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De invloed van het coronavirus in een jeugdinrichting

Weblogbericht | 07-05-2020

Fabiola, pedagogisch medewerker JJI De Hartelborgt

Fabiola is werkzaam als pedagogisch medewerker in jeugdinrichting RJJI De Hartel-
borgt. We vroegen haar wat de invloed van het coronavirus is op haar leefgroep en hoe 
ze dit zelf ervaart. Een ding is zeker; ze hoopt dat dit allemaal snel voorbij is.

“Als ik aan Corona denk, dan kan ik heel verdrietig worden. Ik probeer vaak afleiding te 
zoeken zodat ik niet in een dip raak. Het moment dat ik hoorde dat de luchthavens dicht 
gingen en er ook geen vluchten meer gingen naar Aruba, waar mijn familie woont, 
drong het echt door hoe machteloos ik ben en hoe groot de afstand is tussen mijn ouders. 
Ik probeer ze daarom elke dag te bellen en hen te informeren hoe ze veilig kunnen blij-
ven tijdens deze coronacrisis.

Op de groep ontkom je er ook niet aan om 1,5 meter afstand te houden. Er worden hier 
soms grapjes over gemaakt en ik twijfel soms of de jongeren de ernst van de situatie in-
zien. De inrichting heeft verschillende maatregelen getroffen om het virus zoveel moge-
lijk buiten te houden. Verloven zijn ingetrokken en er mag niemand meer op bezoek ko-
men. Er is op elke groep een speciale tablet en de jongeren kunnen met gescreened be-
zoek Skypen.

Ik merk dat het binnen zitten voor de jongeren die een verloftraject hebben het zwaarst 
is. Zij kunnen nu niet naar buiten en dit maakt ze onrustiger. Normaal gaan we dan met 
ze fitnessen of een andere vorm van bijvoorbeeld contactsport doen om de spanning te 
verlagen. Maar contactsport is nu niet toegestaan en dit brengt ook de nodige frustraties 
met zich mee. Daarom zijn wij nu steeds meer in gesprek met de jongeren, om ze ant-
woorden te geven op vragen en ze uitleg te geven. Dit helpt vaak om de rust en veilig-
heid op de groep te behouden. Daarnaast komen er dagelijks docenten op de groep om 
activiteiten aan te bieden, zodat ze toch vooruitgaan in hun ontwikkeling.

Laatst zaten we met de jongeren gezamenlijk te eten aan tafel. Een van de jongens zei 
tegen mij dat we te dicht naast elkaar zaten en dat we er buiten een boete voor zouden 
krijgen. Ik was blij dat hij me hier op attendeerde en besefte me dat mijn eigen leven 
steeds meer begon te lijken op het leven van de jongeren hierbinnen. Net als de jongeren 
mag ik (buiten mijn werkzaamheden) niet naar buiten en heb ik weinig contact met fami-
lie en vrienden. Toen ik aan het einde van mijn dienst naar huis ging, realiseerde ik me 
dat we blij mogen zijn als dit allemaal voorbij is en we weer “gewoon” de alledaagse 
dingen kunnen doen. Stay safe.”
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1. RJJI de Hartelborgt in Spijkenisse. 

Voorafgaand aan het officiële deel van dit verslag, heb ik er voor gekozen om de blog 
van Fabiola te publiceren. Zij beschrijft, als pedagogisch medewerker, heel treffend 
wat de impact van het Covid-19 virus in 2020 is geweest op het dagelijkse werk bin-
nen de Hartelborgt.

De Hartelborgt in Spijkenisse is één van de drie locaties van de Rijks Justitiële Jeugd-
inrichting (RJJI). 

RJJI De Hartelborgt biedt plaats aan 105 jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 
en met 24 jaar. Alleen deze locatie van de RJJI kent een afdeling voor ernstige crisis 
(FOBA) en een afdeling voor jeugdigen met ernstige psychiatrische problematiek 
(VIC).

