazine.
Denk jij na het lezen van dit magazine ‘ik kan dit beter’ of ‘laat mij alsjeblieft ook iets schrijven voor het magazine’? Laat vooral van je horen
want goede redactieleden (of ideeën) zijn schaars en zijn daarom dus
altijd welkom! Eenmalig een artikel schrijven mag natuurlijk ook! Stuur
mij gerust een mailtje [s.velders@juvox.nl].
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Van de voorzitter...
Het is vandaag 3 december 2021. Het zijn roerige
tijden in vakbondsland. Dit geldt absoluut binnen
ons werkveld, het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Afgelopen weken stonden in het
teken van de onrust binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De hoge werkdruk en het gevoel
van onveiligheid op de werkvloer, mede door de
in de loop der jaren veel zwaardere jongens en
meisjes in de inrichtingen, maken het voor de collega’s die daar werken steeds moeilijker om nog
vol te houden. Men loopt op het tandvlees. De
rek is eruit. Het ziekteverzuim is fors en de roosters kunnen niet altijd meer naar behoren worden
gevuld. Ook zijn er geluiden dat de laatste tijd de
menselijke maat smartelijk wordt gemist. Met de
centrale ondernemingsraad van de DJI en de andere JenV-vakbonden trekken wij en bloc op om hiervoor aandacht te vragen. We hebben ons gezamenlijk
gevoel van onbehagen over de ontstane situatie opgeschreven in een pamflet en daarin verzocht om een
NEW DEAL. Er is wat ons betreft meer en structureel geld nodig om alle problemen op te lossen. We
spreken hierover nu geregeld met de hoofddirecteur van de DJI en binnenkort ook met de demissionair
minister voor Rechtsbescherming, die deze dienst in zijn portefeuille heeft. Zodra we resultaten kunnen
melden zetten wij die in onze nieuwsbrief.
Er is meer te doen. Persoonlijk is mij een doorn in het oog dat er na ruim 4 jaar (!) nog altijd Van Werk
Naar Werk-kandidaten rondlopen die blijkbaar niet (zouden) kunnen indalen in een organisatie buiten
het Openbaar Ministerie. Deze collega’s hebben hun strepen dik verdiend binnen die organisatie maar
moesten er destijds uit vanwege een reorganisatie. Er wordt de laatste tijd gelukkig al meer gedaan om
die doorn eruit te halen, maar er is wat mij betreft in een aantal gevallen wat extra inzet nodig. In aanwezigheid van het Openbaar Ministerie hebben wij (weer) hiervoor gepleit in het periodiek overleg met
de secretaris-generaal van JenV. Ik hoop van harte dat dit hoofdpijndossier - voor sommigen helaas ook
letterlijk - voor het eind van dit jaar van tafel is. Wat mij betreft is dan iedereen naar tevredenheid geland
in een passende functie.
Ik ga afsluiten. Er is uiteraard veel meer te vertellen; onder meer over de Rechtspraak, de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND), de Raad voor de Kinderbescherming, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Volg ons daarom via social media en kijk geregeld op onze
website. Dan weet je alles en vaak ook nog als eerste!
Ik ben heel blij met dit magazine. Het is even niet verschenen, maar nu ligt er vlak voor de kerstdagen toch
weer een mooi blad op de mat. Geniet allen van deze fijne tijd met je dierbaren om je heen. Blijf gezond
en geef om elkaar.

Vormgeving en druk
VHP drukkers/Drukkerij van Rixel

Marcel Smit,
Voorzitter Justitievakbond Juvox

Ontzettend veel leesplezier gewenst!
Samantha Velders – van de Goede
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Belangrijke data 2022

Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS)

Belangrijke data 2022
Noteer onderstaande belangrijke data alvast in je agenda!
Januari
07-01-22
12-01-22
12-01-22
18-01-22
20-01-22
26-01-22
26-01-22

Juli
Sectorgroepsbestuur Rijk (SGB Rijk AC)
Vertegenwoordigersoverleg GO Raad
Hoofdbestuursvergadering
GO Raad voor de Rechtspraak
Agendaoverleg DGO / GO DJI
Vertegenwoordigersoverleg GO DJI
Vertegenwoordigersoverleg DGO

Februari
04-02-22
08-02-22
09-02-22
10-02-22
16-02-22
23-02-22

Sectorgroepsbestuur Rijk (SGB Rijk AC)
GO DJI
Themadag (optioneel)
DGO JenV
Hoofdbestuursvergadering
Werkgroep Juvox 2.0

Maart
02-03-22
04-03-22
09-03-22
16-03-22
24-03-22
30-03-22

Themadag hoofdbestuur
Sectorgroepsbestuur Rijk (SGB Rijk AC)
Themadag (optioneel)
Hoofdbestuursvergadering
Agendaoverleg DGO / GO DJI
Verbindingsoverleg Vertegenwoordigers
JenV

April
06-04-22
06-04-22
06-04-22
08-04-22
12-04-22
13-04-22
13-04-22
19-04-22
20-04-22

Vertegenwoordigersoverleg GO DJI
Vertegenwoordigersoverleg DGO
Vertegenwoordigersoverleg GO Raad
Sectorgroepsbestuur Rijk (SGB Rijk AC)
GO DJI
Werkgroep Juvox 2.0
Hoofdbestuursvergadering
GO Raad voor de Rechtspraak
Hoofdbestuursvergadering

Mei
06-05-22
11-05-22
18-05-22
25-05-22
27-05-22

Sectorgroepsbestuur Rijk (SGB Rijk AC)
Hoofdbestuursvergadering
Algemene Ledenraadsvergadering (ALV)
Themadag (optioneel)
Sectorgroepsbestuur Rijk (SGB Rijk AC)

01-07-22

Sectorgroepsbestuur Rijk (SGB Rijk AC)

September
02-09-22
07-09-22
14-09-22
14-09-22
14-09-22
20-09-22
21-09-22
22-09-22
28-09-22
28-09-22

Sectorgroepsbestuur Rijk (SGB Rijk AC)
Hoofdbestuursvergadering
Vertegenwoordigersoverleg GO DJI
Vertegenwoordigersoverleg DGO
Vertegenwoordigersoverleg GO Raad
GO DJI
Themadag (optioneel)
DGO JenV
Verbindingsoverleg Vertegenwoordigers JenV
Themamiddag (optioneel)

Oktober
04-10-22
05-10-22
05-10-22
06-10-22
07-10-22
12-10-22
26-10-22

GO Raad
Themadag hoofdbestuur
Juvox 2-daags congres
Juvox 2-daags congres
Sectorgroepsbestuur Rijk (SGB Rijk AC)
Hoofdbestuursvergadering
Themadag (optioneel)

November
02-11-22
04-11-22
10-11-22
16-11-22
23-11-22
23-11-22
23-11-22
24-11-22
29-11-22
30-11-22

Themadag (optioneel)
Sectorgroepsbestuur Rijk (SGB Rijk AC)
Agendaoverleg DGO / GO DJI
Hoofdbestuursvergadering
Vertegenwoordigersoverleg GO DJI
Vertegenwoordigersoverleg DGO
Vertegenwoordigersoverleg GO Raad
DGO JenV
GO Raad
Themadag (optioneel)
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Agendaoverleg DGO / GO DJI
Themadag (optioneel)
Vertegenwoordigersoverleg GO DJI
Vertegenwoordigersoverleg DGO
Vertegenwoordigersoverleg GO Raad
GO DJI
Hoofdbestuursvergadering
DGO JenV
GO Raad
Verbindingsoverleg Vertegenwoordigers
JenV

Wat is het, hoe herken je het en wat kun je eraan doen?
Door Samantha Velders

Professionals werkzaam binnen het Ministerie van JenV lopen een verhoogd risico om geconfronteerd
te worden met traumatische gebeurtenissen. Het is algemeen bekend dat PTSS kan optreden na een
schokkende gebeurtenis. Bij de ene persoon treden PTSS-klachten kort na de schokkende gebeurtenis
op, bij de andere persoon kan hier langere tijd (vaak jaren) overheen gaan en sommige mensen krijgen
het niet. PTSS is een soort onvoorspelbare sluipmoordenaar. Het overkomt je.

December
01-12-22
02-12-22
07-12-22
14-12-22
21-12-22

GO DJI
Sectorgroepsbestuur Rijk (SGB Rijk AC)
Verbindingsoverleg Vertegenwoordigers JenV
Hoofdbestuursvergadering
Themadag (optioneel)

Juni
02-06-22
08-06-22
15-06-22
15-06-22
15-06-22
21-06-22
22-06-22
23-06-22
28-06-22
29-06-22

Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS)

P-Direkt betaaldata 2022
24 januari 2022
24 februari 2022
24 maart 2022
22 april 2022
24 mei 2022
24 juni 2022

22 juli 2022
24 augustus 2022
23 september 2022
24 oktober 2022
24 november 2022
22 december 2022

“PTSS is een soort van sluipmoordenaar. Het overkomt
je.”
Als het je overkomt, dan is het noodzakelijk om in
actie te komen, te werken aan jezelf want
PTSS kan vergaande gevolgen hebben voor je
functioneren, op het werk en in je privéleven! De
klachten kunnen zo ernstig zijn dat iemand een
lange tijd, of zelfs helemaal niet meer in staat is
om te werken. Het feit dat professionals, werkzaam binnen JenV, vaker op het werk geconfronteerd worden met traumatische gebeurtenissen
maakt het allemaal nog wat lastiger.

