Vacature voor drie leden voor de Commissie van Toezicht bij RJJI De Hunnerberg
De commissie van toezicht bij RJJI De Hunnerberg is op zoek naar drie leden (waaronder een
rechter/officier van justitie en een advocaat) met een brede maatschappelijke ervaring en
belangstelling.
De commissie van toezicht bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg bestaat momenteel
uit zeven leden. De Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen bepaalt dat de samenstelling van de
commissie zo breed mogelijk is. In ieder geval maken een met rechtspraak belast lid van de
rechterlijke macht, een advocaat, een deskundige op het gebied van de gedragswetenschappen en
een deskundige op het gebied van de pedagogische hulpverlening deel uit van de commissie. De
leden verrichten hun werkzaamheden volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Zij worden – behoudens
vacatiegeld en onkostenvergoeding – niet bezoldigd.
Eén keer per maand (doorgaans de tweede maandag van de maand) wordt er een beklagzitting
gehouden en vergaderd met de directie. Op de beklagzitting worden de klachten van de jongeren
behandeld door de beklagcommissie bestaande uit een voorzitter, twee leden en de secretaris.
De commissie heeft de taken bemiddeling en beklagzitting gesplitst. Er zijn leden die enkel
bemiddelen en leden die de beklagzittingen doen en het algemene maandcommissariaat.
In de vergadering worden de lopende zaken besproken en doen de maandcommissarissen verslag
van hun werkzaamheden. Daarnaast worden in de vergaderingen speciale thema’s behandeld, zoals
bijvoorbeeld onderwijs, behandeling en medische dienst.
De vergaderingen en beklagzittingen vinden momenteel digitaal plaats in verband met de
coronamaatregelen.
Taken van de commissie van toezicht
De naam zegt het in feite al: toezicht houden. Maar dat is niet het enige. De werkzaamheden bestaan
uit:
·
toezicht houden op de wijze waarop de jeugdige detentie moet ondergaan;
·
de vragen of klachten van de jeugdige aanhoren en in bemiddeling nemen of
·
de klachten behandelen via de beklagcommissie; en
·
zo nodig de Minister van Veiligheid en Justitie en de Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming informeren en adviseren over de wijze waarop de jeugdigen in de inrichting
worden bejegend.
De leden van de commissie van toezicht hebben altijd toegang tot de inrichting en tot alle afdelingen.
De leden van de commissie van toezicht hebben regelmatig persoonlijk contact met de jeugdigen en
stellen zich op de hoogte van het reilen en zeilen in de inrichting. Van commissieleden wordt verwacht
dat zij een onafhankelijke oordeelsvorming en professionele houding hebben, ruime maatschappelijke
ervaring hebben, positief kritisch zijn, problemen kunnen oplossen en waar mogelijk bemiddelen.
Leden worden benoemd voor een periode van 5 jaar en kunnen tweemaal worden herbenoemd.
Profiel lid
De commissie van toezicht bij RJJI De Hunnerberg zoekt kandidaten voor het lidmaatschap van de
commissie van toezicht en beklagcommissie. Hij/zij:
- kan goed luisteren, hoofd-van bijzaken onderscheiden en bij complexe zaken tot
besluitvorming komen;
- heeft een visie op mens en maatschappij.
Indien u belangstelling heeft voor deze functie kunt u uw brief en curriculum vitae voor 1 februari 2021
sturen aan mw. M.D. Willems-de Schouwer, secretaris van de Commissie van Toezicht bij RJJI De
Hunnerberg, postadres: Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, of per mail:
m.de.schouwer@rechtspraak.nl
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de maand februari 2021.
Voor nadere informatie over de vacature kunt u via bovengenoemd e-mailadres contact opnemen met
de voorzitter van de commissie van toezicht bij de RJJI De Hunnerberg, mw. mr. S.C.M. Vugts.

