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Wie zijn wij?

Marije Nijhof

• Waarnemend Plv. 
Vestigingsdirecteur

• Penitentiaire Inrichtingen 
Heerhugowaard

• Tot voor kort Hoofd Veiligheid

• Politicoloog en Duitslandkundige

• Ontwikkelings- en 
samenwerkingsgerichte bouwer

• Afgelopen weekend: eten bij 
vrienden, klussen in huis, test 2 
hypoallergene kat

Annika Hopstaken

• EHS COE HOP & L&D 

bij Cargill

• Opleiding psychologie en Integrale

veiligheidskunde

• Geïnteresseerd in menselijk

gedrag

• Dacht met de studie IVK de 

nieuwe James Bond te worden



• 2 gevangenissen voor langgestraften , 
waarvan:

- 1 gevangenis met verhoogde beveiliging

- 1 gevangenis met beperkte beveiliging en 
zeer beperkte beveiliging 

• 340 celcapaciteit mannelijke gedetineerden

• Alle delicten en alle straffen

• 265 medewerkers 

• Politie  OM  Rechtbank  Penitentiaire 
Inrichting  Reclasering & Gemeente

• In 2011 zaten 12.735 van de Nederlanders 1 
of meerdere dagen in detentie

• Al 150 jaar het grootste niet

beursgerelateerd bedrijf

• Meer dan 150,000 werknemers

• Lokaties/plants in 67 verschillende landen

• Voedsel en agricultuur

Cargill & Penitentiaire inrichtingen

Heerhugowaard



Wat doen wij?

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.

Praktijk:

• Zorgen voor de interne en externe 
veiligheid. 

• Zorgen voor humane detentie.

• Uitvoeren van het dagprogramma. 

• Zorgen voor re-integratie 
mogelijkheden; bevorderen van 
zelfredzaamheid

Doel/missie:

• ‘Zero fatality’

• Terugdringen van ‘Serious Injury’s or 

Fatalitys (SIF)’

Praktijk:

• Bewustwording creëren op alle niveaus dmv

trainingen

• Toepassen van de HOP kennis in bestaande

programma’s

• Doen van cultuur/organisatie scans

• Geven van workshop



Van

• De ‘rotte appel’ theorie

• Blame cultuur

• Voornamelijk disciplinaire acties mbt

incidenten

• Corrigerende acties waren voornamelijk

‘HERtrainen, MEER procedures etc. 

Naar

• Kijken naar de organisatie zelf

• Meer bewustworden door middel van 

trainen, voorlichten etc. van de eigen rol in 

dit vander proces

• Nieuwe manier van incident onderzoek

Van:

• Bij incidenten zoeken naar de schuldige

• Disciplinaire gesprekken

• In evaluaties bepalen waar het fout is 

gegaan en wie de fout heeft gemaakt

• Andere of meer procedures

Naar: 

• Bij incidenten kijken naar hoe het kan dat 

iets gebeurd is

• Coachgesprekken of disciplinaire gesprekken 
met leeropdracht

• Combinatie snelle evaluatie en uitgebreide 
evaluatie gericht op waarom en waardoor

• Betrokkenen kijken hoe beter gewerkt kan 
worden

Hoe:

Afspreken en doen: geen cultuurveranderingproject

Veranderproces leren van fouten
HRO: We noemen organisaties hoog betrouwbaar als ze over een langere

periode vrijwel zonder fouten en incidenten presteren. Ondanks de vaak

turbulente en onvoorspelbare omgeving en ondanks de soms zeer complexe

materie waar ze mee te maken hebben.
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Veel voorkomende oorzaken van 

Human Error

20%
Falen van 

Machine en 

Equipment

80%
Human 

Error

70%

30%

Incidenten Oorzaken

Organisatorische

zwakheden

Individuele

fouten





Opleiding ontvangen Emotionele stress Zelfgenoegzaamheid

Training plan Acute spanning of angst Vermoeidheid

Type training Frustratie Fysieke conditie

Niveau van ervaring Woede/boosheid Voldoening in werk

Risico herkenning Haasten

Procedure beschikbaar Labels op machines/werkplek

Procedure inhoud is duidelijk Alertheid tijdens monitor toezicht
Procedure formaat Fabriek/unit verschillen
Technische inhoud is compleet Zwaar tillen