Hoe herken je PTSS?
De klachten die bij PTSS kunnen optreden zijn:
herbelevingen, slecht slapen, snel geïrriteerd,
woede-uitbarstingen,
concentratieproblemen,
vermijdend gedrag bij bepaalde gesprekken, gedachten en gevoelens. Of juist prikkelbaarheid,
hyperactiviteit en alertheid en heftige schrikreacties bij onverwachte situaties. De klachten zijn
divers en uiteenlopend.
Wat kun je eraan doen?
Ten eerste: praat met iemand als je een schokkende gebeurtenis hebt meegemaakt! Iedere
JenV-organisatie biedt nazorg na schokkende gebeurtenissen in de vorm van een collegiaal team

5

Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS)

(bijvoorbeeld een Collegiaal Opvangteam, Team
Opvang & Nazorg of Vertrouwenspersonen).

gemaakte of te maken kosten voor aanvullende
behandelingen?

Blijven de klachten of treden klachten op een later moment plotseling op? Ga dan bij je huisarts
langs. Die kan je doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. Meestal zal een psycholoog of
psychiater na een paar gesprekken bepalen of je
klachten passen bij de kenmerken van PTSS.

In de huidige Arbeidsomstandighedenwet staat:
“…de verplichting om beroepsziekten te melden
ligt bij ‘de persoon die belast is met de bijstand
bij de begeleiding van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun arbeid te verrichten”. Dit
betekent dat jouw eigen huisarts, de bedrijfsarts
of een keurings- of verzekeringsarts dit verplicht is
om te registreren.

En dan?
In deze fase heb je je waarschijnlijk ziekgemeld.
Heb je dat nog niet gedaan, dan is het noodzaak
om dit alsnog te doen bij je leidinggevende.
De standaard (procedurele) vragen die bij een
ziekmelding worden gesteld: wanneer verwacht
je weer aan het werk te kunnen of wat kun je nog
wel doen?
Op het moment dat PTSS bij je gediagnosticeerd
is, zijn dit het laatste soort vragen waar je op zit te
wachten. Je kan namelijk geen antwoord geven
op deze vragen. De keus is nu aan jou om transparant te zijn richting je leidinggevende. Voel je je
hier niet comfortabel bij, dan kun je jouw diagnose wel kenbaar maken bij de bedrijfsarts. Wist je
dat je als medewerker ook zelf een afspraak kunt
inplannen bij de Bedrijfsarts?

“Wist je dat je als medewerker ook zelf een afspraak
kunt inplannen bij de Bedrijfsarts?”
Diverse organisaties binnen JenV (OM, DJI, RvdK
en NFI) hebben een eigen PTSS-beleid. Het is
daarom van belang dat de diagnose wel bekend
wordt bij de werkgever zodat deze het PTSS-beleid kan toepassen.
Aansprakelijkheid werkgever; PTSS een
JenV-beroepsziekte of niet?
Met het hebben van PTSS kun je verschrikkelijk
in de knoop raken. PTSS kan ontzettend veel gevolgen hebben voor je privéleven maar ook voor
je werk! Hoe zit het nu eigenlijk met de aansprakelijkheid van de werkgever bij een opgelopen
PTSS door het werk bij functie-ongeschiktheid
of zelfs arbeidsongeschiktheid maar ook voor

6

Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS)

[Bron: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten]
De strijd die wij voeren met de werkgever
Momenteel strijden Justitievakbond Juvox samen
met de andere vakbonden met de werkgever
over dit onderwerp. De vakbonden willen gezamenlijk dat PTSS wordt erkend als beroepsziekte.

“Juvox wil dat PTSS wordt
erkend als beroepsziekte.”
PTSS dient herkend en erkend te worden als beroepsziekte.
De definitie van beroepsziekte is tenslotte: “Een
ziekte of aandoening als gevolg van een belasting
die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden.”
Maar dat is niet het enige. Justitievakbond Juvox
gaat nog een stapje verder of eigenlijk gezegd:
wij willen een tussenstap in dit proces. Erkenning
vinden wij ontzettend belangrijk, maar herkenning en ondersteuning, zorgen voor de werknemer door het (te) laten behandelen is nog veel
belangrijker!
Dit is niet een makkelijk traject met de werkgever.
Maar wij blijven ons hard maken voor deze (h)erkenning net zo lang als dit nodig is!
Bagatelliseer niet…
“Oh, dat waait wel weer over.” “Een risico van het
vak.” “Hoort er bij…” “Als je hier werkt, moet je
wel tegen een stootje kunnen.” “Je houdt er rekening mee dat deze situatie zich iedere dag weer
voor kan doen”.
Veel gehoorde bagatelliserende en zorgelijke uitspraken.

Het is absoluut niet ‘normaal’ om in je werk schokkende gebeurtenissen mee te maken. Suïcides,
bedreigingen, onder continue druk staan, continu
waakzaam zijn, reanimaties, uit-huis-plaatsingen
van kinderen. En zo zijn er binnen het JenV-werkveld nog veel meer voorbeelden te noemen.
Mijn tip aan mijn JenV-collega’s is: Wees niet te
hard voor jezelf. Trek tijdig aan de bel bij je leidinggevende als het je ook maar op enig moment
te veel wordt.
Kom je er niet uit met je leidinggevende?
Dan staat wij voor je klaar!

Door: Jaap Aukema

Hallo lawaai daar ben je weer, elke ochtend iedere keer
De stemmen, het geluid!! Ik kan niet meer.
Omdat de strijd al zolang duurt, de pijn echt overheerst
Mijn ziel gebrouilleerd, onbeheerst,
mijn gedachten vermijden.
Dit is mijn leven, dit is mijn lijden.
Na 15 jaren afgekeurd.
Ontkennen heeft geen zin
dood verderf een heel gezin
de schuld van toen en nog steeds
het verdriet nog altijd reeds
in deze hel te worden meegesleurd.
Dit is mijn leven, stukgescheurd.
Vertellen waar ik mee zat
keer op keer zonder resultaat, ik was bang de herinnering
te omarmen, mijn emotie te verjagen zo diep zat dat.
Op een dag leerde ik te vertellen ver weg van hier.
Dat moment, die pijn dat verdriet,
het voelde als vergiftiging, een glas dood bier.
Dit is mijn leven weg van hier.
Steun uit onverwachte hoek!
Ik liet niets toe maar had geen keus!!
Vingers gekruist therapie iedere week jarenlang,
hopend dat ik beter werd.
Helaas geen succes.
Ik voelde me kleinduimpje niet de reus.
In mijn hoofd voelde het als een abces,
het was het begin van leven met ptss.
Boosheid, agressief, energieloos wantrouwend altijd alert.
Dit is mijn leven, invert.
Het gevoel er niet toe doen,
afgeschreven zijn voor de maatschappij!!
De acceptatie van dit lot berustend in de strijd,
voelt als een koude deken, geen warme sprei.
Fijn dat er vrienden om je geven,
collega’s er voor je zijn,
de strijd wordt gewonnen door mensen die mij geloven
ik in hen,
eeuwig dankbaar het is gesust
Dit is mijn leven nu is er rust.

Jaap Aukema
Makkum

7

Het verhaal van Jaap

Het verhaal van Jaap:
Interview met Jaap Aukema
Jaap Aukema komt uit een goed nest. Moeder hield het huishouden draaiende en vader werkte hard en
lang. Jaap was de jongste uit het gezin van drie kinderen. Jaap leerde makkelijk en haalde met gemak
goede cijfers op school.