De Hartelborgt biedt de jongeren structuur en brengt hen vaardigheden bij welke vol-
ledig in het teken staan van een succesvolle terugkeer binnen onze samenleving. De 
jeugdigen worden voortdurend gestimuleerd om mee te doen aan het geboden pro-
gramma, leren keuzes maken, samen te werken en gaan naar school.

Overzicht diverse afdelingen

Brandaris

-  Ra              Kort verblijf

-  Steng             Kort verblijf

- Bezaan                Kort verblijf (bijzondere groepen)

Noorderhoofd

-  Mast                    Lang verblijf

-  Gaffel           Lang verblijf

-  Giek               Lang verblijf (bijzondere groepen)

Vuurduin

- Anker                Foba

-  Talie                    Leeg

-  Schoot Foba
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De Noord Hinder

-  Nagel VIC

-  Kikker VIC

-  Bolder VIC

Westerschouwen

-  Steven Reintegratie

-  Roer Reintegratie

Doelgroep

In RJJI De Hartelborgt zitten jongens die om een strafrechtelijke reden zijn opgeno-
men in een jeugdinrichting. Ze zitten hier op basis van een preventieve hechtenis, 
nachtdetentie, jeugddetentie of PIJ-maatregel. Op de Foba worden ook meisjes opge-
vangen; vaak ter bescherming van zichzelf.

Contactgegevens de Hartelborgt

Bezoek- en postadres:

RJJI De Hartelborgt

Borgtweg 1

3202 LJ SPIJKENISSE

Tel. 088 07 12 400
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2. De samenstelling van de Commissie van Toezicht 

Voorzitter           W. Brandt          mei 2009      welzijnswerk

Plv. voorzitter     E. Rambaldo         april 2009      mediator

Beklagrechter        M.V. Scheffers      januari 2017 rechter

Beklagrechter        W.R. Arema           april 2009 advocaat

Beklagrechter    G.E. van der Pols        maart 2010      advocaat

Lid    M. Van Bokkem         juni 2011      pedagoog

Lid             S.M. Conijnenberg      april 2008      advocaat

Lid             M.C. Dors      september 2013 RvK

Lid    K. van Keeren         december 2017 Reclassering

Lid    F.W. van der Meer       januari 2013 huisarts

Lid    G.F.M. Bakx          december 2017 gevangeniswezen

Ambt. Secretaris       J. Seebregts          maart 2013 Rechtbank

Begin 2020 is Mw. J. Uitebeijerse uitgetreden. Door de commissie is besloten om 
geen vervanger voor haar te zoeken.

Er zijn dit jaar geen opleidingen en/of workshops aangeboden aan de commissiele-
den. !
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3.  De cijfers

2017 2018 2019      2020

Totaal aantal ingediende klachten 211 161 179 255

Totaal aantal uitgestroomde klach-
ten

269 147 126 250

Ingetrokken 108 
(40%)

96 
(65%)

 86  
(68%)

145  
(58%)

Niet-ontvankelijk 39  
(14%)

21 
(14%)

 25  
(20%)

  53  
(21%)

Rogatoir 1 4 15 4

Overgedragen 3 2 1 4

(resterende inhoudelijke beoorde-
lingen)

(118) (24) (53) (44)   
(18%)

Gegrond of deels gegrond 27  
(23%)

8  
(33%)

10  
(20%)

15      
(34%)

Ongegrond 91  
(77%)

16 
(67%)

43  
(80%)

29      
(66%)
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Gedurende het jaar hebben er diverse overleggen plaatsgevonden met de Jeugdraad. 
Er is veel gesproken over de maatregelen ihk van Covid-19 en vooral gezocht naar 
draagvlak hiervoor. Daarnaast heeft uiteraard het aangepaste dagprogramma centraal 
gestaan. Het is voor de commissie niet mogelijk geweest om aan te schuiven in ver-
band met de zeer beperkte bezoekmogelijkheden van de inrichting. "

