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0 VOORWOORD 
 

‘Op de groei’, zo luidt de titel van dit jaarplan. Bij lezing ervan zal duidelijk zijn waarom. We hebben 
genoeg in te halen en ook veel te doen in de voorbereiding van de tweede uitbreiding van de 
capaciteit in 2023. En in de omvorming tot een Forensisch Centrum Jeugd. Dit jaarplan gaat over 
wat we willen zijn en worden: een organisatie die inzet op ontwikkeling en innovatie met als doel 
jongeren een zinvol verblijf te bieden. Zoals de route voor jongeren naar hun toekomst moeilijk 
kan zijn, is onze weg naar groei ook geen gemakkelijke. Onze uitgangspositie is niet ideaal, 
gegeven de complexe opgaven uit 2021 die nog elke dag onze volle aandacht vragen. De 
inhoudelijke opdracht zal ons ook hierbij de weg wijzen, zal ons inspireren in die groei. Voor 
jongeren die recht hebben op een veilig en zinvol verblijf met medewerkers die gemotiveerd en 
voldoende toegerust zijn. Medewerkers die zich ook willen verbinden aan Teylingereind, een 
organisatie die zich in december 2022 dan inmiddels 25 jaar inzet voor een beter 
toekomstperspectief voor jongeren in detentie.  
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1 INLEIDING 
 
Het motto Elke jongere vindt dat zijn verblijf in Teylingereind zinvol is geweest voor zijn 
ontwikkeling’ blijft ook de komende jaren de kern van onze missie en visie. Een zinvolle tijd, 
dankzij de focus op leren en ontwikkelen. Dat vereist een stabiele basis, zo leert ons de ervaring 
rondom de eerste capaciteitsuitbreiding eind 2019.  En dat is waar we, ook gezien de aanstaande 
capaciteitsuitbreiding, onze focus op richten. Concreet betekent dit dat de kwalitatieve en 
kwantitatieve personele bezetting, deskundigheid van medewerkers en continuïteit in aanbod 
voor jongeren als belangrijkste randvoorwaarden centraal staan. 
 
Helaas ligt de COVID-pandemie nog niet achter ons. Hoewel we mogen verwachten dat het 
vaccinatiebeleid een positief effect heeft op het terugdringen van de verspreiding, blijven we 
inzetten op het beperken van het risico. Daarin volgen we niet alleen de landelijke richtlijnen, 
maar ook de adviezen en maatregelen vanuit het hoofdkantoor en de GGD. Net als vorig jaar 
moeten we rekening houden met een eventuele aanscherping van maatregelen, met corona-
gerelateerd verzuim en met het risico dat dit de uitvoering van ons jaarplan onder druk zet.  
 
Naast het stabiliseren van de basis en de verdere ontwikkeling en implementatie van onderdelen 
uit Vrijheidsbeneming op Maat (verder VOM) zullen we onze handen vol hebben aan de 
voorbereiding van die capaciteitsuitbreiding. Dus dat het opnieuw een pittig jaar wordt, en ook 
financieel een uitdaging, weten we. Dat neemt niet weg dat we blijven vertrouwen op onze 
veerkracht. 
 
In de volgende hoofdstukken zijn de speerpunten, waaronder ook de landelijke, nader toegelicht. 
Operationele vertaling van de speerpunten krijgt een vervolg in separate actieplannen, al dan niet 
in de vorm van een afdelingsplan.  

 
 
2 SPEERPUNTEN 2022 
 

Een stevig fundament. Dat is de absolute voorwaarde voor verdere groei en ontwikkeling. Daarom 
staat zoals gezegd het investeren in de continuïteit van de personele bezetting centraal. Met 
stabiele teams kunnen we ons focussen op maatwerk voor jongeren, op de voorbereidingen op 
de tweede capaciteitsuitbreiding en de omvorming tot een Forensisch Centrum Jeugd. In de 
volgende hoofdstukken lichten we onze prioriteiten toe. Hoe we, gezien de complexe opgave 
waar we voor staan, op een verantwoorde wijze aandacht kunnen besteden aan het 25-jarig 
bestaan van Forensisch Centrum Teylingereind onderzoeken we nog. 

 
Verantwoordelijk 

[kompaswaarde Teylingereind]  
2.1 Stabiele teams 
 

Stabiele teams zijn formatief op orde en er is sprake van continuïteit in de bezetting. Meer 
concreet gaat het om de balans tussen man-vrouw, werkervaring, handelingsbekwaamheid en 
opleidingsniveau. Medewerkers in een stabiel team vertrouwen op elkaar en op hun eigen 
deskundigheid en zijn in staat tot reflectie. In stabiele teams is sprake van een veilig werkklimaat, 
een uitdagend leerklimaat, een positief-kritische aanspreekcultuur, laag verzuim en beperkt 
verloop. 
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De ervaringen tot nu toe sterken ons in de overtuiging dat eigenaarschap de hefboom is in het 
proces naar stabiele teams. Het speelt een belangrijke rol in werkplezier en binding met de 
organisatie. 
 
Eigenaarschap laat zich niet eenduidig omschrijven, maar gaat wat ons betreft in de kern om het 
bieden en faciliteren van ruimte en slagkracht aan de professionals. Zo kunnen zij hun handelen 
beter afstemmen op de hectiek van de doelgroep en de wens tot maatwerk. Eigenaarschap is 
mede afhankelijk van de mate waarin leidinggevenden op de professionaliteit van medewerkers 
kunnen en durven vertrouwen. Daar is ontwikkeling voor nodig, zowel individueel als 
organisatorisch.  
 
