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Van:

Verzonden: maandag 5 juli 2021 14:17

Aan: _KAILD DYS Actieteam; _KAILD DYS Directie

Onderwerp: Fwd: Corona communicatie update vrijdag 2 juli 2021 

Beste allen, 
 
Ter info en verdere bespreking tijdens het eerst volgende actieteam overleg. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 

r  
PI Krimpen aan den IJssel 
 

 
 

 

 
Van:  
Datum: vrijdag 2 juli 2021 om 15:00:49 
Aan: "  
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Onderwerp: Corona communicatie update vrijdag 2 juli 2021  
 
Beste VD-en, 
Hierbij de Corona communicatie update van vrijdag 2 juli 2021. 
Rectificatie 
In het intranetbericht over het stoppen van het landelijke corona crisisteam en het beleidssteam stond ook dat 
de lokale actieteams stoppen. Dat is aangepast in het nieuwsbericht, het is uiteraard aan de VD om te bepalen 
hoe er vorm wordt gegeven aan het voortzetten van de lokale actieteams. Aangepaste bericht:

 
Het is belangrijk dat de situatie rond het coronavirus in onze organisatie nauwlettend in de gaten wordt 
gehouden. Wij blijven het aantal besmettingen en (preventief) in quarantaine geplaatsten ophalen en 
monitoren en de bijzonderheden in de bedrijfsvoering bij jullie ophalen. De vestigingen worden gevraagd elke 
eerste woensdag in de maand, te starten op 7 juli 2021, deze informatie te verstrekken op de wijze zoals dat 
nu wekelijks gebeurt.  
 
Vaccinaties 
 
Bestellen van vaccins 
In tegenstelling tot een eerder bericht, kan de bestelling van vaccins 1 x per maand worden gedaan en niet 
tweewekelijks. Dit is vanuit het RIVM besloten en heeft te maken met de logistieke kant van het werk voor 
RIVM waar het gaat om inpakken en verzenden. Door deze wijziging is tevens de ingangsdatum van bestellen 
aangepast. Het verzoek is om uiterlijk maandag 5 juli vóór 09.00 uur de volgende bestelling door te geven 
aan  Bestellingen die hierna binnen komen, gaan pas in de volgende 
bestelmogelijkheid over een maand mee. De inrichtingen die vorige week hun bestelling hebben doorgegeven, 
ontvangen de vaccins aanstaande maandag. De contactpersonen vaccinatie in de inrichtingen zijn op de hoogte 
van het bestelproces en de data waarop de bestelling kan worden doorgegeven. 
 
Vragen? 
Zoals al eerder gemeld is het Projectteam Vaccinaties per 1 juli ontbonden. Vanaf nu voeren de justitiële 
inrichtingen zelf regie op het vaccinatieproces op hun locatie. De mailbox 

blijft nog beschikbaar voor het bestellen van vaccins. Medische of inhoudelijke vragen 
over vaccinatie kunnen via de reguliere route worden gesteld aan de medisch adviseurs van DJI of aan het 
RIVM. De contactpersonen vaccinatie in de justitiële inrichtingen beschikken over alle nodige informatie om 
het vaccinatieproces voort te zetten. 
 
Vaccineren 12- 17 jarigen 
DJI is in overleg met het RIVM over hoe uitvoering te geven aan het vaccineren van gedetineerde jongeren 
van 12 tot en met 17 jaar. 
 
Ophalen Janssen vaccin  
Voor de bij DJI achtergebleven flacons Janssen is inmiddels een herbestemming gevonden door het RIVM. 
Iedere inrichting ontvangt uiteindelijk een mail van de vaccinmakelaar met daarin de werkwijze en de 
gegevens van de contactpersoon bij de bestemde GGD locatie waar het vaccin naartoe gebracht kan worden. 
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving vanuit het RIVM, dient iedere inrichting op verzoek van het RIVM 
zelf contact te leggen met een extern vervoersbedrijf. Dit bedrijf zal het vaccin vervoeren naar de bestemde 
GGD-locatie. De contactgegevens hiervan zijn bekend gesteld bij de contactpersonen vaccinatie in de 
inrichting. De factuur hiervan kan worden verstuurd naar de mailbox: 
Hartelijke groet, 
Mede namens  
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Dienst Justitiële Inrichtingen 
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
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ACTIEPUNT ACTIEHOUDER REALISATIE 
DATUM

BEHAALD 
JA/NEE BIJZONDERHEDEN

285 Dragen mondkapjes medewerkers/justitiabelen Iedereen continu

25-02-21 Er worden meerdere signalen afgegeven over het draaggedrag van mondkapjes in de gehele 
inrichting. Hoe kan en mag er gehandhaafd worden/gesanctioneerd worden?                                          
Advies:  zal dit punt bespreekbaar maken bij de MT leden.04-03-21 actiepunt blijven monitoren 
en op actielijst laten staan.11-03-21LG worden gevraagd zich ook op de plekken des onheils te laten 
zien.18-03-21.Punt blijft staan ter monitoring.25-03-21 extra aandacht nodig, blijft ergenis van het niet 
dragen van mondkapjes door medew. & justitiabelen. voorgesteld wordt dat er per afd. een senior met 
een hesje wordt geplaatst bij de afdelingsdeur, dit om te voorkomen dat justitiabelen zonder 
mondkapje de werkgangen op kunnen lopen. 01-04-21 geen aanvullingen wel op lijst laten staan.15-04-
21 als aandachtspunt op lijst laten staan. 23-04-21 datum realisatie mag op continu worden gezet. 
Ondanks de frustratie worden we gevraagd. 30-04-21 blijven staan op actielijst. 06-05-21 Blijft staan 
op actielijst 03-06-21 er was een mailing binnen gekomen en deze is beantwoord 10-06-21 Actiepunt 
blijft een punt van aandacht!! 17-06-21 persmoment afwachten komende vrijdag. 24-06-21 vrijdag a.s. 
nieuwe maatregelen op rol, afwachten op besluit HK. mondkpajes blijven dragen volgens protocol. 
argument is lage vaccinatie cijfers in onze inrichting, net <35%. 01-07-21 lastig vol te houden.kan er 
afgeschaald worden? Moet nader onderzicht worden. Voor nu richtlijnen DJI blijven hanteren. 08-07-21 
Zie mail Nathalie "Mondkapje op!" en de nadruk op de handhaving.

329 Kabelkrant en Beeldkrant info / nieuwsbrief continu

03-06-21 op nemen dat er 5 positieve zelfsneltesten zijn , stukje wekelijkse info HK mbt 8 wk na 
positief geen gebruik van zelfsneltesten noodzakelijk, zelfsneltesten info 10-06-21 Berichten beleid hoe 
om te gaan met vaccinatie personeel.17-06-21 blijft, continu 24-06-21 is actueel waar nodig wordt dit 
veranderd. 01-07-21 aandacht houden voor de mondkapjesregeling 08-07-21 De berichtgeving over 
de mondkapjes werd en wordt nog steed geprenseteerd op de kabelkrant.

334 Vraag: sneltesten, zijn deze ook geschikt voor de Delta 
variant? 17-6-2021 17-06-21  geven aan dit niet te weten.Er zal navraag gedaan worden. 24-06-21 nog 

geheel onduidelijk volgens de GGD.08-07-21 nog geen duidelijkheid

335 Vaccineren justitiabelen 17-6-2021

17-06-21 Er wordt aangegeven dat ongeveer 33% van de justitiabelen is gevaccineerd. Ongeveer 10% 
van de uitgenodigen heeft zich laten vaccineren met Janssen. De 375 Janssen vaccins zijn niet 
weggespoten vanwege afwijzingen justitiabelen. Spillage is uitgezet volgens landelijk protocol bij 
IBT/AIT/BAD medewerkers, maar ook hier was maar een behoefte van vier medewerkers. 
Justitiabelen willen wachten op Moderna/Pfizer, medewerkers willen liever via de GGD vaccineren of 
niet. 24-06-21 Aanvraag vaccinaties moeten voor 25-06-21 11:00 uur worden gedaan zodat deze 
binnen 14 dg uitgeleverd worden. Keuze is Pfizer of Moderna. 01-07-21 vaccins komen maandag 05-
07-21 binnen, gestart wordt er met vaccineren op dinsdag 06-07-21 (unit 1 zijde) en op 13-07-21 (unit 
2) . 08.07.21 Er wordt een nieuw plan gemaakt om een vaccinatiedag te orgainseren in week 29.  

347 Snelgids 15-7-2021 01-07-21 Er komt de vraag tijdens het overleg om de snelgids op onze site te aan te passen.

348 Vraag: BZT /familie BZT Actieteam 8-7-2021
01-07-21 Kan familie BZT opgestart worden? Atje zal dit maandag bespreekbaar maken bij collega 
directieleden.08-07-21 Besloten is dat er voorlopig geen familie BZT wordt opgestart ivm het aantal 
bezoekers in een te kleine ruimte en het verhoogde risico op besmetting.

349 Aanpassen kabelkrant ivm vaccinatiedag 15-7-2021 08.07.21 Informeren gedetineerden en vaccinatiebereidheid vergroten t.a.v. de vaccinatiedag.

350 Verduidelijking bezoek/OKD Actieteam 8-7-2021 8-7-2021

08.07.21 Ter verduidelijking: Na OKD:  gedetineerde in quarantaine omdat kinderen momenteel de 
grootste besmettingshaard vormen. Na BZT: gedetineerde niet in quarantaine, wel testen conform 
protocol. Geen familie BZT vanwege het aantal bezoekers in een te kleine ruimte en het verhoogde 
risico op besmetting.

351 fysiekcontact voor en na bezoek Actieteam 8-7-2021 8-7-2021 08-07-21 gezien de beperkingen in de bezoekzaal, de 1,5 meter regel, de orde rust en veiligheid is 
fysiek contact voor en na bezoek  niet toegestaan.

352 Attentiebeleid MT 8-7-2021 8-7-2021 8-7-21 Voor alle toekomstige collega's die in aanmerking komen voor het attentiebeleid geldt dat deze 
activiteiten georganiseerd mogen worden conform de covidmaatregelen.

353 Oude attentiebeleid aanvragen MT 8-7-2021 8-7-2021 Het MT komt met een besluit hoe om te gaan met de attentiebeleid aanvragen die geen 
doorgang konden vinden ivm de covidmaatregelen.

354 Lokaal actieteam blijft operationeel MT 8-7-2021 8-7-2021 8-7-21 Landelijk is het actieteam afgeschaald

besluit

j (of een ander aanwezig teamleider),  ( of een ander aanwezig afdelingshoofd).
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ingezonden actiepunt

Geprint op 27‐6‐2022 2 Z.O.Z.



Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel
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Nieuwe huisstijl
Dit jaar is onze huisstijl opgefrist en in een nieuw jasje gestoken.

U zult het wellicht al in de brochures, 
posters of andere informatiedragers 
opgemerkt hebben. Vanaf nu hanteren 
wij de kleuren blauw (twee tinten) en 
paars. De Kabelkrant mag hierin niet 
achterblijven en is qua vormgeving 
daarop aangepast.



Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



COVID-19  
Moderna vaccinatie

Bent u (nog) niet gevaccineerd?

U kunt dit (alsnog) door onze 
medische dienst laten doen op de 
volgende momenten:

• Dinsdag 6 juli 2021 Unit 1. U 
ontvangt informatie over het 
vaccin op vrijdag 2 juli a.s. 

• Dinsdag 13 juli 2021 Unit 2. U 
ontvangt informatie over het 
vaccin op vrijdag 9 juli a.s.



Mondkapjesplicht

 Binnen onze inrichting is slechts 
33% van de gedetineerden 
gevaccineerd. Dit betekent dat 
wij nog steeds voorzichtig 
moeten blijven. De 
mondkapjesplicht blijft van 
toepassing, zo ook alle andere 
maatregelen, tenzij hier anders 
vermeld wordt. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. Binnen onze inrichting is slechts 33% van de 
gedetineerden gevaccineerd. Dit betekent dat wij nog steeds voorzichtig moeten 
blijven. De mondkapjesplicht blijft van toepassing, zo ook alle andere maatregelen, 
tenzij hier anders vermeld wordt. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam te overleggen. Als de bezoeker dat niet kan, gaat het 
bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, gaat in quarantaine.

� Na vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een antigeensneltest door 
de medische dienst.

� Bij een negatieve uitslag kan de gedetineerde deelnemen aan het reguliere 
dagprogramma.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest. 
Werkt een gedetineerde daar niet aan mee of is de testuitslag positief, dan gaat hij 
in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 september a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, dragen van mondkapjes, 
de inkomstenperiode, het aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



 Na advies van het OMT van DJI is 
besloten om de maatregel van het 72 
uur in quarantaine houden van de 
invoer te verkorten tot 24 uur. 

 De invoer zal gewoon plaatsvinden 
volgens de in- en uitvoerweken en de 
lijst toegestane goederen op cel. Dat 
betekent alleen vogels voor 
gedetineerden in het 
gevangenisregime.

Goederen invoeren

 Vanaf maandag 22 maart 2021 zal er 
voor het invoeren van goederen het 
volgende veranderen. 



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Dit betekent dat de telling in de 
ochtend en het geven van een teken 
van leven door jullie naar de 
beveiliging gaat.

Deze telling zal niet meer 
plaatsvinden rond 7:00 uur, maar 
zal al rond 6:15 uur gebeuren.

Wij gaan ervan uit dat we jullie 
hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.

Teldiensten aangepast

 Vanaf maandag 1 maart 2021 gaat het 
nieuwe dagprogramma in. Ook voor 
het personeel gaat het rooster iets 
veranderen.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.





Filmpje 
Steffie Vaccinatie 
zie ppt / mov d.d. 20210330_Kabelkrant Steffie vaccinatie



Coronamaatregelen
Op een paar aanpassingen na, blijven de landelijke coronamaatregelen van kracht. 
Hierover informeerden wij jullie eerder en zetten wij deze nogmaals voor jullie op 
een rij:

: Contactberoepen zoals de kapper, 
de fysiotherapeut en de opticien 
mogen hun werkzaamheden in de 
inrichting hervatten.

: Verloven, behalve verlof om 
humanitaire redenen, worden 
opgeschort gedurende de harde 
lockdown. 

: Ouder-kinddagen worden weer 
opgestart onder bepaalde 
voorwaarden, welke bij de 
casemanager bekend zijn.



Gebruik- en wasinstructie grijze stoffen mondkapjes

- Draag iedere dag een schoon mondkapje.
- Mondkapjesplicht geldt zodra u uw cel verlaat.
- Was uw mondkapje op 60pC met wasmiddel.



Invoeren mondkapjes
In overleg met de Gedeco is besloten dat voor de duur van de mondkapjesplicht de 
gedetineerden eigen mondkapjes mogen in laten voeren. 

Voorwaarden hiervoor zijn:

: Invoeren met de in-/uitvoer week.

: Maximaal 5 mondkapjes per persoon.

: Geen mondkapjes met teksten en/of aanstootgevende opdrukken.



Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Filmpje 
introductie 

5.1.2.i



Nog geen keuze gemaakt?
Heeft u nog geen keuze ingevuld in 
het register? Dit kan alsnog. Bij de 
teamkamer en in de bibliotheek ligt 
voorlichtingsmateriaal en een 
registratieformulier. 

Niets ingevuld?
Als u niets invult, komt bij uw naam 
Geen bezwaar tegen orgaandonatie
te staan.

Donorregister

 De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 
ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
van 18 jaar en ouder die ingeschreven 
is bij een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister komt. In het 
Donorregister legt u vast of u na uw 
overlijden orgaan- en weefseldonor 
wilt zijn.



Nieuwe regels plusprogramma
Per 1 oktober 2020 zijn de regels aangepast voor promoveren en degraderen.

: Het 8stoplichtmodel9 verdwijnt. Gedrag kan als gewenst, ongewenst of 
ontoelaatbaar worden beoordeeld.

: Gewenst gedrag is nodig voor plaatsing in het plusprogramma.

: Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie of geen recht op promotie.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Daarin staan ook voorbeelden 
van gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Bij vragen kunt u bij uw mentor 
of casemanager terecht.



Nieuwe regeling 
voorwerpen op cel

 Per 1 september 2020 is de nieuwe 
Regeling voorwerpen op cel landelijk 
ingegaan. Deze nieuwe regeling geeft 
aan welke type voorwerpen op een cel 
mogen zijn en welke aantallen daaraan 
gekoppeld zijn. 

Momenteel is de Bad-afdeling 
drukdoende met een nulmeting. U 
zult te zijner tijd in de gelegenheid 
gesteld worden om goederen die 
niet aan de nieuwe regeling voldoen 
tijdig uit te voeren. 

Voor al uw nieuwe invoer geldt dat 
deze aan de nieuwe regeling dient te 
voldoen. Het aanvragen van invoer 
van goederen die conform de 
nieuwe regeling niet is toegestaan, 
zal dan ook niet worden toegelaten. 

Een afschrift kunt u opvragen in de 
teamkamer.



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.



Filmpje 
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Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel

lottebonenkamp
Getypte tekst
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Nieuwe huisstijl
Dit jaar is onze huisstijl opgefrist en in een nieuw jasje gestoken.

