Vacatures lid Commissie van Toezicht FPC de Oostvaarderskliniek
De Commissie van Toezicht bij FPC de Oostvaarderskliniek te Almere is op zoek naar twee nieuwe
leden waarvan één werkzaam is als rechter en één werkzaam is binnen het maatschappelijk veld.
De commissie van toezicht (hierna: de commissie) is een bij wet ingestelde groep personen die toezicht
houdt op het reilen en zeilen binnen een justitiële inrichting. Die justitiële inrichting betreft in dit geval
FPC de Oostvaarderskliniek. De Oostvaarderskliniek huisvest om en nabij 140 patiënten. De commissie
heeft als taak:
-

Toezicht houden op de wijze van tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming;
Het kennis nemen en behandelen van grieven en klachten van patiënten en indien mogelijk
daarin bemiddelen;
Het behandelen van klaagschriften van patiënten als beklagcommissie;
Het in voorkomende gevallen adviseren van de Minister van Justitie & Veiligheid, de Raad voor
Strafrechtstoepassing of de directeur van de inrichting over bovengenoemde onderwerpen.

Bij wet is vastgelegd dat de commissie in ieder geval bestaat uit een rechter, een advocaat, een
psychiater en een gedragsdeskundige met kennis van intramurale zorg voor geestelijk gestoorden. De
leden van de commissie van toezicht worden door de Minister van Justitie en Veiligheid benoemd voor
de duur van vijf jaar (tussentijds ontslag is mogelijk) met de mogelijkheid tot herbenoeming. De
commissie bij FPC de Oostvaarderskliniek bestaat momenteel uit 8 leden. De commissie wordt
ondersteund door een secretaris, werkzaam bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Zij
vergadert iedere tweede maandag van de maand om 15:00 uur in aanwezigheid van de directeur van
de FPC. De leden (met uitzondering van de voorzitter) zijn gemiddeld drie à vier keer per jaar voor een
periode van één maand maandcommissaris. De maandcommissaris bezoekt tweewekelijks de inrichting
waarbij hij/zij kennis neemt van de klachten en grieven van patiënten, bemiddelt zo nodig om tot een
oplossing te komen en stelt zich door persoonlijke contacten met de patiënten regelmatig op de hoogte
van de gang van zaken in de inrichting. Van de bevindingen doet hij/zij schriftelijk verslag aan de
commissie en de directeur. Daarnaast hebben de leden bij toerbeurt zitting in de beklagcommissie
bestaande uit drie leden, onder wie een voorzitter. De zittingen vinden eveneens op de tweede maandag
van de maand plaats voorafgaand aan de vergadering (meestal vanaf 13:00 uur) in de FPC de
Oostvaarderskliniek.
Toekomstig lid van de Commissie van Toezicht?
Profiel vacature 1 (rechter)
Hij/zij:
• is werkzaam als rechter en kan in de toekomst zowel de beklagcommissie als de vergaderingen
voorzitten;
• heeft een onafhankelijk en onpartijdige houding en kan zich op een positieve kritische wijze
opstellen;
• heeft sterke communicatieve vaardigheden;
• kan hoofd van bijzaken onderscheiden en bij complexe zaken tot besluitvorming komen;
• moet goed kunnen functioneren als toezichthouder en waar mogelijk kunnen bemiddelen tussen
de directie/personeel van de inrichting en patiënten;
• heeft een visie op mens en maatschappij.
Profiel vacature 2 (maatschappelijk veld)
Hij/zij:
• is werkzaam in het maatschappelijke veld van de forensische psychiatrie;
• heeft aantoonbare affiniteit met de forensische zorg en/of tbs;
• heeft sterke communicatieve vaardigheden;
• kan hoofd van bijzaken onderscheiden en bij complexe zaken tot besluitvorming komen;
• moet goed kunnen functioneren als toezichthouder en waar mogelijk kunnen bemiddelen tussen
de directie/personeel van de inrichting en patiënten;
• heeft een visie op mens en maatschappij.

De commissie werkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en daarbij zo veel
mogelijk digitaal. Als lid is het daarom van belang om te beschikken over een laptop of tablet waarop
de stukken kunnen worden geraadpleegd. De leden van de commissie ontvangen voor hun
werkzaamheden naast vacatiegelden een vergoeding voor reiskosten. Daarnaast kunnen
commissieleden gebruik maken van het aanbod van het Opleidingsinstituut van de Dienst Justitiële
Inrichtingen. Jaarlijks wordt een landelijke themabijeenkomst gehouden voor alle commissies van
toezicht.
Solliciteren kan tot en met 19 december 2021 door een motivatiebrief met cv, onder vermelding van
‘sollicitatie CvT FPC de Oostvaarderskliniek, toe te zenden aan cvt.rb-middennederland@rechtspraak.nl.
De datum voor de (digitale) gesprekken zullen nog bekend worden gemaakt. Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met mw. C.S.T. (Chrisje) Geenen, secretaris van de commissie van toezicht bij
FPC de Oostvaarderskliniek via c.geenen@rechtspraak.nl .

