
 

 

 
 

Nieuwsbrief mei 2018 

Op het Kenniscentrum kunt u een grote diversiteit aan dossiers vinden. Deze dossiers worden met 

regelmaat geüpdatet en van nieuwe informatie voorzien. Indien u suggesties hebt voor nieuwe 

dossieronderwerpen, kunt u dit kenbaar maken door ons te mailen via 

(kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl). 

 

Kenniscentrum: twee nieuwe vacatures 

De CvT D.C. Zeist is op zoek naar drie nieuwe leden. 

Op deze vacature kan nog tot 14 mei 2018 worden gereageerd. 

 

De CvT van FPC de Rooyse Wissel zoekt twee nieuwe leden. 

Op deze vacature kan nog tot 22 mei 2018 worden gereageerd. 

 

Klik hier voor de vacatures. 

 

Kenniscentrum: updates! 

Afgelopen maand zijn er weer drie dossiers geüpdatet, te weten Ordemaatregelen, 

verpleegdedossier en Nationale ombudsman. Ook zijn de lopende wetsvoorstellen geüpdatet. 

 

IJ&V: Kwaliteit taakuitvoering onderzochte gevangenissen onder de maat 

De kwaliteit van de taakuitvoering is in de meerderheid van de 6 in 2017 door de Inspectie Justitie 

en Veiligheid onderzochte penitentiaire inrichtingen (PI’s) onder de maat. Bij de 6 onderzochte PI’s 

zijn er in wisselende mate problemen met de interne veiligheid, de omgang met gedetineerden en 

de beschikbaarheid over voldoende goed opgeleid personeel. Omdat de problemen mogelijk ook 

spelen in de overige 18 PI’s, wil de Inspectie dat Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) deze 

instellingen screent op de risico’s ten aanzien van personeel, veiligheid en omgang met 

gedetineerden. 

 

Klik hier voor het gehele nieuwsbericht. 

 

DJI: Inspectierapport over zes locaties Gevangeniswezen 

Op 26 april stuurde minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker een beleidsreactie naar de 

Tweede Kamer over bovengenoemd rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid.  

 

Klik hier voor het nieuwsbericht en hier voor de beleidsreactie. 
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DJI: Wervingsavond Detentiecentrum Rotterdam 16 mei 

Detentiecentrum (DC) Rotterdam zoekt nieuw personeel. Daarom organiseert het centrum voor 

vreemdelingenbewaring een wervingsavond op woensdag 16 mei 2018, speciaal voor mensen die 

belangstelling hebben om daar te komen werken. 

Er zijn vacatures beschikbaar voor de functie van detentietoezichthouder. 

 

Klik hier voor het hele bericht. 

 

DJI Expertblog: Hier hoor je weinig en zie je niks 

Plaatsing in een isolatie- of observatiecel is de meest vergaande mogelijkheid en wordt alleen 

toegepast in het uiterste geval. Zoveel mogelijk wordt een alternatieve maatregel of straf opgelegd. 

Collega Carlijn is justitieel verpleegkundige in de penitentiaire inrichting Rotterdam locatie De 

Schie en heeft om te ervaren hoe dat is 12 uur in de observatiecel (OBS) gezeten. 

 

Klik hier voor een stukje uit het dagboek van Carlijn. 

 

DJI Zien: Dag Utrecht, hallo Almere 

Onder Utrechtenaars is de straat bekend als het Luie End. ‘Aan de ene kant legge ze, aan de 

andere kant zitten ze’. Ze doelen dan op begraafplaats Soestbergen en het Pieter Baan Centrum. 

Maar aan dat ‘zitten’ komt na een geschiedenis die in 1949 begon binnenkort een einde. Dan 

verhuist het Pieter Baan Centrum naar Almere. En dat zal voor alle betrokkenen best even wennen 

zijn. 

 

Klik hier voor het hele artikel. 

 

DJI Zien: De kindvriendelijke PI 

In Nederland zijn er naar schatting 25.000 kinderen met een ouder in de gevangenis. Dat heeft een 

grote impact op hun leven, stelt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in het rapport Zie je mij 

wel (november 2017). De conclusie, kort samengevat: 'Kinderen van gedetineerde ouders willen 

goede informatie, zorg en ondersteuning. Daar hebben ze ook recht op. Vrijwilligers en 

professionals die de informatie, ondersteuning en zorg geven, moeten de juiste expertise hebben 

en zich inspannen om de belasting en beschadiging die deze situatie met zich meebrengt tot een 

minimum te beperken.' 

Ook voor DJI zijn de bevindingen van de Kinderombudsvrouw geen verrassing. 'Het rapport 

bevestigt dat het nuttig en nodig is om PI's kindvriendelijker te maken. We werken hier al langer 

aan. Voor ons is dit een extra motivatie om het doel te bereiken', zegt Monique Dijkstra, 

staffunctionaris ketensamenwerking en projectleider Gezinsbenadering in PI's Leeuwarden en 

Veenhuizen. Het doel is dat gezinsbenadering standaardbeleid wordt; een vast onderdeel in de 

reeks aandachtsgebieden voor een succesvolle terugkeer in de maatschappij (de andere gebieden 

zijn: huis, ID-bewijs, schulden, inkomen, zorg en zingeving). 

