Nieuwsbrief maart 2022
Kenniscentrum CvT: Dossiers
Op het Kenniscentrum kunt u een grote diversiteit aan dossiers vinden. Deze dossiers worden met
regelmaat van nieuwe informatie voorzien. Indien u suggesties hebt voor nieuwe dossieronderwerpen,
kunt u dit kenbaar maken door ons te mailen.
In de maand februari hebben de dossiers forensische klachtenregelingen, beklagprocedure en
overplaatsing een update gehad.
Kenniscentrum: Agenda
In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode worden
gehouden:
Datum
Gebeurtenis
Locatie
17 maart 2022

Commissiedebat: Justitiële jeugd Groen van Prinstererzaal en
online

5-6 april 2022

EuroPris: workshop
digital journey

16 mei 2022

Landelijke themadag CvT's

Eenhoorn
Meeting
Amersfoort

15 juni 2022

Commissiedebat:
gevangeniswezen en tbs

Troelstrazaal en online

inmate's Istanboel
Center

5-8 juli 2022

EuroPris: International Criminal Barcelona
Justice Summer Course
Klik hier voor meer activiteiten.
Kenniscentrum: Vacatures
Er zijn op dit moment vijf vacatures bij vier CvT’s. Bekijk de vacatures hier.
• De Commissie van Toezicht JC Zaanstad is opzoek naar een psychiater. Reageren kan tot 1
mei 2022.
• De Commissie van Toezicht Oostvaarderskliniek Almere is opzoek naar een rechter. Reageren
kan tot 31 maart 2022.
• De Commissie van Toezicht Van der Hoeven Kliniek is opzoek naar iemand voor de functie van
lid uit het maatschappelijk/psychologisch veld. Reageren kan tot 15 maart 2022.

•

De Commissie van Toezicht PI Leeuwarden is opzoek naar twee nieuwe leden met bij voorkeur
een achtergrond in de reclassering/ het openbaar bestuur en/of een achtergrond bij DJI.

Rechtspraak: Vacature administratief medewerker Commissie van Toezicht
Rechtbank Gelderland is opzoek naar een administratief medewerker voor de Commissie van
Toezicht. Zoek jij inhoudelijke veelzijdigheid en uitdaging en wil je een bijdrage leveren aan een
rechtvaardige samenleving? Dan is de functie van administratief medewerker bij rechtbank Gelderland
iets voor jou! Reageren kan tot en met 13 maart 2022. Lees meer.
Rijksoverheid: Kamerbrief over coronamaatregelen DJI
Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de huidige situatie bij de
coronabesmettingen binnen de justitiële inrichtingen en de maatregelen van de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI). Lees meer.
DJI: Medewerker PI Zwolle gewond door agessie gedetineerde
Op dinsdag 15 februari heeft een gedetineerde van de PI Zwolle een medewerker ernstig mishandeld.
Het personeelslid is voor de verwondingen aan zijn sleutelbeen behandeld in het ziekenhuis. Lees meer.
DJI: Staatssecretaris Van der Burg brengt bezoek aan PI Ter Apel
Staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid heeft op woensdag 23 februari een
werkbezoek afgelegd aan de penitentiaire inrichting (PI) Ter Apel. De staatssecretaris werd ontvangen
door een afvaardiging van de directie van de PI en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Ook sprak
hij met enkele medewerkers en een gedetineerde. Lees meer.
DJI: Gedetineerden stemmen ook bij de verkiezingen
We krijgen vaak de vraag of gedetineerden ook mogen stemmen bij verkiezingen als zij in de gevangenis
zitten. Dat mag! Alle mensen die in een justitiële inrichting zitten en de stemgerechtigde leeftijd van 18
jaar hebben en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht, mogen stemmen. Lees meer.
DJI: Vacatures
- Detentiecentrum Zeist: wervingsochtend op zaterdag 2 april van 09:00 tot ongeveer 12:00 uur.
Lees meer.
- PI Dordrecht: kennismakingsavond woensdag 13 april 2022 vanaf 18.00 uur. Lees meer.
- PI Rotterdam: wervingsavond op woensdag 30 maart 2022. Lees meer.
- - PI Sittard: ben je benieuwd hoe het is om in een gevangenis te werken en wil je weten of het
iets voor jou is? Meld je dan aan voor onze wervingsdag op zaterdag 26 maart 2022. Lees
meer.
- JC Zaanstad: op zaterdag 9 april 2022 ben je van harte welkom op de wervingsdag voor
Arbeidsbegeleider. Lees meer.
WODC: Personeel Detentiecentrum Rotterdam heeft meer werk aan beheersen incidenten
Personeel van Detentiecentrum Rotterdam (DCR) heeft tussen 2015 en 2019 meer inspanningen
moeten doen om grensoverschrijdende incidenten van vreemdelingen te beheersen. De oorzaken van
deze toegenomen beheerslast zijn echter lastig aan te tonen. Een mogelijke verklaring is een
dynamische wisselwerking tussen de veranderde achtergronden en kenmerken van de vreemdelingen
en van de bewaarders in het DCR. Dat blijkt uit onderzoek dat de Universiteit Twente, in opdracht van
het WODC, heeft uitgevoerd. Lees meer.
WODC: Leerervaringen Social Impact Bond ‘Werk na detentie’
Met een nieuwe financieringsvorm startte de overheid in 2016 een experiment om ex-gedetineerden te
helpen met het vinden van betaald werk. Dat bleek ingewikkelder dan gedacht. Zo was het lastig om
voldoende goed gemotiveerde kandidaten te werven. Daarnaast bleek maatwerk nodig vanwege de
grote en veelomvattende problematiek van veel ex-gedetineerden. Bureau EMMA heeft in opdracht van
het WODC een eindevaluatie uitgevoerd en beschrijft de lessen en leerervaringen van de Social Impact

