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Huisregels

De inrichting informeert de gedetineerde patiënt op een

de gedetineerde patiënt informatie over de huisregels en

begrijpelijke wijze over zijn/haar rechten en plichten. De

zijn/haar rechten en plichten op schrift ontvangt.

belangrijkste rechten en plichten zijn opgenomen in actuele
huisregels.
er op elke verblijfsafdeling en in de bibliotheek een volledige
versie van de huisregels beschikbaar is die voldoet aan de
eisen van de Regeling model huisregels penitentiaire
inrichtingen en het Model huisregels Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI), in de talen: Nederlands, Engels, Frans,
Spaans, Arabisch en Pools.
de huisregels actueel zijn, dat wil zeggen ieder jaar/iedere
twee jaar (afhankelijk van wijzigingen) worden
geactualiseerd.

Normenkader:
Kwaliteitsstatuut penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) versie 20 juli 2020;
Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen (PI’s);
Model huisregels DJI versie 2014;
Artikelen 5 en 56 Penitentiaire beginselenwet (Pbw);
Artikel 30 European Prison Rules (EPR);
Artikel 35 Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR).
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Dagprogramma

De inrichting biedt binnen de uren van het dagprogramma een

het PPC een individueel regime kent, waarmee de zorg en

gevarieerd en evenwichtig activiteitenprogramma, dat aansluit bij

behandeling van gedetineerde patiënten optimaal kan

de wettelijke eisen en de richtlijnen van DJI.

worden vormgegeven. 1
Waar mogelijk wordt een dagprogramma aangeboden van
ten minste 43 uren activiteiten per week, exclusief

1
Met de mogelijkheden, die een individueel regime biedt, kunnen gedetineerde patiënten namelijk tijdens de voor het dagprogramma bestemde uren en afhankelijk van hun psychische draagkracht in hun verblijfsruimte worden
ingesloten, dan wel in gemeenschap op de afdeling verblijven. Eveneens biedt een individueel regime de mogelijkheid om gedetineerde patiënten individueel dan wel in groepsverband te laten deelnemen aan activiteiten in het
dagprogramma.

begeeftijden, verdeeld over zeven dagen per week met een
minimum programmaduur van zes uur per dag.
Afhankelijk van de psychische draagkracht van gedetineerde
patiënten zal het aantal activiteiten en de duur ervan kunnen
verschillen, maar als leidraad zullen de volgende
dagprogramma’s worden aangehouden:
arbeid: gedetineerde patiënten krijgen wekelijks de
mogelijkheid om ten minste 20 uur deel te nemen aan een
arbeidsactiviteit. De directeur 2 bepaalt samen met de
behandelcoördinator in welke mate de gedetineerde patiënt
op een PPC gezien zijn toestandsbeeld arbeid kan verrichten
luchten: dagelijks aanbod van ten minste één uur verblijf in
de buitenlucht.
gezamenlijk eten: gedetineerde patiënten krijgen wekelijks
de mogelijkheid om 10,5 uur in gezamenlijkheid te eten.
sport: gedetineerde patiënten hebben recht op lichamelijke
oefening en het beoefenen van sport gedurende ten minste
tweemaal drie kwartier per week, voor zover de gezondheid
zich daar niet tegen verzet.
bibliotheek: gedetineerden patiënten krijgen wekelijks
minimaal één uur toegang tot de bibliotheekvoorziening. De
bibliotheekvoorziening dient te beschikken over
buitenlandse, juridische en religieuze informatiebronnen.
onderwijs: gedetineerde patiënten hebben recht op het
volgen van onderwijs en het deelnemen aan andere
educatieve activiteiten voor zover deze zich verdragen met
de aard en de duur van de detentie en de persoon van de
gedetineerde patiënt. Indien mogelijk wordt twee uur per
week aan onderwijs aangeboden.
groepsgesprekken/kerk: gedetineerde patiënten hebben
recht op één uur groepsgesprekken/kerk per week. Zij
krijgen de mogelijkheid om rechtstreeks individueel contact
2

Artikel 3 Pbw.

