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Onderwerp Tussentijds toezicht Forensisch Centrum Teylingereind en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Geachte mevrouw Overweter,

Op donderdag 29 november 2012 hebben de Inspectie Veiligheid en Justitie en de
Inspectie Jeugdzorg een tussentijds toezicht uitgevoerd bij Forensisch Centrum
Teylingereind.

De opzet van een tussentijds toezicht is om een jaar na het verschijnen van een
inspectierapport te bezien of een vervolgonderzoek aangewezen is of niet. De
Inspecties nemen dat besluit aan de hand van de mate waarin een inrichting of
instelling eerder gesignaleerde zaken heeft aangepakt.

Bevindingen tussentijds toezicht
De Inspecties hebben geconstateerd dat de inrichting de verbeterpunten uit het
inspectierapport merendeels voortvarend heeft aangepakt.
• Het afgelopen jaar is de personeelsbezetting op orde gekomen door

vervulling van vacatures en minder ziekteverzuim. Er is meer stabiliteit in de
teams van de groepsleiding gekomen en dat heeft op meerdere gebieden
een positieve uitwerking. De medewerkers zijn beter in staat eenduidig te
handelen en onder de jongeren is er meer duidelijkheid en rust gekomen.

• Teylingereind beschouwt bij de personeelsinzet de risico’s op agressie en
geweld en de inrichting heeft een risico-inventarisatie gemaakt van
momenten in het dagprogramma, en situaties en plaatsen in de inrichting
waar toezicht ter preventie van onderlinge agressie of geweld noodzakelijk
is. Bovendien heeft de inrichting nu ook de mogelijkheden om zonodig meer
personeel in te zetten op risicovolle plaatsen of momenten.

• Teylingereind heeft na de doorlichting afspraken gemaakt met de Interne
Bijstandsteams (IBT’s) van de Pl Haarlem en de Pl Scheveningen over de
ondersteuning bij calamiteiten. Ook met de veiligheidsregio heeft
Teylingereind afspraken gemaakt over de ondersteuning.

• In de teamoverleggen wordt nu aandacht besteed aan beveiligingstoezicht.
Beveiligers hebben in sommige teams voorlichting gegeven. De overige
teams krijgen dit nog.

• Er is een vorm van controle gekomen op de insluitingstitels van jongeren en
dat verkleint de kans op te vroege of te late invrijheidstelling van jongeren.
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Besluit vervolgonderzoek en aandachtspunten Datum

De Inspecties zien geen aanleiding voor een vervolgonderzoek in Forensisch 9januari 2013

Centrum Teylingereind. Desondanks zijn er verbeterpunten, waar de Inspecties Ons kenmerk

resultaat verwachten:
• Hoewel er afspraken liggen met de Pl Haarlem en de Pl Scheveningen over

de inzet van het IBT, is er nog niet gezamenlijk geoefend met de
medewerkers van Teylingereind. Ook voldoet de aanrijtijd niet aan de norm
dat een IBT binnen dertig minuten aanwezig moet kunnen zijn.

• Jongeren worden zowel na bezoek als na verlof nog standaard gevisiteerci.
De Inspecties bevalen aan om jongeren na bezoek en na verlof (als dit zeer
frequent plaatsvindt) op indicatie en steekproefsgewijs te visiteren.

• Teylingereind heeft de organisatiestructuur gewijzigd met onder andere als
doel een hogere mate van afstemming van activiteiten en samenwerking
tussen school en inrichting. Op het managementniveau heeft dit ook al tot
meer overleg geleid en is er sprake van een sterkere sturing op de
continuïteit in het dagprogramma van jongeren. Tussen docenten en
groepsleiding is er echter nog steeds sprake van te beperkt overleg over
individuele jongeren.

• Hoewel de reactie van jongeren op het aanzeggen van een sanctie of
maatregel nu wordt geregistreerd, is de werkwijze van het eerst horen en
dan het opmaken van het formulier niet gewijzigd. De aard en hoogte van de
sanctie zijn zo nog een voldongen feit voor de jongeren.

De voortgang op dit laatste verbeterpunt zal de Inspectie van het Onderwijs, in
samenwerking met de Inspectie Jeugdzorg, tijdens een toezicht naar de kwaliteit
van het onderwijs, beoordelen.

De IVenJ en de Inspectie Jeugdzorg zullen deze brief op hun websites
(www.ivenl.nl en www.insectiejeugdzorci.nl) plaatsen bij het inspectierapport
over het Forensisch Centrum Teylingereind.

Hoogachtend,

G.E.M. Tielen

Hoofdinspecteur van de
Inspectie Jeugdzorg

J.G. Bos
Hoofd van de Inspectie Veiligheid en Justitie
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