Ontwikkeling, verandering, groei. Het is geen druk op de knop en er bestaat geen sluitende 
strategie. Groei en verandering komen pas werkelijk tot stand wanneer we er intrinsiek toe 
gemotiveerd zijn en we voldoende persoonlijke aanleiding zien om te ontwikkelen. Maar ook 
mentale ruimte en ‘voldoende handen aan het bed’ zijn essentiële randvoorwaarden.  
Belangrijk is de vraag hoe we de individuele medewerker kunnen verleiden aan te haken op de 
ambitie van de organisatie en op de route(s) daarnaartoe. Dus niet alleen voor jongeren geldt 
maatwerk, maar ook voor medewerkers. Dat doen we onder andere door in kaart te brengen 
welke interessante ontwikkelopties er voor medewerkers zijn. Het kan ook aantrekkelijk zijn om 
knelpunten binnen de eigen afdeling op een creatieve manier tot een oplossing te mogen 
brengen. Kortom: we vragen medewerkers nadrukkelijker naar wat voor hen een interessant 
verbeterpunt of project is om zich aan te verbinden. Een en ander vereist een andere stijl van 
leiding geven. Een toelichting daarop is te vinden onder paragraaf 2.3 (Organisatiestructuur en 
cultuuropgave).  
 
Werving en behoud 
 
Het werven en behouden van (hbo-)gekwalificeerde medewerkers is geen sinecure. Ondanks alle 
inspanningen in de afgelopen jaren, staat de vraag hoe we continuïteit in de personele bezetting 
kunnen borgen structureel op de agenda. In de zoektocht naar een antwoord op die vraag richten 
we onze pijlen in de werving van nieuwe medewerkers meer dan voorheen op competenties. 
Medewerkers die ervaring hebben met de complexe doelgroep en niet terugschrikken van de 
mate van geslotenheid. Medewerkers die bovendien potentie hebben zich te ontwikkelen en waar 
mogelijk bereid zijn een (hbo-)opleiding te volgen. Daarmee stellen we het op zak hebben van 
een hbo-diploma minder nadrukkelijk als voorwaarde, maar meer als aantrekkelijk persoonlijk 
perspectief. We zoeken mensen die het aandurven en aankunnen zich voor langere tijd te 
verbinden aan de dynamiek van een justitiële jeugdinrichting.  
 
Teylingereind-Academie 
 
Leren en ontwikkelen. De grootste uitdaging voor de komende jaren is, zoals eerder aangegeven, 
het werven en vooral ook behouden van voldoende gekwalificeerde medewerkers. Medewerkers 
die vakbekwaam en veerkrachtig zijn en blijven, en die flexibel genoeg zijn om mee te bewegen 
met de organisatie. De context van de justitiële opgave – denk aan onder andere de groei van de 
capaciteitsvraag, de verharding van de doelgroep en VOM – vraagt om focus op vraagstukken 
als veerkracht, flexibiliteit, persoonlijke en teamontwikkeling. 
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Belangrijke HR gerelateerde visie-elementen, waaronder ‘vaktrots’, ‘mensenwerk’ en 
‘diversiteit/intercultureel’ stellen we centraal in beleid en activiteiten. In de afgelopen jaren is 
gebleken dat de verharding van de doelgroep ook effect heeft op het incasseringsvermogen van 
medewerkers.  
Daarom houden we ook blijvend aandacht voor een veilige werkomgeving, voor 
weerbaarheidstrainingen en voor kwetsbaarheden in de privésfeer. Thema’s werken we uit in 
meerjarenbeleid met voor 2022 als prioriteiten onder andere competentiegerichte werving, 
behoud van medewerkers, teamoptimalisatie en verzuimpreventie.  
 
In de problematiek en het gedrag van de doelgroep zien we een toenemende complexiteit en 
verzwaring. Mede met het oog op de omvorming tot een Forensisch Centrum Jeugd is het nodig 
na te gaan welke aanvullende deskundigheid we dan in huis willen en moeten hebben. Te denken 
valt aan specifieke interventies en (behandel)methodieken.  
 
Resultaten: 
- ontwikkelprogramma competentiegericht werven en behouden (incl. zicht op uitdagende 

ontwikkelopties voor medewerkers) gereed eind 1e kwartaal 2022; 
- ontwikkelprogramma teamoptimalisatie gereed 1e kwartaal 2022; 
- handhaven en uitbreiden poll gericht op het monitoren stabiliteit teams; 
- monitoren eigenaarschap en gedrag dat passend is bij de kompaswaarden, al dan niet als 

onderdeel van de poll; 
- behoefte deskundigheid(sbevordering), waaronder ook voor gedragswetenschappers in kaart 

2e kwartaal 2022; 
- eventuele behoefte aan specifieke deskundigheid(sbevordering) aanbod interventies in kaart 

2e kwartaal 2022; 
- verloop onder groepsleiding eind 2022 significant gedaald ten opzichte van 2021; 
- verzuim primair proces eind 2022 significant gedaald ten opzichte van 2021; 
- meewerken aan ontwikkelingen screening personeel; 
- medewerking verlenen aan de landelijke calamiteitenonderzoekscommissie door een 

medewerker vanuit Teylingereind af te vaardigen. 
Samen 

[kompaswaarde Teylingereind] 
2.2 Leer- en ontwikkelaanbod jongeren 
 

In het aanbod voor jongeren blijft een haalbaar en realistisch toekomstperspectief leidend voor 
wat we bieden. Dat kan een korte termijndoel zijn, denk bijvoorbeeld aan leren koken en kleding 
wassen, of een lange termijnperspectief zoals het behalen van een (vak)diploma en het leren 
zelfstandig te wonen. 
 
