
Parket-Generaal 

Functieomschrijving Medewerker Redactie 

Ingangsdatum: in overleg, waarschijnlijk per 1 augustus 

Uren: in overleg, 16-32 uur 
Standplaats: Parket-Generaal in Den Haag/thuiswerken 

Schaal: afhankelijk van ervaring/opleiding/achtergrond, schaal 5 
Opleidingsniveau: MBO4 

Dienstverband: arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, minimaal 6 maanden. 

Werken bij het OM 

Werken bij het OM betekent bijdragen aan een rechtvaardige samenleving. 
Samen met ketenpartners zoals de politie, werkt het OM aan de opsporing en 

vervolging van strafbare feiten. Van winkeldiefstal tot moord, en van 
belastingontduiking tot cybercrime en terrorisme. 

Bij het OM werken meer dan 5000 mensen, met diverse (culturele) 
achtergronden, opleidingen en kwaliteiten, verdeeld over verschillende locaties in 

het land. Officieren van justitie en advocaten-generaal geven leiding aan het 
strafrechtelijk onderzoek. Maar ook werken bij het OM mensen met een 

administratieve functie, beleidsmedewerkers, juridische specialisten, HRM-

adviseurs, informatiespecialisten, IT'ers en communicatieadviseurs. Het is 
belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en 

gewaardeerd worden. Óók in talent en groei. 

Standplaats: Het Parket-Generaal 
Het Parket-Generaal is gelegen in het centrum van Den Haag vlakbij het Centraal 

Station. Werken bij het Parket-Generaal betekent werken in het bestuurlijke 

centrum van Nederland. Een kleurrijke stad met een rijke historie en cultuur. Met 
meer dan 150 collega’s lever je een bijdrage aan het werk van het Openbaar 

Ministerie. Samen zijn we het Parket-Generaal en wij geloven in de kracht van 
diversiteit en inclusie, in alle lagen van de organisatie. Met medewerkers met 

diverse (culturele) achtergronden, seksuele geaardheid, arbeidsbeperking en 

verscheidenheid in opleiding en ervaring. Een organisatie waar we gebruik maken 
van elkaars verschil, kwaliteiten en talenten. Een organisatie waar iedereen ertoe 

doet, zichzelf mag zijn, gerespecteerd en gewaardeerd wordt 

Functie: Medewerker Redactie bij de afdeling Communicatie 
Op de afdeling Communicatie van het Parket-Generaal is behoefte aan een 

Medewerker Redactie. In deze functie houd je je bezig met een aantal 

verantwoordelijke redactionele werkzaamheden:  
 Het publiceren van de OM-beleidsregels;

 Het bijhouden van de Agenda Strafzittingen op de website van het OM;
 Het actualiseren en optimaliseren van het adressenbestand van het

relatiemagazine Opportuun.

Toelichting: 
- Publiceren Beleidsregels

Bij het bepalen van een rechtvaardige strafeis zijn de omstandigheden van de 
verdachte, het wetboek strafrecht/strafvordering en jurisprudentie belangrijk. 

Daarnaast maakt het OM ook eigen regelgeving hoe een bepaald delict aangepakt 
moet worden, zogeheten beleidsregels (Aanwijzingen en Richtlijnen voor 

strafvordering). Een aantal keer per jaar treden nieuwe of aangepaste 

beleidsregels in werking. Deze worden gepubliceerd in de Staatscourant en op de 
website en het intranet van het Openbaar Ministerie.  

Jij krijgt de nieuwe of aangepaste beleidsregels tijdig aangeleverd en draagt zorg 
voor publicatie van de beleidsregels op de website en het intranet van het OM.  

- Bijhouden Agenda Strafzittingen
In de periodes dat er geen beleidsregels gepubliceerd hoeven te worden, kun je 



bijdragen aan het wekelijks actualiseren van de Agenda Strafzittingen op OM.nl. 
Hierin staat een selectie van belangrijke strafzaken. Het is een goed bezocht 

onderdeel van onze website.  

- Actualiseren en optimaliseren adressenbestand Opportuun

Opportuun is het relatiemagazine van het Openbaar Ministerie en verschijnt tot 
zes keer per jaar. Interviews, achtergrondverhalen, reportages en reconstructies 

van strafzaken geven de lezer een inkijkje in het echte werk van het OM.  
Geïnteresseerden kunnen zich gratis aanmelden voor een abonnement op de 

digitale en papieren Opportuun. Het abonnementenbestand moet worden 
aangepast bij nieuwe abonnees, opzeggingen en verhuizingen. Daarnaast willen 

we meer zicht krijgen op of Opportuun ook op de juiste plekken terechtkomt.  

Jouw capaciteiten: 

- Secuur en nauwkeurig werken

- Je houdt je hoofd koel, ook als er chaos en drukte op de afdeling is
- Goede beheersing van de Nederlandse taal

- Affiniteit met het werkveld van het OM
- Op de hoogte zijn van webrichtlijnen of je daarin willen verdiepen

- Liefst ervaring met CMS-systemen (Hippo/ Sharepoint)

- Liefst ervaring met Adobe-programma’s (Indesign, Illustrator, Piktochart
of Canva)

- Liefst ervaring met zelf filmpjes monteren (via IMovie of Final Cut Pro)
Mocht je nog geen ervaring hebben met 1 of meerdere van bovenstaande 

applicaties, maar je zou het wel graag willen leren, dan biedt het OM (online) 

cursussen en trainingen die je kunt volgen.  

Daarnaast is het belangrijk dat je een Verklaring Omtrent Gedrag kunt 
overleggen. 

Overige arbeidsvoorwaarden 

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Dit bestaat uit 

geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Die tijd zijn bovenwettelijke uren, 
naar rato omvang dienstverband en leeftijd. Met het IKB maak jij de keuzes die 

bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je 
kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van het budget te laten uitbetalen 

wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in extra verlof en 

andersom, of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht 
sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van 

mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer 
verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-

reiskosten woonwerkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Interesse? Meld je bij Lilian van Heckers via lilian@emma-at-work.nl of 
bel 06 40187880.