te hebben met een geestelijk verzorger en om deel te nemen
aan (collectieve) godsdienstige of levensbeschouwelijke
bijeenkomsten. Het aanbod dient aan te sluiten bij de
godsdienst en/of levensovertuiging van gedetineerde
patiënten.
groepsactiviteiten: de directeur bepaalt de mate van
groepsactiviteiten in een individueel regime. Dit kan per
gedetineerde patiënt verschillen.
recreatie: gedetineerde patiënten krijgen wekelijks een
aanbod van recreatie van minimaal zes uur, waarvan ten
minste tweemaal aaneengesloten blokken van twee uur.
individuele hulpverlening: gedetineerde patiënten hebben
recht op sociale verzorging en hulpverlening. De directeur
zorgt ervoor dat reclasseringswerkers en
gedragsdeskundigen hulp in de inrichting kunnen verlenen of
brengt de gedetineerde patiënt over naar een daartoe
bestemde plaats.
er bij uitval van rechtactiviteiten sprake is van passende
compensatie die zorgvuldig met de gedetineerde patiënten is
gecommuniceerd.

Normenkader:
Productspecificatie PPC;
Artikelen 38.1, 39.1, 41, 43, 47.1, 48.1, 48.2, 49.2, 49.3 Pbw;
Regeling selectie plaatsing en overplaatsing gedetineerden (rspog);
Artikelen 25.1, 25.2, 26, 27.1, 27.3, 27.4, 27.6, 28.1, 28.2, 28.3, 28.5 en 29 EPR;
Artikelen 21, 40, 41, 42 SMR.
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Accommodatie en

De accommodatie waar gedetineerde patiënten verblijven voldoet

de gedetineerde patiënt conform wet- en regelgeving

leefomstandigheden

aan de daarvoor geldende standaarden en de leefomstandigheden

minimaal tweemaal per week de gelegenheid heeft om te

in de inrichting zijn hygiënisch.

douchen.

waar mogelijk de gedetineerde patiënt na afloop van sport
en voorafgaand aan bezoek en de gebedsdienst, de
gelegenheid heeft om te douchen.
de inrichting de gelegenheid biedt om kleding en
beddengoed te (laten) wassen, tenminste eenmaal per twee
weken.
de inrichting de gelegenheid biedt om de cel te reinigen,
tenminste eenmaal per week.
de inrichting de gelegenheid biedt de kapper te bezoeken, op
kosten van de inrichting, tenminste eenmaal per zes weken.
de inrichting beschikt over een geldige gebruiksvergunning.
de cellen en overige ruimten voldoen aan de voorgeschreven
inrichtings- en onderhoudseisen: schoon zijn, goed
onderhouden en overzichtelijk.
de luchtplaatsen bij de afzonderingsafdeling beschutting
bieden en verticaal zicht op de open lucht.

Normenkader:
Productspecificatie PPC;
Programma van Eisen DJI 2020;
Regeling Eisen Verblijfsruimte PI’s;
Regeling model huisregels PI’s;
Artikel 44.4 Pbw;
Artikelen 18 en 19 EPR;
Artikelen 10, 11, 12-21 SMR.
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Voeding en winkel

De voeding die de inrichting verstrekt, voldoet aan de

de inrichting verantwoorde voeding beschikbaar stelt,

voedingseisen en is afgestemd op de noodzakelijke behoeften van

waaronder twee broodmaaltijden en een warme maaltijd

de gedetineerde patiënten en de inrichtingswinkel biedt een redelijk

(hoofdgerecht en een voor- of nagerecht) per dag.

aanbod tegen een aanvaardbare prijs.

de samenstelling van de maaltijd gevarieerd is en de
verstrekte hoeveelheden toereikend zijn, dat wil zeggen dat
op (individueel) verzoek meer voeding wordt verstrekt.
er in voldoende mate rekening wordt gehouden met
bijzondere voedingseisen vanwege geloof of medische
indicatie (diëten).
de inrichting een kwaliteitssysteem hanteert voor de
beoordeling van de aan de gedetineerde patiënten
aangeboden maaltijdcomponenten op variatie, smaak,
kwaliteit en kwantiteit.
in de huisregels de gang van zaken met betrekking tot de
verstrekking, aanschaf en (eventuele) bereiding van voeding
is opgenomen.
er faciliteiten zijn om de opslag en bereiding van
voedingsmiddelen hygiënisch uit te voeren.
gedetineerde patiënten de faciliteiten hebben om zelf
voeding te bereiden.
gedetineerde patiënten via een vertegenwoordiging van
gedetineerde patiënten meerdere keren per jaar de
gelegenheid hebben om te overleggen over (onder andere)
het assortiment van de winkel en de aangeboden voeding.