In 2002 zag Jaap in de krant een vacature bij
DV&O. Hij solliciteerde, voldeed aan alle voorwaarden (fitheidstesten, rollenspellen, psychologische testen en gezondheidsonderzoeken) en
werd aangenomen bij DJI. Hij doorliep de twee
maanden durende [interne] basisopleiding van
DJI. Jaap startte zijn geüniformeerde carrière bij
DJI. Jaap behoorde tot de ‘executieve ondersteuning Landelijke Pool Den Haag’ een onderdeel van DV&O. Hij was blij met zijn werkgever,
het werk beviel hem goed, deed naast zijn werk
veel cursussen, sloot aan bij het Intern Bijstandsteam (IBT), behaalde zijn SPW-diploma en startte daarna nog even een hbo-thuisstudie. Jaap is
het type collega dat zeer enthousiast is en de lat
hoog legt.
De inrichting waarin Jaap werkte, de Meerlanden, ging sluiten omdat er op Schiphol Oost
een nieuw detentiecentrum werd gebouwd. Detentiecentrum Schiphol Oost was een compleet
nieuw pand dat merendeels bestond uit zeecontainers.
Jaap vertelt:
“Ik was vanaf het begin coördinator van de slikkersafdeling. Het werken op deze locatie vond ik
nog mooier dan elders. Het was hard werken, je
moest goed kunnen omgaan met druk en stress.
Geweld, verhangingen, knappende drugsbollen
kwamen hier ook voor. Ook in de samenwerking
met de KMar (Koninklijke Marechaussee), Securicor (tijdelijke inhuur beveiligingsorganisatie) en
DJI-medewerkers lagen uitdagingen. Maar dat
waren niet de enige uitdagingen: falende gebouwelijke systemen, onjuist functionerende brandpanelen en zoekgeraakte sleutels.
Cellencomplex Schiphol-Oost; op 27 oktober
2005 woedde in dit complex een enorme brand.
Op het moment dat de brand ontstond was ik niet
in dienst. Nadat ik hoorde dat er een grote brand
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was uitgebroken, ben ik direct ter plaatse gegaan.
Hetgeen ik daar aantrof, zag en rook, dat vergeet
ik nooit meer.

“Hetgeen ik daar aantrof,
zag en rook, dat vergeet ik
nooit meer.”
Er was een zogenoemd [collegiaal] team Opvang
en Nazorg. Maar ik vertrouwde het niet om met
dit team te spreken. De Schipholbrand was niet
zomaar een brand, dit was een gebeurtenis waar
men zocht naar een schuldige en de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek deed. Men had
geen vertrouwen in het eigen team Opvang en
Nazorg, angst voor de eventuele gevolgen.
Na de brand heb ik thuis een week lang gehuild,
was ik boos en had ik een kort lontje. Ik besloot
een brief te schrijven aan mijn ouders. In deze
brief beschreef ik alles wat ik had gezien en hoe ik
het had ervaren. Mijn vader, een man van weinig
woorden trok wit weg. Dit was erg…
In eerste instantie dacht ik het een plek te hebben gegeven. Ik merkte wel dat ik minder energie had. Ik heb mijn werk hervat. Het was heftig
en ingrijpend maar het werk gaat door. Ik kon mij
herpakken en ik ging weer aan de slag. In het
Nieuwe Lloyd in Amsterdam mocht ik samen met
de getraumatiseerde ‘bewoners’ vanuit Schiphol
Oost een nieuwe start maken. Het was fijn, een
mooie tijd daar gehad met leuke nieuwe collega’s,
maar toch wel veel en lange dagen, overwerk. Op
dat moment dacht ik dat dat mij wel op de been
hield. Integendeel; het ging helemaal niet goed
met me. Ik werd gefrustreerd. Tijdens een nachtdienst werd ik onwel. Ik had zoveel spanning en
was een luchtkooi ingegaan om frisse lucht te halen en werd in het AMC wakker…
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Na wat ‘jobhoppen’ kon ik teamleider worden
op de detentieboot Zaandam. Een leidinggevende functie, ooit een ambitie maar ik was nu
maar weinig gemotiveerd. Een prachtig complex,
die detentieboot. Maar naar mijn idee te weinig
sprinklers, droge blusleidingen en veel veiligheidszaken die mij opvielen. Ik vertrouwde het
niet en de functie als middenkader lid is mij achteraf ook niet bevallen. Ik voelde mij er niet echt
thuis.
Ik kreeg de mogelijkheid om in de PI Heerhugowaard (Amerswiel) als penitentiair inrichtingswerker te werken in een halfopen inrichting. Dit was
op dat moment een verademing: een leuk en fijn
team in een leuke setting. Het leek goed met me
te gaan, maar toch was ik onrustig, niet gelukkig,
nooit blij, kortaf en boos. Al deed ik mijn best om
dit op het werk te verbloemen.”

”Het leek goed met me te
gaan, maar toch was ik
onrustig, niet gelukkig, nooit
blij, kortaf en boos.“
Bonaire
“DJI-ers werden er gezocht voor een tijdelijke
detachering naar Bonaire. Een voorlichting, een
brief, een gesprek, een test, een belletje, nog een
gesprek en ja hoor, ik mocht mee! Samen met een
groep van zeven DJI-collega’s vertrokken we richting Bonaire. Na zes maanden keerde ik weer terug naar Nederland, De opdracht zat erop.
Eenmaal thuis ging het weer minder. Ik kon het
gezinsleven niet goed aan, de prikkels overheersten en ik kon me slecht uiten. Mijn toentertijd
partner kon er niet goed mee omgaan, begreep
mij niet en ze liet me niet uitpraten. Bij iedere
onderbreking sloeg ik dicht, ik slikte mijn woorden in en ging weer verder met hetgeen ik bezig
was.”
Weer terug op het Amerswiel nest
“Eenmaal teruggekeerd in locatie Amerswiel
voelde ik meer stress bij mezelf. Ik kon nergens
van genieten, was afwezig, begon me te ergeren,
maar ik deed mijn werk uitstekend en ik had altijd
positieve functioneringsgesprekken.
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Op een dag liep ik mijn ronde, maar ik voelde me
niet goed. Per toeval vroeg Andre, mijn afdelingshoofd, mij boven te komen en vroeg mij of het
wel goed met mij ging? Hij had vernomen en zag
zelf ook dat ik veranderde. Dit heeft hij goed aangevoeld… Tijdens ons gesprek brak ik. Ik gooide
alles op tafel bij Andre. Ik vertrouwde hem mijn
verhaal toe en hij heeft het perfect opgepakt. Hij
regelde een EMDR-therapie voor mij. Ik ben daar
een jaar in behandeling geweest. Deze behandeling heeft mij verlichting gegeven. Hier is ook mijn
PTSS gediagnosticeerd.
Maar ik was er nog lang niet… Op iedere locatie
weer kwam ik mijzelf weer tegen. De eerste maanden ging het goed, maar uiteindelijk kregen de
boosheid, frustraties in combinatie met het perfectionisme en de prestatiedrang de overhand.
Koen de ‘baas’ van de werkzaal zag dit ook. Met
Koen heb ik zeer goede en vertrouwelijke gesprekken gehad. Koen is ook diegene geweest
die actie heeft ondernomen om mij te helpen.
Zowel Koen als Andre waren de enige afdelingshoofden die mij na de Schipholbrand-periode en
het spreekwoordelijke dal waarin ik daarna zat,
iets voor mij hebben betekend.”
Behandeling PTSS Keuringsarts
“Ik heb inmiddels door het hele land diverse instellingen bezocht en therapieën gevolgd. Als
PTSS gediagnosticeerd wordt, gaat de werkgever ook bekijken of je nog geschikt bent om te
kunnen functioneren binnen DJI. Dus ook een
keuringsarts was een onderdeel van mijn traject.
Deze keuringsarts had een rapport opgesteld en
dit rapport kreeg ik thuisgestuurd. Er klopte niets
van en ik maakte gebruik van mijn recht op aanpassing maar daar ging men niet mee akkoord!
Na de mededeling dat ik het gesprek opgenomen had, kon het rapport ineens wel veranderd
worden! Ik kreeg een ‘standje’ van de DJI-bedrijfsarts, ik had dit niet mogen doen.

“Als PTSS gediagnosticeerd
wordt, gaat de werkgever
ook bekijken of je nog
geschikt bent om te kunnen
functioneren binnen DJI.“

Vanaf dit moment werden de verhoudingen niet
leuker…
Ik werkte nog als PIW-er en dat ging prima. Ik had
een leuk team, maar de signalen die ik gaf aan
mijn toentertijd afdelingshoofden werden niet serieus genomen. Mijn ziekteverzuim steeg en mijn
werkzame periodes werden almaar korter. Ik had
een ‘abonnement’ op de bedrijfsarts en schaamte kreeg de overhand. Toegeven dat ik geestelijk
niet meer in staat was om te werken, zat er bij
mij nog niet in. Thuis was de bom ook gebarsten
en ik kwam in een [vecht]scheiding terecht en als
gevolg daarvan heb ik mijn kinderen sinds 2016
nooit meer gezien.
Vanaf 2005 was ik aan mijzelf aan het werken om
weer de oude ‘ik’ te worden. Maar ik was op... Ik
had geen ambities meer, was alles kwijt, mijn gezin was weg en mijn levensvreugde was verdwenen. Mijn directe collega’s en een goede vriend
waren de enigen waar ik me begrepen voelde.”
Jaap en Juvox
“En toen was daar collega Dirk. Dirk is een oudere (sorry Dirk) zeer ervaren knakker. Dirk adviseerde mij om lid te worden van Justitievakbond
Juvox. Op een of andere manier twijfelde ik geen
moment aan hetgeen hij mij adviseerde en ik ben
direct lid geworden. Na een aantal maanden lidmaatschap heb ik een brief geschreven aan Juvox.