De klachten onderverdeeld naar onderwerp   (255)
Activiteiten (diversen) 11

Activiteiten (lucht) 6 

Activiteiten (sport) 5 

Behandeling 1 

Bejegening 24 

Contact buitenwereld (bellen) 9 

Contact buitenwereld (bezoek) 7 

Controle 10

Disciplinaire straf 45 

Eisen verblijfsruimte 7

Geweld 2

Informatie/procedure 37

Nog onbekend 1

Ordemaatregel 2

Persoonlijke voorwerpen 14

Rekening courant ed 4 

Rogatoir verzoek 5 

Schadeverhaal 3

Selectie/overplaatsing (ext) 2 

Selectie/overplaatsing (int) 2

Time#out 5 

Verlaten inrichting 9 

Verzorging (div) 18

Verzorging (medisch)  5

Verzorging (persoonlijke) 21
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4.  De werkwijze van de Commissie van Toezicht

De wettelijke taken van de Commissie van Toezicht staan omschreven in 
artikel 7 van de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen.
Er zijn binnen deze wet een viertal taken aan de Commissie van Toezicht 
toegewezen:
1. De toezichthoudende taak - toezicht houden op de wijze van tenuit-

voerlegging van de vrijheidsbeneming binnen de inrichting.
2. De adviserende taak - advies en inlichtingen geven aan de Minister, 

de RSJ en de vestigingsdirecteur.

3. De bemiddelende taak - kennis nemen van door de jeugdigen, ouders 
of voogd, stiefouder of pleegouders, naar voren gebrachte grieven en 
daarin te bemiddelen.

4. De rechtsprekende taak - de behandeling van formele klaagschrif-
ten.

De commissieleden dienen periodiek contact te onderhouden met de inge-
sloten jeugdigen. Dit contact vindt wekelijks plaats door inzet van de z.g. 
“maandcommissaris” die wekelijks wordt ingezet.

Normaliter bezoekt men wekelijks de inrichting en spreekt de jeugdige op 
zijn/haar afdeling. Door de beperkte maatregelen is dit in het jaar 2020 
niet altijd gelukt en heeft de commissie veelal op een digitale wijze con-
tact onderhouden met de jeugdigen.

De bezoeken aan de inrichting zijn altijd tweeledig. Het afhandelen en het 
trachten op te lossen van de binnengekomen klachten en sprekersbriefjes 
en het vrijblijvend bezoeken van één of meerder afdelingen.

Het tweede deel van dit bezoek heeft voornamelijk als doel om de sfeer te 
proeven op deze afdeling en om vrijelijk in gesprek te kunnen met de op 
die afdeling verblijvende jeugdigen en personeelsleden.

Helaas is van dit laatste weinig terecht gekomen doordat de inrichting niet 
altijd toegankelijk was door de maatregelen die vanuit DJI opgelegd wa-
ren. Overigens heeft de commissie zelf haar verantwoordelijkheid hierin 
genomen door uitsluitend contact vanuit buiten de inrichting te hebben 
met de jeugdigen.

Pagina 9



5.  De toezichthoudende taak 

Het toezicht houden op de wijze van tenuitvoerlegging van de vrijheids-
beneming in de inrichting gebeurt door middel van een aantal periodiek 
terugkerende werkzaamheden van de commissie van toezicht, te weten:

a) Het weekcommissariaat. Iedere week heeft een “maandcommissa-
ris” contact gehad met de inrichting en de jeugdigen die hier om ver-
zocht hadden. Onaangekondigd bezoek door de commissie heeft he-
laas dit jaar niet plaatsgevonden        

b) Beklagzittingen. Periodiek zijn er zittingen gehouden binnen de in-
richting. De gehouden zittingen hebben veelal digitaal (Skype) plaats-
gevonden.

      c) Maandelijkse vergaderingen met en zonder de vestigingsdirecteur            
waar binnen met name de bijzonderheden van de afgelopen periode 
zijn besproken, maar uiteraard ook de bevindingen van de diverse       
weekcommissarissen en de uitkomsten van de beklagzittingen.

