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Vacature voor deeltijdfunctie van 
vakbondsvrijgestelde binnen Justitie  
 
Binnen de Rijkssector zijn op basis van CAO-afspraken een aantal zogenoemde 
vakbondsvrijgestelden actief voor CNV Publieke Zaak. Het gaat hier om rijksambtenaren 
die voor een deel van hun reguliere werkzaamheden ontheven zijn, voor het vervullen 
van kaderwerkzaamheden voor zijn of haar vakbond. De vakbondsvrijgestelde voert zijn 
of haar werkzaamheden uit onder de verantwoordelijkheid van de betrokken CNV-
bestuurder voor zijn of haar departement.  
 
Binnen Justitie is recentelijk een vacature ontstaan voor de positie van 
vakbondsvrijgestelde, doordat degene die de functie vervulde met pensioen is gegaan. 
Om die reden zijn CNV Publieke Zaak en het Landelijk Groepsbestuur (LGB) Justitie 
(waaronder ook DJI valt, waarbij de vorige functionaris werkzaam was) op zoek naar 
mensen uit de CNV Publieke Zaak achterban die geïnteresseerd zijn in het vervullen van 
deze functie. 

  

 
Vakbondsvrijgestelden worden in de regel voor 50% vrijgesteld van hun reguliere 
werkzaamheden voor het vervullen van vakbondstaken. Deze 50% vrijstelling wordt door 
het centrale ministerie gefinancierd, zodat voor dit deel van de werkzaamheden 
adequate vervanging op de werkvloer kan worden aangesteld. De arbeidsvoorwaarden 
en rechtspositie van betrokkene blijven gedurende de periode van vrijstelling verder 
onaangetast. Voor verdere informatie verwijs ik u graag naar het bijgevoegde 
Functieprofiel. 
 
Indien u wilt reageren op deze vacature, kan dat door middel van het sturen van een 
beknopte CV en motivatie naar CNV Publieke Zaak, t.a.v. Jolanda Korving 
(j.korving@cnvpubliekezaak.nl) voor 15 maart 2010. De sollicitaties zullen worden 
behandeld in een sollicitatiecommissie bestaande uit de CNV PZ bestuurder voor Justitie 
en vertegenwoordigers uit het LGB. 
 
Jorick de Bruin  
Bestuurder CNV Publieke Zaak  
& 
Murphy Martens  
Voorzitter Landelijk Groepsbestuur Justitie 
 
 

***ZIJN UW COLLEGA’S AL LID?*** 
VERMENIGVULDIGEN EN VERSPREIDEN 

 
Regiokantoren CNV Publieke Zaak: 
Assen  Apeldoorn Hilversum Rotterdam Eindhoven 
0592-390100 055-5264200 035-6264300 010-4787400 040-2171500 
 
 
 
 
Functie- en competentieprofiel Vakbondsvrijgestelde Rijksdienst  
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CNV Publieke Zaak 
(In LGB vastgesteld: 18-11-2009) 
 
Binnen de Rijkssector zijn op basis van CAO-afspraken een aantal zogenoemde 
vakbondsvrijgestelden actief voor CNV Publieke Zaak. Het gaat hier om Rijksambtenaren 
die voor een deel van hun reguliere werkzaamheden ontheven zijn, voor het vervullen 
van kaderwerkzaamheden voor zijn of haar vakbond. 
De vakbondsvrijgestelde voert zijn of haar werkzaamheden uit onder de 
verantwoordelijkheid van de betrokken CNV-bestuurder voor zijn of haar departement.  
Vakbondsvrijgestelden worden in de regel voor 50% vrijgesteld van hun reguliere 
werkzaamheden voor het vervullen van vakbondstaken, zoals hieronder beschreven. 
Deze 50% vrijstelling wordt door het centrale ministerie gefinancierd, zodat voor dit deel 
van de werkzaamheden adequate vervanging op de werkvloer kan worden aangesteld. 
Een vrijgestelde wordt telkens voor de periode van een jaar benoemd, met de 
mogelijkheid van een jaarlijkse verlening van de aanstelling. 
De arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van betrokkene blijven gedurende de periode 
van vrijstelling verder onaangetast. Hieronder worden het vanuit CNV Publieke Zaak 
vastgestelde functieprofiel en een algemene omschrijving van de werkzaamheden 
weergegeven, zodat potentiële kandidaten een inschatting van de werkzaamheden en 
benodigde competenties kunnen maken. 
 
Functiebeschrijving: 

• Een vakbondsvrijgestelde werkzaam voor CNV Publieke Zaak functioneert 
binnen de bestaande verenigingsstructuur en de overlegstructuur binnen de 
rijksoverheid. Dit houdt in dat van de vrijgestelde wordt verwacht dat hij of zij 
een actieve rol vervult binnen het Landelijk Groepsbestuur (LGB) van het 
betreffende departement en optreedt of op termijn gaat optreden als 
vertegenwoordiger van CNV Publieke Zaak binnen de overlegstructuur met de 
werkgever, zoals het Georganiseerd Overleg tussen werkgever en bonden (DGO) 
en de medezeggenschap (OR/DOR). Mogelijke onderdelen van de functie zijn: 

• Het bestuderen van overlegstukken en reorganisatievoorstellen en het 
inhoudelijk adviseren van de vakbondsbestuurder over deze stukken 

• Het samen met de bestuurder deelnemen aan formele overleggen, zoals het 
DGO 

• Het informeren van de leden over de ontwikkelingen binnen departement en 
rijkssector, o.a. door het schrijven van nieuwsbrieven en herkenbaar aanwezig 
zijn in de organisatie als aanspreekpunt voor CNV-leden en potentiële leden. 

• Het vervullen van een rol in het dagelijks bestuur van het LGB, als secretaris of 
voorzitter 

• Het begeleiden van OR-leden op het gebied van onderlinge afstemming, 
scholing, informatievoorziening, verkiezingen e.d. 

• Een inhoudelijke bijdrage leveren aan initiatieven op het gebied van 
ledenwerving en de ontwikkeling van het CNV Publieke Zaak-profiel binnen de 
rijksoverheid, waaronder het organiseren van bijeenkomsten, het voeren van 
OR-campagnes en het deelnemen aan werkgroepen 

• Het opbouwen en onderhouden van een informatie- en kennisnetwerk op het 
gebied van arbeids- en personeelsverhoudingen binnen departement en 
rijksdienst  

Profiel: 
• Kennis van de arbeidsverhoudingen bij de rijksoverheid en/of departementen 
• Bereid om deze kennis te onderhouden en verder te ontwikkelen 
• Bekendheid met en betrokkenheid bij CNV Publieke Zaak en haar 

uitgangspunten 
• HBO werk- en denkniveau (niet noodzakelijk formeel opleidingsniveau) 
• Gevoel voor het functioneren in een politiek bestuurlijke omgeving 
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden 
• Gericht op samenwerken en ledenbinding 

 


