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FOCUS
Functiebeschrijvingen: eindrapport beschikbaar
De Commissie heeft haar lijvig verslag over de functiebeschrijvingen van het
gerechtspersoneel afgerond. Volgende cijfers geven een idee van de omvang
van dit werk: een 150 tal interviews (goed voor meer dan 300 uur
interviewtijd), 100 individuele verslagen, 5 tussentijdse verslagen, meer dan 20
uiteenzettingen, enz. Dit alles resulteerde in een eindrapport van ongeveer
400 bladzijden met 28 functiebeschrijvingen/functiefamilies.
Deze cijfers weerspiegelen geenszins de schat aan informatie die de
betrokkenen aan het projectteam van de Commissie hebben gegeven over
hun taken en opdrachten, hun werkprocessen, hun professionele cultuur, hun
dagdagelijkse problemen, hun verbeterinitiatieven en hun toekomstvisies. Het
rapport tracht deze weer te geven.
Functiebeschrijvingen hebben slechts zin als ook hun organisatiecontext
wordt beschreven. Er werd dan ook een omvangrijk hoofdstuk gewijd aan de
karakteristieken van de organisatie die een belangrijke impact hebben op de
uitoefening van de functies.
De gebruikte methode is gedetailleerd weergegeven. Daardoor geraakt de
Rechterlijke Orde er mee vertrouwd en kan zij deze in de toekomst zelf
gebruiken bij de verdere uitwerking van haar functies.
Daarna volgt een beschrijving van de functies zoals zij thans worden
uitgeoefend. Vervolgens wordt nagegaan hoe zij in de toekomst verder
kunnen evolueren. Ten slotte wordt voor elke functie een beschrijving
voorgesteld, die nog aansluit bij de huidige situatie maar die toch al gericht is
op de toekomst.

Waarom dit lijvig rapport lezen?

En nu?

Het is een aanrader om vooral het
hoofdstuk over uw functie te bekijken.
Zo kunt u lezen wat van uw functie wordt
verwacht. Het kan u een nog een beter
zicht geven op de plaats en het belang
ervan in de organisatie. Misschien krijgt u
er een hernieuwde kijk op. Vroeg of laat
zal u trouwens een functiebeschrijving of
een functiefamilie worden toegewezen!
Het is daarom belangrijk dat u met kennis
van zaken het aanstaande validatieproces
kunt volgen en dat u eraan kunt
participeren!

De functiebeschrijvingen en functiefamilies zullen worden
gevalideerd en in een koninklijk besluit opgenomen.
De functies van niveau A zullen worden gewogen en ondergebracht
in een van de klassen van A1 tot A5. Iedereen krijgt een typefunctie
toegewezen. De personeelsformaties zullen worden aangepast aan
de nieuwe benadering van de functies. Het DGRO van de FOD Justitie
zal die fasen sturen.
Dit nieuwe instrument mag geen dode letter blijven. Het terrein moet
voldoende worden begeleid bij het daadwerkelijk gebruik ervan.
Denk maar aan de omzetting van generieke naar individuele
functiebeschrijvingen. Bovendien lijkt het ons noodzakelijk dat de
Rechterlijke Orde verder op strategisch niveau reflecteert over de
toekomst van deze functies. Deze twee aspecten zijn voor ons de
belangrijkste uitdagingen van dit project.