In beginsel vergadert de Commissie van Toezicht elke derde dinsdag van 
de maand. De vergadering bestaat uit een eerste deel van 14:30 tot 15:30 
uur zonder aanwezigheid van de directeur en een tweede deel van 15:30 
tot 17:00 uur met aanwezigheid van de vestigingsdirecteur is. Conform 
artikel 19 Regeling justitiële jeugdinrichtingen (Rjj) brengt de directeur 
tijdens iedere vergadering een algemeen verslag uit over dat wat er sinds 
de vorige vergadering in de inrichting is voorgevallen. Tevens worden de 
verslagen van de weekcommissarissen alsmede de uitspraken van de be-
klagcommissie verspreid en besproken voor zover zij aanleiding geven tot 
bijzondere opmerkingen of vragen aan de vestigingsdirectie.

In 2020 is de commissie op de volgende data (digitaal) bijeen geweest;

1) dinsdag 21 januari 2020 

2) dinsdag 18 februari 2020

3) dinsdag 17 maart 2020 (vervallen)

4) dinsdag 21 april 2020

5) dinsdag 15 mei 2020 (vervallen)

6) dinsdag 16 juni 2020
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7)  dinsdag 21 juli 2020 

8)  dinsdag 15 september 2020 

9)  dinsdag 20 oktober 2020

10) dinsdag 17 november 2020

11) dinsdag 15 december 2020

De vergaderingen in maart en mei zijn door de genomen maatregelen rond              
het virus komen te vervallen. De vergadering in de maand augustus is van-
wege de vakantieperiode niet doorgegaan.

Op 7 April 2020 heeft de voorzitter van de CvT de Hartelborgt deelgenomen 
aan een telefonisch overleg tussen Bart van Els, Algemeen Directeur RJJI 
Zuid en de beide andere voorzitters van de CvT ’s resp. de Hunneberg en de 
Heyacker. Ook Jenine Timmers sloot bij het overleg aan. Bart trad per april 
2020 terug als Algemeen Directeur en Jenine zou tijdelijk de functie waar-
nemen. Het overleg is bedoeld om elkaar te informeren over lopende zaken 
en als versterking van het onderlinge contact. Er kwamen behoudens de wis-
seling van functies en Corona geen bijzondere zaken aan de orde. 

6.  De adviestaak

De commissie van toezicht heeft elke vergadering gebruikt om voor bepaalde zaken 
en bevindingen aandacht te vragen en zo nodig hierop gevraagd danwel ongevraagd 
advies gegeven. De voorzitter van de Commissie van Toezicht heeft voorafgaand aan 
de vergadering een afstemmingsoverleg met de vestigingsdirecteur.
In het jaar 2020 zijn met name de volgende punten aan de orde gekomen:
In het begin van 2020 is er veel aandacht besteed aan het aanwezige personeelstekort. 
Hierdoor kwam in sommige gevallen het verlof van een jongere onder druk te staan. 
De benodigde begeleiding kon hierdoor niet altijd gegarandeerd worden. 
Dit signaal vanuit de commissie is serieus opgepakt door de leiding wat uiteindelijk 
heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van deze ongewenste situatie.
Op 13 januari jl. is het Roer weer opengegaan als “kortverblijfgroep”. Hiermee zijn 
het Roer en Steven de instroomgroepen van de Hartelborgt geworden. Jeugdigen ver-
blijven hier gemiddeld 6 tot 8 weken. Op deze instroomgroepen is de werkwijze, die 
is ontwikkeld in de proeftuin “Screening en Diagnostiek”, van toepassing. Voor jeug-
digen die in De Hartelborgt geplaatst zijn, wordt zo snel mogelijk een z.g. “zorgpad” 
aangeboden. 
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De commissie heeft gevraagd om hier periodiek over geïnformeerd te worden zodat 
zij de ontwikkelingen in dit proces nauwlettend kan volgen.