U zult het wellicht al in de brochures, 
posters of andere informatiedragers 
opgemerkt hebben. Vanaf nu hanteren 
wij de kleuren blauw (twee tinten) en 
paars. De Kabelkrant mag hierin niet 
achterblijven en is qua vormgeving 
daarop aangepast.



Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



COVID-19  
Moderna vaccinatie

Bent u (nog) niet gevaccineerd?

U kunt dit (alsnog) door onze 
medische dienst laten doen op de 
volgende momenten:

• Dinsdag 6 juli 2021 Unit 1. U 
ontvangt informatie over het 
vaccin op vrijdag 2 juli a.s. 

• Dinsdag 13 juli 2021 Unit 2. U 
ontvangt informatie over het 
vaccin op vrijdag 9 juli a.s.



COVID-19  
Moderna vaccinatie
dinsdag 13 juli 2021

De Medische Dienst zal u uitnodigen voor 
een vaccinatie. U kunt bij hen terecht 
voor al uw vragen rondom de vaccinatie. 
Hierdoor zal het dagprogramma per unit 
een dagdeel stilggelegd worden.

• Afdelingen A, B, C, D vaccinatie in de 
ochtend

• Afdelingen E, F, G, H vaccinatie in de 
middag

Voor overige vragen kunt u de 
medewerkers op de afdeling benaderen.



Mondkapjesplicht

 Binnen onze inrichting is slechts 
33% van de gedetineerden 
gevaccineerd. Dit betekent dat 
wij nog steeds voorzichtig 
moeten blijven. De 
mondkapjesplicht blijft van 
toepassing, zo ook alle andere 
maatregelen, tenzij hier anders 
vermeld wordt. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. Binnen onze inrichting is slechts 33% van de 
gedetineerden gevaccineerd. Dit betekent dat wij nog steeds voorzichtig moeten 
blijven. De mondkapjesplicht blijft van toepassing, zo ook alle andere maatregelen, 
tenzij hier anders vermeld wordt. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam te overleggen. Als de bezoeker dat niet kan, gaat het 
bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, gaat in quarantaine.

� Na vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een antigeensneltest door 
de medische dienst.

� Bij een negatieve uitslag kan de gedetineerde deelnemen aan het reguliere 
dagprogramma.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest. 
Werkt een gedetineerde daar niet aan mee of is de testuitslag positief, dan gaat hij 
in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 september a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, dragen van mondkapjes, 
de inkomstenperiode, het aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



 Na advies van het OMT van DJI is 
besloten om de maatregel van het 72 
uur in quarantaine houden van de 
invoer te verkorten tot 24 uur. 

 De invoer zal gewoon plaatsvinden 
volgens de in- en uitvoerweken en de 
lijst toegestane goederen op cel. Dat 
betekent alleen vogels voor 
gedetineerden in het 
gevangenisregime.

Goederen invoeren

 Vanaf maandag 22 maart 2021 zal er 
voor het invoeren van goederen het 
volgende veranderen. 



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Dit betekent dat de telling in de 
ochtend en het geven van een teken 
van leven door jullie naar de 
beveiliging gaat.

Deze telling zal niet meer 
plaatsvinden rond 7:00 uur, maar 
zal al rond 6:15 uur gebeuren.

Wij gaan ervan uit dat we jullie 
hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.

Teldiensten aangepast

 Vanaf maandag 1 maart 2021 gaat het 
nieuwe dagprogramma in. Ook voor 
het personeel gaat het rooster iets 
veranderen.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.





Filmpje 
Steffie Vaccinatie 
zie ppt / mov d.d. 20210330_Kabelkrant Steffie vaccinatie



Coronamaatregelen
Op een paar aanpassingen na, blijven de landelijke coronamaatregelen van kracht. 
Hierover informeerden wij jullie eerder en zetten wij deze nogmaals voor jullie op 
een rij:

: Contactberoepen zoals de kapper, 
de fysiotherapeut en de opticien 
mogen hun werkzaamheden in de 
inrichting hervatten.

: Verloven, behalve verlof om 
humanitaire redenen, worden 
opgeschort gedurende de harde 
lockdown. 

: Ouder-kinddagen worden weer 
opgestart onder bepaalde 
voorwaarden, welke bij de 
casemanager bekend zijn.



Gebruik- en wasinstructie grijze stoffen mondkapjes

- Draag iedere dag een schoon mondkapje.
- Mondkapjesplicht geldt zodra u uw cel verlaat.
- Was uw mondkapje op 60pC met wasmiddel.



Invoeren mondkapjes
In overleg met de Gedeco is besloten dat voor de duur van de mondkapjesplicht de 
gedetineerden eigen mondkapjes mogen in laten voeren. 

Voorwaarden hiervoor zijn:

: Invoeren met de in-/uitvoer week.

: Maximaal 5 mondkapjes per persoon.

: Geen mondkapjes met teksten en/of aanstootgevende opdrukken.



Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.
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Nog geen keuze gemaakt?
Heeft u nog geen keuze ingevuld in 
het register? Dit kan alsnog. Bij de 
teamkamer en in de bibliotheek ligt 
voorlichtingsmateriaal en een 
registratieformulier. 

Niets ingevuld?
Als u niets invult, komt bij uw naam 
Geen bezwaar tegen orgaandonatie
te staan.

Donorregister

 De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 
ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
van 18 jaar en ouder die ingeschreven 
is bij een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister komt. In het 
Donorregister legt u vast of u na uw 
overlijden orgaan- en weefseldonor 
wilt zijn.



Nieuwe regels plusprogramma
Per 1 oktober 2020 zijn de regels aangepast voor promoveren en degraderen.

: Het 8stoplichtmodel9 verdwijnt. Gedrag kan als gewenst, ongewenst of 
ontoelaatbaar worden beoordeeld.

: Gewenst gedrag is nodig voor plaatsing in het plusprogramma.

: Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie of geen recht op promotie.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Daarin staan ook voorbeelden 
van gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Bij vragen kunt u bij uw mentor 
of casemanager terecht.



Nieuwe regeling 
voorwerpen op cel

 Per 1 september 2020 is de nieuwe 
Regeling voorwerpen op cel landelijk 
ingegaan. Deze nieuwe regeling geeft 
aan welke type voorwerpen op een cel 
mogen zijn en welke aantallen daaraan 
gekoppeld zijn. 

Momenteel is de Bad-afdeling 
drukdoende met een nulmeting. U 
zult te zijner tijd in de gelegenheid 
gesteld worden om goederen die 
niet aan de nieuwe regeling voldoen 
tijdig uit te voeren. 

Voor al uw nieuwe invoer geldt dat 
deze aan de nieuwe regeling dient te 
voldoen. Het aanvragen van invoer 
van goederen die conform de 
nieuwe regeling niet is toegestaan, 
zal dan ook niet worden toegelaten. 

Een afschrift kunt u opvragen in de 
teamkamer.



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.
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Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



20210715 ACTIEPUNTENLIJST NW CRISISBERAAD.xlsx  

ACTIEPUNT ACTIEHOUDER REALISATIE 
DATUM

BEHAALD 
JA/NEE BIJZONDERHEDEN

285 Dragen mondkapjes medewerkers/justitiabelen Iedereen continu

25-02-21 Er worden meerdere signalen afgegeven over het draaggedrag van mondkapjes in de gehele 
inrichting. Hoe kan en mag er gehandhaafd worden/gesanctioneerd worden?                                          
Advies:  zal dit punt bespreekbaar maken bij de MT leden.04-03-21 actiepunt blijven monitoren 
en op actielijst laten staan.11-03-21LG worden gevraagd zich ook op de plekken des onheils te laten 
zien.18-03-21.Punt blijft staan ter monitoring.25-03-21 extra aandacht nodig, blijft ergenis van het niet 
dragen van mondkapjes door medew. & justitiabelen. voorgesteld wordt dat er per afd. een senior met 
een hesje wordt geplaatst bij de afdelingsdeur, dit om te voorkomen dat justitiabelen zonder 
mondkapje de werkgangen op kunnen lopen. 01-04-21 geen aanvullingen wel op lijst laten staan.15-04-
21 als aandachtspunt op lijst laten staan. 23-04-21 datum realisatie mag op continu worden gezet. 
Ondanks de frustratie worden we gevraagd. 30-04-21 blijven staan op actielijst. 06-05-21 Blijft staan 
op actielijst 03-06-21 er was een mailing binnen gekomen en deze is beantwoord 10-06-21 Actiepunt 
blijft een punt van aandacht!! 17-06-21 persmoment afwachten komende vrijdag. 24-06-21 vrijdag a.s. 
nieuwe maatregelen op rol, afwachten op besluit HK. mondkpajes blijven dragen volgens protocol. 
argument is lage vaccinatie cijfers in onze inrichting, net <35%. 01-07-21 lastig vol te houden.kan er 
afgeschaald worden? Moet nader onderzicht worden. Voor nu richtlijnen DJI blijven hanteren. 08-07-21 
Zie mail Nathalie "Mondkapje op!" en de nadruk op de handhaving. 15-07-21; Beleid handhaven

329 Kabelkrant en Beeldkrant info / nieuwsbrief continu

03-06-21 op nemen dat er 5 positieve zelfsneltesten zijn , stukje wekelijkse info HK mbt 8 wk na 
positief geen gebruik van zelfsneltesten noodzakelijk, zelfsneltesten info 10-06-21 Berichten beleid hoe 
om te gaan met vaccinatie personeel.17-06-21 blijft, continu 24-06-21 is actueel waar nodig wordt dit 
veranderd. 01-07-21 aandacht houden voor de mondkapjesregeling 08-07-21 De berichtgeving over 
de mondkapjes werd en wordt nog steed geprenseteerd op de kabelkrant.15-07-21 BZT; 
onduidelijkheid over het toegangsbeleid bezoek. Bij aanvraag BZT zal de gedet. een info blad krijgen 
met tekst en uitleg. Kader bev; personeel portiersloge op de hoogte brengen van controle (snel-) test 
bezoek en de wijze hoe dit moet worden aangeleverd.

334 Vraag: sneltesten, zijn deze ook geschikt voor de Delta 
variant?  15-8-2021

17-06-21  geven aan dit niet te weten.Er zal navraag gedaan worden. 24-06-21 nog 
geheel onduidelijk volgens de GGD.08-07-21 nog geen duidelijkheid. De sneltest is volgens de GGD 
geschikt voor de Delta variant.

335 Vaccineren justitiabelen 17-6-2021

17-06-21 Er wordt aangegeven dat ongeveer 33% van de justitiabelen is gevaccineerd. Ongeveer 10% 
van de uitgenodigen heeft zich laten vaccineren met Janssen. De 375 Janssen vaccins zijn niet 
weggespoten vanwege afwijzingen justitiabelen. Spillage is uitgezet volgens landelijk protocol bij 
IBT/AIT/BAD medewerkers, maar ook hier was maar een behoefte van vier medewerkers. 
Justitiabelen willen wachten op Moderna/Pfizer, medewerkers willen liever via de GGD vaccineren of 
niet. 24-06-21 Aanvraag vaccinaties moeten voor 25-06-21 11:00 uur worden gedaan zodat deze 
binnen 14 dg uitgeleverd worden. Keuze is Pfizer of Moderna. 01-07-21 vaccins komen maandag 05-
07-21 binnen, gestart wordt er met vaccineren op dinsdag 06-07-21 (unit 1 zijde) en op 13-07-21 (unit 
2) . 08.07.21 Er wordt een nieuw plan gemaakt om een vaccinatiedag te orgainseren in week 29. 15-
07-21

347 Snelgids 15-7-2021
01-07-21 Er komt de vraag tijdens het overleg om de snelgids op onze site te aan te passen.15-07-21 

 zal bij afwezigheid van  zich hierover ontfermen.

348 Vraag: BZT /familie BZT Actieteam 8-7-2021
01-07-21 Kan familie BZT opgestart worden? Atje zal dit maandag bespreekbaar maken bij collega 
directieleden.08-07-21 Besloten is dat er voorlopig geen familie BZT wordt opgestart ivm het aantal 
bezoekers in een te kleine ruimte en het verhoogde risico op besmetting.

349 Aanpassen kabelkrant ivm vaccinatiedag 15-7-2021 08.07.21 Informeren gedetineerden en vaccinatiebereidheid vergroten t.a.v. de vaccinatiedag.

350 Verduidelijking bezoek/OKD Actieteam 8-7-2021

08.07.21 Ter verduidelijking: Na OKD:  gedetineerde in quarantaine omdat kinderen momenteel de 
grootste besmettingshaard vormen. Na BZT: gedetineerde niet in quarantaine, wel testen conform 
protocol. Geen familie BZT vanwege het aantal bezoekers in een te kleine ruimte en het verhoogde 
risico op besmetting.15-07-21Quarantainebeleid aanhouden en afhankelijk van latere testuitslagen na 
OKD overwegen dit te versoepelen. Eerstvolgende OKD (voor de compagnie) staat gepland op 28 juli

351 fysiekcontact voor en na bezoek Actieteam 8-7-2021 8-7-2021 08-07-21 gezien de beperkingen in de bezoekzaal, de 1,5 meter regel, de orde rust en veiligheid is 
fysiek contact voor en na bezoek  niet toegestaan.

 (of een ander aanwezig teamleider),  ( of een ander aanwezig afdelingshoofd).
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352 Attentiebeleid MT 8-7-2021 8-7-2021 8-7-21 Voor alle toekomstige collega's die in aanmerking komen voor het attentiebeleid geldt dat deze 
activiteiten georganiseerd mogen worden conform de covidmaatregelen.

353 Oude attentiebeleid aanvragen MT 8-7-2021
8-7-2021 Het MT komt met een besluit hoe om te gaan met de attentiebeleid aanvragen die geen 
doorgang konden vinden ivm de covidmaatregelen.15-07-21 Wat staat gepland kan doorgang vinden 
onder voorbehoud van de Covid ontwikkelingen buiten

354 Lokaal actieteam blijft operationeel MT 8-7-2021 8-7-2021 8-7-21 Landelijk is het actieteam afgeschaald

besluit
ingezonden actiepunt
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Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel
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Nieuwe huisstijl
Dit jaar is onze huisstijl opgefrist en in een nieuw jasje gestoken.

U zult het wellicht al in de brochures, 
posters of andere informatiedragers 
opgemerkt hebben. Vanaf nu hanteren 
wij de kleuren blauw (twee tinten) en 
paars. De Kabelkrant mag hierin niet 
achterblijven en is qua vormgeving 
daarop aangepast.



Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



COVID-19  
Moderna vaccinatie

Bent u (nog) niet gevaccineerd?

U kunt dit (alsnog) door onze 
medische dienst laten doen op de 
volgende momenten:

• Dinsdag 6 juli 2021 Unit 1. U 
ontvangt informatie over het 
vaccin op vrijdag 2 juli a.s. 

• Dinsdag 13 juli 2021 Unit 2. U 
ontvangt informatie over het 
vaccin op vrijdag 9 juli a.s.



COVID-19  
Moderna vaccinatie
dinsdag 13 juli 2021

De Medische Dienst zal u uitnodigen voor 
een vaccinatie. U kunt bij hen terecht 
voor al uw vragen rondom de vaccinatie. 
Hierdoor zal het dagprogramma per unit 
een dagdeel stilggelegd worden.

• Afdelingen A, B, C, D vaccinatie in de 
ochtend

• Afdelingen E, F, G, H vaccinatie in de 
middag

Voor overige vragen kunt u de 
medewerkers op de afdeling benaderen.



Mondkapjesplicht

 Binnen onze inrichting is slechts 
33% van de gedetineerden 
gevaccineerd. Dit betekent dat 
wij nog steeds voorzichtig 
moeten blijven. De 
mondkapjesplicht blijft van 
toepassing, zo ook alle andere 
maatregelen, tenzij hier anders 
vermeld wordt. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. Binnen onze inrichting is slechts 33% van de 
gedetineerden gevaccineerd. Dit betekent dat wij nog steeds voorzichtig moeten 
blijven. De mondkapjesplicht blijft van toepassing, zo ook alle andere maatregelen, 
tenzij hier anders vermeld wordt. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, gaat in quarantaine.

� Na vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een antigeensneltest door 
de medische dienst.

� Bij een negatieve uitslag kan de gedetineerde deelnemen aan het reguliere 
dagprogramma.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest. 
Werkt een gedetineerde daar niet aan mee of is de testuitslag positief, dan gaat hij 
in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 september a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, dragen van mondkapjes, 
de inkomstenperiode, het aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



 Na advies van het OMT van DJI is 
besloten om de maatregel van het 72 
uur in quarantaine houden van de 
invoer te verkorten tot 24 uur. 

 De invoer zal gewoon plaatsvinden 
volgens de in- en uitvoerweken en de 
lijst toegestane goederen op cel. Dat 
betekent alleen vogels voor 
gedetineerden in het 
gevangenisregime.

Goederen invoeren

 Vanaf maandag 22 maart 2021 zal er 
voor het invoeren van goederen het 
volgende veranderen. 



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Dit betekent dat de telling in de 
ochtend en het geven van een teken 
van leven door jullie naar de 
beveiliging gaat.

Deze telling zal niet meer 
plaatsvinden rond 7:00 uur, maar 
zal al rond 6:15 uur gebeuren.

Wij gaan ervan uit dat we jullie 
hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.

