INSPECTIERAPPORT CTA-CW
JUSTITIELE ORGANISATIE

Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC)
Gesloten afdeling

LOCATIE

Kaya Brudernan van Dongen 1

INSPECTIEDOEL

Doel van het inspectiebezoek was om door eigen waarneming, de
toestand van de arrestantenzorg op de specifieke locatie te kunnen
beoordelen m.b.t. de verzorging en bejegening van de
opgeslotenen.

INSPECTIEDATUM

24 mei 2018

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

Er zijn in totaal 8 cellen; op dit moment zijn er 7 ingeslotenen,
waarvan 3 jonger dan 18 jaar en 4 ouder dan 18 jr.
V.w.b. de huisvesting in de cellen kan gezegd worden dat de
ventilatie beter moet; op de andere aspekten zijn geen tot weinig
opmerkingen te maken.

TOESTAND VEILIGHEID

T.a.v. de onderdelen veiligheid, het volgende. Bedrijfsnoodplan is
niet aanwezig, danwel niet voldoende bekend. Er zijn geen recente
ontruimingsoefeningen gehouden en er heeft geen evaluatie
plaatsgehad v.w.b. ontruimingsoefeningen. Het toezicht op de in- en
uitgangen is goed te noemen.

TOESTAND VERZORGING

De aangeboden voeding is in orde en er is aandacht voor
alternatieve voeding. Er worden schone lakens verstrekt.
De medische zorg is goed te noemen. Wanneer het noodzakelijk is,
wordt een arts ingeschakeld; de bewaring en verstrekking van
medicijnen is thans beter dan eerder. Ook is er specifieke aandacht
voor verslaafden.

TOESTAND BEJEGENING

De ingeslotenen beschouwen de bejegening als goed; het is de CTA
ook niet anders opgevallen.

BESCHOUWING




De gegevens van de CTA zijn bij de twee
medewerkers/rondleiders niet bekend.
De fans in de plafonds van de cellen zijn niet praktisch; ze
zijn niet functioneel.
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CONCLUSIE

VOORSTEL
VERBETERPUNTEN

Bij intake ondergaat de ingeslotene een urinetest.
Elke ingeslotene krijgt een mentor toegewezen tijdens zijn
verblijf aldaar.
Het bedrijfsnoodplan/calamiteitenplan is er nog niet; JJIC is
bezig met het opstellen hiervan.
De bejegening door het personeel wordt door de
ingeslotenen als goed bevonden.

De CTA merkt verbetering in de gang van zaken bij dit instituut; vb.,
het bedrijfsnoodplan is die er nog niet, maar er wordt aan gewerkt.
De ingeslotenen merken op dat zij geen problemen hebben met de
bejegening door het personeel; ook de CTA is onder die indruk.
De ingeslotenen hebben redelijke/goede ontspanningsmogelijkheden: kranten lezen, voetbalmogelijkheden, domino
spelen. Er mag echter niet naar de radio geluisterd worden en tv
kijken is er ook niet bij.



Meer bekendheid over de CTA-CW bij de
medewerkers/ingeslotenen is noodzakelijk
Veiligheidsaspekten dienen beter te worden; bedrijfsnoodplan/calamiteitenplan dienen acuut aandacht te krijgen,
evenals de werking en mogelijkheden van de ontsluiting van
de cellen en ontsnappingsroutes in het geval van noodsituaties.

DATUM BESPREKING
INSPECTIE MET
ORGANISATIE

9 oktober 2018

DATUM INLEVERING
VERBETERPLAN
STATUS UITVOERING
VERBETERPLAN

Inlevering Calamiteitenplan op 22 augustus 2018
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