Normenkader:
Artikelen 42.4, 44.1 en 44.3 Pbw;
Artikel 22 EPR;
Artikel 20.1 SMR.
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Maatschappelijk contact

De inrichting biedt gedetineerde patiënten minimaal de in wet- en

de inrichting een meewerkende houding heeft, met name de

regelgeving vastgelegde mogelijkheden tot het onderhouden van

medewerkers maatschappelijke dienstverlening, ten opzichte

maatschappelijke contacten door middel van relatiebezoek,

van het onderhouden van (familie)relaties van de

telefoon, correspondentie en toegang tot andere media.

gedetineerde patiënten.

gedetineerde patiënten recht hebben op één uur bezoek per
week.
gedetineerde patiënten in de gelegenheid worden gesteld
deel te nemen aan familiebezoek, netwerkbezoek en
vrijwilligersbegeleiding in het kader van het herstel en
vermaatschappelijking.
gedetineerde patiënten in de gelegenheid worden gesteld
bezoek te ontvangen van hun rechtsbijstandverlener.
in de huisregels is opgenomen dat niet-Nederlandse
gedetineerde patiënten contact kunnen opnemen met de
diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers van hun land.
gedetineerde patiënten de mogelijkheid hebben om wekelijks
ten minste tien minuten te bellen, op eigen kosten.
gedetineerde patiënten de mogelijkheid hebben om deel te
nemen aan ouder – kindbezoek dat tenminste vier maal per
jaar, maar bij voorkeur vaker, wordt georganiseerd.
de informatie over de mogelijkheden van bezoek voor
gedetineerde patiënten en hun relaties goed toegankelijk en
duidelijk is.

Normenkader:
Productspecificatie PPC;
Regeling Model huisregels PI’s;
Regeling toelating en weigering bezoek en beperking telefooncontacten PI’s;
Brief van de sectordirecteur Gevangeniswezen DJI van 19 mei 2008;
Artikelen 38 en 39 Pbw;
Artikelen 23.1, 24.4 24.10, 99.c EPR;
Artikelen 37, 39, 40 SMR;
Artikel 36 Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen (24-04-1963, Wenen).
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Straffen en maatregelen

De toepassing van straffen en maatregelen in de inrichting is

de inrichting beleid heeft met betrekking tot disciplinaire

proportioneel en gebaseerd op vastgelegde uitgangspunten.

straffen en maatregelen dat primair ondersteunend is aan de
behandeling.
een disciplinaire straf of maatregel voldoet aan de
beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit,
doeltreffendheid en redelijkheid en billijkheid.
in het geval dat een gedetineerde patiënt langer dan 24 uur
in een afzonderingsruimte wordt geplaatst, de directeur er
zorg voor draagt dat de Commissie van Toezicht en een
arts/psychiater/gedragsdeskundige hiervan in kennis worden
gesteld. De directeur dient ervoor te zorgen dat de
maatregel niet langer dan strikt noodzakelijk duurt, hiervoor
wordt advies ingewonnen bij gedragsdeskundigen.
een gedetineerde patiënt, voordat een straf of maatregel
wordt opgelegd, wordt gehoord.
de op te leggen straf of maatregel op een begrijpelijke wijze
schriftelijk aan de gedetineerde patiënt kenbaar wordt
gemaakt.
de sanctionering plaatsvindt door een daartoe bevoegde
functionaris.
de inrichting de opgelegde straffen en maatregelen
registreert en evalueert.

