INSPECTIERAPPORT CTA-CW
JUSTITIELE ORGANISATIE
Verslaafdenkliniek Brasami afdeling Hamaka (Jeugdige
ingeslotenen i.v.m. het plegen van strafrechtelijke delicten.
LOCATIE

INSPECTIEDOEL

INSPECTIEDATUM

Oud Sanatoriumgebouw te Otrobanda en de Pico Plata afdeling
van het Caprileskliniek (In de laatste zijn de verslaafden in de
Rehabilitatie- en de Resocialisatiefase van Brasami
ondergebracht).
Gelet op het feit dat de werkzaamheden van Brasami verdeeld
zijn over verschillende locaties en CTA-CW nog weinig
informatie over de locaties beschikt, heeft CTA-CW ervoor
gekozen om in dit geval het bezoek aan Brasami aan te
kondigen.
Het thema van de inspectie was om meer informatie te krijgen
over de versnippering van Brasami over verschillende locaties.
5 juli 2018

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

Gepland aangekondigd bezoek

TOESTAND
VERBLIJF/HUISVESTING

De werkzaamheden van Brasami zijn verdeeld over een drietal
locaties:
1. Brasami gebouw; hier zitten nog de Hamaka (jongens)
afdeling alsmede de Detox afdeling fase1 (mannen) en de
vrouwenafdeling . Verder zit nog de directeur en operationele
staf in het gebouw.
2. Capriles kliniek Pico Plata sub-complex; De afdelingen fase 2
& 3 (Rehabilitatie en Resocialisatie) zijn gevestigd in een
separaat onderdeel van het totale complex van het Capriles
kliniek.
3. De administratieve staf van Brasami is gevestigd in Villa
Washington vlakbij gelegen aan het Brasami gebouw.
Het ligt in de bedoeling om het hoogbouw deel van het Brasami
gebouw (=Westelijk deel van het complex) volledig te
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evacueren om wegens de staat waarin het gebouw zich in
bevindt. Het laagbouw gedeelte (2 verdiepingen hoog en
Oostelijk gelegen) blijft echter in gebruik. De Hamaka afdeling
eerder gevestigd op de begane grond van de laagbouw is
verhuisd naar de 1e verdieping. De begane grond wordt thans
opgeknapt opdat de Detox afdeling vanuit het hoogbouw deel
hierheen verhuisd. De laagbouw zal een aparte ingang kennen.
Hamaka
Een meerderjarige ingeslotene, 24 jaar oud, van de Detox
afdeling is tijdelijk ingesloten met de minderjarigen. Dit opdat
hij kan communiceren met relatief jeugdigen, immers de
resterende ingeslotenen in de Detox afdeling zijn stukken
ouder. Deze 24 jarige zal binnenkort mogelijk naar NL
verhuizen. De afdeling zag er schoon uit en er is tijd besteed
om met de ingeslotenen te praten.
Detox afdeling Brasami gebouw
CTA-CW heeft een korte inspectie van de faciliteiten
uitgevoerd. De algemene indruk was positief. Hierna is met de
ingesloten gesproken.
Rehabilitatie- en Resocialisatieafdeling Caprileskliniek (Pico
Plata gebouw)
Dit is het eerste bezoek van de commissie op deze locatie.
Deze afdeling beschikt niet over veiligheidsfunctionarissen. Alle
begeleiders beklagen zich hierover, evenals de directeur. De
Commissie heeft vastgesteld dat de behuizing ruim is. Gelet op
de veiligheidssituatie is niet gesproken met de ingeslotenen.
TOESTAND VEILIGHEID

Het bedrijfsnoodplan was niet beschikbaar.

TOESTAND VERZORGING

CTA-CW heeft gesproken met ingeslotenen van de Hamaka
afdeling en de Detox afdeling beiden in het Brasami gebouw te
Otrobanda.
Hamaka afdeling:
De ingeslotenen waren beiden 16 jaar oud met een gast van 24
jaar. Een van de zestienjarigen zou 3 dagen na het bezoek
ontslagen worden. De andere zestienjarige heeft naar eigen
zeggen nog 8 maanden te gaan en zal augustus a.s. weer naar
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school gaan. CTA_CW stelt vast dat dit een zorgpunt blijft. Deze
jongen zat al eerder zonder onderwijs.
Positief punt is dat een van de jongens een duikbrevet gehaald
heeft. Naar eigen ervaring vinden de jongens de behuizing op
de 1e verdieping beter dan die van de begane grond.