Teldiensten aangepast

 Vanaf maandag 1 maart 2021 gaat het 
nieuwe dagprogramma in. Ook voor 
het personeel gaat het rooster iets 
veranderen.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.





Filmpje 
Steffie Vaccinatie 
zie ppt / mov d.d. 20210330_Kabelkrant Steffie vaccinatie



Coronamaatregelen
Op een paar aanpassingen na, blijven de landelijke coronamaatregelen van kracht. 
Hierover informeerden wij jullie eerder en zetten wij deze nogmaals voor jullie op 
een rij:

: Contactberoepen zoals de kapper, 
de fysiotherapeut en de opticien 
mogen hun werkzaamheden in de 
inrichting hervatten.

: Verloven, behalve verlof om 
humanitaire redenen, worden 
opgeschort gedurende de harde 
lockdown. 

: Ouder-kinddagen worden weer 
opgestart onder bepaalde 
voorwaarden, welke bij de 
casemanager bekend zijn.



Gebruik- en wasinstructie grijze stoffen mondkapjes

- Draag iedere dag een schoon mondkapje.
- Mondkapjesplicht geldt zodra u uw cel verlaat.
- Was uw mondkapje op 60pC met wasmiddel.



Invoeren mondkapjes
In overleg met de Gedeco is besloten dat voor de duur van de mondkapjesplicht de 
gedetineerden eigen mondkapjes mogen in laten voeren. 

Voorwaarden hiervoor zijn:

: Invoeren met de in-/uitvoer week.

: Maximaal 5 mondkapjes per persoon.

: Geen mondkapjes met teksten en/of aanstootgevende opdrukken.



Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Filmpje 
introductie 
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Nog geen keuze gemaakt?
Heeft u nog geen keuze ingevuld in 
het register? Dit kan alsnog. Bij de 
teamkamer en in de bibliotheek ligt 
voorlichtingsmateriaal en een 
registratieformulier. 

Niets ingevuld?
Als u niets invult, komt bij uw naam 
Geen bezwaar tegen orgaandonatie
te staan.

Donorregister

 De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 
ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
van 18 jaar en ouder die ingeschreven 
is bij een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister komt. In het 
Donorregister legt u vast of u na uw 
overlijden orgaan- en weefseldonor 
wilt zijn.



Nieuwe regels plusprogramma
Per 1 oktober 2020 zijn de regels aangepast voor promoveren en degraderen.

: Het 8stoplichtmodel9 verdwijnt. Gedrag kan als gewenst, ongewenst of 
ontoelaatbaar worden beoordeeld.

: Gewenst gedrag is nodig voor plaatsing in het plusprogramma.

: Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie of geen recht op promotie.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Daarin staan ook voorbeelden 
van gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Bij vragen kunt u bij uw mentor 
of casemanager terecht.



Nieuwe regeling 
voorwerpen op cel

 Per 1 september 2020 is de nieuwe 
Regeling voorwerpen op cel landelijk 
ingegaan. Deze nieuwe regeling geeft 
aan welke type voorwerpen op een cel 
mogen zijn en welke aantallen daaraan 
gekoppeld zijn. 

Momenteel is de Bad-afdeling 
drukdoende met een nulmeting. U 
zult te zijner tijd in de gelegenheid 
gesteld worden om goederen die 
niet aan de nieuwe regeling voldoen 
tijdig uit te voeren. 

Voor al uw nieuwe invoer geldt dat 
deze aan de nieuwe regeling dient te 
voldoen. Het aanvragen van invoer 
van goederen die conform de 
nieuwe regeling niet is toegestaan, 
zal dan ook niet worden toegelaten. 

Een afschrift kunt u opvragen in de 
teamkamer.



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.



Filmpje 
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Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



1

Van:

Verzonden: zaterdag 17 juli 2021 15:51

Aan: _KAILD DYS Actieteam

Onderwerp: FW: Ccorona communicatie update vrijdag 16 juli 2021 

Bijlagen: Gezondheidscheck coronavirus (RIVM juli 2021).pdf

Beste allen, 

 

Ter info en verdere bespreking/afhandeling tijdens het eerst volgende actieteamoverleg. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

......................................................................... 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

PI Krimpen aan den IJssel 

Van der Hoopstraat 100 l 2921 LD l Krimpen aan den IJssel 

Postbus 750 l 2920 CB l Krimpen aan den IJssel 

......................................................................... 

T  

 

 

.......................................................................... 

DJI. Waar vrijheid ophoudt en weer kan beginnen 

.......................................................................... 

 
 

 

 

 

 

Van:  Namens  

Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 15:34 

Aan:  

 

 

 

 

  

CC:  

 

 

 

  

Onderwerp: Ccorona communicatie update vrijdag 16 juli 2021  

 

Beste VD-en, 

 

Hierbij de Corona communicatie update van vrijdag 16 juli. 
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Landelijke ontwikkelingen 

Nu het aantal coronabesmettingen weer een stijgende lijn vertoont, volgt DJI deze ontwikkelingen uiteraard nauw 

en staat in contact met het RIVM. Mocht er een vertaling van RIVM adviezen beschikbaar komen voor de DJI 

inrichtingen dan communiceren wij dat in een een (extra) update. 

 

Langdurend verlof gedetineerden  

Het langdurend verlof kan met ingang van 15 juli 2021 weer worden toegekend. Demissionair minister Dekker 

kondigde deze versoepeling van de coronamaatregelen aan in zijn brief aan de Tweede Kamer van 18 juni 2021 (p 3, 

stap 3). Bij terugkeer in de justitiële inrichting wordt dezelfde procedure gevolgd als bij nieuwe inkomsten. Dit houdt 

in: plaatsing op een eenpersoonscel, dagelijks monitoren op klachten en een antigeensneltest op dag 5 na terugkeer 

in de inrichting. Bij een negatieve testuitslag op dag 5 kunnen de plaatsing op een eenpersoonscel en de monitoring 

worden gestaakt. 

 
Reizen en vakantie 

De situatie in de wereld rond het coronavirus zorgt ervoor dat landen hun reisadviezen en eisen, die aan toeristen 

worden gesteld om het land te mogen inreizen, regelmatig wijzigen. Nu de vakantieperiode is aangebroken, zullen 

ook DJI-medewerkers naar het buitenland reizen. Actuele informatie over het reizen en vakantie staat op Corona en 

reizen en vakantie | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. 

 
Nieuwe versie gezondheidscheck 

Het RIVM heeft de gezondheidscheck geactualiseerd. Er is vooralsnog alleen een Nederlandse versie beschikbaar 

(zie de bijlage bij deze e-mail), deze is ook gepubliceerd op ons intranet. Preventieve coronamaatregelen 

(minvenj.nl).  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens Eric, 

 

 

 

 
 

 
........................................................................ 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Dienst Justitiële Inrichtingen 
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
PO Box 30132 | 2500 GC | Den Haag 
......................................................................... 
T  
E:  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

I http://www.dji.nl 
......................................................................... 
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Check:

Stel de bezoeker de volgende vragen:

Verhoging of

koorts

BenauwdheidHoesten Neus-

verkoudheid

Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ?

Ben je op dit moment in isolatie 

omdat je positief getest bent op

het coronavirus (SARS-CoV-2)?

Ben je quarantaine omdat je:

- een huisgenoot of nauw contact

bent van iemand bij wie SARS-CoV-2

is vastgesteld?

- uit een gebied terugkomt met een

(zeer) hoog risico voor SARS-CoV-2

- bent gewaarschuwd door de 

coronamelder-app

Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, 

maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak
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Van:

Verzonden: maandag 19 juli 2021 18:18

Aan: _KAILD DYS Actieteam

Onderwerp: FW: Corona communicatie update maandag 19 juli 2021 

Beste allen, 

 

Ter info en verdere bespreking en afhandeling tijdens het eerst volgende actieteam overleg. 

Dank! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

......................................................................... 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

PI Krimpen aan den IJssel 

Van der Hoopstraat 100 l 2921 LD l Krimpen aan den IJssel 

Postbus 750 l 2920 CB l Krimpen aan den IJssel 

......................................................................... 

T  

M  

 

.......................................................................... 

DJI. Waar vrijheid ophoudt en weer kan beginnen 

.......................................................................... 

 
 

 

 

 

 

Van:  Namens  

Verzonden: maandag 19 juli 2021 17:32 

Aan:  

 

 

 

 

  

CC:  

 

 

  

Onderwerp: Corona communicatie update maandag 19 juli 2021  

 

Beste VD-en, 

 

Hierbij de Corona communicatie update van maandag 19 juli 2021. 
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Thuiswerken tenzij en nieuwe basismaatregel ventilatie 

Het kabinet kondigde afgelopen woensdag aan dat 'thuiswerken tenzij' weer van kracht wordt. Ook werd een 

nieuwe basismaatregel ingesteld: ventilatie. Over beide onderwerpen verschijnt straks een nieuwsbericht op ons 

intranet, zie de tekst hieronder.  

 

Coronavirus - 'thuiswerken, tenzij' en ventilatie 

Afgelopen woensdag kondigde het kabinet in het coronadebat met de Tweede Kamer aan dat 'thuiswerken, tenzij' 

weer tot nader order geldt. Dit naar aanleiding van de zorgen over de sterk gestegen besmettingscijfers in 

Nederland. Ook wij gaan terug naar de situatie van 'thuiswerken, tenzij'. Van DJI-medewerkers die kunnen 

thuiswerken wordt gevraagd om dit ook te doen: de ruimte om incidenteel op de werkplek te werken vervalt tot 

nader order. Wel blijft er kleinschalig ruimte voor teambijeenkomsten en voor het fysiek volgen van trainingen en 

opleidingen. Hierbij moeten de basismaatregelen in acht worden genomen en het (fysiek) deelnemen is op basis 

van vrijwilligheid. 

 

Bedrijfsmaatschappelijk loket 

Het is begrijpelijk als de nieuwe maatregelen voor jou als een teleurstelling voelen. Mocht je behoefte hebben om 

hier met iemand over te spreken, neem dan vooral contact op met je leidinggevende en/of het 

Bedrijfsmaatschappelijke loket Covid-19 van UBR (telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur via 

tel. 088 371 37 10). 

 

Nieuwe basismaatregel: ventilatie 

Het kabinet kondigde ook een vierde basismaatregel aan: zorg voor frisse/schone lucht. Rijkspanden voldoen aan 

de geldende normen en eisen ten aanzien van ventilatie. Verder blijft het advies van het RIVM om regelmatig 10-

15 minuten te luchten (de lucht in een ruimte te vervangen door deuren en ramen tegen elkaar open te zetten), 

bijvoorbeeld na bijeenkomsten. Vermijd voor alle zekerheid sterke luchtstromen van persoon naar persoon, 

bijvoorbeeld van ventilatoren. Probeer daar rekening mee te houden als je voor je werk aanwezig bent bij een 

bijeenkomst.  

 

Meer informatie 

Lees meer over thuiswerken en hoe je dat op een veilige manier doet op ons intranet. Wil je meer weten over het 

coronavirus en de maatregelen die we bij DJI treffen? Kijk dan op onze intranetpagina. Daar staan ook de 

veelgestelde vragen met antwoorden en links naar relevante internetsites. 

 

 

Hartelijke groet, 

Mede namens  

 

 

 

 
 

 
........................................................................ 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Dienst Justitiële Inrichtingen 
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
PO Box 30132 | 2500 GC | Den Haag 
......................................................................... 
T  
E:  

 
I http://www.dji.nl 
......................................................................... 
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Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel
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Nieuwe huisstijl
Dit jaar is onze huisstijl opgefrist en in een nieuw jasje gestoken.

U zult het wellicht al in de brochures, 
posters of andere informatiedragers 
opgemerkt hebben. Vanaf nu hanteren 
wij de kleuren blauw (twee tinten) en 
paars. De Kabelkrant mag hierin niet 
achterblijven en is qua vormgeving 
daarop aangepast.



Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 
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Mondkapjesplicht

 Binnen onze inrichting is slechts 
33% van de gedetineerden 
gevaccineerd. Dit betekent dat 
wij nog steeds voorzichtig 
moeten blijven. De 
mondkapjesplicht blijft van 
toepassing, zo ook alle andere 
maatregelen, tenzij hier anders 
vermeld wordt. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. Binnen onze inrichting is slechts 33% van de 
gedetineerden gevaccineerd. Dit betekent dat wij nog steeds voorzichtig moeten 
blijven. De mondkapjesplicht blijft van toepassing, zo ook alle andere maatregelen, 
tenzij hier anders vermeld wordt. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, gaat in quarantaine.

� Na vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een antigeensneltest door 
de medische dienst.

� Bij een negatieve uitslag kan de gedetineerde deelnemen aan het reguliere 
dagprogramma.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest op de 
3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee 
of is de testuitslag positief, dan gaat hij in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 september a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, dragen van mondkapjes, 
de inkomstenperiode, het aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



 Na advies van het OMT van DJI is 
besloten om de maatregel van het 72 
uur in quarantaine houden van de 
invoer te verkorten tot 24 uur. 

 De invoer zal gewoon plaatsvinden 
volgens de in- en uitvoerweken en de 
lijst toegestane goederen op cel. Dat 
betekent alleen vogels voor 
gedetineerden in het 
gevangenisregime.

Goederen invoeren

 Vanaf maandag 22 maart 2021 zal er 
voor het invoeren van goederen het 
volgende veranderen. 



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.
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Dit betekent dat de telling in de 
ochtend en het geven van een teken 
van leven door jullie naar de 
beveiliging gaat.

Deze telling zal niet meer 
plaatsvinden rond 7:00 uur, maar 
zal al rond 6:15 uur gebeuren.

Wij gaan ervan uit dat we jullie 
hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.

Teldiensten aangepast

 Vanaf maandag 1 maart 2021 gaat het 
nieuwe dagprogramma in. Ook voor 
het personeel gaat het rooster iets 
veranderen.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.





Filmpje 
Steffie Vaccinatie 
zie ppt / mov d.d. 20210330_Kabelkrant Steffie vaccinatie



Coronamaatregelen
Op een paar aanpassingen na, blijven de landelijke coronamaatregelen van kracht. 
Hierover informeerden wij jullie eerder en zetten wij deze nogmaals voor jullie op 
een rij:

: Contactberoepen zoals de kapper, 
de fysiotherapeut en de opticien 
mogen hun werkzaamheden in de 
inrichting hervatten.

: Verloven, behalve verlof om 
humanitaire redenen, worden 
opgeschort gedurende de harde 
lockdown. 

: Ouder-kinddagen worden weer 
opgestart onder bepaalde 
voorwaarden, welke bij de 
casemanager bekend zijn.



Gebruik- en wasinstructie grijze stoffen mondkapjes

- Draag iedere dag een schoon mondkapje.
- Mondkapjesplicht geldt zodra u uw cel verlaat.
- Was uw mondkapje op 60pC met wasmiddel.



Invoeren mondkapjes
In overleg met de Gedeco is besloten dat voor de duur van de mondkapjesplicht de 
gedetineerden eigen mondkapjes mogen in laten voeren. 

Voorwaarden hiervoor zijn:

: Invoeren met de in-/uitvoer week.

: Maximaal 5 mondkapjes per persoon.

: Geen mondkapjes met teksten en/of aanstootgevende opdrukken.



Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.
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Nog geen keuze gemaakt?
Heeft u nog geen keuze ingevuld in 
het register? Dit kan alsnog. Bij de 
teamkamer en in de bibliotheek ligt 
voorlichtingsmateriaal en een 
registratieformulier. 

Niets ingevuld?
Als u niets invult, komt bij uw naam 
Geen bezwaar tegen orgaandonatie
te staan.

Donorregister

 De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 
ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
van 18 jaar en ouder die ingeschreven 
is bij een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister komt. In het 
Donorregister legt u vast of u na uw 
overlijden orgaan- en weefseldonor 
wilt zijn.



Nieuwe regels plusprogramma
Per 1 oktober 2020 zijn de regels aangepast voor promoveren en degraderen.

: Het 8stoplichtmodel9 verdwijnt. Gedrag kan als gewenst, ongewenst of 
ontoelaatbaar worden beoordeeld.

: Gewenst gedrag is nodig voor plaatsing in het plusprogramma.

: Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie of geen recht op promotie.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Daarin staan ook voorbeelden 
van gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Bij vragen kunt u bij uw mentor 
of casemanager terecht.



Nieuwe regeling 
voorwerpen op cel

 Per 1 september 2020 is de nieuwe 
Regeling voorwerpen op cel landelijk 
ingegaan. Deze nieuwe regeling geeft 
aan welke type voorwerpen op een cel 
mogen zijn en welke aantallen daaraan 
gekoppeld zijn. 

Momenteel is de Bad-afdeling 
drukdoende met een nulmeting. U 
zult te zijner tijd in de gelegenheid 
gesteld worden om goederen die 
niet aan de nieuwe regeling voldoen 
tijdig uit te voeren. 

Voor al uw nieuwe invoer geldt dat 
deze aan de nieuwe regeling dient te 
voldoen. Het aanvragen van invoer 
van goederen die conform de 
nieuwe regeling niet is toegestaan, 
zal dan ook niet worden toegelaten. 

Een afschrift kunt u opvragen in de 
teamkamer.



