Waardencharter van
de FOD Justitie
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InleIdIng
Zeven waarden voor de FOD Justitie
Wij willen ons profileren als een moderne organisatie
en onze bedrijfscultuur overbrengen. Deze cultuur
wordt weerspiegeld in de waarden die ons definiëren
als organisatie, waarden die we met ons willen
meedragen en die we delen.
Deze waarden, die onze acties en gedragingen niet
alleen in onze professionele verbanden, maar ook op
inter-persoonlijk vlak leiden, zijn neergeschreven in
een charter.

Waarom een waardencharter?
› Omdat een waardencharter een ethisch kader

creëert dat de medewerkers elke dag opnieuw
stimuleert in de uitoefening van hun functie.
› Omdat het onze organisatie uniek maakt.
Om deze waarden uit te drukken en concreet te
maken, worden ze geïllustreerd door verschillende
gedragsindicatoren die onze relaties en acties ten
opzichte van de burger en de collega’s kenmerken.

Hoe is ons waardencharter tot stand
gekomen?
Het was de bedoeling om een waardencharter te
definiëren dat ons samenbrengt en weerspiegelt.
Zo hebben medewerkers van alle horizonten van de
FOD Justitie meegewerkt aan de verwezenlijking van
het charter. De brainstormsessies, de workshops en
een grootschalige enquête hebben ervoor gezorgd
dat de verschillende betrokken entiteiten van zich
konden laten horen en bijdragen aan het charter.

Voor wie is dit waardencharter?
Dit charter is bestemd voor ‘ons’. Deze ‘ons’ omvat evenzeer
de minister, de medewerkers van de strategische cel en
de leden van het directiecomité, als de medewerkers van
de FOD Justitie, met uitzondering van de Rechterlijke
organisatie, het NICC en de Veiligheid van de Staat.
Wanneer het charter bovendien spreekt over klanten,
gaat het om de interne klanten, de medewerkers, maar
evengoed om de externe klanten, de burgers, partners en
andere organisaties.
Dit waardencharter is een flexibel document: het leeft
en ontplooit zich met de tijd en kan dus veranderen in
functie van de koers die onze organisatie in de toekomst
zal volgen.
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Richard
Attaché Competentiemanagement - Stafdienst P&O
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Respect
Definitie

We discrimineren onze collega’s en onze klanten niet.

We tonen begrip voor en houden rekening met de
anderen.

We formuleren constructieve kritieken en breken
onze collega’s niet af.

Gewenste gedragingen

We handelen met respect voor de werkomgeving van
iedereen.

We keuren elke vorm van verbaal en fysiek geweld af
en onthouden er ons van.

We eerbiedigen het privéleven van onze collega’s en
onze klanten.

We zijn hoﬀelijk en hebben aandacht voor onze
verbale en non-verbale communicatie.

We verzorgen ons voorkomen uit respect voor ons
zelf en voor de anderen.

We respecteren de onderlinge verschillen en
beschouwen diversiteit als een meerwaarde.

We leven gemaakte afspraken na.
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Godelieve
Penitentiair bewakingsassistent (PBA) - Gevangenis van Mechelen
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Integriteit
Definitie
We zijn onberispelijk in gedrag, handelingen en
beslissingen, rekening houdend met de normen en
waarden van onze organisatie.

We beschermen gevoelige en geclassificeerde
informatie.
We nemen onze verantwoordelijkheid voor de
gevolgen van onze daden en beslissingen.

Gewenste gedragingen

We zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie.

We aanvaarden geen giften, beloningen of voordelen.

We nemen een gedrag aan dat geen schade berokkent
aan het imago van onze organisatie.

We respecteren de wetten en de reglementen zowel
binnen als buiten de werksfeer.

We voeren de genomen beslissingen eerlijk uit.

We respecteren het beroepsgeheim en de plicht tot
terughoudendheid.
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Luc
Administratief assistent - Justitiehuis van Brussel
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Samenwerking
Definitie
We bundelen de krachten om samen tot het gewenste
resultaat te komen.

