Vacature Lid (psychiater) Commissie van Toezicht Justitieel Complex Zaanstad
Het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) heeft op 1 juni 2016 de deur voor gedetineerden geopend. Deze
nieuwe inrichting biedt plaats aan meer dan 1.000 justitiabelen, waaronder ook gedetineerde
psychiatrische patiënten. Voor hen is er speciale zorg in een inpandige kliniek, het Penitentiair
Psychiatrisch Centrum (PPC). De inrichting is multifunctioneel en flexibel in bestemming. Behalve het
PPC, de EZV en de luwte afdeling, zijn vrijwel alle cellen uitgevoerd als meerpersoonscel.
Kernwaarden van medewerkers en gedetineerden voor het JCZ zijn:
 Zelfredzaamheid
 Flexibiliteit
 Verantwoordelijkheid
 Samenwerking
 Integriteit
 Veiligheidsbewustzijn
 Mensgericht
De Commissie van Toezicht bij Justitieel Complex Zaanstad bestaat in totaal uit zestien leden. De wet
verlangt dat de samenstelling van de commissie zo breed mogelijk is en in ieder geval een rechter, een
advocaat, een medicus en iemand uit de kring van het maatschappelijk werk omvat. Indien de
commissie toezicht houdt op een inrichting of afdeling waar geneeskundige behandeling als bedoeld in
de wet wordt verricht, maakt ook een psychiater deel uit van de commissie. De leden verrichten hun
werkzaamheden onafhankelijk en onpartijdig. Zij worden – behoudens vacatiegeld en
onkostenvergoeding – niet bezoldigd en doen het werk in hun vrije tijd. Bij de Commissie van Toezicht
is een vacature ontstaan voor een psychiater.
Taken van de CvT zijn:
 Toezicht houden op de wijze waarop de vrijheidsstraffen ten uitvoer worden gelegd;
 Vragen of grieven van de gedetineerden aanhoren en in bemiddeling nemen;
 Klachten behandelen via de beklagcommissie;
 Zo nodig de Minister van Justitie en Veiligheid, de Raad voor Strafrechttoepassing en
Jeugdbescherming en de directeur van de inrichting informeren en adviseren.
De CvT vergadert iedere laatste donderdagmiddag van de maand volgens een vaste agenda, in
aanwezigheid van de directeur. Bij toerbeurt zijn de leden maandcommissaris, de beklagrechters
uitgezonderd. Beklagzittingen vinden meerdere keren per maand plaats. Twee keer per maand zijn de
zittingen meervoudig. U zult ongeveer zesmaal per jaar bij een beklagzitting aanwezig zijn.
Voor inlichtingen kunt u bellen met de secretaris van de Commissie van Toezicht mr. S.A. (Saby)
Samura op 06-11784194.
Uw sollicitatie en cv kunt u tot en met 21 maart 2018 per mail toezenden aan de secretaris van de
Commissie van Toezicht: cvt.rb-nho@rechtspraak.nl. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op:
28 maart 2018.