Normenkader:
Productspecificatie PPC;
Sanctiebeleid DJI versie 9 mei 2019;
Artikelen 23, 24, 50, 51, 57.1, 57.2, 57.3, 58 Pbw;
Artikelen 59. 60.2, 60.3 en 60.5 EPR;
Artikelen 27, 29, 30, 31 en 35.1 SMR.
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Beklag

De beklag- en bemiddelingsregeling voldoet aan de eisen en

in de huisregels is beschreven op welke wijze gedetineerde

functioneert naar behoren.

patiënten in verweer kunnen komen tegen een door of
namens de directeur genomen beslissing.
in de huisregels is vermeld hoe gedetineerde patiënten in
contact kunnen komen met de Commissie van Toezicht en/of
de maandcommissaris dan wel met de beroepscommissie
van de Raad voor de Sanctietoepassing en de
Jeugdbescherming
de beklagcommissie onverwijld wordt geïnformeerd over een
ingediende klacht en binnen vier weken na ontvangst
uitspraak doet.
de inrichting per omgaande reageert op verzoeken van de
Commissie van Toezicht tot toelichting op een ingediend
beklag.

Normenkader:
Productspecificatie PPC;
Kwaliteitsstatuut PPC versie 20 juli 2020;
Model huisregels PI’s;
Hoofdstuk 6 van de Pbw;
Artikelen 70.1, 70.3 en 70.4 EPR;
Artikel 36 SMR.
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Vrouwen in het PPC

De inrichting houdt rekening met de positie van vrouwelijke

vrouwelijke en mannelijke gedetineerde patiënten

gedetineerde patiënten.

gescheiden van elkaar worden ondergebracht.
er vrouwelijke medewerkers werkzaam zijn op de afdelingen
waar vrouwelijke gedetineerde patiënten verblijven.
de inrichting beschikt over beleid dat ziet op de invulling van
de positie van vrouwelijke gedetineerde patiënten.

vrouwelijke gedetineerde patiënten die zwanger zijn,
borstvoeding geven of met een kind in de inrichting
verblijven niet in afzondering worden geplaatst.
er specifieke zorg kan worden geboden aan vrouwelijke
gedetineerde patiënten die zwanger zijn. Indien mogelijk
bevallen zwangere gedetineerde patiënten niet in de
inrichting. Voor de gevallen waarin dit niet mogelijk is,
beschikt de inrichting over de noodzakelijke faciliteiten om
de benodigde zorg te kunnen bieden aan de gedetineerde
patiënt en haar kind.

Normenkader:
Productspecificatie PPC;
Artikel 11 Pbw;
Artikelen 18.8b, 19.7, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 60.6a, 68.7 en 81.3 EPR;
Artikelen 8a, 23.1, 53.1, 53.2 en 53.3 SMR.

Omgang met gedetineerde patiënten
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Intake, screening en selectie

De inrichting screent de gedetineerde patiënt bij binnenkomst op

er bij plaatsing van gedetineerde patiënten in een PPC,

zorgbehoeften, veiligheids- en beheersrisico’s.

indien van toepassing, rapportages van het psychomedisch
overleg van de zendende inrichting, waaronder de gegevens
verkregen uit de standaard intakeprocedure Intake,
Screening en Selectie als uitgangspunt worden genomen
voor de verdere indicatiestelling en de opstelling van de
behandelplannen.
er een somatische intake door de medische dienst
plaatsvindt.
er een intake met de regiebehandelaar plaatsvindt. Na
kennismaking wordt een eerste voorlopig behandelplan
opgesteld.
er een risicoscreening plaatsvindt.
er een afdelingsintake plaatsvindt. Tijdens de afdelingsintake
maakt de gedetineerde patiënt kennis met de mentor,
worden de huisregels uitgelegd en wordt verteld wat de
gedetineerde patiënt kan verwachten.
de regiebehandelaar (eind)verantwoordelijk is voor het
intakeproces, voor het stellen van de diagnose zorgt en
samen met de gedetineerde patiënt een
(voorlopig)behandelplan opstelt. De regiebehandelaar heeft
hiervoor direct contact met de gedetineerde patiënt.
de regiebehandelaar zorgt dat de intakegegevens en het
(voorlopige) behandelvoorstel worden besproken in het
multidisciplinair team.