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.
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Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



20210722 ACTIEPUNTENLIJST NW CRISISBERAAD.xlsx  

ACTIEPUNT ACTIEHOUDER REALISATIE 
DATUM

BEHAALD 
JA/NEE BIJZONDERHEDEN

285 Dragen mondkapjes medewerkers/justitiabelen Iedereen continu

25-02-21 Er worden meerdere signalen afgegeven over het draaggedrag van mondkapjes in de gehele 
inrichting. Hoe kan en mag er gehandhaafd worden/gesanctioneerd worden?                                          
Advies:  zal dit punt bespreekbaar maken bij de MT leden.04-03-21 actiepunt blijven monitoren 
en op actielijst laten staan.11-03-21LG worden gevraagd zich ook op de plekken des onheils te laten 
zien.18-03-21.Punt blijft staan ter monitoring.25-03-21 extra aandacht nodig, blijft ergenis van het niet 
dragen van mondkapjes door medew. & justitiabelen. voorgesteld wordt dat er per afd. een senior met 
een hesje wordt geplaatst bij de afdelingsdeur, dit om te voorkomen dat justitiabelen zonder 
mondkapje de werkgangen op kunnen lopen. 01-04-21 geen aanvullingen wel op lijst laten staan.15-04-
21 als aandachtspunt op lijst laten staan. 23-04-21 datum realisatie mag op continu worden gezet. 
Ondanks de frustratie worden we gevraagd. 30-04-21 blijven staan op actielijst. 06-05-21 Blijft staan 
op actielijst 03-06-21 er was een mailing binnen gekomen en deze is beantwoord 10-06-21 Actiepunt 
blijft een punt van aandacht!! 17-06-21 persmoment afwachten komende vrijdag. 24-06-21 vrijdag a.s. 
nieuwe maatregelen op rol, afwachten op besluit HK. mondkpajes blijven dragen volgens protocol. 
argument is lage vaccinatie cijfers in onze inrichting, net <35%. 01-07-21 lastig vol te houden.kan er 
afgeschaald worden? Moet nader onderzicht worden. Voor nu richtlijnen DJI blijven hanteren. 08-07-21 
Zie mail Nathalie "Mondkapje op!" en de nadruk op de handhaving. 15-07-21; Beleid handhaven 22-07-
21 mondkapjes moeten gedragen blijven worden zoals ook de DJI protocollen aangeven, ook op 
afdelingen. Rapporteren door medewerkers op de werkvloer moet. LG's moeten ook meer hun 
medewerkers uitleggen waarom, hoe en verwijzen naar mail zeer duidelijke mail van  d.d.07-
07-21.

329 Kabelkrant en Beeldkrant info / nieuwsbrief continu

03-06-21 op nemen dat er 5 positieve zelfsneltesten zijn , stukje wekelijkse info HK mbt 8 wk na 
positief geen gebruik van zelfsneltesten noodzakelijk, zelfsneltesten info 10-06-21 Berichten beleid hoe 
om te gaan met vaccinatie personeel.17-06-21 blijft, continu 24-06-21 is actueel waar nodig wordt dit 
veranderd. 01-07-21 aandacht houden voor de mondkapjesregeling 08-07-21 De berichtgeving over 
de mondkapjes werd en wordt nog steed geprenseteerd op de kabelkrant.15-07-21 BZT; 
onduidelijkheid over het toegangsbeleid bezoek. Bij aanvraag BZT zal de gedet. een info blad krijgen 
met tekst en uitleg. Kader bev; personeel portiersloge op de hoogte brengen van controle (snel-) test 
bezoek en de wijze hoe dit moet worden aangeleverd.22-07-21 er zal navraag worden gedaan door 

 ivm de aan te leveren tekst (infofolder) t.b.v. de kabelkrant.

347 Snelgids
5-8-2021

01-07-21 Er komt de vraag tijdens het overleg om de snelgids op onze site te aan te passen.15-07-21 
 zal bij afwezigheid van  zich hierover ontfermen. 22-07-21 A  zal dit 

navragenen  evt  met  oppakken

350 Verduidelijking bezoek/OKD Actieteam 8-7-2021

08.07.21 Ter verduidelijking: Na OKD:  gedetineerde in quarantaine omdat kinderen momenteel de 
grootste besmettingshaard vormen. Na BZT: gedetineerde niet in quarantaine, wel testen conform 
protocol. Geen familie BZT vanwege het aantal bezoekers in een te kleine ruimte en het verhoogde 
risico op besmetting.15-07-21Quarantainebeleid aanhouden en afhankelijk van latere testuitslagen na 
OKD overwegen dit te versoepelen. Eerstvolgende OKD (voor de compagnie) staat gepland op 28 juli

353 Oude attentiebeleid aanvragen MT 8-7-2021
8-7-2021 Het MT komt met een besluit hoe om te gaan met de attentiebeleid aanvragen die geen 
doorgang konden vinden ivm de covidmaatregelen.15-07-21 Wat staat gepland kan doorgang vinden 
onder voorbehoud van de Covid ontwikkelingen buiten 22-07-21 loopt nog, zie besluit 352

355 Infofolder 11 talig Mark 22-7-2021 22-07-21 Er is een folder ontwikkeld in 11 talen, deze is handig maar er is blijkbaar al eerder besloten 
om deze niet te gebruiken binnen onze inrichting

356 Thuiswerken besluit HK 22-7-2021 22-07-21 thuiswerken is een absisregel, PIT zal per 1 sept. indien mogelijk iedere dag 1 medewerker 
actief aanwezig zijn.

357 ventilatie besluit HK 22-7-2021 22-07-21 schrijven HK, ventilatie op werkzalen blijft een knelpunt,  zullen dit samen 
proberen op te lossen

358 Personeels tekorten 29-7-2021
359
360

 (of een ander aanwezig teamleider),  ( of een ander aanwezig afdelingshoofd).
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Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel
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Nieuwe huisstijl
Dit jaar is onze huisstijl opgefrist en in een nieuw jasje gestoken.

U zult het wellicht al in de brochures, 
posters of andere informatiedragers 
opgemerkt hebben. Vanaf nu hanteren 
wij de kleuren blauw (twee tinten) en 
paars. De Kabelkrant mag hierin niet 
achterblijven en is qua vormgeving 
daarop aangepast.



Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Mondkapjesplicht

 Binnen onze inrichting is slechts 
33% van de gedetineerden 
gevaccineerd. Dit betekent dat 
wij nog steeds voorzichtig 
moeten blijven. De 
mondkapjesplicht blijft van 
toepassing, zo ook alle andere 
maatregelen, tenzij hier anders 
vermeld wordt. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. Binnen onze inrichting is slechts 33% van de 
gedetineerden gevaccineerd. Dit betekent dat wij nog steeds voorzichtig moeten 
blijven. De mondkapjesplicht blijft van toepassing, zo ook alle andere maatregelen, 
tenzij hier anders vermeld wordt. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, gaat in quarantaine.

� Na vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een antigeensneltest door 
de medische dienst.

� Bij een negatieve uitslag kan de gedetineerde deelnemen aan het reguliere 
dagprogramma.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest op de 
3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee 
of is de testuitslag positief, dan gaat hij in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 september a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, dragen van mondkapjes, 
de inkomstenperiode, het aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



 Na advies van het OMT van DJI is 
besloten om de maatregel van het 72 
uur in quarantaine houden van de 
invoer te verkorten tot 24 uur. 

 De invoer zal gewoon plaatsvinden 
volgens de in- en uitvoerweken en de 
lijst toegestane goederen op cel. Dat 
betekent alleen vogels voor 
gedetineerden in het 
gevangenisregime.

Goederen invoeren

 Vanaf maandag 22 maart 2021 zal er 
voor het invoeren van goederen het 
volgende veranderen. 



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Dit betekent dat de telling in de 
ochtend en het geven van een teken 
van leven door jullie naar de 
beveiliging gaat.

Deze telling zal niet meer 
plaatsvinden rond 7:00 uur, maar 
zal al rond 6:15 uur gebeuren.

Wij gaan ervan uit dat we jullie 
hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.

Teldiensten aangepast

 Vanaf maandag 1 maart 2021 gaat het 
nieuwe dagprogramma in. Ook voor 
het personeel gaat het rooster iets 
veranderen.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.





Coronamaatregelen
Op een paar aanpassingen na, blijven de landelijke coronamaatregelen van kracht. 
Hierover informeerden wij jullie eerder en zetten wij deze nogmaals voor jullie op 
een rij:

: Contactberoepen zoals de kapper, 
de fysiotherapeut en de opticien 
mogen hun werkzaamheden in de 
inrichting hervatten.

: Verloven, behalve verlof om 
humanitaire redenen, worden 
opgeschort gedurende de harde 
lockdown. 

: Ouder-kinddagen worden weer 
opgestart onder bepaalde 
voorwaarden, welke bij de 
casemanager bekend zijn.



Gebruik- en wasinstructie grijze stoffen mondkapjes

- Draag iedere dag een schoon mondkapje.
- Mondkapjesplicht geldt zodra u uw cel verlaat.
- Was uw mondkapje op 60pC met wasmiddel.



Invoeren mondkapjes
In overleg met de Gedeco is besloten dat voor de duur van de mondkapjesplicht de 
gedetineerden eigen mondkapjes mogen in laten voeren. 

Voorwaarden hiervoor zijn:

: Invoeren met de in-/uitvoer week.

: Maximaal 5 mondkapjes per persoon.

: Geen mondkapjes met teksten en/of aanstootgevende opdrukken.



Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Filmpje 
introductie 
5.1.2.i



Nog geen keuze gemaakt?
Heeft u nog geen keuze ingevuld in 
het register? Dit kan alsnog. Bij de 
teamkamer en in de bibliotheek ligt 
voorlichtingsmateriaal en een 
registratieformulier. 

Niets ingevuld?
Als u niets invult, komt bij uw naam 
Geen bezwaar tegen orgaandonatie
te staan.

Donorregister

 De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 
ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
van 18 jaar en ouder die ingeschreven 
is bij een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister komt. In het 
Donorregister legt u vast of u na uw 
overlijden orgaan- en weefseldonor 
wilt zijn.



Nieuwe regels plusprogramma
Per 1 oktober 2020 zijn de regels aangepast voor promoveren en degraderen.

: Het 8stoplichtmodel9 verdwijnt. Gedrag kan als gewenst, ongewenst of 
ontoelaatbaar worden beoordeeld.

: Gewenst gedrag is nodig voor plaatsing in het plusprogramma.

: Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie of geen recht op promotie.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Daarin staan ook voorbeelden 
van gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Bij vragen kunt u bij uw mentor 
of casemanager terecht.



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.



Filmpje 
Wet S&B
5.1.2.i



Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



1

Van:

Verzonden: zaterdag 24 juli 2021 17:35

Aan: _KAILD DYS Actieteam

Onderwerp: FW: Corona communicatie update donderdag 22 juli 2021 

Bijlagen: protocol uitgifte coronabewijs via HKVI (DEF 22 juli 2021).pdf; Protocol beleid 

medewerkers met Covid-19 of positief getest contact (DEF 22 juli 2021).pdf

Beste allen, 

 

Ter info en ter verdere bespreking en afhandeling tijdens het eerst volgende actieteam overleg. 

Dank! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

......................................................................... 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

PI Krimpen aan den IJssel 

Van der Hoopstraat 100 l 2921 LD l Krimpen aan den IJssel 

Postbus 750 l 2920 CB l Krimpen aan den IJssel 

......................................................................... 

T  

M  

 

.......................................................................... 

DJI. Waar vrijheid ophoudt en weer kan beginnen 

.......................................................................... 

 
 

 

 

 

 

Van:  Namens  

Verzonden: vrijdag 23 juli 2021 14:02 

Aan:  

 

 

 

 

  

CC:  

 

 

 

  

Onderwerp: Corona communicatie update donderdag 22 juli 2021  

 

Beste VD-en, 
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2

Hierbij de Corona communicatie update van donderdag 22 juli 2021. 

 

 

Protocol HKVI 

Om te kunnen reizen of evenementen te kunnen bezoeken, hebben mensen een coronabewijs nodig. Het 

aanvragen van zo'n coronabewijs gebeurt normaliter via de CoronaCheck-app of de CoronaCheck-website. 

Daarvoor is een DigiD nodig. Als iemand geen DigiD heeft, geen toegang heeft tot digitale middelen of om een 

andere reden geen coronabewijs via de app of website kan krijgen, moet hij een papieren coronabewijs opvragen 

bij de zorgverlener die de vaccinatie heeft gezet. Dat is omdat alleen de uitvoerder van de vaccinatie, als 

beheerder van de bronregistratie, kan bepalen of iemand daadwerkelijk is gevaccineerd.  

 

Het uitgeven van papieren coronabewijzen door zorgverleners gebeurt via het HKVI-webportaal. HKVI staat voor 

Hulpverleners Kunnen Verklaringen Invoeren. Het webportaal is ontwikkeld door het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en werd per 1 juli 2021 landelijk in gebruik genomen. 

 

Ook bij DJI gebruiken we HKVI. In sommige gevallen is het verkrijgen van een coronabewijs via de reguliere route 

niet mogelijk voor justitiabelen en medewerkers. Dan kunnen zij een coronabewijs opvragen bij de afdeling zorg 

waar zij zijn gevaccineerd, die een papieren coronabewijs kan leveren via HKVI. Het Outbreak Management Team 

van DJI heeft een protocol HKVI opgesteld voor de afdelingen zorg van DJI, waarin staat hoe dat in zijn werk gaat 

en wie er bij DJI toegang hebben tot HKVI. Het protocol uitgifte coronabewijs via HKVI is als bijlage bij dit 

mailbericht gevoegd. 

 

Herziene versie protocol beleid medewerkers met COVID-19 of positief getest contact 

Dit protocol is geactualiseerd op basis van de beleidswijzigingen per 22 juli 2021. Zie bijlage.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens  

 

 

 

 

 

 
 

 
........................................................................ 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Dienst Justitiële Inrichtingen 
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
PO Box 30132 | 2500 GC | Den Haag 
......................................................................... 
T  
E:  
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
I http://www.dji.nl 
......................................................................... 
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Van:

Verzonden: zaterdag 24 juli 2021 19:23

Aan: _KAILD DYS Actieteam

Onderwerp: FW: Corona communicatie update woensdag 21 juli 2021 

Bijlagen: Protocol BCO (DEF 22 juli 2021).pdf; Q&A voor DJI-medewerkers (DEF 22 juli 

2021).pdf

Urgentie: Hoog

Beste allen, 

 

Ter info en verdere bespreking/uitvoering tijdens het eerst volgende actieteam overleg. 

Dank! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

......................................................................... 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

PI Krimpen aan den IJssel 

Van der Hoopstraat 100 l 2921 LD l Krimpen aan den IJssel 

Postbus 750 l 2920 CB l Krimpen aan den IJssel 

......................................................................... 

T  

M  

 

.......................................................................... 

DJI. Waar vrijheid ophoudt en weer kan beginnen 

.......................................................................... 

 
 

 

 

 

 

Van:  Namens  

Verzonden: woensdag 21 juli 2021 14:05 

Aan:  

 

 

 

 

  

CC:  
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Onderwerp: Corona communicatie update woensdag 21 juli 2021  

Urgentie: Hoog 

 
Beste VD-en, 
 
Hierbij de Corona communicatie update van woensdag 21 juli 2021. 
 
 

Coronamaatregelen die per 22 juli 2021 wijzigen bij DJI  
Op 8 juli 2021 paste het RIVM de landelijke richtlijnen aan vanwege de toenemende vaccinatiegraad en het 
toenemend bewijs dat vaccinatie niet alleen beschermt tegen ziekte, maar ook de transmissie van het coronavirus 
vermindert. De huidige hoge landelijke besmettingscijfers geven echter geen aanleiding tot vergaande 
versoepelingen van de coronamaatregelen bij DJI.  
 
Hieronder staan de coronamaatregelen die per 22 juli 2021 wijzigen bij DJI. De komende periode wordt door de 
divisies GW/VB en ForZo/JJI gebruikt om te onderzoeken hoe gedifferentieerd beleid ten aanzien van immune en 
niet-immune justitiabelen verantwoord kan worden vormgegeven, onder meer door gebruik te maken van QR-
codes. 
 
Het protocol bron- en contactonderzoek is geactualiseerd op basis van de wijzigingen per 22 juli 2021. Dat geldt 
ook voor de Q&A voor medewerkers. Beide documenten zijn bij dit mailbericht gevoegd. De inhoud van het 
protocol preventief testen medewerkers op Covid-19 in justitiële inrichtingen is verwerkt in de Q&A voor 
medewerkers. Dit protocol vervalt per 22 juli 2021. 
 
Eerst een korte toelichting op de termen immuun en niet-immuun die worden gehanteerd in het coronabeleid: 
 
Immuun/niet-immuun 

Een persoon wordt als immuun beschouwd wanneer hij/zij:  
 
•  meer dan 14 dagen geleden de vaccinatieserie heeft afgerond 
•  COVID-19 heeft doorgemaakt en 1 vaccinatie heeft ontvangen 
•  minder dan 6 maanden geleden COVID-19 heeft doorgemaakt 
 
Het woord 'immuun' betekent hier dat je nog beperkt vatbaar bent voor infectie met het coronavirus en dat er dus 
nog een kleine kans bestaat dat je ziek wordt na een besmetting. De kans is klein dat je besmettelijk wordt voor 
een ander na contact met een besmettelijk persoon.  
 