arts dit niet te doen omdat ik wist dat het mij
niet zou helpen integendeel. Maar ik had geen
keus, het was verplicht anders volgde ontslag.
Ik had al de diagnose PTSS, na deze behandeling
werd deze diagnose aangepast naar ernstig chronische PTSS i.c.m. Tinnitus als gevolg van psychische stress. Een jaar lang reisde ik vanuit Friesland
naar Diemen en werkte ik 50%. Dit was op dat
moment te veel voor mij. Maar de werkgever weigerde hierin iets te betekenen (zowel qua werktijd als vervoer). Ook appjes op een vrijdagmiddag met daarin de mededeling dat je maandag
op gesprek moet komen bij de directie omdat
men je verdenkt van frauduleus handelen zijn niet
helpend geweest. Dreigen met onderzoeken van
het Bureau Integriteit… Ik heb mijn gelijk behaald
hierin, maar het is allesbehalve helpend geweest.
Tijdens dit traject vond de werkgever mij eigenlijk
maar lastig. Men had niets meer aan me. Het gevolg: zonder overleg, bleek dat ik niet meer op de
leefafdeling mocht komen. Ik werd bij de beveiliging ingezet. Mijn taken waren o.a.: rondlopen,
toezicht houden, zo nu en dan een vrachtauto
controleren. Ik voelde me afgeschreven en ik had
geen toegevoegde waarde meer. Ik voelde me zo
vreselijk in de steek gelaten!

Vrij snel ontving ik een telefoontje van Frank.
Frank Bos is een individueel belangenbehartiger
bij Juvox. De beste man kwam als ervaren, pittig en fel op me over. Iemand waarmee je geen
geintjes mee uit moet halen, iemand met ballen.
Hij had mijn brief gelezen en deze had indruk op
hem gemaakt. Frank legde mij het een en ander
uit over de werkwijze van Juvox. We besloten om
een compleet dossier bij te houden over mijn traject. Dit is het moment waarop het spreekwoordelijke balletje is gaan rollen en dit is ook het moment dat ik me echt gehoord voelde.
Uiteindelijk kreeg mijn werkgever ook lucht
van mijn ingeschakelde hulp van Justitievakbond Juvox. Er volgden veel gesprekken met
de werkgever en de sfeer werd grimmiger. Zo
stelde de bedrijfsarts een nieuw behandelingstraject voor in Diemen. Ik smeekte de bedrijfs-
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“Ik voelde me zo vreselijk in
de steek gelaten“
Dit was ook het moment waarop dat de werkgever ging zoeken naar zaken waarop men mij ‘eruit
kon werken’. De bedrijfsarts nam ineens een heel
andere houding aan, vijandig zeg maar. Ik kon dit
gesprek op deze toon niet meer voeren en heb
daarom dit gesprek verlaten. Een leidinggevende die om 16.45 uur controleerde bij onze portier of ik niet stiekem eerder vertrokken was dan
17.00 uur. En wederom een gesprek met de directie. Maar nu had ik Frank Bos van Juvox bij me.
Frank liet iedereen even weten dat hij er was en
hij had in no-time ieders mond gesnoerd. Geen
van de aanwezigen had nog iets in te brengen.
Man, man, man, vroeger kon ik dit allemaal zelf
en deed ik dit graag voor mijn collega’s. Nu had
ik eindelijk iemand die voor mij opkwam, mij begreep en voor mij wilde knokken!

“Nu had ik eindelijk iemand
die voor mij opkwam, mij
begreep en voor mij wilde
knokken!”
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Het belangrijkste is dat er een individuele erkenning is gekomen dat ik tijdens mijn werk PTSS heb
opgelopen. Maar ik strijd samen met Justitievakbond Juvox voor een algemene erkenning; PTSS
een erkende beroepsziekte bij DJI. Daarnaast
moet DJI ook beter inspelen op de signalen die
men onbewust en bewust afgeeft. Een schokkende gebeurtenis meemaken gebeurt regelmatig
binnen DJI, maar het zorgen voor je medewerkers
daarentegen minder. Verplicht iedere leidinggevende tot het volgen van een cursus of voorlichting over PTSS. Wat zijn de signalen en wat kun je
als leidinggevende hier dan het beste aan/mee
doen?”

Vergeet ons niet
Vrouw van Bosniëveteraan en ex-justitiemedewerker

“Het belangrijkste is dat er
een individuele erkenning is
gekomen dat ik tijdens mijn
werk PTSS heb opgelopen.”
Tot slot
“Mijn tip aan de DJI-collega’s is: Ga niet het gevecht met jezelf aan! Dat gevecht ga je namelijk
uiteindelijk verliezen Opmerkingen zoals “ik mankeer niets” is het ontkennen van je gevoel. Neem
je gevoel serieus.

Vele gesprekken in de inrichting volgden, gelukkig met Frank het was namelijk een vermoeiende
periode. En Patricia, mijn lieve vriendin die ook
in de PI werkt. Uiteindelijk ben ik goed geholpen
door steun van de Juvox en met name Frank. Ook
de gesprekken met bedrijfsmaatschappelijk werker Janke gaven mij veel steun. Janke heeft mij
uiteindelijk begeleid naar het UWV-traject. Inmiddels ben ik 100% afgekeurd en word ik gecompenseerd tot aan mijn laatst verdiende salaris.”

Ik wil al mijn collega’s van de PI Leeuwarden bedanken voor hun begrip, steun en voor het werkplezier en de galgenhumor op de werkvloer! En in
het bijzonder aan Andre (afdelingshoofd in de PI
Heerhugowaard), Koen (afdelingshoofd in de PI
Leeuwarden), Janke (bedrijfsmaatschappelijk werker) die allen signaleerden, vertrouwen hadden
en hulp inschakelden en uiteraard Frank Bos! Mijn
vertrouwenspersoon van Justitievakbond Juvox.

Maar ik ben er nog niet
“Nog altijd ben ik gewikkeld in een rechtszaak met DJI
er loopt namelijk nog een smartengeldprocedure.

En als laatst niet te vergeten: Patricia, mijn partner. Zij is thuis mijn steun en toeverlaat geweest
en ik ben haar daar zeer dankbaar voor.

Door Cindy Willemsen

We ontmoetten elkaar destijds in de Koepelgevangenis in Arnhem. Allebei werknemer, hij complexbeveiliger, ik communicatieadviseur. Na drie
maanden merkte ik op dat het met hem niet lekker
ging. Niet lekker in de zin van slecht slapen, slecht
humeur, en nog een aantal andere verschijnselen
die niet onder ‘normaal’ gedrag geschaard konden worden.

Ik besef me dat het voor ons een uitzonderlijke situatie was dat wij allebei binnen een locatie werkzaam waren en dat ik door mijn positie binnen
de inrichting ook een goede band had met zijn
leidinggevende. Hij heeft mij, met toestemming,
vanaf het begin benaderd over het traject dat
doorlopen moest worden i.v.m. zijn verzuim. Zodoende kon ik ook aanwezig zijn bij het gesprek
met de maatschappelijk werker.
En soms lopen dingen zoals het moet zijn. Deze
maatschappelijk werker had namelijk werkervaring bij Defensie.
Zij hoorde zijn verhaal aan, maar ook mijn kant
ervan. Aan het eind van het gesprek vroeg ze ons
of wij wel een gehoord hadden van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). De geconstateerde symptomen en de kennis vanuit haar ervaring
maakten dat zij er vrijwel zeker van was dat de
uitzending naar Bosnië mogelijk oorzaak kon zijn
van zijn huidige problemen.
Hij, defensieman in hart en nieren, had daar ernstige twijfels over. Hij was toch zeker geen mietje.
Hoe lang geleden was dat wel niet? Nee, dat kon
het niet zijn.

“Hij was toch zeker geen
mietje. Hoe lang geleden
was dat wel niet? Nee, dat
kon het niet zijn.”

Wat er met hem aan de hand was? Geen idee.
Feit was dat hij met lood in de schoenen naar het
werk ging. Zich steeds vaker moest ziekmelden,
maar niet kon aangeven waar de zere plek zat.
Doordat dit meerdere keren gebeurde, moest hij
uiteraard bij de bedrijfsarts komen. Maar ook de
bedrijfsarts wist niet goed wat hij met de situatie aan moest. Was het de recentelijke scheiding,
was het zijn jeugd? Vervolgstap; maatschappelijk
werker van DJI ingeschakeld.

Maar na aandringen van de maatschappelijk werker en van mij, toch maar het zorgtraject van het
Landelijk Zorgloket Veteranen (LZV) in gedoken.
Een lang traject, veel loketten en zeer intensieve
begeleiding volgden. Te veel om hier te beschrijven. Ook nog de afhandeling op het werk. Want
daar heb je nog steeds een verantwoordelijkheid.
Zijn hoofd stond daar niet naar, die stond op
‘overleven’.

“Wat er met hem aan de
hand was? Geen idee.”