Normenkader:
Productspecificatie PPC;
Kwaliteitsstatuut PPC versie 20 juli 2020;
Artikel 38 Penitentiaire Maatregel (PM);
Artikelen 16 en 51.3 EPR.
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Bejegening

De inrichting bejegent gedetineerde patiënten respectvol en

medewerkers er blijk van geven gedetineerde patiënten

humaan en motiveert hen zich voor te bereiden op een

respectvol en humaan te behandelen.

aanvaardbaar maatschappelijk bestaan.
medewerkers er blijk van geven gedetineerde patiënten
persoonsgericht te bejegenen met het doel het behandelplan
van gedetineerde patiënten te realiseren.
de omgang met gedetineerde patiënten actief is, dat wil
zeggen dat medewerkers de gedetineerde patiënten
aanspreken, wijzen op (on)gewenst gedrag en de
consequenties daarvan en ter zake rapporteren. Daarbij
maken ze gebruik van motiverende gespreksvoering.
gedetineerde patiënten door zorg en
behandelinrichtingswerkers (ZBIW) worden gestimuleerd om
te werken aan de doelen die zijn verwoord in het
behandelplan.
zij actief uitvoering geeft aan het mentorschap.
medewerkers van de inrichting het resultaat van acties als
gevolg van vragen en verzoeken van gedetineerde patiënten
– tijdig – terugkoppelen.
medewerkers binnen tien minuten reageren op celoproepen
van (ingesloten) gedetineerde patiënten.
gedetineerde patiënten met een risico op zelfdestructief
gedrag kunnen op last van de directeur continu
geobserveerd worden (d.m.v. camera’s) of ten minste ieder
uur fysiek worden gecontroleerd.
er geen sprake is van discriminatie en, mocht hier wel
sprake van zijn, de medewerkers van de inrichting hier actief
tegen optreden.

de gewenste omgangscultuur op de afdelingen regelmatig
gespreksonderwerp is in het werkoverleg op de afdelingen
en met leidinggevenden.
de directeur of zijn plaatsvervanger met (een
vertegenwoordiging van) gedetineerde patiënten
maandelijks regelmatig overleg voert over de gang van
zaken op het PPC.

Normenkader:
Productspecificatie PPC;
Masterplan DJI 2013-2018;
Gedragscode DJI;
Artikelen 34a, 51a en 74 Pbw;
Artikelen 6 en 48 SMR;
Artikelen 13, 18.2c, 54.4, 72.1 en 75 EPR.
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Rapportage en documentatie

Bijzonderheden met betrekking tot gedetineerde patiënten worden

gedetineerde patiënten in de derde week na binnenkomst

in de inrichting consciëntieus gerapporteerd, geregistreerd en

over een multidisciplinair vastgesteld behandelplan

multidisciplinair uitgewisseld.

beschikken.
er met regelmaat een behandelplanbespreking plaatsvindt.
de regiebehandelaar er zorg voor draagt dat besluitvorming
op cruciale momenten in de behandeling plaatsvindt en in
het multidisciplinair team wordt afgestemd en getoetst. Dit
is tenminste bij wijzigingen in het behandelplan, ontslag van
de gedetineerde patiënt of een (dreigende) crisis. De
regiebehandelaar zorgt er ook voor dat de gedetineerde
patiënt hierbij betrokken is en dat de beslissingen worden
gedocumenteerd.
bij wisseling van regiebehandelaar de overdragende
regiebehandelaar verantwoordelijk is voor een goede
overdracht van alle gemaakte afspraken en deze vastlegt in
het digitale patiëntdossier.

de ZBIW’er/mentor zowel mondeling als schriftelijk
rapporteert over de gedetineerde patiënten van zijn afdeling.
er controle plaatsvindt op tijdigheid, volledigheid en kwaliteit
van de rapportage en dossiervoering.
de penitentiaire dossiers insluitingstukken en overige
voorgeschreven documenten bevatten. 3

Normenkader:
Kwaliteitsstatuut PPC versie 20 juli 2020;
Artikelen 35, 36 en 37 PM.

3

Zoals voorgeschreven op grond van artikelen 36 en 37 PM.