Bond (SIB) ‘Werk na detentie’. Lees meer.
Inspectie J&V: Extra investeringen JJI’s nog niet overal merkbaar op de werkvloer
Ondanks forse investeringen hebben de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) nog steeds een tekort aan
plaatsen voor jongeren en een tekort aan personeel. De JJI’s en de voor hen verantwoordelijke Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn vanaf vorig jaar zomer hard aan de slag gegaan met
verbetermaatregelen. Die zijn echter nog niet allemaal merkbaar in de praktijk. De vier inspecties die
toezicht houden op de jeugdinrichtingen, verwachten dat deze maatregelen pas over enige tijd
verlichting zullen bieden. Zij volgen het verbeterproces door hun intensieve toezicht te
continueren. Lees meer.
Forum Levenslang: Overleg herbeoordelingsprocedure uitgesteld
Minister Franc Weerwind (voor Rechtsbescherming) heeft in aanloop naar het overleg met de vaste
Commissie JenV op 23 februari a.s. besloten zijn reactie uit te stellen tot na ontvangst van het advies
van de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Lees meer.
Uitspraak van de maand: KC 2022/004
Het beklag richt zich tegen de afwijzing van klagers verzoek om hem te promoveren naar het
plusprogramma. In dit besluit wordt als ongewenst gedrag benoemt dat klager zich niet houdt aan de
(huis)regels. De beklagrechter stelt vast dat de directeur het ongewenste gedrag van klager heeft
afgezet tegen het gewenst gedrag dat hij heeft vertoond. De beklagrechter is echter van oordeel dat
deze belangenafweging niet naar behoren is uitgevoerd. Het is niet in te zien waarom het belang om
klager niet te promoveren naar het plusprogramma ondergeschikt wordt gesteld aan het belang van de
inrichting om klager in het basisprogramma te houden. Daarbij neemt de beklagrechter in acht dat het
ongewenste gedrag van klager slechts één incident betrof en dat klager voor dit incident “licht” is
gestraft, namelijk met een voorwaardelijke straf van twee dagen eigen cel met een proeftijd van drie
maanden. Voorts neemt de beklagrechter in acht dat klager voor het overige gewenst gedrag heeft
vertoond. De beklagrechter is van oordeel dat de motivering het besluit om klager af te wijzen voor het
plusprogramma, niet kan dragen. In dat geval is, conform de standaardbedragen tegemoetkoming van
de RSJ, een tegemoetkoming van € 45,- op zijn plaats. Lees meer.
Indien uw commissie zelf een uitspraak heeft gedaan die interessant is om als uitspraak van de maand
in de nieuwsbrief te worden geplaatst, kunt u de uitspraak mailen (graag in een word-bestand) aan de
redactie. De redactie zal de uitspraak anonimiseren.
Verschenen jaarverslagen
Jaarverslag 2021 PI Sittard
Jaarverslag 2021 Den Hey-Acker
Jaarverslag 2021 PI Almelo
Verschenen nieuwsbrieven
Prison Insider – februari deel I & februari deel II
Forum Levenslang – maart 2022
Verschenen tijdschriften
Bonjo ‘Extra editie’ – februari 2022
Sancties – 2022, aflevering 6*
Delikt & Delinkwent – 2022, aflevering 3*
DJIzien – februari 2022
*digitaal in te zien voor medewerkers van de Rechtspraak en andere geabonneerden.
Luistertip van de redactie: Prisonshow Podcast
Joost Beets helpt al tientallen jaren mensen via de verslavingszorg, reclassering en als freelancer bij