TOESTAND BEJEGENING

Detox afdeling Brasami gebouw
De ingeslotenen waren in gesprek met een externe begeleider.
Met toestemming van iedereen mocht de Commissie even in
gesprek gaan met de ingeslotenen. Deze brachten als
hoofdgrief naar voren het eten van SDDK. Deze zou te laat zijn,
soms ongekookt (aardappelen nagenoeg niet gekookt) en
verder ook dat een persoon die uit het SDDK naar Brasami
komt en reeds een toegewezen dieet heeft, dit laatste dieet
kwijt raakt. Dit moet opnieuw aangevraagd worden.
CTA-CW leden kregen een positieve indruk van de manier
waarop de bejegening van de ingeslotenen plaats vond.

BESCHOUWING
De directeur heeft uitvoerig gesproken over het gebrek aan
beveiliging bij Brasami en Pico Plata zie beneden). Ook heeft hij
gesproken over het gebrek aan een eenduidige ministeriele
verantwoordelijkheid -Justitie vis a vis GMN- wat betreft de
werkzaamheden en beveiliging van Brasami.
Brasami is gehuisvest in een 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
1. De ontvangst van het inspectieteam was vlot verlopen. De
beveiliging bij de ingang beschikte over onze gegevens en
CTA-CW is nagenoeg direct ontvangen door de directeur
van Brasami.
2. Verhuizing; de verhuizing is nog gaande en de tijdlijn is nog
niet goed bekend. De aanpak van de versnippering van de
werkzaamheden met name wat veiligheid betreft van
ingeslotenen en verzorgers dient verbeterd te worden.
3. Ministeriele verantwoordelijkheid: De ingeslotenen van
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Brasami zijn bij deze organisatie ondergebracht op last van
de strafrechter of de civiele rechter. De directeur ervaart
een wederzijds doorschuiven van verantwoordelijkheid
tussen de ministeries Justitie en GMN wat betreft met
name de beveiliging. Het personeel met name van Pico
Plata ondervindt hierdoor een beperking in hun
werkzaamheden. Het is op zijn minst raar dat het
Caprileskliniek de eigen afdelingen beveiligd en dat er voor
Pico Plata door Brasami een aparte beveiliging
aangetrokken dient te worden. Het is naar alle
waarschijnlijkheid goedkoper voor de Overheid indien voor
Brasami beveiliging wordt ingekocht via Capriles kliniek. In
analogie hiervan dient voor de het laagbouw gedeelte ook
beveiliging vanuit het SDKK ingekocht te worden. De
directeur constateert dat externe beveiligers onvoldoende
getraind zijn in het omgaan met de ingeslotenen.
4. In de hiervoor verrichtte inspectie op 5 juli 2018 is
Onderwijs reeds geïdentificeerd als een zorgpunt. Nadere
informatie van Brasami inzake de interne aanpak om
onderwijs aan de jongens te faciliteren en mogelijke
externe steun benodigd.
5. Voeding; Brasami dient dit nader op te nemen met SDDK.
Het is opmerkelijk dat het Caprileskliniek geen eten kan
leveren aan het Pico Plata deel van het complex. Wellicht
dat dit goedkoper kan zijn doordat er geen transportkosten
zijn. In ieder geval zal de tijdigheid van de maaltijden
toenemen.
6. Overdracht van ingeslotenen; Brasami dient erop toe te
zien dat ingeslotenen overgedragen worden inclusief de
toegewezen medische verzorging. Ook een reeds
toegewezen dieet dient overgenomen te worden. Brasami
wordt verzocht om het protocol, dat gebruikt wordt bij de
overdracht van cliënten van andere Justitiële organen naar
Brasami toe, te herzien.
7. Algemene indruk; Uit het gesprek met de ingeslotenen
volgt duidelijk dat in het algemeen de ingeslotenen zich
goed bejegend voelen.
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VOORSTEL
VERBETERPUNTEN

1. Het plan presenteren hoe het beheer van Brasami wordt
gevoerd gelet op de fysieke versnippering van de
organisatie over drie locaties en met name voor wat
betreft de gesloten afdelingen.
2. Aanpak opdat ingeslotenen van Hamaka daadwerkelijk
onderwijs kunnen genieten.
3. Protocol invoeren dat ingeslotenen zoveel mogelijk
dezelfde zorg (bijv. een reeds toegekende dieet) ontvangen
bij verhuizing tussen justitiële instituties.
4. Mogelijkheid nagaan voor Pico Plata voor het betrekken
van eten van en het delen van beveiliging met het
Caprileskliniek.

DATUM BESPREKING
INSPECTIE MET
ORGANISATIE

19 Juni 2019

DATUM INLEVERING
VERBETERPLAN

De directeur heeft in de bespreking op 19 juni 2019 een aantal
verbeterpunten aangegeven. Het uitvoeringsplan is echter niet
ontvangen.

STATUS UITVOERING
VERBETERPLAN
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