Het blijft een uitdaging hoe we het aanbod geïntegreerd en op maat kunnen inrichten. Maar een 
ding is duidelijk. Eigenaarschap durven en mogen nemen is ook nodig om jongeren ‘op maat’ te 
kunnen bieden wat zij nodig hebben. Op maat vereist immers professionele ruimte en lef om te 
kunnen handelen. Zodra en zolang we aanbod heel nadrukkelijk dichtbij en vanuit de individuele 
jongere organiseren is de kans op succes het grootst. Dat vereist een constante afstemming 
tussen de medewerkers van de inrichting en de interne school De Burcht. Daar zijn geen 
ingewikkelde overlegstructuren voor nodig. Wel de bereidheid elkaar op te zoeken, vragen te 
stellen en scherp te houden. Kortom, gedrag is hierin een belangrijke succesfactor en we zullen 
daar dan ook meer dan voorheen op sturen. Samen met de locatiedirecteur van de interne school 
onderzoeken we bovendien hoe we medewerkers van de beide organisaties hierin beter kunnen 
faciliteren.  
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Een en ander vraagt ook om een duidelijke coördinatie op het geïntegreerde trajectplan (= 
perspectiefplannen, behandelplannen, onderwijsplannen) en meer rechtstreekse contacten op de 
afstemming en uitvoering. In de uitwerking van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
(TVB) wordt de coördinatie op geïntegreerde plannen concreet belegd.  
 
 
Net als Teylingereind heeft ook De Burcht te maken met een onvoldoende stabiele basis. Moeilijk 
vervulbare vacatures, discontinuïteit in de personele bezetting en de complexe doelgroep hebben 
hun weerslag op het kunnen bieden van structureel aanbod. Toch blijft ook De Burcht inzetten op 
het zoveel mogelijk op maat bieden van wat de jongere nodig heeft. Gezien de oudere doelgroep 
is er een toenemende behoefte aan beroepsonderwijs en arbeidstoeleiding. Mede om die reden 
breidt De Burcht, met ingang van het schooljaar 2021-2022, het bestaande aanbod uit. Zo 
organiseert een externe barbier kapper-workshops tijdens de lessen in het lokaal van de 
kappersopleiding en worden concrete stappen gezet rondom het organiseren van onder andere 
de vakken Groenvoorziening, Klussendienst en Fitvak. Bedoeling is dit aanbod zo in te richten 
dat het mogelijk is erkende kwalificaties of diploma’s te behalen. Met het oog op socialisatie en 
persoonsvorming wordt onderzocht of het mogelijk is het aanbod uit te breiden met EHBO, theorie 
Autorijden-Scooter en Yoga-Pilates.  
 
Het is onduidelijk hoeveel alleenstaande minderjarige vreemdelingen gemiddeld in Teylingereind 
verblijven. Maar ons uitgangspunt is dat ook deze jongeren recht hebben op aanbod op maat. 
Zodra aan de orde organiseren we dit door advies te vragen aan ketenpartners die ervaring 
hebben met deze doelgroep. En waar aan de orde werken we mee aan landelijke ontwikkelingen. 

 
Resultaten: 
- afstemming tussen Teylingereind en De Burcht is in de loop van 2022 ingeregeld en vindt 

plaats op alle niveaus;  
- coördinatie op totstandkoming van en monitoring op trajectplannen (incl. onderwijs- en 

educatiedoelen) jongeren vinden plaats zoals afgesproken 1e kwartaal 2022; 
- aanbod Arbeidstoeleiding, Beroepsonderwijs, Socialisatie en Persoonsvorming uitgebreid met 

ingang van en deels in de loop van schooljaar 2021-2022; 
- verbeterd persoonsgericht en aansluitend aanbod, waaronder ook voor de oudere doelgroep 

en kort verblijvende jongeren, gereed en geïmplementeerd met ingang van augustus 2022. 
 
Wetenschappelijk onderzoek 
 
Wetenschappelijke inzichten zijn van waarde in het verder ontwikkelen van aanbod en 
bejegening. We werken daarom zoveel als mogelijk is mee aan onderzoek dat er op gericht is de 
aanpak van risicojongeren te verbeteren. Daarnaast participeren we actief in de Academische 
Werkplaats Risicojeugd. Vanaf 2022 leggen we een database aan gekoppeld aan de 
observatieafdeling De Dijk en we onderzoeken de mogelijkheden van promotieonderzoek door 
een van de medewerkers van het forensische observatieteam, gebruik makend van die database. 
 
Resultaten: 
- mogelijkheden promotieonderzoek vanuit Teylingereind onderzocht 1e kwartaal 2022. 
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Geloof in verandering 
[kompaswaarde Teylingereind] 

2.3 Organisatiestructuur en cultuuropgave 
 
In 2021 startte het interne traject organisatieontwikkeling met als doel de organisatiestructuur – 
inclusief de verdeling van verantwoordelijkheden – aan te passen aan wat nodig is met het oog 
op de uitbreiding en de inhoudelijke omvorming tot een Forensisch Centrum Jeugd. In 2022 krijgt 
de uitwerking van dit traject, mede vanuit nieuw meerjarenbeleid (2022-2025) verder zijn beslag. 
Ons voornemen blijft hier ook jongeren en ketenpartners in te betrekken.  
In de nieuwe organisatiestructuur blijft duaal leiderschap de principiële keuze en in het verlengde 
daarvan worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo belegd dat het ruimte biedt om 
eigenaarschap in alle lagen van de organisatie te vergroten. Ook voor innovatie creëren we door 
een andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden in de nieuwe structuur meer ruimte.  
 