Vanwege de goede band met zijn leidinggevende mocht ik daar bemiddelend in zijn. Hij hoefde
niet naar het werk te komen, handelde telefonisch
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zaken af en ik zorgde voor de afhandeling van de
papieren die nu eenmaal nodig zijn om een dergelijk verzuimtraject in goede banen te leiden.
Ik behoor tot het zogenaamde ‘thuisfront’. Het o
zo belangrijke thuisfront. We vergeten wel eens
dat een medewerker ook nog een gezin heeft
waarin van alles van hem verwacht wordt. Waar
mogelijk een vrouw en kinderen zijn. Een thuisfront dat veelal niets afweet van de inhoud van
het werk van de medewerker. Want wat op het
werk gebeurt, dat blijft daar en daar praat men
thuis niet over. Werk = werk en thuis = thuis.

“We vergeten wel eens dat
een medewerker ook nog een
gezin heeft waarin van alles
van hem verwacht wordt.”
En dat is waar PTSS veelal begint… Niet praten
over je problemen, dus niet kunnen verwerken
van je problemen.
Maar het thuisfront heeft dan dus ook geen idee
wat er aan de hand kan zijn, waarom partner en
wellicht papa/mama zo raar reageert. Waar men
zo slecht slaapt en kortaf is. Waarom men geen
energie meer heeft om leuke dingen te doen en
op de bank voor de tv in slaapt valt.
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als je net 40 bent. Nooit meer werken. Het gevoel
‘afgedankt’ te zijn door de maatschappij. Maar aan
de andere kant ook nooit meer iets moeten waar
druk op ligt. Dat gaat natuurlijk niet altijd op, maar
het feit dat je niet vroeg op moet staan, om naar je
werk te moeten, waar je moet voldoen aan wensen
en eisen, waar je moet presteren, waar druk bestaat.
Het is voor iemand die niet te maken heeft met
deze psychische ziekte niet voor te stellen. Ook
niet voor mij als partner. Ik kan het proberen te
snappen, maar helemaal begrijpen zal ik het nooit.
Gelukkig maar, denk ik dan.

Mijn drijfveer om ons verhaal in een notendop met
jullie te delen, is de hartenkreet die ik als titel heb
gekozen: vergeet ons niet! Het thuisfront van de medewerker. Vanuit goed werkgeverschap. Niet om je
nog meer werk op de hals te halen, maar juist om het
traject zorgvuldiger en beter te doorlopen. Ik prijs
ons gelukkig dat we dit zo hebben kunnen doen.
Ik ken uit mijn lotgenotencontacten echter ook
veel meer situaties waarbij de werkgever niet
zo meewerkend was. Dat maakt het alleen maar
moeilijker en mogelijk nog traumatischer voor de
medewerker én hun naasten! Er kan nog veel geleerd worden….

Het is mogelijk dat mijn verhaal vragen of
gevoelens oplevert.
Als veteraan en thuisfront kun je contact
opnemen met het Veteranenloket.
Het Veteranenloket is 24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar.
Bel 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar
info@veteranenloket.nl.

Omdat het niet te begrijpen is, is het voor een
leidinggevende binnen onze inrichtingen daarom
lastig om met medewerkers om te gaan die moeten dealen met dit soort problematiek. PTSS kan
ontstaan door allerlei oorzaken, maar rode draad
is: iemand heeft iets meegemaakt waarbij hij of
zij zelf of iemand in hun omgeving een zeer ingrijpende, vaak levensbedreigende gebeurtenis
hebben doorstaan. Een gebeurtenis die iemand
niet zomaar kan verwerken.
Ik heb geleerd dit je niet kunt oordelen of een
dergelijke gebeurtenis erg genoeg was om daar
een trauma van over te houden. Dit is voor ieder
individu anders.
Neem dergelijke klachten dan ook altijd serieus en trek bij vermoedens tijdig aan de bel!
De medewerker zal mogelijk zelf nog niet eens bewust zijn van zijn klachten.

Ik werd door mijn relatie met een veteraan ineens
thuisfront. Geen idee wat er allemaal gebeurd
was in zijn verleden bij defensie en geen idee wat
mij nog te doen stond.
Hij stond gelukkig welwillend tegenover het feit
dat ik mee wilde naar zijn gesprekken. Ik wilde
dat, niet in de laatste plaats omdat ik thuis pas
echt zag hoe het met hem ging. Vroeg iemand
dat buiten aan hem hoe het ging, dan was het
standaard ‘ja goed hoor’. Leven achter een masker is namelijk zo veel gemakkelijker dan anderen
(en jezelf) confronteren met de werkelijkheid.

Justitie is een organisatie waarbij er genoeg voorvallen zijn die mogelijk kunnen leiden tot psychische problemen. Voorvallen waarbij het met name
zaak is om deze goed na te bespreken. Gelukkig
zijn er nazorgteams aanwezig, maar zoals ik al zei,
vaak vindt iemand dat er niks aan de hand is. En
dat kan op het moment dan best zo zijn! Maar
mogelijk volgt er tijden later een situatie die ongemerkt toch weer wat aanwakkert. Onderschat
de impact van een voorval niet! Hoe groot of klein
deze in jouw ogen ook was.

Ik kan een boek schrijven over wat we allemaal hebben meegemaakt in het begeleidingstraject. Wat
betreft zijn werk bij justitie hebben we dat dankzij de intensieve begeleiding van leidinggevende,
maar ook zeker de re-integratieadviseur, goed
kunnen afronden. Hij is uit dienst getreden, volledig afgekeurd door het UWV. Een harde conclusie

“Justitie is een organisatie
waarbij er genoeg voorvallen
zijn die mogelijk kunnen
leiden tot psychische problemen.”
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Door: Samantha Velders

Juvox - Woordzoeker
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Justitievakbond Juvox professionaliseert.
Zo werken we aan een nieuwe huisstijl en heeft ons magazine een nieuwe look gekregen, maar op
de achtergrond gebeurt er nog veel meer!

Momenteel draait Justitievakbond Juvox een pilot
genaamd Juvox 2.0. Concreet betekent Juvox 2.0
een nieuwe verenigingsstructuur. In deze nieuwe
verenigingsstructuur is alles erop gericht om de
lijnen met onze leden nog korter te maken. Want
wij zijn een vereniging ‘van leden, voor leden’.

”In deze nieuwe verenigingsstructuur is alles erop gericht
om de lijnen met onze leden
nog korter te maken.”
In deze nieuwe structuur werken we niet meer met
verschillende regionale secties maar werken we
aan de hand van de verschillende organisaties die
wij als Justitievakbond Juvox vertegenwoordigen.
Justitievakbond Juvox is namelijk een vakbond die
medewerkers vanuit alle organisaties hangende
onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid vertegenwoordigt. Om wat voorbeelden te noemen:
> Dienst Justitiële Inrichtingen [DJI]
> Openbaar Ministerie [OM]
> Raad voor de Rechtspraak [RvdR]
> Raad voor de Kinderbescherming [RvdK]
> Centraal Justitieel Incassobureau [CJIB]
> Immigratie- en Naturalisatiedienst [IND]
> Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V]
> Autoriteit Persoonsgegevens
> etc.
Je zal begrijpen dat ieder van de bovengenoemde organisaties eigen actualiteiten, problemen en arbeidsomstandigheden hebben. De werkomstandigheden van
een DJI-lid zijn niet te vergelijken met die
van een OM-li en die van een CJIB-lid ook
niet met die van een IND-lid.
En juist op die grote verschillen richten
wij onze vereniging in. We praten en delen dus voornamelijk met de kaderleden
vanuit de eigen organisaties.
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Rollen en functies binnen de vereniging
Zoals je in de organisatiestructuur kan zien, halen
wij de onderwerpen die in de decentrale overleggen besproken dienen te worden vanuit onze
leden; oftewel onze Vertegenwoordigers. Het is
onze grote wens om vanuit iedere locatie minimaal
een vertegenwoordiger aan te stellen. Uiteraard
halen we ook de informatie vanuit al onze leden
op door middel van enquêtes, polls, stemmingen
en uiteraard uit onze mailbox (info@juvox.nl).
Wij hebben nog steeds
vacatures. Wil jij meestrijden voor de belangen van
jouw collega’s? Kijk op
onze website www.juvox.nl
of scan QR-code hiernaast
voor de openstaande vacatures en wacht niet te lang
met reageren!

VIND DEZE WOORDEN
JUVOX

STRIJDEN

INDIVIDUEEL

JUSTITIE

VERTEGENWOORDIGER

BEMIDDELEN

BELANGEN

VAKBOND

HOOFDBESTUUR

COLLECTIEF

VEILIGHEID

LEDENRAAD

CONFLICT

CAO
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Wij zijn nieuw
worden van een vakbond, had ik vriendelijk naar
je gelachen en ervoor bedankt. Waarom zou ik lid
worden van een vakbond? Werken bij het Rijk [ik
kwam vanuit het bedrijfsleven], dan ben je toch
ontzettend beschermd, je bent een ambtenaar!
Daarnaast; ik heb toch een rechtsbijstandverzekering?