“Totaal Aanpak”, in de Hartelborgt heeft in februari ruim een jaar gedraaid. Dit pro-
ject houdt in dat in een vroeg stadium coaches, vanuit de verschillende wijkteams van 
de gemeente Rotterdam, de inrichting binnen komen om in kaart te brengen wat de 
jeugdige nodig heeft bij zijn terugkeer binnen de samenleving. 
Gekeken wordt of ze bijvoorbeeld schulden, huisvesting, een identiteitsbewijs hebben 
zo niet dan worden ze daarbij geholpen. Eenmaal per maand wordt met de coaches 
overleg gevoerd en worden de diverse casussen besproken. Deelname is vrijblijvend. 
De gedragsdeskundigen en de ITB-ers overleggen samen welke jeugdigen deel kun-
nen nemen aan dit project. Momenteel nemen 12 jeugdigen deel aan de pilot. De 
commissie heeft verzocht om na een jaar te horen hoe het de jongens, die dit speciale 
traject hebben doorlopen, vergaat. 

Invoering Leerpleinen. De huidige praktijklokalen in de Hartelborgt voldoen niet 
meer aan hetgeen wenselijk is en blijken in de praktijk ook niet meer geschikt. Daar-
naast komt een steeds oudere doelgroep de inrichting binnen en bovendien willen 
meer jeugdigen gebruik maken van het arbeidscentrum voor een vakspecifieke trai-
ning. Er staan drie Leerpleinen gepland in de Hartelborgt: Theorie en praktijk komt 
hierdoor op een mooie en natuurlijke wijze samen.
Aan de hand van spreadsheets zijn de de Leerpleinen aan de commissie gepresen-
teerd. De nieuwe lokalen zijn erg licht en transparant opgezet. Het ziet er mooi uit. 
Het voornemen is dat de Leerpleinen in 2023 gereed zijn. De commissie heeft ge-
vraagd periodiek op de hoogte gehouden te worden van deze ontwikkeling.

In maart slaat het virus toe waardoor de dagelijkse gang binnen de inrichting ernstig 
verstoord wordt. De toegang tot de inrichting wordt afgeraden voor de commissie en 
delen van het programma, waaronder het onderwijs, worden stilgelegd. 
Er wordt gewerkt aan zelfsturende groepen om de beweging tussen de verschillende 
afdelingen zoveel mogelijk te beperken. De commissie heeft geadviseerd om zoveel 
als mogelijk de verschillende activiteiten, weliswaar in een andere vorm, door te laten 
gaan. Daarnaast is gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om via een Skype-
verbinding contact te kunnen onderhouden met de jeugdigen. 
Enerzijds om het werk als maandcommissaris te kunnen borgen en anderzijds om de 
op de rol staande beklagzaken door te kunnen laten gaan. Hier is door de directie hard 
aan gewerkt en uiteindelijk ook als oplossing aangeboden.
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De Hartelborgt is helaas ook in 2020 negatief in de publiciteit gekomen. Er is een re-
delijk negatief artikel in het AD verschenen. Dit is erg vervelend voor het personeel 
en geeft een onmachtig gevoel, temeer omdat er juist in deze zeer complexe situatie 
zo hard gewerkt is/wordt. 
De commissie adviseert dat het wellicht goed zou zijn om samen met de communica-
tie-adviseur actief en preventief naar buiten te treden en met name over de successen 
te berichten in plaats van deze negatieve berichtgeving te ondergaan.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd doet melding van het feit dat er in 2019 en 
2020 een viertal meldingen over het toepassen van een onvrijwillige behandeling on-
der dwang bij de Hartelborgt heeft plaatsgevonden. In 2019 ging het om drie onvrij-
willige behandelingen en in 2020 om één. Het onderwerp “onvrijwillige geneeskun-
dige (be)handelingen” was één van de onderwerpen die centraal stond in het onder-
zoek van de IGJ in de zomer van 2019. De heer van der Meer (portefeuillehouder 
Medische kwesties) is ten aanzien van dit onderwerp aanspreekpunt voor dit onder-
werp en heeft ook met de Inspectie gesproken over de wijze waarop dit in de Hartel-
borgt plaatsvindt. 
Geadviseerd is om te allen tijde de Commissie te berichten wanneer een dergelijke 
onvrijwillige behandeling plaatsvindt. Daarnaast ook het advies om een dergelijke 
behandeling nog nauwkeuriger te registreren.