 

Lees hier verder en klik hier voor een nieuwsitem bij de NOS over de vadervleugel. 

 

IJ&V: De Woenselse Poort zet grote stappen in verbetering leefklimaat en werkklimaat 

De forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort heeft het leefklimaat en werkklimaat voor 

haar cliënten en medewerkers verbeterd. Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) en de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (IGJ) heeft de kliniek nagenoeg alle acties uit haar 

actieplan doorgevoerd. In hun afsluitende rapport spreken de Inspecties hun vertrouwen uit in het 

reeds ingezette verbetertraject en het tot nu toe behaalde resultaat dat perspectief biedt voor een 

stabiele toekomst van de kliniek. De Inspecties zien naast de positieve ontwikkelingen ook nog 

aandachtspunten. 

 

Klik hier voor het hele nieuwsbericht. 
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IJ&V: Onderzoek steekincident tbs-kliniek De Kijvelanden gepubliceerd 

De steekpartij in Forensisch Psychiatrisch Centrum De Kijvelanden op 3 februari 2017, waaraan 

een nieuwe medewerker overleed, gebeurde binnen een samenloop van omstandigheden die 

risicoverhogend werkte. Zo stonden de milieutherapie en de relationele veiligheid op de afdeling 

onder druk vanwege personeelsbezettingsproblematiek, werd het inwerkprotocol onvoldoende 

gevolgd en leverde gebruik van niet voorgeschreven medicatie, die als contrabande kan worden 

beschouwd, een risico op. 

 

Klik hier voor het hele bericht. 

 

IJ&V: Inspectie JenV start onderzoek taakuitvoering forensische zorg 

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar de taakuitvoering in de forensische 

zorg. In dit onderzoek (reeds aangekondigd in het Meerjarenprogramma van de Inspectie) betrekt 

de Inspectie niet alleen de instellingen die forensische zorg bieden, maar ook de organisaties 

waarmee deze instellingen samenwerken. De resultaten van het onderzoek leiden tot een landelijk 

beeld Forensische Zorg 2018. 

 

Klik hier voor het hele bericht. 

 

RSJ: Forensisch psychiatrische klinieken nog onvoldoende toegerust voor veranderde 

zorgbehoefte 

De Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) 

constateert dat forensisch psychiatrische afdelingen (fpa’s) en klinieken (fpk’s) vanwege de 

toegenomen zwaarte van de problematiek van de patiënten, nog onvoldoende zijn toegerust om te 

kunnen voldoen aan de veranderde zorgbehoefte. 

 

De stelselwijziging in de forensische zorg, die vanaf 2008 geleidelijk vorm heeft gekregen, heeft 

(samen met andere wet- en regelgeving) het positieve resultaat opgeleverd dat veel meer 

justitiabelen met psychiatrische problematiek toegang vinden tot forensische zorg. Tegelijkertijd 

spelen verschillende problemen die de behandeling van justitiabelen in fpk’s en fpa’s onder druk 

zetten. De RSJ doet aanbevelingen aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en aan het 

forensisch zorgveld om deze knelpunten op te lossen. 

 

Klik hier voor het nieuwsbericht en hier voor het volledige advies. 

 

WODC: Planevaluatie speciale afdeling voor weigerende observandi van Pieter Baan 

Centrum laat voorzichtig positief resultaat zien 

Voor de duur van een jaar is in het Pieter Baan Centrum (PBC) een speciale afdeling opgericht 

waar verdachten, die gedragskundig onderzoek weigeren, kunnen worden geplaatst. Op die 

speciale afdeling wordt geprobeerd deze verdachten te motiveren alsnog mee te werken. Doel 

hiervan is te komen tot een zo volledig mogelijk Pro Justitia-rapport. Het WODC heeft de 

planevaluatie naar deze afdeling verricht en bekeken welke resultaten er in het eerste half jaar zijn 

behaald. 

 

Klik hier voor het gehele nieuwsbericht. 

 

WODC: Recidive onder daders van huiselijk geweld stabiel 

Uit onderzoek van het WODC blijkt dat de recidive onder daders van huiselijk geweld die 

veroordeeld zijn in de periode 2008 tot en met 2013 vrij stabiel is. Zo’n 30 tot 33% van de 

veroordeelde daders van huiselijk geweld is binnen twee jaar opnieuw veroordeeld voor enig delict. 

Bij de berekening van deze recidivecijfers is rekening gehouden met verschillen in de tijd in de 

achtergrondkenmerken van de daders. 

