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Wie zijn de Penitentiaire Inrichtingen  
Heerhugowaard? 

 2 gevangenissen voor langgestraften  

 1 gevangenis met beperkte beveiliging  

 1 gevangenis met zeer beperkte beveiliging  

 611 celcapaciteit mannelijke gedetineerden 

 Alle delicten en alle straffen 

 433 medewerkers  



 Missie 

 DJI werkt aan een veilige en rechtvaardige 
samenleving door vrijheidsstraffen en 
vrijheidsbenemende maatregelen uit te voeren en 
door samen met andere organisaties justitiabelen 
voor te bereiden op hun terugkeer in de 
samenleving, binnen of buiten Nederland. 

 

 Zorgen voor de interne en externe veiligheid.  

 Zorgen voor humane detentie.  

 Uitvoeren van het dagprogramma.  

 Zorgen voor re-integratie mogelijkheden. 

Wat doen de PI HHW? 



blauw 

Waarom en hoe doen we de dingen 
die we ze doen in de PI HHW? 



Basis: Penitentiaire Scherpte 

19 veiligheidsregels 

5 kritische processen  

- bezoek  

- luchten  

- celinspectie  

- urinecontrole  

- tellen  



Volgen van gedetineerden 

  Rapportage over gedrag 

  Afdelingsoverleg over gedrag en praktische zaken 

  Multidisciplinair overleg m.b.t. resocialisatie/re-
integratie 

  Detentie & re-integratieplan m.b.t. resocialisatie/re-
integratie 

  Ad hoc-overleg bij incidenten 

Wat mist? 

Pro-actief zoeken naar veiligheidsrisico's rondom 
gedetineerden. 



Hoe zorgen we ervoor  

dat er een rechtvaardige, flexibele en op leren 

 gerichte cultuur ontstaat waarin medewerkers  

rapporteren wat van belang is? 

 



Signaalgroep 

Structureel multidisciplinair overleg over 
veiligheidsrisico's rondom individuele of groepen 
gedetineerden.  

 

Klein en multidisciplinair, met deelnemers uit alle lagen.  
 

Verzamelen en delen van informatie, signalen en 
onderbuikgevoelens.  

Risico-inschatting, signalering en advisering. Zorgen 
voor een goede terug- en doorkoppeling, maar deels 
vertrouwelijk.  

 

Uitgangspunt: veiligheid van personeel, gedetineerden 
en bezoekers. NB geen opsporing. 

 



Foto 

Soort informatie Informatie is te halen bij lid signaalgroep dat info haalt 

Gedragsrapportage BSD BSD 

Contact met personeel Afdeling AH 

Sociale contacten intern Afdeling/afdeling AH 

Financiele situatie IBF IBF 

Deelname aktiviteiten Afdeling en Arbeid AH en Werkm 

Bezoek Teamleider TL 

Belgedrag Afdeling AH 

Post/briefwisseling Afdeling/BMO AH of IBF 

Celinventaris Afdeling AH 

GRIP indicatie? IBF IBF 

GVM?? BSD BSD 

Contrabande Teamleider TL 

Opvallende belangstelling voor zaken? Afdeling/beveiliging/arbeid AH en TL en Werkm 

Detentiehistorie incl gedrag BSD BSD 

Lopende rechtzaken BSD BSD 

Mentorinformatie Afdeling AH 

Beklagzaken BMO HV 

Informatie vanuit directie Plv. VD HV 

Signaalgroep Monitoring gedetineerde model 



Werkt het?  

Mooiste concrete resultaten:  

  Overplaatsing gedetineerde die zich low profile hield 

  Stanleymes op maat vluchtgevaarlijke gedetineerde 

  Inzicht in en uit elkaar plaatsen wanna-bees Greengang 

  Transportindicatie nieuwe inkomsten 

 

 

 

 

Verdere verbetering? 

Olievlekwerking t.a.v. scherpte en oppakken van signalen:  

  Consequent oppakken en breed terugkoppelen signalen 

  Wisselende samenstelling 

  Anderen uitnodigen 

     

 



Signaalgroep: voor de PI een essentieel 
onderdeel van onze veiligheid  

HRO: signaalgroep als praktische uitwerking van 
de informed culture 

Hoe geeft uw organisatie vorm aan de  

informed culture? 

    


