INSPECTIERAPPORT CTA-CW
JUSTITIELE ORGANISATIE

JJIC Gesloten Afdeling

LOCATIE

Groot Kwartier

INSPECTIEDOEL

Het met eigen ogen waarnemen van de toestand van de
behandeling en bejegening van de ingeslotenen.

INSPECTIEDATUM
TOETSINGSKADER/METHODE CTA-CW hanteert als toetsingskader (internationale) wet- en

regelgeving, richtlijnen en standaarden.
De commissie maakt bij een inspectiebezoek gebruik van een
model Inspectie Verslag.
AANLEIDING INSPECTIE

Gepland onaangekondigd bezoek; datum vorig bezoek 24 mei
2018

TOESTAND
VERBLIJF/HUISVESTING

De huisvesting kan niet slecht worden genoemd; niettemin zijn er
enige gebreken op dit punt te constateren.
 De ventilatie van een aantal cellen functioneert niet
 De afvoer van de toiletpotten geeft vaak problemen
 De achteruitgang is defect, wat een veiligheidsprobleem is
 2 controlecameras functioneren niet


TOESTAND VEILIGHEID

De veiligheid laat op een bepaald punt te wensen over; in een
noodgeval kan evacuatie moeilijk plaatsvinden aangezien er geen
ruimte is waar deze geëvacueerden in het bijzonder, naar toe
kunnen worden gebracht, mochten zij het gebouw snel moeten
verlaten.
Een ander punt van zorg is het feit dat de afdeling met chronische
onderbezetting kampt; er wordt nog teveel met invalkrachten
gewerkt.
Het calamiteitenplan ligt (enige tijd) op tafel en in elke wacht van
de beveiliging is minstens 1 persoon een BHV-er; de nodige
trainingen in het kader van ontruiming en evacuatie moeten nog
plaatsvinden.
Volgens opgave van het afdelingshoofd-pedagogisch, vinden deze
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training nog dit jaar plaats. Blusmiddelen zijn beschikbaar en zijn
opgenomen in een onderhoudscontract.
TOESTAND VERZORGING

Redelijk tot goed; er is een ingeslotene die klaagt dat het eten
niet altijd goed is. De bejegening vindt hij aan de andere kant
redelijk, hoewel hij van mening is dat er bewakers zijn die hem
niet goed behandelen.

TOESTAND BEJEGENING

Geen opmerkingen hierover ontvangen.

BESCHOUWING

Het hoofd pedagogisch betreurt het dat de werkplaatsen niet
kunnen worden gebruikt; sinds zij zijn gesloten, zijn ze niet meer
in gebruik genomen. Deze werkplaatsen zouden een goede
dagbesteding kunnen betekenen voor de ingeslotenen; plus
zouden zij misschien een vak hebben kunnen leren.

CONCLUSIE

De JJIC Gesloten Afdeling is op de goede weg; er wordt gewerkt
aan het op peil brengen van de bejegening, verzorging en
veiligheid.
De afdeling bezit thans een (nog niet opgeleverde) nieuwbouw
dat als activiteitencentrum zal gaan dienen.

VOORSTEL
VERBETERPUNTEN

Niet alle ingeslotenen zijn op de hoogte van het bestaan van de
CTA-CW; de ingeslotenen dienen te worden gewezen op het
bestaan hiervan en op de mogelijkheid dat een ingeslotene
eventueel een klacht bij deze commissie kan indienen.

DATUM BESPREKING
INSPECTIE MET
ORGANISATIE

Directie JJIC werd uitgenodigd om hun commentaar te leveren op
het Inspectieverslag in de CTA vergadering van 3 juli 2019. Tijdens
de vergadering ontving CTA een bericht dat de JJIC verhinderd
was. JJIC kreeg de mogelijkheid om schriftelijk op het
Inspectieverslag te reageren.

DATUM INLEVERING
VERBETERPLAN

Een memo van de directie JJIC met een stand van zaken van de
verschillende relevante zaken, inclusief 2 bijlagen, is per mail
ingeleverd op 17 juli 2019

STATUS UITVOERING
VERBETERPLAN

Er wordt gewerkt aan de nodige verbeteringen.
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