We zijn ons ervan bewust dat een organisatiestructuur en een uitwerking in TVB niet het antwoord 
is op vraagstukken zoals stabiele teams, vrijheidsbeneming op maat, een veilige leef-, leer- en 
werkomgeving, innovatie en professionele samenwerking. Alles valt of staat met de 
organisatiecultuur. Cultuur wordt grotendeels bepaald door gedrag en hoe je je tot elkaar 
verhoudt. Sturing en coachend leiding geven richten zich daarom met name op gedrag en op het 
individueel- en groepsleren. De herijkte gedragscode biedt houvast in de cultuuropgave en in het 
dagelijks handelen worden medewerkers begeleid door senioren en methodiekcoaches, 
teamleiders en gedragswetenschappers. De kompaswaarden – Samen, Verantwoordelijk, 
Toekomstgericht en Geloof in Verandering – vormen rode draden in de in ontwikkeling zijnde 
basishouding van alle medewerkers. 
 
Resultaten: 
- uitwerking kompaswaarden in relatie tot gewenst gedrag gereed eind 2e kwartaal; 
- meerjarenbeleid 2022-2025 gereed 1e kwartaal 2022.  

 
Toekomstgericht 

[kompaswaarde Teylingereind] 
2.4 Voorbereidingen tweede uitbreiding capaciteit 

 
Zoals gezegd staat 2022 het teken van de verdere uitbreiding van de capaciteit. Dit op verzoek 
van de directie ForZO-JJI. Dat betekent niet alleen het verder aanpassen van het gebouw, maar 
ook het inhoudelijk voorbereiden van de organisatie op de nieuwe omvang. We groeien immers 
toe naar het gebruik van zo’n 20 leefgroepen in totaal.  
 
Alles is er op gericht het gebouw uiterlijk medio 2023 als gebruiksklaar op te leveren. Dat wordt 
nog best spannend, aangezien ook de bouwsector te maken heeft met aanzienlijke vertragingen. 
Materialen die onvoldoende geleverd kunnen worden en vacatures die moeilijk te vervullen zijn. 
Knelpunten waar we als organisatie geen invloed op hebben. 
 
Ook inhoudelijk en organisatorisch is dit wederom een grote opgave. Leefgroepen kunnen pas 
geoperationaliseerd wanneer we voldoende medewerkers op tijd geworven, getraind en 
ingewerkt hebben. Daarom starten we in januari 2022 al met de voorbereidingen, waaronder een 
nieuwe wervingscampagne. Het moment waarop we voldoende medewerkers voorbereid hebben 
is namelijk bepalend voor het moment waarop we voldoende veilig jongeren kunnen laten 
instromen.  
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Resultaten: 
- gebouwelijke aanpassingen gerealiseerd volgens planning 2022; 
- inhoudelijke en organisatorische voorbereidingen op uitbreiding gerealiseerd volgens 

planning 2022; 
- competentiegerichte wervingscampagne t.b.v. de uitbreiding (incl. planning) gereed eind 

2021; 
- start werving t.b.v. de uitbreiding januari 2022; 
 

2.5 Transitie naar Forensisch Centrum Jeugd 
 
Om er voor te zorgen dat medewerkers aangehaakt blijven op de ontwikkelingen, integreren we 
thema’s als eigenaarschap, VOM-beginselen, (keten)communicatie en transforensische 
samenwerking, waaronder een aantal modules uit het eerdere project Bruggenbouwer, zoveel 
mogelijk in bestaand aanbod en processen. In 2022 vullen we ons aanbod 
deskundigheidsbevordering bovendien aan met trainingen die gericht zijn op het beheersen van 
calamiteiten en crises. Belangrijkste aanleiding daartoe is, naast de complexiteit van de 
doelgroep, vooral ook de groeiende omvang van de organisatie.  
De training Relationele Beveiliging (KV Amsterdam/AWRJ) die begin 2022 gereed komt, wordt 
eveneens aan het opleidingsaanbod toegevoegd en wordt aangeboden aan alle medewerkers 
die direct met de jongeren werken.  
De resultaten uit de interne VOM-pilots vertalen we voor zover al beschikbaar naar processen, 
werkafspraken en trainingen. We onderzoeken of de methodiek Systemisch transitiemanagement 
organisatiebreed helpend is in de verdere omvorming tot een Forensisch Centrum Jeugd.  
Voor het aanvullende trainingsaanbod, dat we zoveel mogelijk onderbrengen in de Teylingereind-
Academie, vragen we een boven normatieve subsidie aan. 
 
Vanzelfsprekend blijven we participeren in de landelijke project- en werkgroepen VOM en werken 
we mee aan de verdere implementatie. Waardevol zou zijn wanneer we meer professionals 
zouden kunnen betrekken in de inhoudelijke ontwikkelingen. Dat lukt alleen wanneer we er in 
slagen de discontinuïteit in de personele bezetting te keren.  
 