Een persoon wiens immuunstatus niet bekend is, wordt beschouwd als niet-immuun. 
 
1. Groepsgrootte 

Op dit moment is de maximaal toegestane groepsgrootte in de justitiële inrichtingen 50 personen. Dit geldt zowel 
voor binnen als buiten, met in achtneming van de 1,5 meter afstandsmaatregel. Per 22 juli 2021 geldt er geen 
maximum meer voor de groepsgrootte buiten, zolang de 1,5 meter afstandsmaatregel kan worden nageleefd. Dit 
is ter beoordeling aan de directeur van de justitiële inrichting. 
 
 
2. Personeel - zelftest 

Immune medewerkers wordt niet langer geadviseerd de zelftest te gebruiken. Niet-immune medewerkers die niet 
thuis kunnen werken, wordt nog wel geadviseerd zich twee keer per week te testen met de zelftest. Uiteraard 
moeten zowel immune als niet-immune medewerkers zich bij klachten altijd laten testen bij de GGD. 
 
 
3. Personeel - contact met positief getest persoon 

Er worden drie categorieën contacten onderscheiden: 

categorie 1: huisgenoot = contact met een positief geteste huisgenoot 
categorie 2: overig nauw contact = contact met een positief getest persoon > 15 minuten binnen 1,5 meter of 

zeer kort zeer intensief contact op korte afstand of melding vanuit de CoronaMelder app 
categorie 3: niet-nauw contact = gering contact met een positief getest persoon  
 

Onderstaand beleid betreft medewerkers die werken in een justitiële instelling en/of in contact komen met 

justitiabelen en niet thuis kunnen werken. 

Immune medewerkers die contact hebben gehad met een besmet persoon (alle categorieën): 

1. geen thuisquarantaine + dragen continu chirurgisch mondneusmaskertype IIR t/m dag 10 
2. PCR-test of antigeensneltest op dag 5 na het laatste risicocontact  
3. bij een negatieve testuitslag op dag 5 dragen zij continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR in de 

justitiële inrichting t/m dag 10 na het laatste risicocontact. 
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Niet-immune medewerkers  

Met een positief geteste huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2):  

1. thuisquarantaine en direct laten testen (PCR-test of antigeensneltest) 
2. (opnieuw) PCR-test of antigeensneltest op dag 5 na het laatste risicocontact  
3. bij een negatieve testuitslag op dag 5 na het laatste risicocontact mogen zij aan het werk, op voorwaarde dat 

zij continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen tot en met dag 10 na het laatste risicocontact. 
 

Niet-immune medewerkers met een positief getest overig, niet nauw contact (categorie 3-contacten) 

1. geen thuisquarantaine + dragen chirurgisch mondneusmasker type IIR t/m dag 10 na het laatste risicocontact 
2. PCR-test of antigeensneltest op dag 5 na het laatste risicocontact  
3. bij een negatieve testuitslag op dag 5 blijven zij een chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen t/m dag 10 

na het laatste risicocontact. 
 
Het overige personeel wordt geacht thuis te werken en volgt het reguliere beleid van het RIVM:  
 
•  immune medewerker met categorie 1 en 2 contact: geen quarantaine + testen op dag 5 
•  niet-immune medewerker met categorie 1 contact: quarantaine + direct testen en testen op dag 5 
•  niet-immune medewerker met categorie 2 contact: quarantaine + testen op dag 5 
•  immune en niet-immune medewerker met categorie 3 contact: geen quarantaine + geen testen. 
 
4. Personeel - reizen 

Voor personeel dat terugkeert uit een hoog coronarisicogebied geldt het reguliere overheidsbeleid. Actuele 
informatie over het reizen en vakantie staat op Coronaregels voor reizen en vakantie | Coronavirus COVID-19 | 
Rijksoverheid.nl. 
 

Bij terugkeer uit een zeer hoog coronarisicogebied gelden de volgende maatregelen voor alle medewerkers, 

ongeacht iemands vaccinatiestatus: 

•  quarantaine 10 dagen (wettelijke verplichting). De quarantaine kan eerder eindigen als een medewerker op 

dag 5 een negatieve uitslag heeft van een PRC-test of een antigeensneltest. 

•  PCR-test of antigeensneltest op dag 5 (door de GGD). 

•  bij een negatieve testuitslag op dag 5 mag de medewerker weer aan het werk. Echter, als de medewerker in 

een justitiële inrichting werkt en/of met justitiabelen werkt, dan moet hij/zij een chirurgisch mondneusmasker 

type IIR dragen t/m dag 10 na de dag van terugkeer in Nederland. 

 

5. Personeel - training met fysiek contact 

Medewerkers mogen deelnemen aan de fysieke trainingen als zij dagelijks voorafgaand aan de training de 

gezondheidscheck doen en het volgende kunnen tonen: 

1. een groene QR code of 

2. het gele boekje met voltooide vaccinatieserie meer dan 2 weken geleden of 

3. een negatieve zelftest 

 

Uitzondering: Immune en niet-immune medewerkers met een positief geteste huisgenoot of nauw contact, mogen 

tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact niet deelnemen aan de training, ook niet als zij op dag 5 een 

negatieve testuitslag hebben. Een medewerker met een positief geteste huisgenoot of positief nauw contact die 

zelf corona heeft gehad met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden, mag wel deelnemen aan de 

training, omdat een persoon binnen 8 weken niet opnieuw besmettelijk wordt. 

 

6. Personeel - thuisblijfadvies 

Niet-immune medewerkers (zonder klachten) met een huisgenoot met coronaklachten én koorts of een 
huisgenoot die coronaklachten ontwikkelt na contact met een positief getest persoon, blijven thuis tot de 
testuitslag van de huisgenoot bekend is. 
 
7. Vaccinatie - streefinterval verkort 
De minister heeft het streefinterval tussen de eerste en tweede Spikevax® (Moderna) vaccinatie verkort naar 28 
dagen. Dit is mogelijk omdat er niet langer sprake is van vaccinschaarste. DJI volgt dit advies en hanteert vanaf 
22 juli 2021 het streefinterval van 28 dagen tussen de eerste en tweede Spikevax® (Moderna) vaccinatie. Als dit 
streefinterval niet wordt gehaald, dan wordt het interval bij voorkeur niet verder opgerekt dan 42 dagen. Echter, 
is het interval van 42 dagen overschreden, dan mag nog steeds een 2e vaccinatie worden gegeven. 
 
Aanvullende informatie over nieuwe bijwerkingen en contra-indicaties wordt via de contactpersonen vaccinatie 
gecommuniceerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens  5.1.2.e
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Protocol 

COVID-19 Bron- en contactonderzoek in  

justitiële inrichtingen 

 

 

22-07-2021 

  

DJI doet er alles aan om te voorkomen dat medewerkers en justitiabelen besmet raken met het coronavirus in een justitiële inrichting.   

Een justitiële inrichting is een bijzondere omgeving, waar medewerkers en justitiabelen langdurig samen in dezelfde ruimtes verblijven. 

Dit betekent dat het coronavirus zich snel kan verspreiden. Het is daarom belangrijk dat de landelijke maatregelen goed worden gevolgd, 

zoals regelmatig handen wassen, hoesthygiëne, 1,5 meter afstand houden en goed ventileren. Daarnaast moeten klachten die passen bij 

COVID-19 snel worden herkend en medewerkers en justitiabelen met klachten direct worden getest. Wordt er COVID-19 bij een 

medewerker of justitiabele vastgesteld, dan wordt er bron- en contactonderzoek (BCO) gedaan. Dit protocol is bedoeld als leidraad bij het 

uitvoeren van het BCO. Het BCO vindt altijd plaats in samenwerking met de GGD.  

 

Wanneer moet je aan COVID-19 denken en testen?  
Een persoon wordt verdacht van COVID-19 en moet zich laten testen bij één of meerdere van onderstaande klachten: 

a. verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) 

b. (licht) hoesten 

c. benauwdheid 

d. verhoging of koorts 

e. plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

 

Bij één of meer van onderstaande klachten is er reden om te testen bij contacten en kan er bij iedereen reden zijn om te testen: 

f. algehele malaise 

g. hoofdpijn 

h. spierpijn 

i. pijn achter de ogen 

j. vermoeidheid en verminderde eetlust 

 

Minder voorkomende klachten bij COVID-19 zijn: 

k. koude rillingen     q.    buikpijn 

l. algehele pijnklachten    r.    diarree 

m. pijn bij de ademhaling    s.    misselijkheid, overgeven 

n. duizeligheid     t.    oogontsteking 

o. schorre stem     u.    verschillende huidafwijkingen 

p. prikkelbaarheid/verwardheid/ delier 

lottebonenkamp
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Wat is het doel van bron- en contactonderzoek (BCO)? 
Het doel van bron- en contactonderzoek (BCO) rond een positief getest persoon, de zogenaamde index, is: 

1. De persoon, de zogenaamde bron, opsporen die de besmetting bij de index heeft veroorzaakt. Dit betekent navragen bij de index waar 

hij/zij denkt de besmetting te hebben opgelopen. 

2. De personen, de zogenaamde contacten, identificeren die mogelijk besmet zijn geraakt door contact met een positief getest persoon in 

de periode dat de persoon (vermoedelijk) besmettelijk was en hen te wijzen op de maatregelen die moeten worden genomen om 

verdere verspreiding te voorkomen.  

De kans om besmet te raken is het grootst bij de personen die intensief (op korte afstand) en/of langdurig contact hadden met de positief 

geteste persoon. Contact in een kleine, niet geventileerde ruimte, vergroot de kans op een besmetting.  

 

Welke categorieën contacten kan men onderscheiden? 
Er worden drie categorieën contacten onderscheiden op grond van de intensiteit van het  contact met de besmette persoon.     

zie  

 Categorie 1*: huisgenoten en celgenoten. 

 Categorie 2*: overige nauwe contacten. Dit zijn contacten die cumulatief langer dan 15 minuten (binnen 24 uur) op minder dan 1,5 meter 

afstand contact hadden met de index tijdens zijn/haar besmettelijke periode. Nauwe contacten zijn ook personen met een hoogrisico 

blootstelling (bijvoorbeeld hoesten en spugen in het gezicht of direct fysiek contact).  

 Categorie 3*: niet-nauwe contacten. Dit zijn contacten die: 

o langer dan 15 minuten contact hadden met de index op meer dan 1,5 meter afstand 

o minder dan 15 minuten contact hadden met de index op minder dan 1,5 meter afstand, waarbij geen sprake was van een hoogrisico 

blootstelling 

 

*Zorgmedewerkers die beschermd contact hebben gehad met een positief getest persoon worden niet als contact beschouwd en niet 

meegenomen in het bron- en contactonderzoek. 

 

Wanneer wordt een persoon als immuun beschouwd? 
Het beleid bij iemand die contact heeft gehad met een besmet persoon wordt medebepaald door de immuunstatus van deze persoon.   

Een persoon wordt als immuun beschouwd wanneer hij/zij:  

 meer dan 14 dagen geleden* de vaccinatieserie heeft afgerond 

 COVID-19 heeft doorgemaakt en 1 vaccinatie heeft ontvangen* 

 minder dan 6 maanden geleden* COVID-19 heeft doorgemaakt  

 

* Dit geldt in het kader van BCO ook voor personen met een ernstig verminderde weerstand.  

 

Wat is de rol van de GGD bij het BCO? 
De GGD heeft de wettelijke plicht om het BCO uit te voeren bij een melding van COVID-19 (Wet publieke gezondheid). Een arts heeft de wettelijke 

plicht om een patiënt met COVID-19 bij de GGD te melden. Voor het kunnen starten van het BCO is het belangrijk dat de GGD wordt geïnformeerd 

wanneer een medewerker of justitiabele in een justitiële inrichting positief is getest. De GGD voert in principe het contactonderzoek uit bij 

contacten buiten de justitiële inrichting, zoals bijvoorbeeld bij de huisgenoten van medewerkers of een advocaat van een justitiabele. Om deze 

taak te kunnen uitvoeren, moet de justitiële inrichting de contactgegevens van deze personen doorgeven aan de GGD. De justitiële inrichting voert 

het contactonderzoek uit bij personen in de inrichting. De GGD delegeert hiermee een deel van het BCO aan de justitiële inrichting, maar blijft wel 

eindverantwoordelijk. De GGD kan bij het BCO adviseren wie in welke categorie valt en welke informatie moet worden gedeeld met de contacten. 

 

Wanneer krijgt een besmet persoon klachten? 
Niet iedereen krijgt klachten na een besmetting. Als iemand wel klachten krijgt, dan ontstaan deze 2 tot 14 dagen na de besmetting. In 99% van de 

gevallen ontstaan de klachten binnen 10 dagen en gemiddeld na 5-6 dagen.   

 

Wanneer is een positief getest persoon besmettelijk? 
Bij een persoon met klachten (symptomatische infecties) begint de besmettelijke periode 2 dagen voor de start van de klachten. De besmettelijke 

periode eindigt minimaal 7 dagen na de start van de symptomen én als de persoon tevens 24 uur klachtenvrij is.  

Bij personen zonder klachten (asymptomatische infecties) begint de besmettelijke periode op de testdatum en eindigt 5 dagen na de testafname.  

 

Een medewerker of justitiabele is positief getest. Wat doe je?  
Organisatie 

1. Een positief geteste medewerker of justitiabele moet direct in isolatie, ook als hij/zij geen klachten heeft en ongeacht zijn/haar immuunstatus. 

2. Leg vast bij wie een positief geteste medewerker zich direct kan melden als hij/zij positief is getest, ook buiten kantooruren.  
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3. Leg vast wie verantwoordelijk is voor het direct contact opnemen met de besmette medewerker of justitiabele om zijn/haar activiteiten in de 

justitiële inrichting in de besmettelijke periode door te nemen en de contacten te identificeren. Dit kan de leidinggevende (van dienst) of het 

afdelingshoofd zijn. Bij voorkeur worden de contacten al bij een verdenking op COVID-19 in beeld gebracht. 

4. Leg vast wie positieve uitslagen van een COVID-19 test direct meldt bij de regionale GGD. Voor justitiabelen is dit de taak van de medische 

dienst. Voor medewerkers is dit afhankelijk van de persoon/organisatie onder wiens verantwoordelijkheid de test plaatsvindt. 

5. Zet een vast team in voor de analyse van het gesprek met de besmette medewerker of justitiabele. Dit team bestaat bij voorkeur uit het (plv.) 

hoofd zorg, een arts en een preventiemedewerker aangevuld met de persoon die het gesprek heeft gevoerd met de besmette persoon. 

6. Bespreek met een vast team direct na de analyse van de contacten welke acties direct noodzakelijk zijn en wie die acties uitvoert en 

communiceert. Dit team bestaat bij voorkeur uit het afdelingshoofd van de betrokken afdeling, het (plv.) hoofd zorg, een arts, een 

preventiemedewerker, een directielid en een vertegenwoordiger van het actieteam. 

7. De GGD voert het BCO-gesprek met een positief geteste medewerker voor de contacten buiten de justitiële inrichting. Informatie over de 

isolatie, quarantaine en inzetbaarheid van medewerkers is te vinden in de  op intranet.  

8. Bij drie of meer gerelateerde besmettingen is er sprake van een uitbraak en moet de GGD ondersteuning bieden bij het BCO en het testen in 

de justitiële inrichting. 

9. Er wordt een tijdelijke, afgeschermde contactlijst gemaakt, die na afsluiting van het BCO wordt vernietigd.  

10. Bij het afsluiten van het BCO wordt geadviseerd de resultaten van het BCO anoniem terug te koppelen aan het management, de medische 

dienst, het COVID-19 actieteam. Dit biedt de mogelijkheid het proces te analyseren/evalueren en verbeterpunten door te voeren. 

11. Het (plv.) hoofd zorg, in samenspraak met de GGD en huisarts, informeert/adviseert het hoofd van de afdeling over de te nemen preventieve 

maatregelen op de leefafdeling. 

Identificeren contacten en eventuele bron  

1. Om het BCO rond een positief geteste medewerker te kunnen starten, zal de medewerker de justitiële inrichting vrijwillig moeten informeren 

over zijn/haar besmetting. Het melden van een uitslag van een medisch onderzoek aan de werkgever is niet verplicht. Echter, het niet melden 

kan consequenties hebben voor zowel de bedrijfsvoering als de persoon zelf (zie de      

2. Het BCO-gesprek met een positief geteste medewerker of justitiabele vindt zo spoedig mogelijk plaats. Tijdens het BCO-gesprek wordt 

nagegaan wat de daadwerkelijke eerste ziektedag was. Dit is de dag waarop de klachten ontstonden. Vervolgens wordt gekeken aan welke 

activiteiten betrokkene heeft deelgenomen vanaf twee dagen voordat hij/zij klachten ontwikkelde tot het moment dat hij/zij in isolatie ging. 

Daarbij moet op basis van het dagprogramma feitelijk van minuut tot minuut worden uitgevraagd welke contactmomenten er zijn geweest, 

waar, wanneer, met wie en de intensiteit van het contact. Er wordt een contactlijst opgesteld met de geïdentificeerde contacten. Ook worden 

de contacten gecategoriseerd. Hierbij kan de GGD ondersteunen. Toets waar mogelijk de betrouwbaarheid van de ingewonnen informatie.  