Samantha Velders – van de Goede
Secretaris

Ik loop inmiddels al even mee met het bestuur
van Justitievakbond Juvox. In 2019 trad ik toe tot
de redactiecommissie en heb ik voor mijn DJI-collega’s het onderzoek ‘Hoe veilig voel jij je op de
werkvloer?’ mogen opzetten. Vervolgens ben ik
gewezen op de vacature die was opengesteld
voor hoofdbestuurslid DJI binnen Justitievakbond Juvox. Ik solliciteerde ‘and so it happened’.
Vanaf mei 2020 heb ik eerst een jaar als aspirant
bestuurslid mogen functioneren om vervolgens bij
tevredenheid van beider kanten door het bestuur
en de ledenraad in mei 2021 formeel benoemd
te worden. Dat is gebeurd en daarbij kwam ook
direct de benoeming in functie: secretaris van de
vereniging.

Een vakbond is er om de rechten van de werknemer te beschermen. De vakbond onderhandelt
voor jou met de werkgever over de cao en behartigt hierbij jouw belangen (collectief).
Hetgeen Justitievakbond Juvox uniek maakt:
deze vakbond behartigt naast de collectieve- ook
jouw individuele belangen. Dit is onze corebusiness! Bijvoorbeeld bij een [dreigend] conflict met
jouw leidinggevende of werkgever. Dit doen juridisch onderlegde Juvox-belangenbehartigers
samen met een arbeidsrechtadvocaat.

Met meer dan 30 jaar ervaring binnen de ‘justitiewereld’ op zak hoop ik mijn bijdrage te gaan
leveren in de doorontwikkeling van een bond die
het belang van haar leden vooropstelt.
Als ‘ervaringsdeskundige’ meen ik te beschikken
over het juiste beeld in relatie tot wat samenwerking (op zowel individueel als teamniveau) vraagt
en tot succesvol maakt. Het serieus nemen van
degene die tegenover je zit is daarin voor mij cruciaal. Goed luisteren, hoogwaardig adviseren zijn
daarin voor mij belangrijke aspecten.
Als hoofdbestuurder mag je op mij rekenen als
betrouwbaar partner, constructief kritisch maar altijd handelend vanuit verbinding en het belang
vooropstellend.
Ik kijk uit naar onze samenwerking!

De ervaring binnen het JenV-werkveld van deze
belangenbehartigers en bestuurders is voor mij
de voornaamste reden om lid te worden van Justitievakbond Juvox en ook om mee te besturen.
Ik zal mezelf, daar waar ik dit kan 1000% inzetten
voor de belangen (zowel individueel als collectief)
van onze leden en collega’s.

NIEUW:
We zijn online! Juvox-app

Recent is onze Juvox-app online gegaan! Heb jij
deze al gedownload? De app is beschikbaar via
Google Play-store en de App Store.
Via het bij ons bekende e-mailadres hebben
wij recent jouw persoonlijke inloggegevens gestuurd. Met deze inloggegevens kun je inloggen
in jouw persoonlijke omgeving in de Juvox-app
maar met deze gegevens kun je ook inloggen via
de computer. Op deze manier kun je jouw gegevens altijd makkelijk up-to-date houden.
Geen gegevens ontvangen? Stuur dan een e-mail
(voorzien van jouw voor- en achternaam, geboortedatum en SAP-personeelsnummer) aan
info@juvox.nl. Dan ontvang je van ons nieuwe
inloggegevens.

Ingrid Peters

Wij hebben vacatures!

Hoofdbestuurslid

Mijn portefeuilles zijn op dit moment: Bestuurlijke
ondersteuning | GO DJI | Ledenwerving | Ledenadministratie | Cao Rijk | Communicatie | (Sociale) Media | Jong Juvox i.o.| Redactie Magazine

Net als Ad ben ook ik sinds 4 november officieel
hoofdbestuurder van Justitievakbond Juvox.
Ik heb Rechten en Godsdienstwetenschappen
gestudeerd, en ben via de commerciële wereld
(vermogensbeheer) en de politie beland bij het
Openbaar Ministerie, waar ik inmiddels ook alweer bijna 15 jaar werk.

Wat meer over mij
Voor de leden (en nog-niet-leden) die mij niet
kennen: ik ben Samantha. Ik luister ook naar: Sam
of Sammie.
Ad Kollau
DJI zit in mijn DNA. Als dochter van een PIW-er
en zusje van hoofd D&R was de kans wel aannemelijk dat ook ik, ‘als ik later groot zou zijn’, mijn
sporen zou gaan verdienen binnen deze bijzondere organisatie. Zo geschiedde… In 2009 trad ik
in dienst van DJI.
Overstag;
lid worden van Justitievakbond Juvox
Als je mij 5 jaar geleden had gevraagd om lid te
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Tijd om me nader voor te stellen:
Mijn periode als aspirant bestuurslid zit erop!
Sinds 4 november jl. mag ik mijzelf hoofdbestuurder van de Justitievakbond Juvox noemen. Dit
maakt me trots!
Immers deel te mogen uitmaken van een ‘club’
die toegankelijkheid, expertise en haar leden
vooropstelt is een voorrecht.

In het dagelijks leven houd ik me binnen het
Openbaar Ministerie bezig met de samenwerking
tussen de verschillende organisaties die de wereld veiliger kunnen maken. Dan moet je denken
aan de Raad voor de Kinderbescherming, Politie,
Reclassering, Halt en Slachtofferhulp Nederland.
“In je eentje ga je sneller, samen kom je verder”
is een motto waar ik me goed in kan vinden. Voor
mij is dat ook waar Juvox voor staat. Al houd ik
ook wel van een beetje tempo op zijn tijd :-)

Wil jij meestrijden voor de belangen van jouw collega’s? Kijk
op onze website www.juvox.nl
of scan de QR-code hiernaast
voor de openstaande vacatures en wacht niet te lang met
reageren!
Wij zoeken:
Hoofdbestuurslid - Raad voor de Rechtspraak
Hoofdbestuurslid - Dienst justitiële Inrichtingen
Hoofdbestuurslid - Overige JenV-organisatie
(IND, RvdK, DT&V en CJIB)
Vertegenwoordigers -

Binnen diverse JenVorganisaties en locaties.

Ben jij strijdvaardig, constructief en denk jij dat je
geschikt bent voor deze nevenfunctie? Stuur ons
dan snel jouw motivatie en CV naar info@juvox.nl.
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Onze vertegenwoordigers

Onze nieuwe cao

Weten wie jouw locatievertegenwoordiger is van Justitievakbond Juvox? Dit zijn onze vertegenwoordigers op de verschillende JenV-locaties!

Negen maanden nadat de vorige cao afliep bereikten de bonden en werkgever Rijk een resultaat van
onderhandelingen. Het waren moeizame onderhandelingen.

Aishel
Dienst Justitiële Inrichtingen
PI Lelystad
a.gumbs@juvox.nl

Openbaar Ministerie
Muriel
Openbaar Ministerie
Midden Nederland
m.van.vuure@juvox.nl

Dienst Justitiële Inrichtingen
Danielle
Dienst Justitiële Inrichtingen
PI Rotterdam
d.vdheide@juvox.nl
Kathy
Dienst Justitiële Inrichtingen
Detentiecentrum Schiphol
k.kristof@juvox.nl
Mesudiye
Dienst Justitiële Inrichtingen
PI Heerhugowaard
m.altintas@juvox.nl
Jacques
Dienst Justitiële Inrichtingen
Oostvaarderskliniek
j.meuleman@juvox.nl
Erica
Dienst Justitiële Inrichtingen
PI Arnhem
e.fritsema@juvox.nl
Dennis
Dienst Justitiële Inrichtingen
Dienst Vervoer- en Ondersteuning
d.koning@juvox.nl
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Jan
Openbaar Ministerie
Arrondissementsparket Arnhem
j.dejong@juvox.nl
Evert
Openbaar Ministerie
Arrondissementsparket Arnhem
e.vanderwal@juvox.nl
Melek
Openbaar Ministerie
Arrondissementsparket Midden-Nederland
m.kombe@juvox.nl

Raad voor de Rechtspraak
Ria
Raad voor de Rechtspraak
Rechtbank
r.weber@juvox.nl
Irma
Raad voor de Rechtspraak
Rechtbank Amsterdam
i.debueger@juvox.nl
Jan
Raad voor de Rechtspraak
Rechtbank Noord-Holland
j.zwaan@juvox.nl