Met het oog op transforensisch werken is het nodig nog nauwer samen te werken met het netwerk 
rondom de jongere en met ketenpartners. Mede daarom maken we een ronde langs de meest 
relevante ketenpartners met als doel een basis te leggen voor het maken van werkafspraken over 
doorlopende trajecten. Maar ook een zo overzichtelijk mogelijke informatievoorziening en een 
soepele uitwisseling van relevante informatie zijn belangrijke randvoorwaarden in het 
transforensische proces. Hierin zijn we deels afhankelijk van ontwikkelingen binnen de keten en 
van geldende wet- en regelgeving. Vanzelfsprekend werken we mee aan elke relevante stap in 
dit proces. Een belangrijke eerste stap voor ons hierin is het implementeren van een elektronisch 
patiëntendossier (EPD).  
 
Resultaten: 
- blijven participeren in landelijke project- en werkgroepen VOM gedurende 2022 e.v.; 
- resultaten uit pilots waar relevant vertalen naar processen, werkafspraken en trainingen 

gereed in de loop van 2022; 
- ronde langs relevante ketenpartners t.b.v. werkafspraken transforensisch werken gedurende 

2022;  
- meewerken aan ontwikkelingen informatievoorziening en -uitwisseling; 
- voorbereiden implementatie EPD gedurende 2022. 
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Prestatiecontract 2022 

 

 

 

 

 

Prestatiecontract  

Dienst Justitiële Inrichtingen 

 

Voor de periode januari-december 2022 

tussen de plaatsvervangend Divisiedirecteur ForZo/JJI (plv. DForZo/JJI)  

Bart van Els 

 

en 

Voorzitter van de Raad van Bestuur van stichting Teylingereind 

Soraya Beumer 

 

 

 

 

Algemeen 
 
Dit contract geeft de afspraken weer voor de periode januari-december 2021 die zijn gemaakt 
tussen de plaatsvervangend Divisiedirecteur ForZo/JJI (hierna plv. DForZo/JJI) en de directeur van 
de inrichting en/of de (voorzitter van) de Raad van Bestuur (hierna te noemen 
Directeur/Voorzittter).  
De opgenomen afspraken vormen het prestatiecontract. 

 
De afspraken zijn gebaseerd op: 
 

 de missie en visie van DJI, gekoppeld aan de belangen van de ‘stakeholders’ van DJI: 
maatschappij, medewerkers, klanten en leveranciers en bestuurders en financiers; 

 de visie van de divisie ForZo/JJI, als onderdeel van de DJI-brede missie en visie; 

 het door u ingediende jaarplan voor 2022; 
 het jaarplan DJI 2022; 
 het jaarplan 2022 van de divisie Forzo/JJI; 
 het overleg tussen de plv. DForZo/JJI en de Directeur/Voorzittter d.d. [datum]; 
 de vigerende wet- en regelgeving, waaronder de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen 

(Bjj). 
 

De prestatieafspraken betreffen de prestaties en de inspanningen die binnen de inrichting moeten 
worden geleverd. Tussentijdse wijzigingen zullen in de vorm van een supplement op dit 
prestatiecontract worden vastgelegd in een als zodanig aangegeven brief van de plv. DForZo/JJI 
aan de Directeur/Voorzitter. 
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Prestatieafspraken 

 
Hieronder zijn de afspraken opgenomen zoals die tussen partijen ten behoeve van het jaarplan 
2022 zijn vastgesteld in het kader van de aansturing en verantwoording van de inrichtings-
organisatie. De Directeur/Voorzitter is verantwoordelijk voor de nakoming van de afspraken. 
 
a) Te leveren producten/capaciteit: 
 

De Directeur/Voorzitter geeft op inrichtingsniveau uitvoering aan de missie/visie van DJI en de 
missie van de divisie ForZo/JJI. 
 
Om op inrichtingsniveau uitvoering te geven aan de missie van DJI en de divisie Forzo/JJI, moeten 
door uw inrichting een aantal producten worden geleverd. Specificatie van de producten (alleen 
vastgestelde bestemmingen) naar aantal plaatsen en/of productieafspraken:  

 

Producten 

Capaciteit van de inrichting uitgesplitst in producten (per 1-1-2022)* 

 
Producten 

 Aantal 

plaatsen 

 Tijdelijk/ 

definitief 

 
Opmerkingen/bestemming1 

 NBI kort regulier  J   90     

 NBI kort regulier  M       

 NBI lang regulier  J   32     

 NBI lang regulier  M       

 Laagbeveiligd    

 

     

 NBI kort LVB  J       

 NBI lang LVB  J       

 NBI lang LVB/VIC  J       

 NBI lang VIC  J       

 NBI lang zeden  J       

 NBI lang ITA  J       

 NBI kort FOBA       

 NBI kort for. observatie  J     8     

 
Totaal operationele capaciteit 

 130     

 Reserve capaciteit/buiten gebruik 

gestelde capaciteit 

 106     

 Totaal       

* Vooralsnog wordt uitgegaan van de producten uit de jaarplanaanschrijving 2022. Gedurende het jaar 2022 is het 

mogelijk dat er nog wijzigingen in de producten plaatsvinden. De inrichtingen worden hier t.z.t. over geïnformeerd. 

