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Gezamenlijk communicé vakbonden en GOR Gevangeniswezen over de ont-
wikkelingen rond het Masterplan Gevangeniswezen 2009-2014. 
 
Vakbonden en GOR wijzen Masterplan Gevangeniswezen af 

De Groepsondernemingsraad Gevangeniswezen, onderliggende ondernemingsraden 
en de vakbonden CNV Publieke Zaak, ABVAKABO FNV en BPSAG gaan niet akkoord 
met het huidige Masterplan Gevangeniswezen 2009-2014. Zij voorzien grote pro-
blemen als niet aan een aantal uitgangspunten wordt voldaan.  
 
1200 arbeidsplaatsen verdwijnen 

Op 19 mei heeft staatssecretaris Albayrak van Justitie het Masterplan Gevangenis-
wezen 2009-2014 gepresenteerd. Een plan met grote gevolgen voor veel medewer-
kers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Er moeten onder meer 1200 ar-
beidsplaatsen verdwijnen. De vestigingsplaatsen van gevangenislocaties die sluiten, 
en de sluitingsdatums, veroorzaken onoplosbare problemen voor het personeel. De 
sluiting van (half)open inrichtingen vernietigt specifieke deskundigheid en kwaliteit 
die in de toekomst in het kader van Modernisering Gevangeniswezen juist meer no-
dig is. 
 
Plannen aanpassen 

De Groepsondernemingsraad en de bonden vinden daarom dat de staatssecretaris 
de plannen zo moet aanpassen dat aan onderstaande uitgangspunten wordt vol-
daan: 
� Eerst vaststellen of alle personele problemen voortkomend uit het Masterplan 

oplosbaar zijn of oplosbaar gemaakt zijn. Hierna pas het Masterplan vaststellen 
en uitvoeren. 

� Eerst onderzoeken waar meer en minder beveiligde capaciteit nodig is en wat 
de rol van Veenhuizen, Noordsingel, Maashegge en Doetinchem daarbij kan zijn 
(huidige (Z)BBI’s, open/half open regimes). In afwachting daarvan blijven 
Veenhuizen, Maashegge, Noordsingel en Doetinchem in ieder geval open. 

� “Koste wat kost” de Belgen-deal laten doorgaan. 
� Omdat er vanaf 2013 – 2014 dringend behoefte is aan goed geschoold perso-

neel, de uitvoering van het plan zo inrichten dat personeel, deskundigheid en 
geschikte locaties behouden blijven. 

 
Paradox 

Op papier is er schijnbare overcapaciteit. Maar de harde werkelijkheid wordt geken-
merkt door feitelijke onderbezetting, onvoldoende gevulde roosters, te hoge werk-
druk en stelselmatig niet toestaan van verlof, onder meer veroorzaakt door de 
strenge vacaturestop. Voor een verantwoorde voortgang van werkzaamheden dienen 
onmiddellijk de volgende randvoorwaarden te worden gegarandeerd:  
� Er mag nooit sprake zijn van onderbezetting. Dat brengt veiligheidsrisico’s en 

een te hoge werkdruk met zich mee.  
� Juist nu moet er ruimte zijn voor gewone toekenning van verlof voor opleiding, 

vakantie, OR- en vakbondswerk.  
 
Op 10 september behandelen de leden van de vaste kamerscommissie voor Justitie 
voor de tweede maal het Masterplan Gevangeniswezen. 
 
Jorick de Bruin en Wim Kruijer 
Onderhandelingsdelegatie CNV Publieke Zaak
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Tijd voor een lidmaatschap? 
In economisch zware tijden is er geen betere investering dan een lidmaatschap van 
CNV Publieke Zaak. Met het Vitamine CNV Pakket heeft u meer zekerheid in handen. 
Met Vitamine CNV heeft u recht op gratis advies van CNV-medewerkers. Als CNV 
Publieke Zaak willen we u en uw collega's graag op de hoogte houden.  
U kunt deze nieuwsbrief per mail, of als kopie of via de prikborden verspreiden. U 
kunt zich aanmelden voor de mailnieuwsbrief op: j.korving@cnvpubliekezaak.nl on-
der vermelding van uw lidmaatschapsnummer.  
 
U kunt uw vakbondscontributie financieren door de in de IKAP regeling opgenomen 
mogelijkheden en u kunt daardoor ook een belastingtechnisch voordeel bereiken. 
 
Als nieuw lid willen wij u graag verwelkomen. U profiteert dan van alle voordelen die 
het lidmaatschap met zich meebrengt. Of vraag een informatiepakket aan. Kijk 
daarvoor ook op www.mijnvakbond.nl. 
Doen dus! 
  

Het laatste nieuws altijd op: 
www.mijnvakbond.nl 

       
 
 
 

✂✂✂✂-------------------------------------------------------------------------------------✂✂✂✂ 

BON VOOR MEER INFORMATIE 

Ik ben benieuwd naar wat CNV Publieke Zaak te bieden heeft! Stuur mij in-

formatie over het lidmaatschap 

 
Naam en voorletters: ---------------------------------------------------------------M/V* 
 
Adres: ---------------------------------------Postcode en woonplaats:------------------ 
 
Werkzaam bij (dienst of bedrijf):--------------------------------------------------------- 
 
Telefoonnr. werk:-----------------------------Telefoonnr. privé: ------------------------- 
 
 
Datum:-------------------                             ---------------------Handtekening: 

 
*doorhalen wat geen betekenis heeft 
 

 
 
Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: 
CNV Publieke Zaak, Antwoordnummer 600, 2508 VB Den Haag  
 