3. Voor het vinden van de mogelijke bron wordt bij de index nagevraagd waar hij/zij denkt de besmetting te hebben opgelopen. Bij een 

geïdentificeerde bron wordt uiteraard ook rond de bron contactonderzoek verricht.  

4. Mocht de justitiabele in zijn/haar besmettelijke periode buiten de justitiële inrichting zijn geweest, dan moeten ook de contacten buiten de 

justitiële inrichting in beeld gebracht worden (politie, DV&O, persoonlijke contacten). Met de GGD wordt besproken wie deze personen op de 

contactlijst het best kan informeren. In principe informeert de GGD personen buiten de justitiële inrichting. DJI zal dan wel de 

contactgegevens van deze personen moeten aanleveren.  

 

Communicatie 

De medische dienst, het COVID-19 actieteam en het afdelingshoofd stemmen met elkaar af wie de regie voert over de te nemen maatregelen op 

de afdeling en wie zorgt voor het communiceren van de maatregelen naar het management, de justitiabelen en medewerkers van de justitiële 

inrichting.   

 

Beleid immune medewerkers na contact met een positief getest persoon   
1. Alle immune medewerkers (categorie 1, 2 en 3 contacten) hoeven niet in quarantaine.  

2. Zij mogen alleen in een justitiële inrichting werken als zij tot en met dag 10 na het laatste risicocontact tijdens het werk een chirurgisch 

mondneusmasker type IIR dragen.  

3. Immune medewerkers met een positief geteste huisgenoot of nauw contact wordt geadviseerd zich op dag 5 na het laatste risicocontact te 

laten testen bij de GGD met een PCR-, LAMP-  of antigeensneltest, ook als zij geen klachten hebben. Zij hoeven in afwachting van de testuitslag 

niet thuis te blijven en mogen werken. De GGD test in principe geen immune categorie 2 contacten op dag 5, tenzij het een zorgmedewerker 

betreft. Het is dus belangrijk bij de GGD te melden dat de test een zorgmedewerker betreft. Ook als de persoon geen zorgmedewerker is, maar 

wel met justitiabelen in contact komt tijdens het werk, moet hij/zij melden dat het een test voor een zorgmedewerker betreft.  

4. Medewerkers die behoren tot de categorie 3 contacten wordt geadviseerd zich op dag 5 alleen te laten testen als het contact een positief 

geteste collega of justitiabele in de inrichting betreft. Als onder categorie 1 en 2 contacten geen besmettingen worden gevonden, kan het 

testen van categorie 3 contacten achterwege worden gelaten.   

5. Medewerkers die zelf een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden hoeven niet te 

worden getest op dag 5, omdat een coronatest na een COVID-19 infectie nog weken positief kan blijven zonder dat zij besmettelijk zijn.  In het 

kader van een eenduidig beleid voor alle categorieën contacten, dragen zij in de inrichting tot en met dag 10 na het laatste risicocontact een 

chirurgisch mondneusmasker type IIR. 

6. Een medewerker die op dag 5 negatief getest is, moet tijdens het werk toch een chirurgisch mondneusmasker type IIR blijven dragen tot en 

met dag 10 na de laatste blootstelling aan de besmettelijke persoon en zich bij klachten laten testen.  
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7. Een positief geteste medewerker moet in thuisisolatie.  

8. Een positief geteste medewerker met klachten blijft in isolatie tot minimaal 7 dagen na de start van de klachten én hij/zij ten minste 24 uur 

klachtenvrij is. Medewerkers met een ernstig verminderde weerstand moeten minimaal 14 dagen in thuisisolatie. De behandelend arts 

beoordeelt wanneer de isolatie kan worden opgeheven.  

9. Een positief geteste immune medewerker zonder klachten, mag 72 uur na de testafname uit isolatie en draagt continu een chirurgisch 

mondneusmasker type IIR tot en met dag 10 na het laatste risicocontact. 

10. Een medewerker die klachten ontwikkelt, moet zich altijd direct (opnieuw) laten testen (in principe door de GGD), ook als hij/zij eerder negatief 

getest is. 

 

Beleid niet-immune medewerkers na contact met een positief getest persoon   
1. Niet-immune medewerkers die behoren tot de categorie 1 en 2 contacten moeten strikt thuisblijven en zich, ook als zij geen klachten hebben, 

zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur) laten testen, met een PCR-, LAMP- of antigeensneltest bij de GGD. Als de test is afgenomen binnen 5 

dagen na de laatste blootstelling aan de besmettelijke persoon, blijft de medewerker in quarantaine, ook als de uitslag negatief is. De 

medewerker laat zich op dag 5 (opnieuw) testen.  

2. Medewerkers die behoren tot de categorie 1 of 2 contacten mogen bij een negatieve testuitslag op of na dag 5 weer werken als zij continu een 

chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen tot en met dag 10 na het laatste risicocontact. 

3. Een positief geteste medewerker moet in thuisisolatie. 

4. Een positief geteste medewerker met klachten blijft in isolatie tot minimaal 7 dagen na de start van de klachten én hij/zij ten minste 24 uur 

klachtenvrij is. Medewerkers met een ernstig verminderde weerstand moeten minimaal 14 dagen in thuisisolatie. De behandelend arts 

beoordeelt wanneer de isolatie kan worden opgeheven. 

5. Een positief geteste medewerker zonder klachten mag 5 dagen na de testafname uit isolatie en draagt continu een chirurgisch 

mondneusmasker type IIR tot en met dag 10 na het laatste risicocontact. 

6. Medewerkers die behoren tot de categorie 3 contacten hoeven niet in quarantaine en mogen werken als zij in de justitiële inrichting continu 

een chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen tot en met dag 10 na het laatste risicocontact. Als het contact een positief geteste collega in 

de inrichting of justitiabele betreft, wordt de medewerker geadviseerd zich op dag 5 te laten testen. Als onder categorie 1 en 2 contacten geen 

besmettingen worden gevonden, kan het testen van categorie 3 contacten achterwege worden gelaten.   

7. Een medewerker die klachten ontwikkelt, moet zich altijd direct (opnieuw) laten testen (in principe door de GGD), ook als hij/zij eerder 

negatief is getest. 

 

Beleid justitiabelen na contact met een positief getest persoon 
1. Justitiabelen die behoren tot categorie 1 en 2 contacten worden op cel (EPC of MPC) in quarantaine geplaatst en direct getest met een PCR- of 

antigeensneltest. De voorkeur gaat uit naar de antigeensneltest, omdat de uitslag sneller bekend is en het beleid direct daarop afgestemd kan 

worden. Als de test is afgenomen binnen 5 dagen na de laatste blootstelling aan de besmettelijke persoon, blijft de justitiabele in quarantaine, 

ook als de uitslag negatief is. De justitiabele wordt op dag 5 (opnieuw) getest. 

2.  Wanneer men op een afdeling geen onderscheid kan maken tussen justitiabelen met nauwe (categorie 2) en niet-nauwe contacten 

(categorie 3), of er is meer dan één besmetting vastgesteld bij justitiabelen binnen een afdeling/groep/unit, dan wordt de hele 

afdeling/groep/unit op cel in quarantaine geplaatst en alle justitiabelen en betrokken medewerkers getest.  

3. Een positief geteste justitiabele wordt direct geïsoleerd op cel (EPC).  Een eventuele celgenoot wordt alleen op cel in quarantaine geplaatst.  

4. Een positief geteste justitiabele met klachten blijft in isolatie tot minimaal 7 dagen na de start van de klachten én hij/zij tevens ten minste 24 

uur klachtenvrij is.   

5. Een positief geteste justitiabele zonder klachten blijft in isolatie tot en met dag 5 na de testafname.  

6. Op dag 5 negatief geteste justitiabelen die tot de categorie 1 en 2 contacten behoren, hoeven niet langer op cel in quarantaine te blijven. Zij 

kunnen samen met de justitiabelen van hun afdeling gezamenlijk luchten en samen recreëren. Maar ze blijven wel afgezonderd van 

justitiabelen van andere afdelingen/groepen/units. Buiten de cel moeten zij continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen tot en 

met dag 10.  

7. Justitiabelen die behoren tot de niet-nauwe (categorie 3) contacten hoeven niet in quarantaine. Zij blijven wel afgezonderd van justitiabelen 

van andere afdelingen/groepen/units en moeten buiten de cel een chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen tot en met 10 dagen na het 

risicocontact. Geadviseerd wordt deze justitiabelen op dag 5 na het laatste risicocontact te testen, ook als zij geen klachten hebben.  Als onder 

categorie 1 en 2 contacten geen besmettingen worden gevonden, kan het testen van categorie 3 contacten op dag 5 achterwege worden 

gelaten.   

8. Alle justitiabelen die zelf een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden hoeven niet in 

quarantaine. Zij hoeven ook niet getest te worden, omdat een coronatest na een COVID-19 infectie nog weken positief kan blijven. Ook 

hoeven zij geen chirurgisch mondneusmasker te dragen buiten de cel. Als zij opnieuw besmet raken worden zij in de eerste 8 weken na een 

doorgemaakte COVID-19 infectie niet opnieuw besmettelijk. 

9. Alle justitiabelen die in isolatie of quarantaine verblijven mogen niet in contact komen met (onbeschermde) medewerkers of andere 

justitiabelen. Dit betekent dat zij alleen voor luchten, noodzakelijke activiteiten en zorg die niet kan worden uitgesteld de cel mogen verlaten 

met een chirurgisch mondneusmasker type IIR op en nadat zij de handen met zeep hebben gewassen.  

10. De afzondering van de afdeling/groep/unit duurt voort totdat alle justitiabelen 5 dagen uit quarantaine zijn en het laatste risicocontact dus 

meer dan 10 dagen geleden is. De justitiabelen moeten geïnformeerd worden dat zij zich bij klachten direct melden bij de medische dienst. Bij 

klachten moeten zij direct geïsoleerd en (opnieuw) getest worden met een PCR- of antigeensneltest. 



11. Als op meer dan één afdeling/groep/unit justitiabelen positief getest worden, zullen meer afdelingen in quarantaine moeten en meer 

justitiabelen en medewerkers direct getest moeten worden om duidelijk te krijgen of verdere verspreiding van het virus in de justitiële 

inrichting heeft plaatsgevonden. Neem bij meerdere besmettingen altijd contact op met de GGD voor advies.  

12. Justitiabelen die in quarantaine op cel verblijven (categorie 1 en 2 contacten) en op of na dag 5 niet getest willen worden, moeten de 

quarantaineperiode van 10 dagen op cel uitzitten. 

 

 

Beleid op een afdeling in quarantaine 
De zorg voor justitiabelen in isolatie en quarantaine 

1. Het is belangrijk tijdens de isolatie en quarantaine dagelijks zowel de negatief als positief geteste justitiabelen te observeren en te vragen 

naar klachten. Bij voorkeur gebeurt dit door een verpleegkundige of een arts van de medische dienst. 

2. Justitiabelen die op dag 5 negatief getest zijn, hoeven in principe niet meer te worden gecontroleerd. Geadviseerd wordt wel de kwetsbare 

justitiabelen tot en met dag 10 te blijven observeren en te vragen naar klachten.  

3. Justitiabelen die klachten ontwikkelen, moeten altijd (opnieuw) worden getest.  

4. De behandelend arts bepaalt het medisch inhoudelijke beleid en welke controles met welke frequentie moeten worden uitgevoerd. Het 

(plv.) hoofd zorg en de behandelend arts zorgen dat de eventueel benodigde controles, ook in afwezigheid van de medische dienst 

(weekend), kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door bepaalde taken te delegeren aan speciaal daarvoor geïnstrueerde medewerkers.     

5. Op een afdeling/groep/unit in quarantaine of afzondering moet het aantal medewerkers dat in contact komt met de justitiabelen zo 

beperkt mogelijk worden gehouden. De medewerkers moeten op deze afdelingen/groep/units continu een chirurgisch mondneusmasker 

type IIR dragen en regelmatig de handen wassen.  

 

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen 

1. Justitiabelen die tot de categorie 1 en 2 contacten behoren dragen buiten hun cel een chirurgisch mondneusmasker type IIR tot en met dag 10 

na het laatste risicocontact. Zij moeten goede instructies krijgen wanneer en hoe zij het mondneusmasker moeten gebruiken.   

2. Medewerkers die tot de categorie 1, 2 en 3 contacten behoren en niet (meer) in thuisquarantaine verblijven, dragen tot en met dag 10 na het 

laatste risicocontact continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR in de justitiële inrichting. Dit vereist goede instructies aan de 

betrokken medewerkers en de juiste logistiek wat betreft de mondneusmaskers. De niet-medische mondneusmaskers zijn namelijk niet te 

onderscheiden van de chirurgische mondneusmaskers type IIR zo gauw ze uit de oorspronkelijk doos zijn.  

3. Op een afdeling/groep/unit die in quarantaine of afzondering is, dragen alle medewerkers continu een chirurgisch mondneusmasker type 

IIR en wassen regelmatig de handen. Naast de gebruikelijke hygiënemaatregelen zijn aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen niet 

nodig.  

4. Voor het betreden van de cel van een positief geteste justitiabele moeten een chirurgisch mondneusmasker type IIR, een 

spatbril/faceshield, schort met lange mouwen en wegwerphandschoenen worden gedragen. Het is van belang dat medewerkers goed op 

de hoogte zijn van de te nemen maatregelen en bekend zijn met het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De directie en 

leidinggevenden moeten erop toe zien dat medewerkers zich adequaat beschermen.  

 

Meer informatie 
Zie voor de maatregelen tijdens de isolatie het  op intranet.  

Zie voor het actuele gebruik van testen de volgende links: 

 

Colofon 
Dit protocol is een publicatie van: 

Outbreak Management Team van 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

Postbus 30132 2500 GC Den Haag 

 

Dit protocol is bedoeld voor intern gebruik bij DJI. Er kunnen 

geen rechten aan worden ontleend. DJI aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor eventuele fouten in dit protocol. 
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In dit protocol lees je wanneer medewerkers met COVID-19 uit isolatie en weer aan het werk mogen. Voor medewerkers 

met een positief getest contact wordt beschreven wanneer zij zich het best kunnen laten testen, wanneer zij het werk 

kunnen hervatten en welke beschermingsmaatregelen zijn vereist. Er wordt onderscheid gemaakt tussen medewerkers 

die in contact komen met justitiabelen, zoals in de justitiële inrichtingen en bij DV&O, en medewerkers die tijdens hun 

werk niet in aanraking komen met justitiabelen. Het beleid bij positief geteste justitiabelen en medewerkers in justitiële 

inrichtingen is beschreven in het protocol bron- en contactonderzoek, te vinden op ons intranet.  

 

 

Welke soorten contacten onderscheiden we?  
Er worden 3 categorieën contacten onderscheiden op grond van de intensiteit van het contact met de besmette persoon 

1. Categorie 1*: huisgenoten en celgenoten. 

2. Categorie 2*: overige nauwe contacten.  

 Personen die cumulatief langer dan 15 minuten (binnen 24 uur) op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de index 

tijdens zijn/haar besmettelijke periode. 

 Personen met een hoogrisico blootstelling (bijvoorbeeld hoesten en spugen in het gezicht of direct fysiek contact).  

3. Categorie 3*: niet-nauwe contacten. Dit zijn contacten die: 

 langer dan 15 minuten contact hadden met de index op meer dan 1,5 meter afstand 

 minder dan 15 minuten contact hadden met de index op minder dan 1,5 meter afstand, waarbij geen sprake was van een hoogrisico 

blootstelling 

 

*Zorgmedewerkers die beschermd contact hebben gehad met een positief getest persoon worden niet als contact beschouwd en niet 

meegenomen in het bron- en contactonderzoek. 
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Wanneer wordt een persoon als immuun beschouwd? 
 

Het beleid bij iemand die contact heeft gehad met een besmet persoon wordt mede bepaald door de immuunstatus van deze persoon.   

Bij COVID-19 betekent 'immuun' dat je nog beperkt vatbaar bent voor infectie met het coronavirus en dat er nog een kleine kans bestaat dat 

je ziek wordt na een besmetting. Dus als je immuun bent is de kans klein dat je besmettelijk wordt voor een ander na contact met een 

besmettelijk persoon, maar niet nul. 

 

Een persoon wordt als immuun beschouwd wanneer hij/zij:  

 meer dan 14 dagen geleden de vaccinatieserie heeft afgerond*; 

 COVID-19 heeft doorgemaakt en 1 vaccinatie heeft ontvangen*; 

 minder dan 6 maanden geleden COVID-19 heeft doorgemaakt* 

 

* Dit geldt in het kader van bron- en contactonderzoek ook voor personen met een ernstig verminderde weerstand.  

 

Beleid bij medewerkers met een positieve testuitslag voor COVID-19  

1. Voor alle medewerkers geldt: een positief geteste medewerker met klachten, ongeacht zijn/haar vaccinatiestatus, blijft in isolatie tot 

minimaal 7 dagen na de start van de klachten én hij/zij ten minste 24 uur klachtenvrij is. Medewerkers met een ernstig verminderde 

weerstand moeten minimaal 14 dagen in thuisisolatie. De behandelend arts beoordeelt wanneer de isolatie kan worden opgeheven.  