Loon
Je ontvangt met ingang van 1 juli 2021 een loonsverhoging van 2%. De werkgever Rijk betaalt in
december de loons- verhoging over de maanden
juli tot en met december in een keer uit. Daarnaast krijg je ook een eenmalig brutobedrag van
€ 300,-. Deze € 300,- ontvang je bij een volledige werkweek. Ook dit bedrag betaalt de werkgever in december uit. Werk je in deeltijd? Dan
wordt de € 300,- aangepast aan het aantal uur
dat je werkt. De cao loopt van 1 januari 2021 tot 1
april 2022. Dat is in totaal 15 maanden.
Thuiswerkvergoeding
Vanaf 1 januari 2022 ontvang je € 2,- netto per
dag voor elke dag dat je thuiswerkt. Voor 2021
geldt een overgangsjaar. De werkgever Rijk betaalt voor dit hele jaar een vergoeding van € 430,netto. Dit geldt echter niet voor medewerkers die
in opdracht van de werkgever hun werk hoofdzakelijk op een werklocatie uitvoerden.
Verdubbeling aanvullende vaste toelage onregelmatige dienst
Het grootste deel van de medewerkers die gedurende de coronacrisis moes- ten doorwerken op
hun werklocatie, werkten ook in onregelmatige
dien- sten. Een extra vergoeding voor deze groep
was een hard onderhandelings- punt voor de AC
Rijksvakbonden. Dat heeft geleid tot de afspraak
dat in 2021 de aanvullende vaste toelage onregelmatige dienst eenmalig wordt verdubbeld.
Het maandbedrag gaat in deze 12 maan- den van
€ 37,50 naar € 75,-. De werkgever Rijk betaalt dit
in december uit. Dat is in totaal een brutobedrag
van € 450,-.
Hybride werken
Hybride werken is een manier van werken waarbij
je de ruimte krijgt om te kiezen hoe, wanneer en
waar je wilt werken: op kantoor, op locatie, thuis
of elders. Hoe dit in praktijk eruit gaat zien, weten
vakbonden en werkgever Rijk nog niet. Zij gaan dit
daarom op de voet volgen om te kijken of de cao
goed aansluit op deze nieuwe manier van werken.
Vooruitlopend hierop zijn nu alvast de volgende

afspraken gemaakt:
Voor thuiswerkers vergoedt de werkgever Rijk:
> een beeldscherm (maximaal € 182,-)
> losse muis (maximaal € 28,-)
> los toetsenbord (maximaal € 32,-)
> voetensteun (maximaal € 60,-)
> een laptop- houder (€ 60,-).
En verder wordt:
> een bureaustoel door de werkgever in bruikleen gegeven.
> er vijfjaarlijks door de werkgever € 750,- beschikbaar gesteld voor de inrichting en stoffering van de thuiswerkplek. Daarnaast kan je
ook nog een brutobedrag van € 750,- uit jouw
IKB-budget besteden, die je netto mag inzetten voor de inrichting en stoffering van jouw
thuiswerkplek. Op deze manier betaal je geen
belasting over dit bedrag. De beide bedragen
kan je gedurende deze vijf jaar ook in gedeelten opnemen.
> heb je het recht om onbereikbaar te zijn voor
jouw leidinggevende en collega’s buiten werkuren, behalve onder bijzondere urgente omstandigheden.
Periodieke verklaring omtrent gedrag
Op dit moment moeten alle nieuwe medewerkers die bij het Rijk gaan werken, een verklaring
omtrent gedrag overhandigen (VOG). Een nieuwe mede- werker ontvangt een VOG indien geen
strafbare relevante feiten bekend zijn, die een
bezwaar vormen om de functie uit te voeren. Op
deze manier kunnen criminelen niet aan het werk
gaan binnen het Rijk.
Toch komt het soms voor dat medewerkers informatie over de organisatie en collega’s doorspelen naar criminelen. Om deze reden introduceren
bonden en werkgever Rijk de mogelijkheid om
voor specifieke functies één keer per vier jaar een
VOG te eisen. Hierdoor weet de werkgever of
de medewerker ook na binnenkomst nog steeds
geen belangrijke strafbare feiten heeft gepleegd.
Het periodiek eisen van een VOG is een zware
en ingrijpende maatregel die enkel kijkt naar me-
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dewerkers die al met justitie in aanraking zijn gekomen. Voor een goed integriteitsbeleid is meer
nodig. Daarom moet de werkgever over het totale beleid – inclusief de aan te wijzen functies voor
deze periodieke VOG – overleggen met de bonden in het departementaal overleg.
Een VOG is gebonden aan de functie die iemand
wil uitoefenen. Zo kan een VOG geweigerd worden voor iemand met een chauffeursfunctie, na bijvoorbeeld een zwaar vergrijp in het verkeer, terwijl
ditzelfde vergrijp geen gevolgen had gehad voor
iemand met een kantoor- baan. Als er bij een medewerker een VOG wordt geweigerd, kan het dus
soms zijn dat er andere functies binnen het Rijk zijn
waar deze persoon wel weer aan het werk kan.
Daarom spreken bonden en werkgever af dat de
werkgever probeert om alle medewerkers die
geen VOG krijgen voor hun functie te herplaatsen
op een andere functie. De medewerker moet bij
herplaatsing wel een nieuwe VOG aan- vragen.
De medewerker die geen VOG ontving vanwege
criminele activiteiten zal ook voor de herplaatsingsfunctie geen VOG krijgen, terwijl de chauffeur met een verkeersdelict in het strafblad dan
wel een VOG ontvangt. Indien de herplaatsing
niet lukt, vraagt de werkgever aan de rechter om
ontslag van de medewerker. De rechter oordeelt
of het ontbreken van een VOG in dat specifieke
geval voldoende reden is om de medewerker te
ontslaan en of de werkgever wel voldoende heeft

Sfeerimpressie Juvox 2-daags congres

gedaan om de medewerker te herplaatsen op een
andere functie.
Verlofspaarregeling
Middels het IKB kan je verlofsparen om later langdurig verlof op te nemen. Op dit moment kan je
maximaal 50 weken verlofsparen. Deze 50 weken
worden uitgebreid naar 100 weken.
PAS
De PAS-regeling blijft ongewijzigd. Dat kregen de
bonden echter niet cadeau. Daarvoor moesten
de bonden hun wens opgeven om een bepaalde groep mede- werkers eerder met pensioen te
laten gaan. De wet maakt het mogelijk dat werkgevers hun oudere werknemers maximaal 3 jaar
voor hun AOW-leeftijd een uitkering aanbieden
ter hoogte van de AOW. Deze wet geldt tot 31
december 2025. Daarom is er wel tijdsdruk om
hierover afspraken te maken. De werkgever Rijk
was echter alleen bereid om hierover afspraken
te maken, indien de bonden bereid waren om de
PAS-regeling af te schaffen en te vervangen door
een algemene verlofregeling. Dat hebben de
bonden niet gedaan. De PAS-regeling is belangrijk voor een grote groep medewerkers en geldt
voor onbepaalde tijd, terwijl de mogelijkheid tot
vroegpensioen tijde- lijk is. De bonden besloten
om niet de structurele PAS-regeling op te geven
voor een tijdelijke regeling voor vroeg- pensioen.
Hoe dan ook: de PAS-regeling blijft bestaan.

Sfeerimpressie Juvox 2-daags congres
Professionalisering en digitalisering; zomaar wat thema’s waar Justitievakbond Juvox zich afgelopen
maanden druk bezig mee heeft gehouden. Met waar we vandaan kwamen, kunnen we nu zeggen dat we
al ver zijn gekomen. Een moderne ledenadministratie, een vernieuwde website en een eigen Juvox-app!
Maar het is belangrijk om te blijven ontwikkelen, leren en creëren.

