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Beste leden, 
 
Dit najaar, na onze acties en de totstandkoming van het gewijzigde Masterplan DJI in 
juni, is een groot Landelijk Actiecomité DJI bijeen geweest om de situatie bij DJI te 
evalueren. Dankzij de acties in het voorjaar zijn de bonden CNV Publieke Zaak,  
Abvakabo FNV en JUVOX er in geslaagd af te dwingen dat er zeven inrichtingen minder 
worden gesloten, waarmee 1.100 arbeidsplaatsen zijn gered, en het onzalige 
enkelbandjesplan is verlaten. Maar ondertussen staan er nog wel 18 inrichtingen op de 
nominatie om te worden gesloten, en zullen als gevolg van het Masterplan, 
reorganisaties plaatsvinden door heel DJI, met serieuze personele gevolgen. 
 
Tijdens deze bijeenkomst is eveneens gebleken dat de uitvoering van het Masterplan 
als chaotisch wordt ervaren. In veel inrichtingen wordt het verschillend uitgevoerd, en 
zijn er veel klachten. De klachten gaan ondermeer over misstanden betreffende 
werktijden, overtreding van roosters, het niet verlenen van (vakbonds-) verlof, 
personeelsbeleid, uitvoering van het Van Werk Naar Werk beleid, geweldsdelicten, 
intimidatie o.a. door leidinggevenden etc. 
Deze klachten kwamen en komen uit alle hoeken van het land. Omdat de bonden hier 
een goed beeld van willen hebben, is besloten om een digitaal meldpunt in te stellen 
genaamd: Meld misstanden DJI anoniem.  
 
Met de meldingen willen wij een goed zicht krijgen op de klachten binnen DJI, binnen de 
inrichtingen, maar ook binnen andere DJI onderdelen.  
 
Het in te vullen digitale formulier hebben wij voor wat betreft categorieën eenvoudig 
proberen te houden. De categorieën betreffen de volgende: 

• Misstand personeelsbeleid. Hieronder verstaan wij o.a. ziekteverzuimbeleid, 
beoordelingsbeleid, beloningsbeleid maar ook disciplinaire sancties etc. 

• Misstand Van Werk Naar Werk beleid. Hieronder wordt verstaan klachten met 
betrekking tot de uitvoering van het VWNW beleid. Zoals het onderzoek, het 
plan, de begeleiding, de mogelijkheden voor opleiding, om mobiel te zijn etc. 

• Misstand Geweldsincidenten. Hiermee wordt vooral bedoeld fysiek geweld 
van gedetineerden naar personeel, of derden naar personeel, maar ook onder 
personeel onderling. 

• Misstand Intimidatie. Intimidatie van gedetineerden, maar ook van bijvoorbeeld 
leidinggevenden, of intimidatie van personeel onderling. 

• Misstand Dienstongevallen. Dus ongelukken en ongevallen tijdens de dienst 
waarbij vooral ook de oorzaak aan gegeven moet worden. Onveiligheid etc. 

• Misstand Overtreding arbeidstijdenwet, overwerk en verlofregelingen. 
Hieronder kan ook worden verstaan het zich niet houden aan afgesproken 
roosterbeleid, het niet toekennen van bijzonder verlof zoals vakbondsverlof etc. 
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• Anders, namelijk. Dit spreekt voor zich. Als er een misstand is die niet onder 
een van de bovenstaande categorieën valt, maar je wilt het toch melden, kan 
dat hier.  

• Inrichting. We zijn natuurlijk benieuwd in welke inrichtingen of welke DJI 
organisatie onderdelen de misstanden zich met afname afspelen. 

 
Alles wat u invult blijft vertrouwelijk en anoniem. Voor wat betreft de laatste vraag, bij 
welke inrichting of DJI onderdeel u werkzaam bent, u hoeft dit natuurlijk niet in te vullen, 
maar bij het invullen blijft de melder altijd anoniem. Voor een goed beeld is deze 
informatie voor de bonden echter wel van groot belang. 
 
Als u van mening bent dat een misstand het waard is om te vermelden, dan is het 
dringende verzoek aan u die bepaalde categorie misstand online aan te vinken en 
heel kort en bondig toe te lichten wat de misstand betreft. De toelichting s.v.p. 
niet langer houden dan bijvoorbeeld de tekst van een tweet. 
 
Het gaat de bonden er vooral om een beeld te krijgen van de veiligheidssituatie, de 
arbeidsomstandigheden en de uitvoering van het personeelsbeleid en het VWNW beleid 
in brede zin.  
Op basis van deze gegevens kunnen we de hoofddirectie aanspreken, maar ook 
directies van de inrichtingen. Zo nodig kunnen we gerichte actie ondernemen om de 
misstand op te heffen. De webpagina kunt u vinden op het adres:  
http://www.mijnvakbond.nl/Meld-misstanden-DJI-Justitie?referrer=266 
 
De drie bonden hopen en rekenen op uw medewerking. 
 
U bent in de gelegenheid om het formulier in te vullen tot 1 maart 2014. 
 
Stel uw collega’s s.v.p. ook in kennis van deze webpagina. De webpagina is voor 
al het DJI personeel, ook niet-leden, bedoeld. 
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 
 
Mede namens de JUVOX en AbvaKabo FNV, 
 
 
Jorick de Bruin, 
Bestuurder Justitie 
CNV Publieke Zaak 