 

 

Capaciteit conform Jaarplanaanschrijving 2022  

Operationele capaciteit 130 

Reserve/buiten gebruik gestelde capaciteit 106 

Totaal  236 

 

                                                                                 
1 Overeenkomstig capaciteit en landelijke productdefinities. 
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Realisatie producten in afdelingen/groepen, geaccumuleerd per locatie 

Locatie 
 

Naam groep 
 

J/M 
 Groeps-

grootte 

 
Producten  Kenmerk 

  De Kreek  J  8  Lang verblijf   

 De Kade  J  8  Lang verblijf   

 De Lei  J  8  Lang verblijf   

 De Zift  J  8  Lang Verblijf   

  De Zijl  J  10  Kort Verblijf  Basis afdeling 

 De Nes  J  10  Kort Verblijf  Basis afdeling 

 De Vliet  J  10  Kort Verblijf  Basis afdeling 

 De Zee 

 

 

 J  10  Kort Verblijf  Basis afdeling 

  De Duin  J  10  Kort Verblijf  Basis afdeling 

 De Gaag  J  10  Kort Verblijf   

 De Kust  J  10  Kort Verblijf   

 De Lier  J  10  Kort Verblijf   

 De Rak  J  10  Kort Verblijf   

 De Dijk  J  8  Observatie 

(ForCa) 

  

          

Totaal      130     

 

Scholings- en trainingsprogramma’s  

  Aantal  Opmerkingen 

 Verwachte uitstroom wegens 

einde straf/maatregel 

100   

 Verwacht aantal STP  10   

 Gemiddelde duur in dagen 91   

 
Equivalent in plaatsen 2,5 

  

     
 

b) Budget 
 
Om uitvoering te kunnen geven aan de activiteiten die voortvloeien uit deze productie stelt de plv. 

DForZo/JJI middelen ter beschikking. 
 
De budgetten zijn gebaseerd op de normprijs systematiek van de plv. DForZo/JJI, aangevuld met 
eventuele (boven)normatieve toeslagen en bijzondere subsidies. De exacte hoogte en opbouw van 
de subsidie is opgenomen in de subsidieverleningsbrief 2022. 

      

Algemene opmerkingen/opmerkingen bij de samenstelling van het budget: 

 Het beoordelen van de aan te wenden middelen op aspecten van rechtmatigheid en de 
zelfstandige autorisatie van de uitgaven en het controleren van de totale uitgaven ten 
opzichte van de nog beschikbare budgetruimte behoren tot de verantwoordelijkheid van de 
Directeur/Voorzitter. 

 Indien budgetten (dreigen te) worden overschreden als gevolg van andere oorzaken dan 
een stijging van de productie, dient de Directeur/Voorzitter in een zo vroeg mogelijk 
stadium hiervan melding te maken bij de plv. DForZo/JJI. 

 De Directeur/Voorzitter heeft de plicht om een dreigende insolventie en eventueel andere 
gebeurtenissen - die van invloed kunnen zijn op de voortgang van de activiteiten waarvoor 
subsidie is verleend - direct te melden bij de plv. DForZo/JJI. 

 
c)  Doelstellingen op indicatoren 

 

De te behalen resultaten van de inrichting worden vastgelegd op basis van prestatie-indicatoren. 
Wat de prestatie-indicatoren voor de betreffende inrichting zijn, wordt in afstemming met de plv. 

DForZo/JJI vastgelegd in het prestatiecontract.  
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Een overzicht van alle indicatoren is hieronder opgenomen. De indicatoren zijn tevens te 

raadplegen op Intranet. Dit geldt ook voor de resultaatafspraken die zijn gekoppeld aan de 
speerpunten. De scores op indicatoren geven inzicht in hoeverre de afgesproken doelstellingen van 
de inrichting zijn gerealiseerd. Binnen de kaders van het jaarplan DJI 2022 en het jaarplan van de 
Divisie Forzo/JJI worden voor de aangegeven periode op de door de plv. DForZo/JJI en 
Directeur/Voorzitter vastgestelde indicatoren doelstellingen vastgelegd.  
 

Nr. Prestatie-indicator Specificaties Divisienorm Doelstelling JJI 

1 Geweldsincidenten  

tussen jeugdigen onderling   
<65/100 

 

 Aantal fysieke 

geweldsincidenten tussen 

jeugdigen dat geleid heeft tot 

een ordemaatregel of 

disciplinaire straf 

a) NBI kortverblijf 

b) NBI langverblijf 

c) Laagbeveiligd 

d) Totaal 

 a) 85  

b) 10 

c)      0 

d)    95 

2 Geweldsincidenten van 

jeugdigen tegen personeel 

  
<30/100 

 

 Aantal fysieke 

geweldsincidenten tegen 

personeel dat geleid heeft tot 

een ordemaatregel of 

disciplinaire straf 

a) NBI kortverblijf 

b) NBI langverblijf 

c) Laagbeveiligd 

d) Totaal 

 a) 22 

b)  5 

c)      0 

d)    27 

3 Door medewerkers ervaren 

bedreiging/intimidatie, seksuele 

intimidatie en discriminatie 

 
Geen 

divisienorm 

 

 

 Door medewerkers ervaren 

bedreiging/intimidatie 

a) Door collega’s 

b) Door leidinggevenden 

c) Door justitiabelen 

 a) 

b) 

c) 

 Door medewerkers ervaren 

seksuele intimidatie 

       a)    Door collega’s 

       b)    Door leidinggevenden 

       c)    Door justitiabelen 

 a) 

b) 

c) 

 Door medewerkers ervaren 

discriminatie 

       a)    Door collega’s 

       b)    Door leidinggevenden 

       c)    Door justitiabelen 

 a) 

b) 

c) 