Na constatering door de Commissie dat de z.g. Jeugdraad niet goed loopt, is er door 
de directie gezocht naar een nieuwe opzet voor deze Raad. De gedachte is ontstaan 
om in het vervolg één onderwerp centraal te stellen en te kijken hoe de jeugdigen hier 
over denken. De jeugdigen kunnen uiteraard tijdens dit overleg ook met goede ideeën 
komen. Op deze wijze hopen de directie en de Commissie de denkkracht van de 
jeugdigen beter in te zetten. Evaluatie van deze aanpassing vindt in 2021 plaats.

Het jaar 2020 heeft voornamelijk in het teken gestaan van de komst van het virus. 
Een groot deel van het jaar hebben de verschillende contacten tussen directie en 
commissie in het teken gestaan van het aanpassen en oplossen van de steeds wisse-
lende situaties en regelgeving. De commissie heeft getracht, waar mogelijk, om op-
lossingen aan te dragen maar voelde zich net als de directie soms machteloos. Het 
was een bijzonder jaar dit jaar. De adviestaak kreeg hierdoor een totaal andere lading.

Gesteld kan worden dat de commissie voldoende op de hoogte is gehouden, en is 
daardoor voortdurend in de mogelijkheid geweest om, waar mogelijk, advies uit te 
brengen. De commissie is naast het reguliere overleg door periodiek toegezonden 
Nieuwsflitsen, Nieuwsbrieven JJI en de locale Coronaplannen (9 stuks) vanuit de ves-
tigingsdirectie voorgelicht over het reilen en zeilen binnen de inrichting.
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7.  De bemiddelingstaak 

Volgens een roulerend schema bezoeken de “maandcommissarissen” normaliter we-
kelijks de inrichting. In dit bijzondere jaar is dit door beperkte toegangsmogelijkhe-
den voor een groot deel niet fysiek gebeurd. 
De ingediende klachten worden, via een beveiligde verbinding, voorafgaand aan een 
nieuwe week, aan de desbetreffende maandcommissaris toegezonden. 
Met deze klachten zoekt de maandcommissaris contact met de betreffende jeugdige 
en indien nodig met het inrichtingspersoneel. Doel is om te onderzoeken of de inge-
diende klacht op te lossen valt alvorens er een beklagrechter zich hierover moet gaan 
buigen. De commissie heeft als standpunt dat voor een goed leefklimaat binnen de 
inrichting te allen tijde getracht moet worden om dergelijke klachten op te lossen zo-
dat het klimaat niet verder verstoord wordt. Daarnaast worden de eventuele “spre-
kersbriefkes” behandeld. Jeugdigen kunnen hiermee een aanvraag doen om een lid 
van een commissie te spreken. De commissie is in dit verband een onafhankelijk or-
gaan waarmee de jeugdigen veilig in gesprek kunnen. Gemeld dient te worden dat de 
z.g. sprekersbriefjes in de Hartelborgt nauwelijks worden gebruikt.

