Gezocht: Arts/medicus als lid van de Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting ‘de
Karelskamp’ te Almelo
Bent u arts/medicus en zou u als lid een bijdrage willen leveren aan de werkzaamheden van de
commissie van toezicht bij de Penitentiaire Inrichting ‘de Karelskamp’ te Almelo?
De commissie van toezicht bestaat uit 9 leden. In deze commissie zitten een medicus,
vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, een advocaat, een maatschappelijk werker, een
veiligheidsdeskundige en een gedragswetenschapper. De huidige medicus beëindigt zijn
werkzaamheden voor de commissie, omdat zijn zittingstermijn af loopt. De commissie is daarom op
zoek naar een arts/medicus die als lid een bijdrage wil leveren aan de taken en werkzaamheden:
a. toezicht houden op de wijze waarop de in de inrichting geplaatste gedetineerden worden
bejegend;
b. kennis nemen van de door de gedetineerde naar voren gebrachte grieven en klachten en het zo
nodig tot een oplossing brengen daarvan;
c. de behandeling van klaagschriften.
De commissie vergadert eenmaal in de maand, in aanwezigheid van de directeur en juridische
medewerker van de inrichting. Door persoonlijke contacten met de gedetineerden stelt de commissie
zich regelmatig op de hoogte van onder hen levende wensen en gevoelens. Bij toerbeurt treedt één van
de leden hiertoe als maandcommissaris op en houdt ten minste twee maal per maand in de inrichting
spreekuur. De gedetineerde kan bij de maandcommissaris terecht als hij een luisterend oor zoekt, maar
ook met zijn klachten of grieven, waarbij de maandcommissaris probeert te bemiddelen. De
maandcommissaris doet van zijn of haar werkzaamheden verslag aan de commissie en informeert
tevens de directeur hierover. Vanuit de commissie wordt tevens een beklagcommissie samengesteld,
die, afhankelijk van het aantal af te handelen klachten, eenmaal per maand zitting houdt. Aan de
commissie is een secretaris verbonden die geen lid is van de commissie.
Van commissieleden wordt verwacht dat zij een onafhankelijke, professionele houding hebben,
positief kritisch zijn, problemen kunnen verhelderen en waar mogelijk bemiddelen, maatschappelijke
ervaring hebben en om kunnen gaan met gedetineerden. De leden verrichten hun werkzaamheden
volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Zij worden – behoudens vacatiegeld en vergoeding voor reis
en verblijfkosten – niet bezoldigd en doen het werk in hun vrije tijd.
De leden van de commissie worden door de minister van Justitie benoemd en ontslagen. De
benoeming is voor een periode van vijf jaar (tussentijds ontslag is mogelijk) met tweemaal de
mogelijkheid van herbenoeming.
In verband met de samenstelling van de huidige commissie geniet een vrouw bij gelijke geschiktheid
de voorkeur.
Voor inlichtingen over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de huidige medicus van
de commissie van toezicht, drs. J. Meppelink, telefoonnummer 06-44840493.
Solliciteren kan tot en met 15 februari 2022 door een motivatiebrief met cv, onder vermelding van
‘sollicitatie CvT PI ‘de Karelskamp’ te Almelo’, toe te zenden aan de secretaris van de commissie van
toezicht, mevr. M. Bomans-Weekhout (e-mailadres: m.bomans@rechtspraak.nl en postadres: postbus
10067, 8000 GB Zwolle).