Interne Veiligheid
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Preventie en beheersing van

De inrichting is goed voorbereid op de beheersing van calamiteiten.

de personele bezetting (kwalitatief en kwantitatief) zodanig

calamiteiten

is dat deze de (brand)veiligheid van het gebouw waarborgt,
zowel tijdens de voor het dagprogramma bestemde uren
als gedurende de avond en nacht.
de wijze waarop de bedrijfshulpverlening ingericht,
onderhouden en geoefend wordt schriftelijk is vastgelegd.
oefeningen en incidenten geregistreerd en geëvalueerd
worden.
gedetineerde patiënten geïnformeerd zijn/worden over wat
te doen bij ontruiming en zijn/worden betrokken bij
oefeningen.
een aantal van deze oefeningen met gedetineerde
patiënten en met externe hulpverleners wordt gehouden.
er een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie
beschikbaar is en de daarin opgenomen verbeterpunten
binnen een redelijke termijn daadwerkelijk en effectief zijn
of worden aangepakt.
ZBIW’ers herkenbare kleding dragen.
er een verantwoorde verhouding is tussen het aantal
ZBIW’ers en het aantal gedetineerde patiënten op enig
moment. Dit impliceert dat individuele gedetineerde
patiënten onder alle omstandigheden worden begeleid door
een personeelslid of dat een gedetineerde patiënt altijd met
een bovental aan ZBIW’ers wordt uitgesloten. Op de
afdelingen voor reguliere zorg geldt als regel dat twee
ZBIW’ers aanwezig zijn op twaalf patiënten. Op de afdeling
voor intensieve zorg is deze verhouding drie ZBIW’ers op
acht gedetineerde patiënten. Daarnaast kan toezicht door
middel van camera’s en/of geluidsdetectie worden ingezet

om de veiligheid van personeel en gedetineerde patiënten
te vergroten.

Normenkader:
-

Brandveiligheid en Bedrijfshulpverlening DJI Beleidskader september 2019;
Productspecificatie PPC;
Regeling dienstkleding DJI;
Artikelen 52.2 en 52.4 EPR.
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Agressiebeheersing

De inrichting voert een actief beleid om geweld, bedreiging en

jaarlijks de fitheid en vaardigheden van medewerkers wordt

intimidatie te voorkomen en te beheersen

getoetst en de medewerkers aan de eisen voldoen. Als
onderdeel van de fitheidtstest vinden er periodieke
trainingen in het omgaan met geweld en
weerbaarheidstraining plaats.
de executieve medewerkers geoefend zijn in de elementaire
zelfverdediging.
er een goed getraind en uitgerust intern bijstandsteam (IBT)
is dat voldoet aan de richtlijnen van DJI. 4
er een dienstinstructie is waaruit blijkt onder welke
omstandigheden, welke medewerkers bevoegd zijn jegens
een gedetineerde patiënt geweld te gebruiken dan wel
vrijheidsbeperkende middelen aan te wenden en van welk
geweldsmiddel dan wel vrijheidsbeperkend middel daarbij
gebruik mag worden gemaakt.
er sprake is van proportioneel gebruik van
geweld(smiddelen) en het gebruik van geweld(smiddelen)
wordt gemeld bij het bevoegd gezag.
afdelingen die binnen de inrichting een verhoogd risico lopen
op agressie en geweld, in voldoende mate worden
ondersteund door personeels- of cameratoezicht met de
mogelijkheid om camerabeelden op te slaan.

4

De richtlijnen zijn opgenomen in het Beleidskader IBT DJI 12 maart 2018 (laatste revisie 1 augustus 2020).

medewerkers respectievelijk gedetineerde patiënten er blijk
van geven de inrichting te beschouwen als een veilige
omgeving om te werken c.q. te verblijven.

Normenkader:
Hoofdstuk 6 van de Pbw;
Geweldsinstructie PI’s;
Regeling mechanische middelen in PI’s;
Personeelsreglement DJI 1 januari 2020;
Beleidskader IBT DJI 12 maart 2018 (laatste revisie 1 augustus 2020);
Productiespecificatie PPC;
Artikelen 52.2, 64.1, 64.2, 65, 66, 67.1, 67.2, 67.3, 68.1, 68.2, 68.3, 68.4, 68.5, 68.6; 68.7; 68.8 EPR;
Artikelen 33 en 34 SMR.
CRITERIUM

OMSCHRIJVING

DE INRICHTING VOLDOET HIERAAN ALS

Drugsontmoediging

De inrichting bestrijdt actief de invoer, handel en het gebruik van

wekelijks bij een substantieel deel van de gedetineerde

drugs.