Helaas is door het virus het werk van de maandcommissaris meer op afstand komen 
te staan. Na maart was een fysiek bezoek aan de inrichting lastig. Het ingaande en 
uitgaande personenverkeer diende zo veel als mogelijk teruggedrongen te worden. 
Uiteraard heeft de commissie hier volledig aan meegewerkt. De contacten tussen 
jeugdigen en betreffende maandcommissaris hebben in 2020 dan ook voornamelijk 
telefonisch plaatsgevonden. Dit laatste bemoeilijkte de situatie wel enigszins. Een fy-
siek gesprek heeft in een dergelijke situatie zeker de voorkeur. 
Daarnaast bezoekt de maandcommissaris altijd één of meerdere afdelingen extra bin-
nen de inrichting om onaangekondigd het gesprek met jeugdigen en het aanwezige  
personeel te kunnen voeren. Middels een dergelijk contact is de sfeer op een leef-
groep goed aan te voelen. Helaas is dit deel van het werk van de maandcommissaris 
komen te vervallen.

Na ieder bezoek of telefonisch contact wordt door de maandcommissaris een verslag 
opgesteld. In dit verslag staan o.a de aard van de klacht en wat het bemiddelingsge-
sprek heeft opgeleverd. Wenst de jeugdige zijn klacht in te trekken, tekent hij deze af 
op het betreffende beklagformulier. 
Wenst de jeugdige zijn/haar klacht door te zetten, wordt dit, voorzien van zijn argu-
mentatie, doorgezet naar het secretariaat. Daarna wordt deze klacht zo spoedig moge-
lijk op de rol geplaatst van de eerstkomende beklagzitting.
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Uit een dergelijk verslag kunnen ook vragen voortkomen bestemd voor de leiding 
van de Hartelborgt. Deze worden dan tijdens het eerstkomend overleg met de vesti-
gingsdirecteur besproken en zo nodig van een advies voorzien.
Alle verslagen worden in de  digitale en beveiligde “samenwerkingsruimten” ge-
plaatst zodat ieder afzonderlijk lid hier inzage kan hebben.

De aard van de klachten varieert behoorlijk. Echter de top 3 in 2020 bestaat uit:

Bejegening (24). De wijze waarop met de jeugdige wordt omgegaan.

Informatie/Procedure (37). Hier kan worden gedacht aan klachten over een ondui-
delijk dagprogramma, de informatie rond urinecontroles, bezoek en verlof.

Disciplinaire straf (45). Dit naar aanleiding van een maatregel en/of disciplinaire 
sanctie die een jeugdige heeft moeten ondergaan.

8.  De rechtsprekende taak 
 
De werkwijze en werkzaamheden van de beklagcommissie.
De beklagzittingen worden periodiek op een maandagochtend ingepland. Veel van de 
zittingen zijn dit jaar komen te vervallen. Enerzijds omdat er onvoldoende klachten 
waren anderzijds door de beperkende maatregelen rond het Covid-19 virus. Overi-
gens zijn alle klachten, soms wat later dan gepland, afgehandeld. Er is direct na in-
voering van de eerder genoemde beperkende maatregelen gezocht naar een alterna-
tief. Deze is snel gevonden door gebruik te maken van het z.g. “beeldbellen” via een 
Skype-verbinding. 
In het geval dat er slechts een klein aantal klachten te behandelen is, wordt in overleg 
tussen de voorzitter en de secretaris beslist of de zitting doorgaat of dat de klachten 
worden doorgeschoven naar een volgende zitting mits een eventueel bij de zaak be-
trokken advocaat hier akkoord mee gaat. Of de klacht kan worden doorgeschoven, 
hangt uiteraard ook af van de actualiteit van de klacht.

