INSPECTIERAPPORT CTA-CW
JUSTITIELE ORGANISATIE

Verslaafdenkliniek Brasami-gesloten afdeling Hamaka voor Jeugdige
ingeslotenen vanwege het plegen van strafrechtelijke delicten.

LOCATIE

Oud-sanatoriumgebouw te Otrobanda

INSPECTIEDOEL

Doel van het inspectiebezoek was om door eigen waarneming, de
toestand van de jeugdige ingeslotenen in de cellen te kunnen
beoordelen

INSPECTIEDATUM

22-11-2017

TOETSINGSKADER/METHODE

CTA-CW hanteert als toetsingskader (internationale) wet-en
regelgeving, richtlijnen en standaarden. De commissie maakt bij een
inspectiebezoek gebruik van een model inspectieverslag.

AANLEIDING INSPECTIE

Gepland onaangekondigd bezoek.

TOESTAND
VERBLIJF/HUISVESTING

Afdeling Hamaka heeft een opname-capaciteit voor 10 jongeren. Er zijn
5 tweepersoons-kamers, elk met douche en toilet; op het moment van
de inspectie is een van de kamers niet in gebruik. De ingeslotenen
brengen de dag door in een afgesloten buiten-ruimte die vlak naast de
kamers ligt. De ingeslotenen hebben hier geen klachten over. De
commissie heeft de onderdelen van “Huisvesting” gecontroleerd en in
orde bevonden.

TOESTAND VEILIGHEID

Deze is nog niet helemaal in orde. Het bedrijfsnoodplan is nog niet
geïmplementeerd.

TOESTAND VERZORGING

Goed, op het punt van het middagmaal na. Het gebeurt nog te vaak,
aldus de ingeslotenen, dat de warme maaltijd die van de SDKK moet
komen, ver over tijd in Brasami aankomt.

TOESTAND BEJEGENING

Volgens de groep kan de bejegening beter; Brasami heeft enige tijd
moeten draaien met een tijdelijke (inval)kracht. Dit is niet best
verlopen. De ingeslotenen hebben hierover klachten ingebracht bij de
directie.
Verder zijn er volgens de groep klachten over verzorgers die niet
beseffen dat de bejegening van de ingeslotenen 100% in orde dient te
zijn.

BESCHOUWING

De dienstdoende bewakers waren open en meewerkend en hebben de
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CTA-CW alle gevraagde informatie verstrekt. De commissie heeft
uitvoerig gesproken met een drietal ingeslotenen. Een ingeslotene
claimt door een strafmaatregel een schoolperiode te hebben moeten
missen.
CONCLUSIE

VOORSTEL VERBETERPUNTEN

De toestand van de verzorging en bejegening is acceptabel; hier en daar
is deze voor verbetering vatbaar.
Niet alle lichten in alle kamers zijn in orde.
Het animo voor het lenen van boeken uit de bibliotheek is niet groot;
waarschijnlijk dient de daarin aanwezige lectuur aangepast te worden
aan de smaak/intellectuele niveau van de ingeslotenen.
Titels voor de insluitingen liggen in de administratie van de
maatschappelijke werkster. Een steekproefsgewijs onderzoek heeft
hierin geen onregelmatigheden aangetroffen.
De hygiene en de medische verzorging zijn in orde bevonden,
uitgezonderd de douches die schoner dienen te zijn.








Afronding calamiteitenplan en implementeren. Vluchtroutes
bepalen en duidelijk aangeven; oefeningen terzake houden met
de medewerkers
Kapotte schakelaars dienen te worden gerepareerd of
vervangen
Verschoning van douches dient meer aandacht te krijgen
Het probleem van te late warme maaltijden dient een
permanente oplossing te krijgen
Maatregelen tegen overtreders van de orde dienen zodanig te
zijn dat deze het schoolbezoek van de ingeslotenen niet
belemmeren
De wachttijd voor het verkrijgen van een afspraak met de
maatschappelijke werkster dient tot een minimum te worden
gebracht
Maatregelen treffen dat het onderwijs aan ingeslotenen
onverkort doorgang kan vinden.
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