2. Een positief geteste immune medewerker zonder klachten mag 72 uur na de testafname uit isolatie. Als hij/zij werkt in een justitiële 

instelling en/of werkt met justitiabelen dan draagt de medewerker continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR tot en met dag 10 

na het laatste risicocontact. 

3. Een positief geteste niet-immune medewerker zonder klachten mag 5 dagen na de testafname uit isolatie. Als hij/zij werkt in een 

justitiële instelling en/of werkt met justitiabelen, dan draagt de medewerker continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR tot en 

met dag 10 na het laatste risicocontact. 

 

Beleid medewerkers met een positief getest contact en niet werkzaam in een justitiële 

inrichting en/of met justitiabelen  

 
1. Voor immune medewerkers met een categorie 1 en 2 contact geldt dat zij niet in quarantaine hoeven. Zij laten zich testen op dag 5 na 

het laatste risicocontact op de GGD. Zij blijven thuiswerken t/m dag 10, ook als thuiswerken niet meer verplicht is.    

2. Voor immune en niet-immune medewerkers met een categorie 3 contact geldt dat zij niet in quarantaine hoeven. Zij hoeven zich ook 

niet te laten testen op dag 5.   

3. Voor niet-immune medewerkers met een categorie 1 contact geldt dat zij in quarantaine moeten. Zij laten zich direct testen en 

opnieuw op dag 5 door de GGD. Als de testuitslag op dag 5 negatief is, mogen zij uit quarantaine.  Zij blijven thuis werken t/m dag 10, 

ook als thuiswerken niet meer verplicht is.  

4. Voor niet-immune medewerkers met een categorie 2 contact geldt dat zij in quarantaine moeten. Als de testuitslag op dag 5 negatief 

is, mogen zij uit quarantaine.  Zij blijven thuiswerken t/m dag 10, ook als thuiswerken niet meer verplicht is.    

5. Een medewerker die klachten ontwikkelt, moet zich altijd direct (opnieuw) laten testen door de GGD, ook als hij/zij eerder negatief is 

getest. 

 

Beleid niet-immune medewerkers met een positief getest contact en werkzaam in een 

justitiële inrichting en/of met justitiabelen 

 
1. Niet-immune medewerkers die behoren tot de categorie 1 en 2 contacten moeten strikt thuisblijven en laten zich, ook als zij geen 

klachten hebben, zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur) testen met een PCR-, LAMP- of antigeensneltest bij de GGD. Als de test is 

afgenomen binnen 5 dagen na de laatste blootstelling aan de besmettelijke persoon, blijft de medewerker in quarantaine, ook als de 

uitslag negatief is. De medewerker laat zich op dag 5 (opnieuw) testen.  

2. Niet-immune medewerkers die behoren tot de categorie 1 of 2 contacten mogen bij een negatieve testuitslag op of na dag 5 weer 

werken als zij continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen tot en met dag 10 na het laatste risicocontact. 

3. Een positief geteste medewerker moet in thuisisolatie. Zie 'Beleid bij medewerkers met een positieve testuitslag voor COVID-19'.  

4. Niet-immune medewerkers die behoren tot de categorie 3 contacten hoeven niet in quarantaine en mogen werken als zij in de 

justitiële inrichting continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen tot en met dag 10 na het laatste risicocontact. Als het 

contact een positief geteste collega in de inrichting of een justitiabele betreft, wordt de medewerker geadviseerd zich op dag 5 te laten 

testen.  

5. Een medewerker die klachten ontwikkelt, moet zich altijd direct (opnieuw) laten testen door de GGD, ook als hij/zij eerder negatief is 

getest. Hij/zij moet bij de GGD melden dat hi/zij zorgmedewerker is, omdat er dan wordt getest met een PCR-test. 

 

  



Beleid immune medewerkers met een positief getest contact en werkzaam in een 

justitiële inrichting en/of met justitiabelen 

 
1. Alle immune medewerkers met categorie 1, 2 of 3 contacten hoeven niet in quarantaine.  

2. Zij mogen alleen in een justitiële inrichting en/of met justitiabelen werken als zij tot en met dag 10 na het laatste risicocontact een 

chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen tijdens het werk.  

3. Immune medewerkers met een positief geteste huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) laten zich op dag 5 na het 

laatste risicocontact testen bij de GGD met een PCR-, LAMP-  of antigeensneltest, ook als zij geen klachten hebben. Zij hoeven in 

afwachting van de testuitslag niet thuis te blijven en mogen werken. De GGD test in principe geen immune categorie 2 contacten op dag 

5, tenzij het een zorgmedewerker betreft. Het is dus belangrijk bij de GGD te melden dat de test een zorgmedewerker betreft. Alle 

medewerkers die met justitiabelen werken, ook niet-medisch, melden zich bij de GGD als zorgmedewerker. 

4. Immune medewerkers die behoren tot de categorie 3 contacten wordt geadviseerd zich op dag 5 alleen te laten testen als het contact 

een positief geteste collega of justitiabele in de inrichting betreft. Als onder categorie 1 en 2 contacten geen besmettingen worden 

gevonden, kan het testen van categorie 3 contacten eventueel achterwege gelaten worden.   

5. Immune medewerkers die zelf een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden 

hoeven niet getest te worden op dag 5, omdat een coronatest na een COVID-19 infectie nog weken positief kan blijven zonder dat zij 

besmettelijk zijn.  In het kader van een eenduidig beleid voor alle categorieën contacten, dragen zij in de inrichting tot en met dag 10 na 

het laatste risicocontact wel een chirurgisch mondneusmasker type IIR. 

6. Immune medewerkers die op dag 5 negatief getest zijn, blijven tijdens het werk een chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen tot en 

met dag 10 na de laatste blootstelling aan de besmettelijke persoon.  

7. Een positief geteste medewerker moet in thuisisolatie. Zie 'Beleid bij medewerkers met een positieve testuitslag voor COVID-19'. 

8. Een medewerker die klachten ontwikkelt, moet zich altijd direct (opnieuw) laten testen door de GGD, ook als hij/zij eerder negatief is  

getest. Hij/zij moet bij de GGD melden dat hij/zij zorgmedewerker is, omdat er dan wordt getest met een PCR-test. 

 

Meer informatie 
Informatie over het  bron- en contactonderzoek en de categorieën contacten kun je vinden o  op de 

 
 
 

Colofon 

Dit protocol is een publicatie van: 

Outbreak Management Team van 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

Postbus 30132 

2500 GC Den Haag 

 

Dit protocol is bedoeld voor intern gebruik bij DJI. Er kunnen 

geen rechten aan worden ontleend. DJI aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor eventuele fouten in dit protocol. 

 

© Dienst Justitiële Inrichtingen, 22 juli 2021

5.1.2.i 5.1.2.i



 

Protocol voor afdelingen zorg DJI 

COVID-19 Uitgifte coronabewijs via HKVI  
 

 

 

 

22-07-2021 

 

 

 

Verschillende registratiesystemen 
Er zijn verschillende systemen waarin een vaccinatie kan worden vastgelegd: 

 

CIMS 

Het RIVM houdt gegevens bij van gevaccineerden die daarvoor toestemming gaven in een centraal vaccinatieregister: het COVID-vaccinatie 

Informatie- en Monitoringssysteem (CIMS). Het CIMS is een belangrijk onderdeel van de landelijke vaccinatiestrategie in het kader van 

monitoring en veiligheidsbewaking. 

  

MicroHis 

De vaccinatie van justitiabelen wordt geregistreerd in het huisartseninformatiesysteem MicroHIS van DJI. Vanuit MicroHis ontsluit DJI 

(wekelijks indien nodig) de data over de vaccinatie naar het RIVM (CIMS). 

 

BRBA 

De vaccinatie van een beperkte groep DJI-medewerkers (zij werden tijdens het vaccinatieprogramma door DJI gevaccineerd) is geregistreerd 

in het BRBA-systeem, een webtool van VWS. De gegevens van DJI-medewerkers zijn niet vastgelegd in DJI-systemen of in P-Direkt.  
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Uitgifte coronabewijzen via CoronaCheck-app of -website 
Het uitgeven van coronabewijzen gebeurt voor het grootste deel van de Nederlandse bevolking via de CoronaCheck-app en CoronaCheck-

website. Voor burgers die toestemming gaven om hun gegevens met het RIVM te delen, dus om geregistreerd te worden in CIMS,  en van wie 

de gegevens ook goed zijn aangekomen en verwerkt, wordt het coronabewijs via de app of de website uitgegeven.  

 

In een aantal gevallen is uitgifte van een coronabewijs via de app en de website niet mogelijk: 

 de persoon gaf geen toestemming om zijn/haar gegevens te delen met het RIVM en is om die reden niet geregistreerd in CIMS; 

 de gegevens van de persoon staan om een andere reden niet of niet correct in CIMS; 

 de persoon heeft geen burgerservicenummer; 

 de persoon maakte eerder COVID-19 door en is daarna 1x gevaccineerd. Volgens het één-prik-beleid na doorgemaakte COVID-19 is deze 

persoon dan volledig gevaccineerd. Echter, deze prik wordt niet als volledige vaccinatie geregistreerd in CIMS (het RIVM mag geen data 

verkrijgen over doorgemaakte infecties), waardoor de CoronaCheck app en de -website een dergelijke vaccinatie niet ophalen als een 

volledige vaccinatie (tenzij de positieve test bij de GGD staat geregistreerd). Daardoor kan in een dergelijk geval geen vaccinatiebewijs 

worden afgegeven via de app of de website. 

 

Is uitgifte via app of website niet mogelijk? Dan via HKVI 
Als de uitgifte van een coronabewijs via de app of de website niet kan, is het uitgangspunt dat de burger teruggaat naar de uitvoerder die de 

vaccinatie heeft gezet. De zorgverlener die de vaccinatie heeft gezet, geeft dan een papieren bewijs van volledige vaccinatie uit. Voor 

justitiabelen en personeel dat door DJI is gevaccineerd, betekent dit dat zij een coronabewijs kunnen opvragen bij de afdeling zorg waar zij 

gevaccineerd zijn. Hun gegevens zijn immers niet geregistreerd in CIMS, maar in MicroHis (justitiabelen) of BRBA (DJI-medewerkers). 

 

De vaccinatieverantwoordelijke arts van de afdeling zorg van DJI of zijn gemachtigde zorgmedewerker kan in HKVI een coronabewijs 

genereren voor de justitiabele of de DJI-medewerker. Ook is het mogelijk om via HKVI een bewijs voor een negatieve coronatest of een 

bewijs van herstel na COVID-19 uit te geven. Voor alle coronabewijzen geldt dat deze worden afgegeven onder de verantwoordelijkheid van 

de arts van de afdeling zorg. De arts kan een medewerker machtigen tot het afgeven van coronabewijzen. 

 

Als blijkt dat gegevens van de aanvrager niet correct zijn vermeld, moeten deze worden aangepast in de bronsystemen (MicroHis) en in CIMS 

(als iemand daar toestemming voor heeft gegeven). Hoe je onjuiste gegevens corrigeert, vind je in de handleiding op  

 

Wie hebben toegang tot HKVI? 

Bij DJI krijgen degenen met een BRBA-account toegang tot HKVI. Dat zijn de vaccinatieverantwoordelijke arts en de medewerkers die 

gemachtigd zijn voor de  registratie van de vaccinaties. Met hun bestaande BRBA-wachtwoord en  tweestapsverificatie kunnen zij inloggen in 

HKVI. 

 

Het beheer van de BRBA-accounts is belegd bij de Directie informatievoorziening van DJI. 

 

Heb je vragen? 
Heb je vragen over het inloggen in het HKVI-systeem? Neem dan contact op met de BRBA helpdesk: e-mail of telefoon: 

 overige vragen mail je met i  

 

Meer informatie 
Op vind je handleidingen en documenten met aanvullende informatie.
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Veelgestelde vragen over het coronavirus  

 
Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen die betrekking hebben op jou en je werk bij DJI. 
De meest recente wijzigingen/nieuwe Q&A's zijn met geel gemarkeerd. 

 

Gezondheid 
 

 
Wanneer word ik als immuun beschouwd? 
Je wordt als immuun beschouwd als je: 
 meer dan 14 dagen geleden de vaccinatieserie hebt afgerond 
 COVID-19 hebt doorgemaakt en 1 vaccinatie hebt ontvangen 
 minder dan 6 maanden geleden COVID-19 hebt doorgemaakt 
 

Het woord 'immuun' betekent hier dat je nog beperkt vatbaar bent voor infectie met het coronavirus en dat 

er dus nog een kleine kans bestaat dat je ziek wordt na een besmetting. De kans is klein dat je 

besmettelijk wordt voor een ander na contact met een besmettelijk persoon.  
 
 
Welke soorten contacten worden onderscheiden rond een positief getest persoon?  

Contacten worden onderscheiden in drie categorieën. Categorie 1 contacten lopen het grootste risico 

besmet te worden. 

 categorie 1 contacten hebben een positief geteste huisgenoot 

 categorie 2 contacten hebben een positief getest nauw contact. Dit zijn personen met: 

a. cumulatief langer dan 15 minuten (binnen 24 uur) contact op minder dan 1,5 meter afstand met een 

positief getest persoon tijdens zijn/haar besmettelijke periode.  

b. een hoogrisicoblootstelling aan een positief getest persoon, bijvoorbeeld hoesten en spugen in het 

gezicht of direct fysiek contact. 

c. een melding vanuit de CoronaMelder app. 

 categorie 3 contacten hebben een positief getest niet-nauw contact. Dit zijn contacten die: 

a. langer dan 15 minuten contact hadden met de positief geteste persoon op meer dan 1,5 meter 

afstand. 

b. minder dan 15 minuten contact hadden met de positief geteste persoon op minder dan 1,5 meter 

afstand, waarbij geen sprake was van een hoogrisicoblootstelling. 
 
Ik ben immuun. Wanneer moet ik thuisblijven?  
   
1. Als je één of meer van de onderstaande klachten hebt, moet je in thuisisolatie en je laten testen: 

a. verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen 
b. keelpijn, schorre stem 
c. hoesten 
d. kortademigheid, benauwdheid, pijn bij ademhalen 
e. verhoging of koorts, koude rillingen 
f. plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 
g. algehele malaise, vermoeidheid, verlies eetlust 
h. algehele pijnklachten 
 
Klachten die ook veel voorkomen en waarbij testen moet worden overwogen: 
i. (ongewone) hoofdpijn, spierpijn, pijn in de ogen 
j. duizeligheid, prikkelbaarheid, verwardheid 
k. diarree, overgeven, misselijkheid  
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2. Als je in afwachting bent van een testuitslag van jezelf wegens klachten (thuisisolatie). 
 

3. Als je positief getest bent (thuisisolatie). 
 
4. Als je klachten hebt van koorts en benauwdheid maar de testuitslag negatief was. 
 
Ik ben niet-immuun. Wanneer moet ik thuisblijven?  
   
1. Als je één of meer van de onderstaande klachten hebt, moet je in thuisisolatie en je laten testen: 

a. verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen 
b. keelpijn, schorre stem 
c. hoesten 
d. kortademigheid, benauwdheid, pijn bij ademhalen 
e. verhoging of koorts, koude rillingen 
f. plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 
g. algehele malaise, vermoeidheid, verlies eetlust 
h. algehele pijnklachten 

 
Klachten die ook veel voorkomen en waarbij testen moet worden overwogen: 
i.  (ongewone) hoofdpijn, spierpijn, pijn in de ogen 
j. duizeligheid, prikkelbaarheid, verwardheid 
k. diarree, overgeven, misselijkheid  

 
2. Als je een bericht hebt ontvangen van de CoronaMelder app dat je in de buurt bent geweest van een 

besmet persoon (categorie 2 contact) moet je in quarantaine en je op dag 5 laten testen. 
 

3. Als je in afwachting bent van een testuitslag van jezelf (thuisisolatie). 
 
4. Als een huisgenoot coronaklachten én koorts en/of benauwdheid heeft of als je huisgenoot 

coronaklachten ontwikkelt binnen 10 dagen na contact met een positief getest persoon en je in 
afwachting bent van de testuitslag van je huisgenoot (quarantaine). 

 
5. Als je positief getest bent (thuisisolatie). 
 
6. Als een huisgenoot (categorie 1) of iemand met wie je nauw contact (categorie 2) hebt gehad positief 

getest is, moet je in thuisquarantaine. 

 
7. Als je klachten hebt van koorts en benauwdheid maar de testuitslag negatief was. 
 
8. Als je bent teruggekeerd uit een land/gebied met een zeer hoog risico op COVID-19 moet je in 

quarantaine. 
 
Ik heb klachten en ben positief getest. Wanneer mag ik uit isolatie en weer werken?  
Een medewerker met klachten die positief is getest, blijft in thuisisolatie tot minimaal 7 dagen na de start 
van de klachten EN hij/zij ten minste 24 uur klachtenvrij is. Klachtenvrij betekent: geen koorts, geen 
diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid, geen hoesten. Moeheid 
en reuk- en smaakverlies spelen geen rol bij de definitie van klachtenvrij. Voor positief geteste 
medewerkers met een ernstig verminderde weerstand duurt de isolatie minstens 14 dagen en bepaalt de 
GGD of behandelend arts wanneer de isolatie kan worden opgeheven. 
 