Dit hebben we afgelopen 3 en 4 november dan
ook gedaan samen met al onze kaderleden!
“De saamhorigheid binnen de groep was
groot.”
Muriel
“Ik heb nu meer kennis over pensioenen dan
voorheen.”
Muriel
“Nadenken over Juvox 2.0, met als speerpunten: Ledenwerving, medezeggenschap, Juvox
Academie!”
Muriel
“Het waren twee leuke, leerzame en inspirerende dagen, waar ik met heel veel plezier op
terugkijk!”
Muriel
“Intensief dat was het wel. 2 drukke dagen
met een strak schema!”
Irma
“Het was een ervaring waar ik nog lang positief op kan teren.”
Irma
“Zelf werk ik op de strafgriffie Amsterdam als
AJM-er. Wat ik zeer prettig vond dat ik mijn
collega’s over het land verspreidt wat beter
heb leren kennen.”
Irma
“We hebben geleerd, gelachen en genoten!”
Irma
“De sfeer die er was en de band die de samen
hebben opgebouwd zal ten goede komen
voor Juvox.”
Irma
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“Ik heb genoten van 2 ontspannende en inspirerende dagen. We hebben een afwisselend programma voorgeschoteld gekregen waarbij er
gelukkig ook gedacht was aan voldoende ontspannende momenten. Het enthousiasme, zowel
bij de leden van het HB als bij de vertegenwoordigers en afgevaardigden, was zichtbaar aanwezig. In werkgroepen hebben we veel ideeën
bedacht hoe we met Juvox verder zullen gaan.
Belangrijk vind ik dat we snel gaan kijken welke
ideeën vervolg kunnen krijgen. Niet alle locaties
hebben b.v. een vertegenwoordiger binnen Juvox. Hoe kunnen we dat gaan realiseren? Wat dat
betreft is er nog veel werk te doen!”
Jan
“Een leerzame bijeenkomst van Justitievakbond
Juvox waarin ook de nieuwe werkwijze is besproken zodat we nog beter onze vrijwilligers werk
kunnen uitvoeren. De tweedaagse was heel goed
georganiseerd met een mix van inhoudelijke onderwerpen en praktische handvatten om meteen
op de werkplek in te kunnen zetten wat ik zeer
prettig heb ervaren. De dynamiek en humor van
de deelnemers zorgde ook voor luchtige dagen
in deze sombere maanden waarin we aan het tobben zijn met corona. Ook de quiz over werkzaamheden bij de Rijksoverheid en bij het ministerie
van Justitie en Veiligheid en uitleg over pension
van ABB met uitgebreide deskundig informatie
wat zeker nuttig was om je kennis weer bij te stellen en daardoor ik energie heb gekregen om door
te gaan met de werkzaamheden zodat de leden
gehoord worden.
Maar zonder de leden van JenV en hun signalen
kunnen we als vertegenwoordiger niet onze stem
laten horen bij de top van het ministerie. Het is
daarnaast ook van belang dat jongeren zich aansluiten bij Justitievakbond Juvox. Voor iedereen
raad ik aan om lid te worden omdat je dan verzekerd ben van goede zorg indien dit nodig is.”
Melek
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“De tweede dag moesten we in groepen uiteen om na te denken over Juvox wat er beter en/of anders
kan en er daarna een presentatie over geven. De reacties waren verfrissend onder andere dat er meer met
andere locaties gecommuniceerd moet worden. We kwamen erachter dat wat bij de ene PI niet mag het
in de andere weer wel mag. Wij werden allemaal dolenthousiast van alle ideeën die ineens ontstonden en
waar we nu mee aan de slag gaan. Al met al dus voor herhaling vatbaar.”
Ria
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VACATURES

Individueel Belangenbehartiger (IB)

(Aspirant) hoofdbestuurslid
J&V organisatie
Ben jij werkzaam bij een organisatie functionerend
onder het ministerie van Justitie en Veiligheid? En
heb jij interesse in een hoofdbestuursfunctie bij
de grootste vakbond voor medewerkers van het
ministerie van Justitie en Veiligheid? Dan zoeken
wij misschien jou!
Inhoud van de functie
Als aspirant hoofdbestuurslid ben je aanspreekpunt voor onze ‘vertegenwoordigers’ die werkzaam zijn bij verschillende J&V-organisaties.
Vertegenwoordigers zijn actieve vakbondsleden
die het hoofdbestuur voorzien in informatie en
van relevante ontwikkelingen en vice versa. Vertegenwoordigers zijn de ‘verbinding’ met onze
leden.
Naast de maandelijkse hoofdbestuursvergaderingen en de tweemaandelijkse vertegenwoordigers-vergaderingen, bestaat de mogelijkheid
om als gesprekspartner aan te sluiten bij de JenV
decentrale overleggen. Samen met een aantal andere vakbonden behartigt Justitievakbond Juvox
hier de collectieve belangen van alle J&V-medewerkers.
Er bestaat een mogelijkheid om binnen het
hoofdbestuur een of meerdere portefeuilles toegewezen te krijgen. Dit is afhankelijk van de achtergrond van kandidaat en gaat natuurlijk in goed
overleg met de overige hoofdbestuursleden.
Bezit jij:
- hbo werk-en denkniveau;
- gezonde dosis energie;
- een gezondverstand.
Ben jij:
- werkzaambijeenJ&V-organisatie(must);
- lid van Justitievakbond Juvox
(of bereid om lid te worden);
- een teamspeler;
- communicatief (schriftelijk en mondeling)
vaardig;
- een strategische denker;
- een ‘doener’;
- kritisch;
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- flexibel en loyaal (bijv. bij een meerderheid
van stemmen genomen besluiten buiten het
hoofdbestuur te verdedigen);
- misschien al ervaren op bestuurlijk niveau om
goed te kunnen opereren in het werkveld van
de collectieve en/of individuele belangenbehartiging;
- integer en betrouwbaar.
Solliciteren
Heb jij na het lezen van deze vacature nog steeds
interesse in de hoofdbestuursfunctie? Mail dan
jouw motivatiebrief en curriculum vitae naar:
algemeen@juvox.nl (o.v.v.: HB-JENV0721)
Selectieprocedure
Na sluiting van de reactietermijn vindt er een
briefselectie plaats. Voldoe jij aan onze verwachtingen, dan word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met een sollicitatiecommissie.
Ben jij de kandidaat bent die wij zoeken, dan
word je voor de duur van minimaal 1 jaar aangesteld als aspirant hoofdbestuurslid. Bij een jaar
goed functioneren, wordt een aspirant hoofdbestuurslid voorgedragen als kandidaat tijdens een
Algemene Ledenraadsvergadering (ALV).
Faciliteiten en vergoedingen
Onze vereniging bestaat uit enkel vrijwilligers. Dit
betekent dat men geen salaris ontvangt voor verrichte werkzaamheden.
Als actief vakbondslid kan men wel gebruikmaken
van buitengewoon verlof overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 4.5 cao Rijk. Voor (aspirant)
hoofdbestuursleden komt dit neer op 320 uur per
jaar.

Jouw collega’s Justitie en Veiligheid en onze leden bijstaan door het geven van advies en het
verlenen van (juridische) bijstand bij rechtspositionele kwesties op de werkvloer?
Inhoud van de functie
Als Individueel Belangenbehartiger (IB) ben jij het
eerste aanspreekpunt voor leden van Justitievakbond Juvox die vragen hebben over hun rechtspositie of advies willen over rechtspositionele kwesties.
Daarnaast sta je onze leden bij in hun werk zodra zij
in moeilijkheden zijn geraakt of dreigen te raken.
Dit kan op verschillende manieren:
- door het voeren van gezamenlijk gesprekken
met een lid en andere partij(en).
Bijvoorbeeld de werkgever;
- door middel van bemiddeling/mediation;
- door te zoeken naar mogelijke oplossingen
voor conflicten;
- door te onderhandelen;
- door het geven van tips en adviezen;
- door ondersteuning te bieden bij zakelijke
correspondentie;
- door, indien noodzakelijk, bijstand te verlenen
als raadsman/-vrouw tijdens (hoor)zittingen
gedurende procedures.

- communicatief (schriftelijk en mondeling)
vaardig;
- een strategische denker;
- tactisch;
- onderzoekend ingesteld;
- flexibel (leden werken en wonen in het hele land,
dit betekent dat er veel gereisd kan worden);
- integer en betrouwbaar?
Solliciteren!
Heb jij na het lezen van deze vacature nog steeds
interesse in de functie Individueel Belangenbehartiger? Mail dan jouw motivatiebrief en curriculum
vitae naar: algemeen@juvox.nl (o.v.v.: HB-IB0721)
Selectieprocedure
Voldoe jij aan onze verwachtingen, dan word je
uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met een
sollicitatiecommissie.
Faciliteiten en vergoedingen
Onze vereniging bestaat uit enkel vrijwilligers. Dit
betekent dat men geen salaris ontvangt voor verrichte werkzaamheden. Als actief vakbondslid kan
men wel gebruikmaken van buitengewoon verlof
overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 4.5
cao Rijk. Voor Individueel Belangenbehartiger (IB)
komt dit neer op 320 uur per jaar.

Bezit jij:
- hbo werk-en denkniveau;
- juridische kennis(rechtspositie) of ben je bereid
om jezelf hierin te verdiepen/te laten scholen;
- een gezonde dosis energie;
- een gezond verstand?

Naast het recht op buitengewoon verlof van de
werkgever heeft een Individueel Belangenbehartiger (IB) ook recht op uitstekende faciliteiten
waaronder een prima reiskostenvergoeding en
investeert Justitievakbond Juvox in jou als individueel belangenbehartiger zodat kennis en vaardigheden altijd actueel en op peil blijven.

Ben jij:
- werkzaam bij een J&V-organisatie;
- lid van Justitievakbond Juvox
(of bereid om lid te worden);

Vragen?
Wil je meer informatie over de functie van IB?
Neem dan contact op met Marcel Smit, voorzitter
Justitievakbond Juvox, voorzitter@juvox.nl

Naast het recht op buitengewoon verlof van de
werkgever heeft een hoofdbestuurslid ook recht
op uitstekende faciliteiten waaronder een prima
reiskostenvergoeding.
Vragen?
Wil je meer informatie over de functie van aspirant hoofdbestuurslid, neem dan contact op met
Marcel Smit, voorzitter Justitievakbond Juvox,
voorzitter@juvox.nl.
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