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T.a.v: De directeur 
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Datum 20 december 2017 
Onderwerp reactie Inspecties op verbeterplan 

 
 
Geachte heer .... , 
 
 
Op 22 september 2017 hebben de Inspectie Jeugdzorg1 en de Inspectie Justitie 
en Veiligheid (hierna: de Inspecties) een brief uitgebracht met bevindingen en 
aandachtspunten naar aanleiding van het verrichte tussentijdse toezicht op 30 
augustus 2017 bij JJI Het Keerpunt. 
 
De Inspecties hebben u gevraagd binnen acht weken na het verschijnen van de 
brief ervoor te zorgen dat er een oplossing gevonden is voor de verbeterpunten 
op het gebied van de 24 uurs screening, aanwezigheid van school bij de 
perspectiefplanbesprekingen en het drugsontmoedigingsbeleid. De Inspecties 
wilden hierover schriftelijk geïnformeerd worden. 
 
Op 20 november 2017 hebben de Inspecties uw schriftelijke reactie ontvangen. 
Met deze brief informeer ik u over het oordeel van de Inspecties op de door u 
getroffen verbetermaatregelen.  
 
Beoordeling Inspecties 
 
24 uurs screening 
JJI het Keerpunt heeft een piketdienst ingesteld van een medisch geschoolde 
medewerker en een kinder- en jeugdpsychiater, waardoor de medische en 
psychische screening van een jeugdige die op vrijdagmiddag of in het weekend 
instroomt ook binnen de gestelde termijn wordt geboden. 
 
De Inspecties vinden dat JJI Het Keerpunt hiermee een passende 
verbetermaatregel getroffen heeft. 
 
Perspectiefplanbesprekingen 
JJI het Keerpunt plant de perspectiefplanbesprekingen structureel buiten de 
onderwijstijden, zodat de leerkrachten kunnen aansluiten op de momenten dat zij 
geen onderwijs geven. 
 
                                                
1 Per 1-10-2017 betreft dit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting.  
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JJI Het Keerpunt heeft hiermee een geschikte oplossing gevonden. Een 
kanttekening hierbij is dat de planning van de perspectiefplanbespreking buiten 
onderwijstijden geen nadelige invloed mag hebben op deelname van andere 
belangrijke partijen. 
 
Drugsontmoediging; frequentie controles 
JJI het Keerpunt heeft de frequentie van de kamercontroles en de controles van 
de algemene ruimtes aangepast van maandelijks naar 3-wekelijks. De 
bijbehorende instructie is hierop eveneens aangepast. Medewerkers van de 
afdeling beveiliging voeren eveneens controles uit, gericht op het voorhanden zijn 
van contrabande op specifieke kamers en/of algemene ruimtes. Deze controles 
vinden plaats op verzoek van de manager van de specifieke behandelgroepen of 
in opdracht van de directeur, met een minimum van één controlemoment per 
maand per afdeling. Daarnaast worden op specifieke dagen drugshonden van 
DV&O ingezet voor gerichte controles op het voorhanden zijn van verdovende 
middelen. De frequentie hiervan bedraagt tien tot twaalf keer per jaar.  
 
Het drugsontmoedigingsbeleid van JJI Het Keerpunt voldoet hiermee aan de 
gestelde verwachting. De Inspecties vragen echter specifieke aandacht voor een 
strikte uitvoering van het beleid. De Inspecties constateerden namelijk uit 
registraties die zijn ingezien tijdens hun bezoeken in 2015 en 2017, dat deze 
controles in de praktijk minder frequent gebeurden dan in het beleid beschreven 
stond.    
 
Drugsontmoediging; visitatiebeleid 
Naast aanpassingen in de frequentie van kamercontroles en controles van de 
algemene ruimtes heeft JJI het Keerpunt ook het visitatiebeleid aangepast.  
 
Na de doorlichting in 2015 had JJI Het Keerpunt het visitatiebeleid aangepast, 
waarbij er na geprivilegieerd bezoek geen standaard visitatie meer plaatsvindt. 
Echter bleek visiteren na overige bezoek nog structureel gedaan te worden. 
 
JJI Het Keerpunt zal bezoekersruimten voorzien van een camera en jongeren de 
keuze stellen tussen bezoek met of zonder (camera)toezicht. Wanneer een 
jongere kiest voor bezoek met cameratoezicht, zal na afloop van het bezoek  
fouillering plaatsvinden. Daar waar zij het fouilleren, waarbij daadwerkelijk fysiek 
contact is tussen de jongere en de beveiligingsmedewerker, als te ingrijpend 
ervaren zal er een visitatie plaatsvinden. Wanneer een jongere bezoek zonder 
toezicht heeft gehad, zal een randomizer na afloop van het bezoek bepalen of er 
gevisiteerd wordt.  
In alle gevallen waarbij JJI Het Keerpunt afwijkt van wet- en regelgeving m.b.t. 
de frequentie van visiteren, zal onderbouwing plaatsvinden op basis van een 
indicatie van de gedragswetenschapper en/of een risico inschatting door het 
Gedetineerden Recherche Informatie Punt (GRIP) van de Nationale Politie. 
  
De Inspecties vinden de aanpassingen aan het visitatiebeleid adequate 
verbetermaatregelen.  
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Eindoordeel Inspecties  
De Inspecties concluderen op grond van uw schriftelijke reactie dat de uit het 
tussentijds toezicht geconstateerde verbeterpunten voldoende zijn opgepakt en 
de getroffen verbetermaatregelen aansluiten bij de verwachtingen van de 
Inspecties.  
 
Ik vertrouw erop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 

Hoogachtend, 
mede namens de Hoofdinspecteur van de Inspectie Jeugdzorg, 
 
 
 
 
J.G. Bos  

 

Hoofd Inspectie Justitie en Veiligheid  
 

 
 

 