 

Klik hier voor het gehele nieuwsbericht. 
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Promotieonderzoek Jesse Meijers: Do not restrain the prisoner’s brain 

Jesse Meijers promoveerde 22 januari 2018 aan de Vrije Universiteit op zijn onderzoek naar de 

invloed van de gevangenisomgeving op hersenfuncties. Binnen de neuropsychologie is veel 

aandacht voor de invloed van een verrijkte of juist verarmde omgeving op het functioneren van de 

hersenen, maar de invloed van de gevangenisomgeving is nog niet eerder op die manier 

onderzocht. Bekend is dat een verrijkte omgeving, bestaande uit fysieke activiteit, sociale interactie 

en cognitieve uitdagingen een positief effect heeft, en dan juist op de prefrontale cortex van het 

brein. Hier huizen functies zoals zelfregulatie, oftewel het kunnen reguleren van impulsen en het 

eigen gedrag, en het kunnen stellen en toewerken naar lange-termijn doelen. Meijers onderzocht 

deze “executieve functies” van gedetineerden in het HvB van de inmiddels gesloten PI Over-

Amstel (de Bijlmerbajes). Binnen een week na binnenkomst werden gedetineerden getest, en drie 

maanden later werden dezelfde functies opnieuw getest. Aandacht en zelfcontrole waren drie 

maanden later significant slechter bij de deelnemers. Dit impliceert dat functies die cruciaal zijn 

voor het reguleren van het eigen gedrag achteruitgaan tijdens (en misschien wel door) detentie. 

Behalve implicaties voor het gedrag tijdens detentie, heeft dit mogelijk ook implicaties voor het 

recidiverisico: men verplaatst van een zeer gestructureerde omgeving (detentie) naar een vrije 

omgeving vol verleidingen, met minder impulscontrole dan voorheen. Het proefschrift, getiteld “Do 

not restrain the prisoner’s brain; Executive functions, self-regulation and the impoverished prison 

environment”, is geheel te lezen op de website van de VU. 

 

Uitspraak van de maand: KC2018/005 

De beklagcommissie heeft een eerdere klacht van klager ten aanzien van een 

degradatiebeslissing gegrond verklaard omdat die beslissing onvoldoende zorgvuldig tot stand was 

gekomen. Klager beklaagt zich er thans over dat hij naar aanleiding van die beslissing niet 

gepromoveerd is, zelfs niet nadat hij daar om heeft verzocht. Pas nadat klager zijn verzoek heeft 

gedaan heeft de directeur alsnog formeel besloten klager niet te promoveren. Tegen de eerdere 

beslissing van de beklagcommissie heeft de directeur beroep ingesteld en klager zou niet voldoen 

aan de eisen die gelden voor promotie. De beklagcommissie is van oordeel dat van de directeur 

verwacht had mogen worden dat hij naar aanleiding van de eerdere uitspraak met klager in 

gesprek zou gaan, dit heeft de directeur nagelaten. Toen uiteindelijk op verzoek van klager alsnog 

formeel is beslist, heeft de directeur nagelaten om een gemotiveerde belangenafweging te maken. 

De beklagcommissie verklaart beide onderdelen van het beklag gegrond en kent aan klager 

tweemaal een tegemoetkoming toe van € 25,-. 

 

Indien u 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 jaarverslag: 

RSJ 2017: 7 adviezen aan het kabinet en 4400 beroepszaken. 

 

In de agenda van het Kenniscentrum staan bijeenkomsten vermeld, die de komende periode 

worden gehouden. 

 

Om de nieuwsbrief 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 
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Hieronder vindt u een drietal berichten uit de media die verband houden met het werkterrein van 

de commissies van toezicht. 

Zware crimineel blijft langer vast 

 

Criminelen die veroordeeld zijn tot lange celstraffen komen niet meer vanzelf na twee derde van 

hun celstraf vrij. Daarnaast blijven ze sowieso in de gevangenis als zij zich tijdens hun celstraf 

misdragen. 

 

Bron: AD 

Datum: 1 mei 2018 

 

Lees meer 
 

Verdachten vaker gehoord via videoverbinding 

 

Verdachten die in voorlopige hechtenis zitten, komen in toenemende mate via een videoverbinding 

in de penitentiaire inrichting (pi) voor de raadkamer. Tijdens het zogeheten telehoren bekijkt de 

raadkamer of de gedetineerde nog langer zijn proces in hechtenis moet afwachten. Meer dan 

duizend gedetineerden verschenen afgelopen twee jaar op deze manier voor de raadkamer. 

 

Bron: De Telegraaf  

Datum: 28 april 2018 

 

 Lees meer 

 

Inspectie hekelt hoge werkdruk en personeelstekort in tbs-kliniek na doodsteken 

personeelslid 

 

De dood vorig jaar van een personeelslid van tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal was het 

gevolg van een te hoge werkdruk en een personeelstekort. Dat is de conclusie van de Inspectie 

voor de Gezondheidszorg in een conceptrapport dat maandag 16 april werd gepubliceerd door 

RTL Nieuws. 

 

Bron: De Volkskrant 

Datum: 16 april 2018 

 

Lees meer 
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