De drie vaste leden van de beklagcommissie treden op als enkelvoudig beklagrechter 
en/of als voorzitter van de meervoudige beklagcommissie. Zij worden ook aangeduid 
als de beklagvoorzitters. In het geval van een meervoudige zitting treden naast de be-
klagvoorzitter twee van de andere leden van de Commissie van Toezicht op als bijzit-
ter. 
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Indien één van de twee bijzittende commissieleden de zaak in bemiddeling heeft ge-
had als weekcommissaris, wordt de behandeling enkelvoudig door de beklagvoorzit-
ter afgedaan, tenzij de jeugdige geen bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van be-
treffende commissielid. 
Ook buiten de zittingen om wordt incidenteel een klacht afgedaan, doorgaans door de 
voorzitter van de beklagcommissie. Voor een goed functioneren van de beklagcom-
missie is het belangrijk dat de samenwerking met de inrichting goed verloopt. Van 
belang is dat de verweerschriften tijdig door het secretariaat zijn ontvangen en de 
jongeren op de zittingsdag tijdig naar de zaal worden gebracht. Hierin constateert de 
commissie een duidelijke verbetering. 
Er zijn twee afdelingshoofden die afwisselend aanwezig zijn bij de zitting en zijn te-
vens belast met het opstellen dan wel controleren van het verweer. 
Het aantal door de beklagrechter behandelde klachten is in 2020 iets afgenomen ten 
aanzien van 2019. Het aantal is teruggegaan van 53 naar 44 klachten. Dit is enigszins 
opmerkelijk temeer juist dit jaar iets extra’s is gevraagd van zowel de jeugdigen als 
het personeel. Zij moesten gezamenlijk door deze lastige periode heen zien te komen, 
veelal binnen beperkende omstandigheden. 
Overigens ziet men wel een toenemend effect wanneer we uitgaan van het totaal aan-
tal ingediende klachten. Deze zijn naar verhouding in 2020 flink toegenomen van 179 
naar 255.

9.  Conclusie

Het was een bizar jaar. Door de komst van het Covid-19 virus is het werk van de 
commissie behoorlijk onder druk komen staan. De toegang tot de inrichting was aan-
zienlijk beperkter dan in een normale situatie. 
Toch heeft de Commissie haar drie taken weten te volbrengen. Door een prima sa-
menwerking met de vestigingsdirecteur zijn op alle vlakken goede oplossingen ge-
vonden. Er is veel digitaal overleg geweest. Daarnaast zijn er veel jeugdigen via de 
telefoon gesproken. De ingediende klachten zijn nagenoeg allemaal afgehandeld en 
de reguliere overleggen met de directie zijn voor het grootste deel doorgegaan.
De commissie is periodiek op de hoogte gesteld over de situatie binnen de inrichting. 
Er zijn speciale nieuwsbrieven uitgebracht die ook naar de diverse commissieleden 
zijn verzonden. Daarnaast is er regelmatig overleg geweest tussen de voorzitter en de 
vestigingsdirecteur.
Het aantal klachten is fors toegenomen (+ 42 %) hetgeen ook wel begrijpelijk is in 
deze situatie.
Twee onderwerpen blijven regelmatig terugkomen. De eerste heeft voornamelijk be-
trekking op de uitgevoerde “spitacties’.  Na een dergelijke actie worden er altijd bo-
vengemiddeld veel klachten ingediend. 

Pagina 16



Het is voor de commissie lastig om een oordeel te vormen, temeer zij nooit aanwezig 
is bij een dergelijke actie. Afgesproken is dat er een aantal commissieleden wordt uit-
genodigd om in de toekomst een dergelijke actie bij te wonnen. Daarnaast wat meer 
klachten over de gebouwelijke situatie. Stankklachten en de aanwezigheid van 
schimmels. Hier is eveneens serieuze aandacht voor gevraagd vanuit de commissie.
Al met al wil de commissie haar respect en waardering uitspreken voor het personeel 
van de Hartelborgt. In zeer lastige omstandigheden zijn de fundamentele rechten van 
de jeugdigen niet in gevaar geweest. Het personeel heeft haar uiterste best gedaan om 
alles zo ”normaal” mogelijk doorgang te laten vinden. De beperkende maatregelen 
die er zijn geweest, zijn allemaal opgelegd vanuit DJI.
De commissie heeft haar werk in de basis kunnen uitvoeren. Echter de commissie 
zoekt altijd een stukje meer met name waar het gaat om sfeer proeven op de verschil-
lende afdelingen, bijeenkomsten met de afdelingshoofden ed. Dit laatste stuk heeft 
helaas niet plaats kunnen vinden.

=====
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