Errors herkenbaar/herstelbaar

Standaard terminologie gebruikt Pre-job hazard assesment 

3-weg communicatie Werk vergunning

Lengte van de boodschap Werkplek bezoek
Shift overdracht

Taal barrière  

Warm/koud nat/glad
Verlichting

Corrigerende acties geïmplementeerd   Lawaai

Inspecties & evaluaties Plant/fabriek conditie

Handhaving van de regels Ontwerp van de ruimte

Actieve deelname BBS programma Orde en netheid

Selectie van de werknemer Relaties & vertrouwen Planning
Team volwassenheid Feedback Corrigeert problemen
Rol & verantwoordelijkheid Onderlinge sociale druk Gedrag van supervisor

Veiligheids 
leiderschap/ 

cultuur

Individuele 
factoren

Werk plek 
factoren

Team 
factoren

operationele 
factoren

Mens/machine 
interactie 

Organisatie van het 
werk

Werkomgeving

Training
Psychologische 

factoren
persoonlijke 

factoren

Team compositie Team relaties Supervisie

Procedures

communicatie

verificatie



MANAGEMENT

SYSTEMEN

BASIS 

OORZAKEN

DIRECTE 

OORZAKEN

INCIDENT ACCIDENT VERLIES

Casus: val van de trap medewerker

Werknemer

kan niet meer

werken door 

letsel

Werknemer

breekt zijn

been door val

op de 

betonnen

vloer

Werknemer

valt van de 

trap op de 

grond

Water lekt

boven de trap

Er ligt ijs op de 

trap

Werknemer

houdt de 

trapleuning

niet vast

Werknemer is 

gehaast

Vasthouden

trapleuning is 

geen item

leuning is vies

Werknemer is 

alleen

Productie

probleen

Geen

standaard

voor warm 

water lijnen

Lek was niet

gerapporteerd

Verkeerde

pakkingen/ 

materiaal

gebruikt
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Laatste stap: Vaststellen of het een organisatorische

zwakheid was of een individuele fout

11

Werknemer was 

gehaast

Werknemer was 

alleen

Railing/leuningwas

vies

Vasthouden

trapleuning is geen

veiligheids item

Lek was niet

gerapporteerd

Geen standaard

voor warm water 

lijnen

Supervisie Organisatorische zwakte

Planning

Individuele factoren Organisatorische zwakte

Haasten (veroorzaakt door planning)

Werk omgeving Organisatorische zwakte

Orde en netheid

Veiligheidscultuur/ leiderschap Organisatorische zwakte

Supervisie Organisatorische zwakte

Corrigeert bestaande problemen

Procedures Organisatorische zwakte

Procedure beschikbaarheid



Casus PI Heerhugowaard
(HRO: We noemen organisaties hoog betrouwbaar als ze over een langere periode vrijwel zonder fouten en incidenten presteren. Ondanks de vaak turbulente en onvoorspelbare omgeving en ondanks de 

soms zeer complexe materie waar ze mee te maken hebben.)

• Afgelopen 3 jaar geen grote incidenten. Laatste maanden wel.

Bijna incident:

• Regel: geen gedetineerden van het zwaar beveiligde naar het beperkt beveiligde deel. Indien er een uitzondering 
moet worden gemaakt, dan wordt het besluit daartoe genomen in het multidisciplinaire overleg.

• Bijna incident: 2 medewerkers nemen zeer zwaargestrafte mee om spullen van hem op de halen in de beperkt 
beveiligde inrichting.

Wat is het ergste dat kon gebeuren? Jij bent directeur: Wat zou jij doen?



Casus PI Heerhugowaard: 
kijken achter het voorval

• Macro: Laatste 5 jaar 3 reorganisaties en 3 inhoudelijke heroriëntaties; personele 
herindelingen, veranderende werkwijzen, heel veel emotie.

• In recent verleden speciaal geselecteerde “zware” gedetineerden in de beperkt beveiligde 
inrichting.

• Pilot zelfredzaamheid: meer bewegingsvrijheid, mogelijkheden en verantwoordelijkheden 
voor speciaal geselecteerde gedetineerden. Consequentie: beveiliging wordt deels 
maatwerk. 

• Beweging organisatie naar meer waardering vakmanschap; beslismogelijkheden werkvloer 
uitgebreider (onderdeel zelfredzaamheid).

• Micro: Bij deze gedetineerde veel druk vanuit advocatuur voor meer faciliteiten.

• Micro: Betreffende medewerker neemt gemakkelijk beslissingen en verantwoordelijkheid 
door leidinggevende ervaring.

Wat kunnen wij als organisatie van dit voorval leren en hoe kunnen we dat in de 
praktijk brengen?


