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Geachte heer Bijker,
Op maandag 26 augustus 2013 hebben de Inspectie Veiligheid en Justitie, de
Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een
tussentijds toezicht uitgevoerd bij JJI De Hartelborgt.
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 tot een vervolgonderzoek aan de hand van de mate
waarin een inrichting of instelling eerder gesignaleerde zaken heeft aangepakt.
Bij De Hartelborgt hebben de Inspecties het tussentijds toezicht ook benut om
nader onderzoek te doen naar een aantal incidenten, namelijk onttrekkingen aan
begeleid verlof, een ordeverstoring op een leefgroep en een drietal ontvluchtingen
vanaf het terrein.
Bevindingen tussentijds toezicht
Aanbevelingen uit 2012
De Hartelborgt heeft voor de aanbevelingen uit het Inspectierapport een
verbeterplan opgesteld. De Inspecties hebben geconstateerd dat ongeveer
tweederde van de aanbevelingen goed is opgepakt en dat de geconstateerde
tekortkomingen (bijna)zijn opgelost. Met name aanpassingen in het beleid of in
de documentatie voor ouders en jongeren heeft de inrichting zo snel mogelijk
opgepakt. Aanpassingen aan de inrichting, met uitzondering van de luchtkooi op
de isolatieafdeling, zijn gedaan of bevinden zich in de uitvoeringsfase. Voor
jongeren betekent dit onder meer dat zij vaker onder begeleiding kunnen koken
op hun leefafdeling. De verdere implementatie van JVS heeft ervoor gezorgd dat
rapportages over jongeren nu eenduidig terug te vinden zijn.
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Ondanks cle inspanningen is er echter ook nog een aantal verbeterpunten die niet
of marginaal zijn opgepakt. Het is de Hartelborgt niet gelukt om een aantal
belangrijke verbeteringen door te voeren:
Binnen de Hartelborgt is nog steeds sprake van insluiting van jongeren
gedurende hun dagprogramma. De directie heeft verschillende maatregelen
getroffen om de continuïteit van het dagprogramma te verbeteren, maar de
Inspecties hebben desondanks vastgesteld dat het nog regelmatig en ook
recent is voorgekomen dat jongeren tijdens het dagprogramma op hun kamer
zijn Ingesloten omdat er onvoldoende personeel was. Dit leidt tot
ontevredenheid onder jongeren.
Medewerkers zijn nog onvoldoende getraind in het de-escelerend en fysiek
optreden bij agressie en geweld. Hoewel de faciliteiten om te trainen aanwezig
zijn (er zijn vijf trainers beschikbaar en de trainingen worden regelmatig
aangeboden), nemen de medewerkers in de praktijk te weinig deel aan de
trainingen. Uitzendkrachten die met jongeren werken nemen bovendien
helemaal niet deel aan de trainingen.
De uitvoering van de controle van jongeren op het bezit van contra bande en
druggebruik is nog onvoldoende. De directie stuurt op de uitvoering van
kamercontroles en urinecontroles door maandlijstgesprekken met
leidinggevenden van de afdelingen, maar dit levert onvoldoende resultaat. Er
vinden nog te weinig kamercontroles plaats, jongeren die van lessen komen
zoals metaalbewerking worden niet gecontroleerd op het bezit van metalen
voorwerpen en er is nog geen volledig overzicht van de inzet van
u ri n e controles.
De inrichting heeft nog geen RI&E op het gebied van agressie en geweld.’
Tijdens de doorlichting was het buitensportveld al enkele jaren buiten gebruik.
Daarom deden de Inspecties de aanbeveling aan De Hartelborgt om snel voor
een gelegenheid voor de jongeren te zorgen om buiten te kunnen sporten.
Inmiddels heeft de inrichting de toplaag van het buitensportveld vervangen,
maar kunnen de jongeren vanwege een afwateringsprobleem nog steeds niet
in alle gevallen tijdens het sportmoment naar buiten. In het voorjaar van 2014
staan de werkzaamheden gepland om het veld wederom aan te passen.
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Recente incidenten
Ten aanzien de onttrekkingen tijdens begeleid verlof en de ordeverstoring op de
leefgroep stellen de Inspecties vast dat de inrichting de incidenten voldoende
geëvalueerd heeft en eventuele verbeterpunten heeft doorgevoerd. Zo werkt de
inrichting sinds 1 september 2013 met het nieuwe landelijke verlofformat, waarbij
de ged ragswetenschappers naast het recidiverisico ook het onttrekkingsrisico
inschatten. Ten aanzien van de drie ontvluchtingen vanaf het terrein stellen de
Inspecties vast dat in dit geval dienstinstructies op meerdere momenten niet zijn
nageleefd waardoor de jongeren konden ontvluchten. Door de aanvang van
omvangrijke infrastructurele bouwwerkzaamheden zijn er fouten gemaakt in de
communicatie. Er is meer onderzoek nodig om vast te stellen of het niet naleven
van instructies op het gebied van beveiligingsprocessen structureel van aard is
binnen de Hartelborgt. Een nader onderzoek door het Bureau Veiligheid van de
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) naar het incident is inmiddels gestart.

De ISZW heeft een separate vaarschuwingsbrief verstuurd over de trainingen
agressiebeheersing en de RI&E.
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Besluit vervolgonderzoek
De Inspecties zijn van oordeel dat cle nog openstaande verbeterpunten op korte
termijn gerealiseerd moeten worden. Op 22 november 2013 heeft u de Inspecties
geïnformeerd over de wijze waarop u de verbeterpunten op korte termijn gaat
realiseren. De Inspecties verwachten eind december 2013 en eind februari 2014
een verbeterrapportage, waarin u de voortgang van de ingezette verbeteringen
aangeeft. Op basis van de resultaten besluiten de Inspecties of zij De Hartelborgt
opnieuw zullen bezoeken voor een inspectie.
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De Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Jeugdzorg zullen deze brief op
hun websites (www.ivenl.nT en www.inspectieieugdzora.nI) plaatsen bij het
inspectierapport over Jij De Hartelborgt.

Hoogachtend,

Hoofd Inspectie Veiligheid en Justitie

Hoofdinspecteur Inspectie Jeugdzorg

J.G. Bos

G.E.M. Tielen
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