andere organisaties. Joost is trainer, coach, supervisor, toezichthouder en altijd betrokken bij mensen
met een geringe aaibaarheidsfactor: verslaafden, gedetineerden, forensische psychiatrie. In de loop der
jaren heeft Joost zich gespecialiseerd in motiverende communicatie, omgaan met weerstand en
motiverende gespreksvoering. Luister hier.
Om de nieuwsbrief van het Kenniscentrum te ontvangen kunt u een mail sturen naar
kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl.
Voor het aanvragen van inloggegevens voor toegang tot het afgeschermde gedeelte van het
Kenniscentrum kunt u zich wenden tot de secretaris die is verbonden aan de commissie waarvan u lid
bent.
Met vriendelijke groet,
De redactie van het Kenniscentrum
www.commissievantoezicht.nl
Hieronder vindt u een drietal berichten uit de media die verband houden met het werkterrein van de
commissies van toezicht.
Joodse gedetineerde hoeft magnetron niet te delen met zijn celgenoot
Een Joodse gedetineerde mag niet in een meerpersoonscel worden geplaatst, zolang hij daar geen
eigen magnetron heeft. Dat heeft de beroepscommissie bepaald, nadat de gedetineerde een klacht
had ingediend tegen de directeur van de penitentiaire inrichting in Roermond. De man bereidt koosjer
voedsel en zijn celgenoot niet.
Datum: 14 februari 2022
Bron: Algemeen Dagblad
Lees meer
Komt tbs’er Frans T. (37), die begeleidster Oldenkotte aanviel, ooit nog vrij?
De tbs van Frans T. (37), die in 2012 tijdens een verlof een medewerkster van de toenmalige tbs-kliniek
Rekken verkrachtte en probeerde te doden, is verlengd met twee jaar. Dat maakte de rechtbank in
Almelo donderdagmiddag bekend.
Datum: 10 februari 2022
Bron: Tubantia.nl
Lees meer
Alle federale gevangenissen VS in lockdown na bendegeweld
Alle gedetineerden in Amerikaanse federale gevangenissen mogen voorlopig hun cellen niet verlaten.
De autoriteiten kondigden een lockdown af nadat in een instelling in Texas dodelijk bendegeweld was
uitgebroken. Meer dan 134.000 gedetineerden in ruim 120 gevangenissen worden getroffen door de
maatregel.
Datum: 1 februari 2022
Bron: Telegraaf.nl
Lees meer
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