INSPECTIERAPPORT CTA-CW
JUSTITIELE ORGANISATIE

Verslaafdenkliniek Brasami afdeling Hamaka voor jeugdige
ingeslotenen i.v.m. het plegen van strafrechtelijke delicten.

LOCATIE

Oud Sanatoriumgebouw te Otrabanda

INSPECTIEDOEL

Doel van het inspectiebezoek was om door eigen waarneming,
de toestand van de jeugdige ingeslotenen op de afdeling
Hamaka te kunnen beoordelen.

INSPECTIEDATUM

5 juli 2018

TOETSINGSKADER/METHODE De CTA-CW hanteert als toetsingskader (internationale) wet-en
regelgeving, richtlijnen en standaarden. CTA-CW maakt bij een
inspectiebezoek gebruik van een model Inspectie Verslag.
AANLEIDING INSPECTIE

Gepland onaangekondigd bezoek.

TOESTAND
VERBLIJF/HUISVESTING

In het voorgesprek met de directeur heeft deze aangegeven
dat het huidige gebouw waar Brasami is gehuisvest, urgent
ontruimd dient te worden. Er is nog geen definitief besluit waar
de gesloten afdeling geplaatst wordt, bij de FOBA of bij de
Klinika Capriles. De rehabilitatie afdeling is verhuisd naar
Speranza op de hoek Hoogstraat en Arubastraat. Het
kantoorpersoneel verhuist naar Villa Washington aan de LB
Smithplein.
De directeur is verzocht om het volgende aan CTA-CW te
sturen:
1. Het functionele eisenpakket waar de nieuwe
huisvesting (voor o.a. de afdeling Hamaka) aan dient te
voldoen.
2. Het plan hoe het beheer van Brasami wordt gevoerd
gelet op de fysieke versnippering van de operaties over
vier á vijf locaties en met name voor wat betreft de
gesloten afdeling voor minderjarigen.
Gelet op de aanstaande verhuizing heeft CTA-CW besloten om
de inspectie niet te richten op de fysieke aspecten van
Brasami, en meer tijd te besteden om met de ingeslotenen te
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praten.
TOESTAND VEILIGHEID

Het bedrijfsnoodplan was niet beschikbaar.

TOESTAND VERZORGING

CTA-CW leden hebben vrij lang met de opgeslotenen (nader
genoemd de groep) gesproken, 6 in totaal en waarvan één
Nederlandstalig was. De coördinatoren en later de sociaal
werkster waren ook aanwezig en namen in principe deel voor
nadere toelichting aan het gesprek met CTA. Er heerste een
open sfeer tijdens het gesprek en heeft CTAde indruk dat de
groep open en vrij kon praten.
1. Gegevens van de groep; de leeftijd varieert van 13 tot
17 jaar. Twee (2) van de jongens zijn in de detentie fase.
2. Verhuizing; de groep gaf aan hiervan op de hoogte te
zijn.
3. Onderwijs; niemand in de groep gaat op het moment
naar school. Er dient verandering hierin te komen bij de
start van het nieuwe schooljaar. Er wordt de twijfel
uitgesproken of ze wel door een school geaccepteerd
zullen worden. Uit het gesprek blijkt dat de groep naar
school wil gaan om iets te bereiken in het leven.
4. Voeding; er zijn veel klachten over het eten; diarree in
de gehele groep met uitzondering van een die het eten
niet op had, stank, plastic voorwerpen in het eten, een
bot in een vleesbal.
5. Matrassen; de dekking van de matrassen is veelal kapot.
Eén persoon geeft aan dat zijn matras is weggehaald
tijdens zijn strafperiode. Deze persoon heeft last van
zijn rug. CTA heeft na het gesprek vastgesteld dat er
matrassen zijn die inderdaad kapot zijn.
6. Medische zorg; een persoon, op Curaçao geboren, heeft
geen geldige papieren en krijgt hierdoor geen medische
verzorging. Deze persoon is verhuisd van JJIC naar
Brasami. In JJIC had hij wel medische verzorging. De
persoon heeft last van zijn rug en gebit.
7. Dagprogramma; De groep geeft aan dat er op het
moment weinig programma’s zijn en dat ze
voornamelijk televisie kijken.
CTA heeft gedurende en na het gesprek met de ingeslotenen
nader met de coördinatoren en de sociaal maatschappelijk
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medewerkster gesproken.
TOESTAND BEJEGENING

CTA-CW kregen een positieve indruk van de manier waarop de
bejegening van de ingeslotenen plaats vond.