Gewenste gedragingen
Met een open geest communiceren we met collega’s,
diensten en andere organisaties.
We luisteren naar onze collega’s, steunen hen en
geven hen raad.

We zorgen ervoor dat de integratie van nieuwe
collega’s vlot verloopt.
We betrekken andere belanghebbende diensten of
organisaties die actief zijn binnen hetzelfde domein.
We erkennen en schatten het werk van onze collega’s
naar waarde.
We nemen beslissingen in samenspraak met de
collega’s die ze moeten uitvoeren.
We informeren elke betrokkene over de genomen
beslissingen en motiveren onze keuzes.

We wisselen kennis en ervaring uit in teamverband.
We stimuleren creativiteit in de groep.
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Karlijne
Attaché Internationale burgerlijke samenwerking - DG Wetgeving
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Professionalisme
Definitie

We werken gestructureerd en procesmatig.

We ontwikkelen voortdurend onze deskundigheid en
we willen kwalitatieve diensten en producten afleveren.

We zijn bereid ons eigen professioneel functioneren
in vraag te stellen.

Gewenste gedragingen

We onderschrijven de doelstellingen van onze
organisatie.

We denken oplossings- en resultaatsgericht bij het
uitoefenen van onze job.
We maken optimaal gebruik van de beschikbare
middelen.
We staan open voor veranderingen en innovatie
binnen de organisatie.
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David
Hoofd-technisch assistent - Gevangenis van Ittre
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Rechtvaardigheid
Definitie
We handelen correct en onbevooroordeeld, met eerbied
voor ieders rechten en plichten.

Gewenste gedragingen
Alle medewerkers die zich in dezelfde situatie
bevinden, worden op een gelijkwaardige manier
behandeld.
Alle klanten die zich in dezelfde situatie bevinden,
worden op een gelijkwaardige manier behandeld.

We verzamelen en verwerken zo veel mogelijk
nuttige informatie om tot objectieve en
rechtvaardige beslissingen te komen.
We baseren onze beslissingen niet op
discriminerende criteria.
We maken waar mogelijk een afweging tussen de
verschillende belangen en rechten en plichten van
iedereen.
We zoeken binnen de perken van de wet steeds naar
de billijkste oplossing.
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Hilde
Justitieassistent - Justitiehuis van Dendermonde
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Klantgerichtheid
Definitie

We maken de klant wegwijs binnen Justitie.

We treden proactief op en garanderen kwaliteitsvol werk
dat aansluit bij de noden en verwachtingen van onze
klanten.

We beantwoorden vragen binnen een redelijke
termijn.

Gewenste gedragingen
We betrekken onze klanten in onze werkprocessen.

We lichten onze klanten in over hun rechten en
plichten, de context van onze tussenkomsten, en de
motieven van onze beslissingen.
We communiceren op een begrijpelijke manier met
de klanten.

We zoeken in overleg met de klant naar de meest
aangewezen oplossing.
We investeren in de toegankelijkheid van onze
dienstverlening.
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Willem
Administratief assistent Documentatie en Informatie - Diensten van de Voorzitter
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Maatschappelijk engagement
Definitie

We streven naar een evenwicht tussen werk en privéleven.

Binnen onze activiteiten houden we rekening met wat er
leeft op het vlak van maatschappij, milieu en economie.

We zetten ons in voor duurzame ontwikkeling.

Gewenste gedragingen

We geven voorrang aan het algemeen belang op het
particulier belang.

We ondersteunen de maatschappelijke visie van onze
organisatie binnen en buiten de werksfeer.
We volgen de maatschappelijke evolutie zonder in
te leveren op het vlak van fundamentele rechten en
vrijheden.
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Wenst u meer te weten te komen over het waardencharter?
Neem een kijkje op Intra-Just > P&O > Waardencharter
Het waardencharter is een initiatief van de stafdienst P&O.

Foto’s :

Jan Heuker
© iStockphoto.com
LDV Production
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É. Resp. : A. Bourlet - Bd de Waterloo 115 -1000 Bruxelles

FOD Justitie
Dienst Communicatie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel.: 02 542 65 11
www.justitie.belgium.be
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