NIEUWS
JustScan breidt uit...
Begin dit jaar hebben wij aangekondigd dat de ministerraad van 19 november
2010 besloot om het digitaliseringsproject voor de strafdossiers uit te breiden
naar alle rechtscolleges van het land. De operationalisering van die beslissing
gebeurt door de FOD Justitie. Deze zal verlopen in de volgende fasen.
Ten eerste zullen de bestaande sites (Antwerpen, Brussel, Brugge, Charleroi,
Hasselt, Luik en Bergen) vanaf november kunnen gebruikmaken van de
recentste JustScan-versie. Die migratie zorgt voor meer technische beveiliging.
Bovendien zijn er verbeteringen aangebracht naar aanleiding van de
opmerkingen van de pilootsites.
Tegen eind dit jaar komen er scanners in drie nieuwe sites, met name in de
rechtbanken van eerste aanleg te Kortrijk, Veurne en Ieper. De toekomstige
gebruikers krijgen een opleiding, zodat zij in staat zullen zijn om zo snel mogelijk
zo veel mogelijk dossiers te digitaliseren.
Tegelijkertijd worden informatiesessies georganiseerd in de arrondissementen
die aan de FOD Justitie hebben laten weten dat zij belangstelling tonen. Tegen
medio november zullen een twintigtal sessies gehouden worden. Die sessies,
bedoeld voor de magistraten en hun medewerkers, worden georganiseerd door
de stafdienst ICT van de FOD Justitie in samenwerking met de CMRO. In het
programma kunnen de volgende elementen worden opgenomen: een
beschrijving van het project, de uitdagingen en de moeilijkheden, een
demonstratie, een filmpje en een plaatsbezoek.
In overleg met het ICT-overlegforum van de Rechterlijke Orde focust de
Commissie zich op alle aspecten van het change management, met andere
woorden op de begeleiding van de actoren op het terrein, bij de wijzigingen die
het gebruik van een dergelijke applicatie meebrengt.
Ten slotte moet het JustScan-project verder ontwikkeld worden (verhoging van
het aantal ingescande dossiers) en ook komaf maken met bepaalde problemen.
Wij denken daarbij aan de ontwikkeling van het project op het niveau van de vijf
hoven van beroep, maar ook aan de verbetering van de applicatie, zodanig dat
deze bruikbaar is op het niveau van de griffies van de gevangenissen. Er is dus
nog werk aan de winkel...
>> Terug naar de inhoud
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Producten van de jeugdrechtbank
In het kader van het project “jeugdrechtbank Antwerpen” werd (onder meer)
een lijst opgesteld met “producten van de jeugdrechtbank”. Het gaat daarbij om
de resultaten van verrichte activiteiten: een besliste opname in een inrichting
voor geesteszieken, een vonnis i.v.m. een problematische opvoedingssituatie in
het raam van een herziening, ...
In diverse moderniseringsprojecten (kostprijsberekening, werklastmeting, …)
vormt het concept product een sleutelbegrip: het vergemakkelijkt het
beantwoorden van vragen rond doeltreffendheid en doelmatigheid.
In dit nieuwe project werd de “Antwerpse” productenlijst in juni voorgelegd en
uitgelegd aan achttien geïnteresseerde jeugdrechtbanken. Eenzelfde oefening
gebeurde in september voor de Duitstalige jeugdrechtbank. Reacties van de
jeugdrechtbanken werden ingewacht tot medio september, waarna de
voorgestelde lijst werd bijgeschaafd. Begin oktober wordt de lijst gefinaliseerd
en wordt overlegd over verdere stappen.
>> Terug naar de inhoud

NIEUWS
Veel succes en welkom
Op 1 september ll. is Eric Beaucourt op zijn verzoek op rust gesteld. Wij wensen
hem hierbij nog veel succes en geluk toe. Eric was voorzitter van de CMRO en
projetleider van het project "Werklastmeting en statistieken". Voor dat laatste
project wordt hij vervangen door Philippe Adriaensen, kamervoorzitter bij het
hof van beroep te Antwerpen. Wij heten hem van harte welkom en wensen hem
veel succes bij dit project, waarin de Commissie het methodologisch aspect voor
haar rekening neemt.
De CMRO sloot met de nieuwe projectleider een samenwerkingsprotocol. In dit
protocol is de afbakening opgenomen van de samenwerking, de taakverdeling,
het gebruik van de verzamelde gegevens en de wijze waarop de Commissie de
projectleider ondersteuning biedt. Kortom, deze overeenkomst verschaft
duidelijkheid aan de twee actoren, die alles in het werk stellen om dit uiterst
betekenisvolle project voor de Rechterlijke Orde tot een goed einde te brengen.
Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.cmro-cmoj.be en
www.vbsw-bpsm.be.
>> Terug naar de inhoud

IN HET KORT
September: de maand van de nieuwigheden
Enkele maanden geleden kondigden wij de lancering aan van de nieuwe website
van de Commissie. Thans is zij operationeel. De projecten van de Commissie
staan daarbij centraal. Verder vindt u op de website nieuws, publicaties en
newsletters van de Commissie in een hernieuwd en kleurrijk design. De
Commissie heeft ook een nieuw logo, dat meer modern en dynamisch is. U kunt
het terugvinden op de eerste pagina en op de nieuwe website. Wij nodigen u uit
om het te ontdekken.
>> Terug naar de inhoud
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Gelukkige verjaardag!
Vandaag wordt de newsletter van de CMRO één jaar. In oktober 2010 zag hij het
levenslicht en aangezien deze sindsdien elk kwartaal is verschenen, zijn wij al aan
het vijfde nummer toe. Intussen zijn er reeds 1077 mensen geabonneerd. Zo
blijven zij op de hoogte van de recentste verwezenlijkingen van de Commissie
en kunnen zij met haar in dialoog treden. Nog niet ingeschreven? Abonneer u nu
en vertel het rond!
>> Terug naar de inhoud

CONTACT
Voor reacties, vragen of suggesties, schrijf ons op het volgende adres:
cmro.cmoj@just.fgov.be
>> Terug naar de inhoud