patiënten een urinecontrole wordt afgenomen op basis van
de Regeling urinecontroles.
de afgenomen urinecontroles en het resultaat daarvan
worden geregistreerd.
gedetineerde patiënten en hun bezoek actief worden
geïnformeerd over de maatregelen van de inrichting om de
invoer van drugs tegen te gaan en over de gevolgen indien
drugs worden aangetroffen. Dit kan bijvoorbeeld door middel
van een flyer of lichtkrant bij de entree van de PI.
er controle is op de invoer van goederen van gedetineerde
patiënten.
er toezicht is op bezoek en de gedetineerde patiënt na afloop
altijd wordt gefouilleerd en op indicatie gevisiteerd.
er dagelijks steekproefsgewijs of op aanwijzing sprake is van
celcontrole/inspectie.

Normenkader:
Artikelen 29, 30 en 34 van de Pbw;
Artikel 429a Wetboek van Strafrecht;
Drugsontmoedigingsbeleid en verslavingszorg van DJI 2014;
Regeling Urinecontrole PI’s;
Artikelen 54.1, 54.3, 54.9 EPR.

Personele zorg en inzet
CRITERIUM

ALGEMENE NORM

DE INRICHTING VOLDOET HIERAAN ALS

Personele zorg en inzet

De inrichting heeft de personele inzet kwalitatief en kwantitatief op

medewerkers functiegeschoold zijn en in staat zijn hun

orde en stimuleert de betrokkenheid van medewerkers bij de

functie naar behoren uit te oefenen.

organisatie.
zij beschikt over een vastgestelde personeelsformatie.
de personele bezetting en inzetbaarheid conform de
personeelsformatie zijn.
zij functiescholing en -opleiding van medewerkers, inclusief
managementontwikkeling van leidinggevenden stimuleert en
faciliteert.
leidinggevenden medewerkers (van meet af aan) betrekken
en op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen de
inrichting.
zij beschikt over actuele functiebeschrijvingen van de
medewerkers en de medewerkers bekend zijn met de
inhoud.
leidinggevenden ten minste jaarlijks een
functioneringsgesprek voeren met de medewerkers met
aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling.

Normenkader:
Personeelsreglement Justitie en Veiligheid (JenV) 1 januari 2020;
Personeelsreglement DJI 1 januari 2020;
Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Rijk;
Artikelen 72.2, 76, 77, 81.2 en 83a EPR.
CRITERIUM

ALGEMENE NORM

DE INRICHTING VOLDOET HIERAAN ALS

Integriteit

De medewerkers van de inrichting oefenen hun functies integer uit.

zij beschikt over een op schrift gesteld integriteitsbeleid en
gedragscode voor de medewerkers.

de directie een functionaris heeft aangewezen als
vertrouwenspersoon voor de inrichting.
leidinggevenden medewerkers op de hoogte stellen van (het
bestaan van) het integriteitsbeleid van de inrichting en de
daarop gebaseerde gedragscode en de beschikbaarheid en
het doel van de vertrouwenspersoon.
het thema integriteit actief onder de aandacht wordt
gebracht bij nieuwe medewerkers en ook bij zittende
medewerkers regelmatig onderwerp van gesprek is bij
geformaliseerd overleg zoals werkoverleg en
functioneringsgesprekken. Daarnaast vindt er periodieke
intervisie plaats.
het bevoegd gezag zorg draagt voor de registratie en
afhandeling van (vermoedelijke) integriteitsschendingen
conform de Leidraad handelwijze integriteitsschendingen.

Normenkader:
Gedragscode integriteit Rijk 31 december 2019;
Gedragscode DJI 1 januari 2020;
Personeelsreglement DJI 1 januari 2020;
Personeelsreglement JenV 1 januari 2020;
Circulaire 14 maart 2019 Leidraad handelwijze integriteitsschendingen binnen het ministerie van JenV, DJI;
Circulaire 14 maart 2019 Leidraad melding integriteitsschendingen binnen het ministerie van JenV, DJI;
Circulaire 14 maart 2019 Leidraad vertrouwenspersoon binnen het ministerie van JenV, DJI;
CAO Rijk;
Artikelen 4 en 6 Ambtenarenwet 2017;
Artikel 77 EPR.

