
Werken bij de JICN,
een uitdaging die bij jou past?



Vind jij het leuk om met mensen te werken en sta je 
sterk in je schoenen? Ben jij alert, scherp en 
behulpzaam? Misschien kan jij dan wel ons team 
komen versterken!
 
In deze folder wordt kort uitgelegd wat werken in de 
JICN inhoudt. Ook vertellen medewerkers over hun 
ervaring en wat zij leuk vinden aan werken in de 
gevangenis.



Wat is nu precies de JICN?
JICN is de afkorting van ‘Justitiële Inrichting Caribisch Nederland’ oftewel de gevangenis 
op Bonaire. Het is een van de modernste gevangenissen in de regio. Binnen de muren 
wordt er hard gewerkt aan het voorbereiden van de gedetineerden op de terugkeer in de 
maatschappij. Als medewerker van de JICN verzorg je samen met je collega’s het 
dagprogramma. Je houdt de veiligheid in het oog en kan flexibel schakelen tussen 
beveiliging en contact met gedetineerden.

Wat kan ik doen bij de JICN?
Bij JICN zijn er verschillende functies. Wij zijn op zoek naar:

Bewaarder / Beveiliger (BEWA)
Als bewaarder of beveiliger ben je 
verantwoordelijk voor de beveiliging 
van de complete inrichting. Dat 
betekent dat je mensen te woord 
staat en controleert als ze het 
complex in of uit willen. Je houdt 
toezicht op procedures en de 
algemene veiligheid. Je werkt 
volgens vaste protocollen en je 
houdt de situaties in en rond het 
complex scherp in het oog. Je hebt 
inzicht zodat je tijdig in kan grijpen 
bij een incident. Als bewaarder/
beveiliger durf je initiatief te nemen 
en daadkrachtig te handelen op een 
nette manier. Ben jij scherp, alert en 
integer? Dan kun jij in deze functie 
bijdragen aan de veiligheid binnen 
JICN!

Keith Razab-Sekh, beveiliger:
“Ik heb voor de JICN gekozen omdat deze 
baan goed bij mij past en ik hier kan 
doorgroeien. Het is afwisselend werk in 
een multicultureel team. Het werken met 
de verschillende doelgroepen spreekt mij 
aan en op deze manier werk ik mee aan de 
veiligheid van de samenleving.”

Penitentiair Inrichtingswerker 
(PIW-er)
De Penitentiair Inrichtingswerker, 
ook wel begeleider, werkt met 
gedetineerden. Je houdt toezicht 
tijdens het dagprogramma en zorgt 
voor het tijdig in- en uitsluiten. Je 
hebt veel contact met de 
gedetineerden. Daarom is het 
belangrijk dat je het leuk vindt om 
met mensen te werken, ook met 
mensen die zich soms net iets anders 
gedragen. Als PIW-er ben je 
behoedzaam en faciliterend. Je bent 
weerbaar maar kan wel meeveren. 
Begrip en mensenkennis kunnen 
tonen is belangrijk om dit werk goed 
te kunnen doen. Ben jij behulpzaam 
en waakzaam? Dan zou jij een goede 
penitentiair inrichtingswerker 
kunnen zijn!

Suyen Koffy, afdelingshoofd PIW:
“Wij zijn er om voor onze gedetineerden te 
zorgen;  ze een tweede kans te bieden 
zodat zij andere keuzes kunnen maken. Ik 
vind het geweldig dat ik hierin een aandeel 
heb.”

Wat maakt werken bij de JICN bijzonder?
Bij de JICN is geen dag hetzelfde. Tijdens het werken met gedetineerden kunnen er altijd 
onverwachte situaties ontstaan. Samen met je collega’s ben je aan de ene kant 
verantwoordelijk voor de veiligheid in het complex, maar aan de andere kant ook voor 
het begeleiden en controleren van de gedetineerden. Omdat je in een groot team werkt, 
werk je met veel verschillende mensen.



Loopbaan mogelijkheden

Opleiding
Als je er voor kiest om bij de JICN te komen werken, krijg je de mogelijkheid om te 
groeien. Je krijgt namelijk na je inwerkperiode een basis beroepsopleiding (BEJO) van ons 
aangeboden. Tijdens deze opleiding krijg je volledig doorbetaald. De opleiding duurt vier 
weken. Daarin leer je veel over bijvoorbeeld beveiliging, verslavingszorg, communicatie 
en agressiebeheersing. Ook krijg je praktische lessen over zelfverdediging. Als PIW-er krijg 
je van ons nog een aparte opleiding als je interesse hebt in de sociale kant van het werken 
in de gevangenis.

Intern doorgroeien
Behalve opleiding biedt de JICN jou ook de mogelijkheid om door te groeien binnen de 
organisatie. Zo kun je extra taken aangeboden krijgen, bijvoorbeeld als (gewapend) 
transportbegeleider en door deelname aan het Interne Bijstandsteam (IBT). Het IBT 
wordt opgeroepen als er dreigende situaties ontstaan. Als je genoeg ervaring hebt 
opgedaan, kun je intern doorgroeien tot bijvoorbeeld leidinggevende. Een voorbeeld 
hiervan is Suyen Koffy. In 2013 begon zij bij de JICN. In zes jaar tijd is zij van PIW-er 
doorgegroeid naar senior PIW-er, teamleider en nu is zij afdelingshoofd.

Wat heb ik nodig om te kunnen werken bij de JICN?
Afhankelijk van welke functie je leuk lijkt, moet je MBO 2 (BEWA), MBO4 (PIW) of MBO4+/
HBO (ZBIW) werk- en denkniveau hebben en minimaal 21 jaar oud zijn. Daarnaast moet je 
natuurlijk ook een aantal competenties hebben. Kijk voor een compleet overzicht met 
functie eisen naar de vacature die jou interessant lijkt. Deze kun je vinden op  
www.rijksdienstcn.com.

Hou jij van een nieuwe uitdaging en vind je het leuk 
om met mensen te werken in een bijzondere en 
veranderende setting? Solliciteer dan bij de JICN en 
word onderdeel van ons team!

Zorg/Behandel 
Inrichtingswerkers (ZBIW-er)
Het werk  van de Zorg/Behandel 
Inrichtingswerkers , of ZBIW-er, lijkt 
op het werk van de PIW-er. Het 
verschil is dat de ZBIW-er 
intensievere persoonlijke 
begeleiding verzorgt aan  onder 
andere gedetineerde op de 
Forensische Zorg afdeling. Je 
begeleidt hen in de woon- en 
leefsituatie en werkt mee aan 
persoonlijke behandelplannen. Je 
bent nauw betrokken bij de 
re-integratie van de gedetineerden. 
Als ZBIW-er moet je sterk zijn in 
coachen en een goed 
inlevingsvermogen hebben. Vind jij 
het leuk om mensen te coachen en 
heb jij goede mensenkennis? Dan is 
het werk van de Zorg/Behandel 
Inrichtingswerker misschien iets voor 
jou!

Eduard Stecher, ZBIW-er:
“Als ZBIW-er ben je een eerste 
aanspreekpunt voor gedetineerden en 
werk je nauw samen met de psycholoog, 
medische dienst en casemanager. Elke 
gedetineerde is een patiënt en heeft zijn 
eigen verhaal. Door de benodigde therapie 
en structuur te bieden proberen we elke 
patiënt klaar te maken voor terugkeer in de 
maatschappij. De samenwerking met 
collega’s en de hulp die je kunt bieden 
maken het werk bijzonder.”
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