4 Ervaren confrontatie met 

ongewenste omgangsvormen 

zoals gedefinieerd in het MTO 

 Geen 

divisienorm 

 

 Door medewerkers ervaren 

confrontatie met fysieke 

agressie 

       a)    Door collega’s 

       b)    Door leidinggevenden 

       c)    Door justitiabelen 

 a) 

b) 

c) 

 Door medewerkers ervaren 

confrontatie met verbale 

agressie 

       a)    Door collega’s 

       b)    Door leidinggevenden 

       c)    Door justitiabelen 

 a) 

b) 

c) 

5 Aantal klachten 

jeugdigen  
<12/100 

 

   a) Totaal aantal onherroepelijk 

afgehandelde klachten  

b) Aantal daarvan dat gegrond is 

verklaard 

 a)     50 

 

b)      4 

6 Verwijdering uit de groep  
Geen 

divisienorm 
 

  a) Aantal ordemaatregelen van 

afzondering in de afzonderingscel 

of andere verblijfsruimte 

b) Aantal disciplinaire straffen van 

plaatsing in de strafcel of andere 

verblijfsruimte 

 a)      30 

 

 

b)       10 

7 Ervaren veiligheid door  Score vorige  
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Nr. Prestatie-indicator Specificaties Divisienorm Doelstelling JJI 

justitiabelen rapportage 

 Perceptie van justitiabelen 

m.b.t. de veiligheid op de 

groepen 

   

8 
Rechtvaardige bejegening door 

personeel 
 

 Score vorige 

rapportage 
 

 Door justitiabelen ervaren mate 

van rechtvaardige /eerlijke 

bejegening door personeel 

   

9 
Waardering door justitiabelen 

van de omgang met PM-ers 
 

 Score vorige 

rapportage 
 

 Waardering door justitiabelen 

van de omgang /ondersteuning 

met PM-er 

   

10 Autonomie  
 Score vorige 

rapportage 
 

 Door justitiabelen ervaren mate 

van zelfstandigheid 

   

11 
Waardering van justitiabelen 

van het perspectiefplan 
 

 Score vorige 

rapportage 
 

 De door justitiabelen gegeven 

waardering aan (het werken 

met) het perspectiefplan. 

   

12 Contrabande  
Geen 

divisienorm 
 

 De aangetroffen contrabande 

die conform de BJJ niet is 

toegestaan in de inrichting 

  Levert de JJI aan in een 

apart format. 

13 Ontvluchtingen  0  

  a) NBI kortverblijf 

b) NBI langverblijf 

c) Laagbeveiligd 

d) Totaal 

 a)     0 

b)     0 

c)     0 

d)     0 

14 Onttrekkingen  <8/100  

 

 

a) Begeleid verlof 

b) Onbegeleid verlof 

c) STP 

 a)     1 

b)     5 

c)     1 

15 

Aantal slachtofferonderzoeken 

dat heeft plaatsgevonden 

alvorens vrijheden zijn verleend 

 100%  

 Aantal slachtofferonderzoeken 

dat heeft plaatsgevonden 

alvorens vrijheden zijn verleend 

aan een dader 

  DIZ levert dit aan 

16 

Aandeel tijdige meldingen in 

het kader van de Wet 

Versterking Positie Slachtoffers 

 100%  

 In het geval van verlof, fasering 

of bij einde straf of maatregel 

van een justitiabele wordt het 

Informatiepunt Detentieverloop 

op tijd ingelicht over deze 

activiteit 

  DIZ levert dit aan 

17 Fysieke geweldsincidenten 

tussen jeugdigen met 

vastgesteld ernstig letsel 

 

<5/100 
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Nr. Prestatie-indicator Specificaties Divisienorm Doelstelling JJI 

 Aantal geweldsincidenten 

tussen jeugdigen dat - blijkens 

consultering van een 

arts/verpleegkundige - heeft 

geleid tot letsel 

a) NBI kortverblijf 

b) NBI langverblijf 

c) Laagbeveiligd 

d) Totaal 

 a)   2 

b)   2 

c)       0 

d)       4 

  

18 Fysieke geweldplegingen tegen 

personeel met vastgesteld 

ernstig letsel  

<5/100 

 

 Aantal geweldsincidenten tegen 

personeel dat - blijkens 

consultering van een 

arts/verpleegkundige - heeft 

geleid tot letsel  

a) NBI kortverblijf 

b) NBI langverblijf 

c) Laagbeveiligd 

d) Totaal 

 a)  1 

b)   1 

c)  0 

d) 2 

19 Integriteit personeel  
Geen 

divisienorm 
 

  a) Totaal aantal meldingen dat is gedaan 

b) Het aantal meldingen dat tot maatregelen 

heeft geleid jegens medewerkers  

 a)      4 

b)      4 

20 Verwijdering uit de groep  
Geen 

divisienorm 
 

  a) Aantal ordemaatregelen van uitsluiting > 

4 uur 

b) Aantal tijdelijke overplaatsingen als 

ordemaatregel 

 a)      560 

 

b)         7 

21 Kwaliteit  100%  

  a) Totaal aantal jeugdigen voor wie een 1e PP 

moet worden vastgesteld 

b) Het aantal daarvan dat binnen 3 weken 

gereed is gemeld 

c) Totaal aantal nieuw ingestroomde 

jeugdigen waarvoor het format 

verblijfsinformatie moet worden ingevuld 

d) Het aantal daarvan waarvoor binnen 7 

dagen na binnenkomst het format 

verblijfsinformatie is ingevuld 

 

a) 350 

  

b)  350 

  

c)  350 

 

 

d)  350 

 

 

     

*De divisienormen kunnen nog wijzigen, mede op basis van de uitkomsten van de jaarplanbespreking met het 

bestuursdepartement.  