BESCHOUWING

Brasami is gehuisvest in een voormalig ziekenhuis gebouw “Het
Sanatorium”. Om te kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd,
om de kwaliteit van de zorg te garanderen, is het gebouw aan
een grote/algehele onderhoudsbeurt toe. De directie
informeert dat juist door het achterstallige onderhoud een deel
van de organisatie verhuisd zal worden.

CONCLUSIE

De ontvangst van CTA-CW verliep vlot. Binnen 5 minuten was
de directeur dhr. Lagadeau bij de deur om de Cie te ontvangen.
De directeur heeft CTA gevraagd om een voorgesprek voor
nadere informatie betreffende de noodzaak van verhuizing van
Brasami. Na het gesprek heeft CTA de inspectie toegespitst op
de communicatie met de groep ingeslotenen. Dit gesprek vond
plaats in een luchtruimte annex de kamers van de gesloten
afdeling in de benedenverdieping van het gebouw.
1. Verhuizing; CTA heeft niet kunnen vaststellen dat de
voorbereidingen voor de verhuizing naar de nieuwe
locatie afdoende zijn. Er is geen functioneel eisenpakket
beschikbaar en ook de locatie van de afdelingen is niet
definitief bekend. Nadere informatie is opgevraagd aan
Brasami.
2. Medische zorg : Iedere ingeslotene heeft recht op
medische zorg zijdens de overheid. De juridische status
van een ingeslotene is hierbij niet van belang. Brasami
dient urgent ervoor zorg te dragen dat een van hun
ingeslotenen adequate medische verzorging krijgt.
3. Onderwijs: Brasami dient nadere maatregelen te treffen
opdat de ingeslotenen (behalve mogelijk die in de voor
detentie fase) onderwijs genieten in het komend
schooljaar. Het volgen van onderwijs dient als een
hoofdprioriteit in de zorg die Brasami biedt.
Strafmaatregelen mogen het deelnemen aan onderwijs
niet negatief beïnvloeden.
4. Voeding; het feit dat de ingeslotenen diarree kregen
van het eten spreekt voor zich. Brasami dient dit nader
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op te nemen met SDDK.
5. Algemene zorg; de dekking van matrassen dient
gerepareerd te worden na reiniging van het matras.
Brasami geeft aan dat er wel degelijk dagprogramma’s
zijn, maar blijkbaar wordt deze als onvoldoende ervaren
door de ingeslotenen.
6. Algemene indruk; Uit het gesprek met de ingeslotenen
volgt duidelijk dat in het algemeen de ingeslotenen zich
goed bejegend voelen. Ook blijkt dat de ingeslotenen
open en vrij communiceren met hun coördinatoren.
VOORSTEL
VERBETERPUNTEN

1. Het functionele eisenpakket waar de nieuwe
huisvesting (voor o.a. de afdeling Hamaka) aan dient te
voldoen.
2. Het plan hoe het beheer van Brasami wordt gevoerd
gelet op de fysieke versnippering van de organisatie
over vier á vijf locaties en met name voor wat betreft de
gesloten afdeling voor minderjarigen.

DATUM BESPREKING
INSPECTIE MET
ORGANISATIE

21 November 2018

DATUM INLEVERING
VERBETERPLAN

De directeur heeft in de bespreking op 21 November 2018 een
aantal verbeterpunten aangegeven. Document met
aangebrachte verbeteringen is ingeleverd op 24 april 2019

STATUS UITVOERING
VERBETERPLAN
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