 

Het is de verantwoordelijkheid van de Directeur/Voorzitter om op een adequate wijze de benodigde 

gegevens te verzamelen. Op viermaandelijkse basis worden de gegevens gerapporteerd aan de plv. 

DForZo/JJI, als onderdeel van de viermaandelijkse rapportage (VMR). In deze rapportage wordt 

naast de scores op de prestatie-indicatoren ook de voortgang op de resultaatafspraken en de 

financiële verantwoording opgenomen. De gegevens betreffen dan zowel de resultaten van de 

laatste viermaandsrapportage als de cumulatieve resultaten.  
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d) Resultaatafspraken 

 

1. Vrijheidsbeneming op maat 

Afspraak: in 2022 verder te werken aan de omvorming van de JJI naar het FCJ. 

Afgesproken mijlpaal per 30/4  Advies over implementatie FCJ onderdelen 

en bijbehorende haalbare planning van 

implementatie.  

Afgesproken mijlpaal per 31/8 Toelichting voortgang implementatie FCJ 

onderdelen. 

Afgesproken mijlpaal per 31/12 Toelichting voortgang implementatie FCJ 

onderdelen. 

 

 

2. Doorplaatsing naar KVJJ en LBU 

Afspraak: Werkprocessen gereed en ingericht op doorplaatsing naar KVJJ en LBU  

Afgesproken mijlpaal per 30/4  Toelichting op de ontwikkeling van 

doorplaatsing en verantwoording t.a.v. het 

proces en de ontvangen VOM-gelden  

Afgesproken mijlpaal per 31/8 Toelichting op de ontwikkeling van 

doorplaatsing en verantwoording t.a.v. het 

proces en de ontvangen VOM-gelden 

Afgesproken mijlpaal per 31/12 Toelichting op de ontwikkeling van 

doorplaatsing en verantwoording t.a.v. het 

proces en de ontvangen VOM-gelden 
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Algemene voorwaarden en verantwoording 

 
a. Geïntegreerd normenkader Bedrijfsvoering en productspecificaties 
De voorgenomen activiteiten worden uitgevoerd binnen het thans geldende normenkader. De bij 
prestatieafspraken overeengekomen producten worden gerealiseerd conform de daartoe door de 
plv. DforZo/JJI opgestelde productspecificaties.  
 

b. Privacy en informatiebeveiliging 

1. Bij uitwisseling van persoonsgegevens tussen Partijen waarborgen Partijen de toepassing van 

passende technische en organisatorische maatregelen en de bescherming van de rechten van 
betrokkenen, opdat de verwerking van persoonsgegevens aan de vereisten van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de overige relevante wet- en regelgeving met 
betrekking tot de privacybescherming voldoet.   
 
2. Indien Partijen onrechtmatige verwerkingen of inbreuken in de beveiliging met gevolgen voor  

de jeugdigen signaleren, lichten zij elkaar daarover onmiddellijk in en treffen zij alle  
redelijkerwijs benodigde maatregelen om deze en verdere onrechtmatige verwerkingen of 
inbreuken te beëindigen, te voorkomen of te beperken.  

 
c. Accountantsverklaring 
Een van de instellingsvoorwaarden voor het agentschap is dat DJI beschikt over een goedkeurende 
accountantsverklaring en tevens perspectief heeft daarover ook in komende jaren te kunnen 

beschikken. De budgetverstrekking kent bijgevolg - d.w.z. in afgeleide zin - dezelfde voorwaarden 
voor een Directeur/Voorzitter.  
Tevens dient een rapport van feitelijke bevindingen te worden verstrekt over de volgende prestatie 
indicatoren: 

 Geweldsincidenten tussen jeugdigen (PI 1) 
 Geweldsincidenten tegen personeel (PI 2) 
 Verwijdering uit de groep (PI 6) 

 Ontvluchtingen (PI 13) 
 Onttrekkingen (PI 14)   
 Integriteit personeel (PI 19) 

Voor een inhoudelijke toelichting voor de opmaak van het rapport wordt verwezen naar het 
accountantsprotocol. 
 

d. Verantwoording 

Om de voortgang van de prestatie-indicatoren en resultaatafspraken te volgen en afspraken te 
maken over eventuele aanpassingen levert de Directeur/Voorzitter uiterlijk op 14 mei 2022, 13 
september 2022 en 14 januari 2023 een viermaandelijkse managementrapportage aan bij de plv. 
DForZo/JJI. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de behaalde resultaten op de prestatie- 
indicatoren en de resultaatafspraken. Deze viermaandsrapportage vormt de basis voor het 
voortgangsoverleg tussen de plv. DForZo/JJI en Directeur/Voorzitter. 

 
e. Overig 
Naast de viermaandsrapportage blijft wederzijds de plicht bestaan om ook tussentijds de andere 
contractpartij te informeren of aan te spreken indien belangrijke afwijkingen worden voorzien dan 
wel geconstateerd. 
 
Ondertekening 

Aldus overeengekomen en getekend op [datum] te _____________ 
 
 
Voorzitter van de Raad van Bestuur van stichting Teylingereind 

 
S. Beumer 

 
 
 
 
Plaatsvervangend Divisiedirecteur ForZo/JJI 

 
B. van Els 
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