Ik heb geen klachten en ben positief getest. Wanneer mag ik uit isolatie en weer werken? 

Een positief geteste medewerker zonder klachten, moet in thuisisolatie en mag niet werken.  

Een immune medewerker mag 72 uur na de testafname uit isolatie als hij/zij dan nog steeds geen klachten 

heeft.   

Een niet-immune medewerker mag 5 dagen na de testafname uit isolatie als hij/zij dan nog steeds geen 

klachten heeft. 

 

Adviseert DJI medewerkers de zelftest te gebruiken? 

Niet-immune medewerkers die niet thuis kunnen werken wordt nog steeds geadviseerd twee keer per 

week de zelftest te doen.  

Immune medewerkers wordt geadviseerd de zelftest niet meer te gebruiken.  
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Ik heb milde klachten en de PCR- of antigeensneltest is negatief. Mag ik werken?  
Medewerkers met milde klachten (in ieder geval geen koorts en/of benauwdheid) en een negatieve PCR-
(dus niet de antigeensneltest) mogen werken. Dit geldt niet als de geteste niet-immune medewerker in 
quarantaine is vanwege een positief getest contact. Dan moeten de richtlijnen voor medewerkers met een 
positief getest contact gevolgd worden. 
 
Ik heb klachten van koorts en/of benauwdheid en de PCR-test is negatief. Mag ik werken? 
Medewerkers met ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) blijven thuis tot de klachten over zijn, ook 
als de PCR-test negatief is. Als de klachten aanhouden of verergeren, moet de medewerker zich opnieuw 
laten testen.  
 
Ik werk in een justitiële inrichting en/of ik werk met justitiabelen. Ik heb geen klachten en heb 
contact gehad met een positief getest persoon. Moet ik in quarantaine en mij laten testen?  
 
A. Immune medewerker met categorie 1, 2 en 3 contacten  
 je hoeft niet in quarantaine 
 je laat je testen op dag 5 door de GGD 
 je draagt tijdens het werk continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR t/m dag 10, ook als de 

testuitslag op dag 5 negatief is.  
 als er geen besmettingen gevonden zijn onder categorie 1 en 2 contacten, hoeft een immune 

medewerker met categorie 3 contacten zich niet te laten testen op dag 5.  
 
B. Niet-immune medewerker met categorie 1 contact  
 je moet in quarantaine 
 je laat je direct en op dag 5 testen bij de GGD 
 bij een negatieve test op dag 5 mag je weer werken als je tijdens het werk continu een chirurgisch 

mondneusmasker type IIR draagt t/m dag 10 
 
C. Niet-immune medewerker met categorie 2 contact 
 je moet in quarantaine 
 je laat je testen op dag 5 door de GGD 
 bij een negatieve test op dag 5 mag je weer werken als je tijdens het werk continu een chirurgisch 

mondneusmasker type IIR draagt t/m dag 10 
 
D. Niet-immune medewerker met categorie 3 contact 
 je hoeft niet in quarantaine 
 je laat je testen op dag 5 door de GGD tenzij er in het onderzoek onder de categorie 1 en 2 contacten 

geen besmettingen zijn gevonden 
 je draagt tijdens het werk continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR t/m dag 10 
 
Ik ben niet werkzaam in een justitiële inrichting en/of werk niet met justitiabelen. Ik heb geen 
klachten en heb contact gehad met een positief getest persoon. Moet ik in quarantaine en mij 
laten testen?  

 

A. Immune medewerker met categorie 1 (huisgenoot) contact 
 je hoeft niet in quarantaine en blijft thuiswerken t/m dag 10* 

 je laat je testen op dag 5 door de GGD 

 

B. Immune medewerker met categorie 2 (nauw) contact 
 je hoeft niet in quarantaine en blijft thuiswerken t/m dag 10* 

 je hoeft je niet te laten testen 

 

C.  Niet-immune medewerker met categorie 1 (huisgenoot) contact 
 je moet in quarantaine en blijft thuiswerken 

 je laat je direct en op dag 5 testen door de GGD 
 bij een negatieve test op dag 5 mag je uit quarantaine, maar je moet thuis blijven werken t/m dag 

10* 

 

D.  Niet immune medewerker met categorie 2 (nauw) contact 
 je moet in quarantaine en blijft thuiswerken 

 je laat je testen op dag 5 door de GGD 
 bij een negatieve test op dag 5 mag je uit quarantaine, maar moet je thuis blijven werken t/m dag 

10* 
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E.  Immune en niet-immune medewerker met categorie 3 (niet-nauw) contact 
 je hoeft niet in quarantaine, maar blijft thuiswerken t/m dag 10* 

 je hoeft je niet te laten testen 
 
*In principe geldt op dit moment voor alle DJI-medewerkers die thuis kunnen werken, dat zij zoveel 
mogelijk thuiswerken. Dus ook na dag 10, als een van bovenstaande situaties op jou van toepassing is. 
 
BELANGRIJK!!! 
Neem in alle bovenstaande situaties contact op met je leidinggevende. Bespreek met je leidinggevende de 
mogelijkheden van thuiswerken. Als thuiswerken niet kan, krijg je bijzonder verlof voor de periode waarin 
je thuis moet blijven. Volg de adviezen van de GGD op. 
 
Als ik thuisblijf omdat ik ziekteverschijnselen heb en ik word getest op besmetting met het 

coronavirus, ben ik dan verplicht dit te melden aan mijn leidinggevende? 
Nee. Je leidinggevende mag niet vragen wat je precies hebt als je thuisblijft omdat je 
ziekteverschijnselen hebt. Zo is het wettelijk geregeld. Maar je mag het natuurlijk wel zelf vertellen als 
het gaat om een mogelijke besmetting met het coronavirus. Héél graag zelfs, zeker als je in een 
justitiële inrichting werkt. Want in een gesloten setting zijn de gevolgen van een besmetting met corona 
groot, voor zowel de veiligheid in de inrichting als de gezondheid van anderen. Het kan immers niet 
alleen jouw familie/vrienden/kennissen raken, maar ook collega's, gedetineerden en hún 
familie/vrienden/kennissen, waar misschien mensen tussen zitten met een kwetsbare gezondheid. Je 
leidinggevende mag deze informatie niet schriftelijk vastleggen. 
 
Als snel bekend is dat een medewerker in een justitiële inrichting getest wordt op corona, kunnen er 
eerder preventieve maatregelen worden getroffen dan wanneer gewacht moet worden op de testuitslag 
en vervolgens op het bron- en contactonderzoek van de GGD. Belangrijk: als je ervoor kiest je 
leidinggevende te informeren dat je getest wordt, kun je anoniem blijven als je dat wilt. Want ook 
zonder de vermelding van iemands naam kunnen de nodige maatregelen worden getroffen. 
Samengevat: melden is niet verplicht, maar je draagt daarmee wel bij aan de veiligheid én de 
gezondheid van de mensen op jouw locatie. 
 
Ben ik verplicht mij te laten testen als mijn leidinggevende of de GGD dit adviseert?  

Nee. Testen is niet verplicht en gebeurt altijd op vrijwillige basis. Als er sprake is van een substantiële 

uitbraak van COVID-19 in een justitiële inrichting, vormen ook de medewerkers een risico voor het 

doorgeven van een besmetting. DJI heeft de plicht justitiabelen te beschermen tegen COVID-19. DJI 

verwacht daarom van zijn medewerkers dat zij meewerken aan het bron- en contactonderzoek en zich 

indien nodig laten testen.  
 

In het kader van testen van medewerkers op COVID-19 bij dreigende personele krapte, is de volgende 

tekst in de rijksbrede richtlijnen werkgevers sector Rijk van belang:  

"… alleen in uitzonderingssituaties, waarbij de continuïteit van vitale overheidsprocessen in het geding kan 

komen door dreigende personele krapte, is er ruimte voor uitzonderingen. De werkgever formuleert criteria 

(eventueel met benoemen van specifieke functies) wanneer de continuïteit van overheidsdiensten in het 

geding komt en waarbij werknemers ten tijde van quarantaine bij uitzondering wel kunnen werken."  
 
Kan het consequenties hebben als ik een test weiger of mijn vaccinatiestatus of testuitslag 
weiger te delen? 

Ja, dat kan in bepaalde dringende gevallen consequenties hebben. Bijvoorbeeld bij dreigende personele 

krapte voor vitale werkzaamheden of bij een uitbraak van COVID-19 in een justitiële inrichting.  

Als niet kan worden beoordeeld of je kunt worden ingezet voor het werk omdat je geen informatie wilt 

delen of je niet wilt laten testen, kan personele krapte ontstaan en de bedrijfsvoering in gevaar komen.  

Je leidinggevende zal in zo'n geval met je in gesprek gaan en vragen of je de testuitslag en/of 

vaccinatiestatus toch wilt delen met de bedrijfsarts/arbodienst. De leidinggevende kan dan aan de 

bedrijfsarts/arbodienst vragen of het verantwoord is om je toe te laten tot het werk. Als je dat ook weigert, 

zul je 10 dagen in quarantaine moeten. De eerste vijf dagen van de quarantaine zijn voor rekening van 

DJI. De extra vijf dagen die je langer thuis in quarantaine moet blijven omdat je weigert een coronatest te 

ondergaan of informatie te delen, is wel voor eigen rekening. Je hebt over die extra dagen geen recht op 

loon. Je kunt voor deze dagen ook vakantieverlofdagen opnemen. De inhoud van het gesprek wordt door 

de leidinggevende schriftelijk vastgelegd, voor gezien/akkoord getekend en aan je overhandigd.  
 
Kan ik naar mijn werk als ik behoor tot een risicogroep voor een coronavirusinfectie? 
Om veilig en gezond te kunnen werken, is het van extra belang om aandacht te besteden aan het 
zorgvuldig opvolgen van de bestaande hygiënerichtlijnen en protocollen. Het uitgangspunt is dat zoveel 
mogelijk moet worden voorkomen dat het werk een nadelige invloed heeft op je gezondheid. Er zijn 
momenteel situaties denkbaar waarin het werk wél een verhoogd gezondheidsrisico voor jou oplevert. 
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Kwetsbare medewerkers hebben recht op extra bescherming. Ga in overleg met je leidinggevende en 
beoordeel samen of er extra bescherming nodig is binnen jouw huidige werkzaamheden. Een kwetsbare 
werknemer moet als er een verhoogd gezondheidsrisico speelt, worden vrijgesteld van werkzaamheden 
waarbij blootstelling mogelijk is aan COVID-19-positief geteste patiënten of voor COVID-19-verdachte 
personen. Ben je niet zeker over je medische situatie, neem dan samen met je leidinggevende contact 
op met de bedrijfsarts. Zie . 
 
Kan ik naar mijn werk als mijn partner behoort tot een risicogroep voor een 
coronavirusinfectie?  
Je helpt je partner door zelf het risico op een besmetting zo klein mogelijk te houden. Dit doe je door je 
te laten vaccineren, de algemene hygiënerichtlijnen te volgen en contacten met anderen te beperken. 
Overleg met je leidinggevende over aanpassing van werkzaamheden die het risico op een besmetting 
mogelijk verhogen.  

Ik ben zwanger. Kan ik naar mijn werk?  
Je kunt gewoon naar je werk. Geef bij je leidinggevende aan dat je zwanger bent. Je moet niet ingezet 
worden bij de zorg voor een (mogelijk) besmette justitiabele. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat 
het krijgen van een coronavirusinfectie tijdens de zwangerschap tot een verhoogd risico op 
aangeboren afwijkingen of tot een ernstig beloop van de infectie bij de zwangere zelf leidt. Het RIVM 
adviseert alle zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren met een mRNA-vaccin; dit zijn de 
vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. 

Met wie kan ik bellen als ik tegen iemand aan wil praten tijdens de coronacrisis? 

Gespecialiseerde maatschappelijk werkers van  bieden je op werkdagen van  

08.00-20.00 uur een luisterend oor en geven je tips en adviezen. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer  

088-3713710. 

 

Helpt de griepprik tegen corona?  

Nee. De griepprik biedt geen extra bescherming tegen COVID-19. Wil je meer weten over de griepprik en 

het vaccinatiebeleid van DJI? Kijk dan op onze intranetpagina . 

 

Quarantaine en isolatie 

Wat is thuisquarantaine of quarantaine op cel? 
We spreken van quarantaine als iemand die geen klachten heeft, tijdelijk thuis of op cel moet blijven 
omdat hij/zij mogelijk besmet is. De persoon moet tijdens deze periode met zo min mogelijk mensen 
in contact komen. Deze maatregel kan door de GGD worden opgelegd als bijvoorbeeld een huisgenoot 
besmet is of als de uitslag van het onderzoek nog niet bekend is. De quarantaine duurt bij een 
persoon zonder klachten maximaal 10 dagen. De GGD adviseert over welke maatregelen moeten 
worden genomen. 

Wat is isolatie? 
Een persoon wordt in isolatie geplaatst als een persoon bewezen besmet is of als er een hoge verdenking 
bestaat dat de persoon ziek is door het coronavirus. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand koorts en 
luchtwegklachten heeft en de laatste weken verbleef in een risicogebied of een zieke huisgenoot heeft. 
Door isolatie wordt voorkomen dat anderen besmet raken. Mensen kunnen afhankelijk van de ernst van de 
klachten thuis (justitiabelen ook op cel) of in een ziekenhuis in isolatie verblijven. De isolatie eindigt 
minimaal 7 dagen na de start van de klachten én de persoon tevens ten minste 24 uur klachtenvrij is.  
Voor medewerkers die geen klachten hebben en zonder klachten blijven, eindigt de isolatie 5 dagen na de 
testafname. Positief geteste medewerkers met een ernstig verminderde weerstand blijven minimaal 14 
dagen in isolatie. De GGD of behandelend arts bepaalt dan wanneer de isolatie kan worden opgeheven. 

 

Vaccinatie 

Hoe weet ik of ik door DJI of door mijn eigen huisarts wordt gevaccineerd?  
DJI heeft een deel van de medewerkers gevaccineerd. Medewerkers worden nu via de GGD gevaccineerd. 
Alleen als er vaccins in een aangebroken flacon overblijven, kunnen medewerkers hier nog mee 
gevaccineerd worden. 
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Hoe wordt mijn vaccinatie door DJI geregistreerd?  
Als je bij DJI gevaccineerd wordt, dan registreert de medische dienst (de verpleegkundige of de arts) de 
vaccinatiegegevens (zoals de naam van het vaccin, het batchnummer van het vaccin, de datum van de 
eerste vaccinatie en de tweede, je naam en je BSN-nummer) in het registratiesysteem BrBA van VWS. Er 
wordt niets geregistreerd in een DJI-systeem of in P-Direkt. Je kunt ook toestemming geven voor het delen 
van jouw gegevens met het RIVM voor landelijk onderzoek. Als je hier geen toestemming voor geeft, 
worden jouw gegevens geanonimiseerd in het VWS-systeem gezet, zodat ze niet tot jou te herleiden zijn.  

 
Als je toestemming hebt gegeven, kun je - net als iedere burger - je vaccinatiegegevens vanaf half april 
2021 bekijken via MijnRIVM. Eventueel kun je je gegevens via je DigiD weer laten verwijderen of 
aanpassen. Als je niet bent gevaccineerd of geen toestemming voor het delen van de informatie hebt 
gegeven, wordt er dus ook niets op naam geregistreerd.  
 
Gebruikt DJI mijn persoonsgegevens voor de vaccinatie? 
DJI legt alleen je naam en de datum vast voor de 2e vaccinatie en vernietigt daarna alle gegevens.  
 
Zijn mijn gegevens veilig bij VWS/RIVM? 
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier toezicht op.  
 
Ik laat mij vaccineren door mijn eigen huisarts/GGD. Moet ik dit melden bij DJI? 

Nee, dat hoef je niet te doen.  
 
Kan DJI mij verplichten mij te laten vaccineren? 
Vaccineren is geen verplichting. Wel stimuleert DJI de mogelijkheid om je te laten vaccineren.  
 

Ik heb me laten vaccineren, krijg ik een vaccinatiebewijs? 

Als je gevaccineerd bent, krijg je een vaccinatieregistratiekaart. Op deze kaart worden je naam en 

geboortedatum geschreven. En bij het 1e en 2e vaccinatiemoment wordt er een sticker op geplakt met 

daarop het vaccin dat je hebt gekregen en het batchnummer van het vaccin. 

 

Ik ben gevaccineerd, moet ik mij nog steeds aan de algemene coronaregels houden? 

Ja. Er wordt geen verschil gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen in Nederland. 

 

Niet-medische mondkapjes 

Wanneer moeten DJI-medewerkers een niet-medisch mondkapje dragen in een justitiële 

inrichting? 

Het dragen van een niet-medisch mondkapje is in alle justitiële inrichtingen verplicht voor medewerkers op 

plekken waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Het is aan de directeur om te beoordelen waar 

dat in de justitiële inrichting het geval is. De directeur besluit op grond hiervan in welke ruimtes er een 

mondneusmasker moet worden gedragen. Een niet-medisch mondmasker mag een papieren of stoffen 

mondmasker zijn en kan dus ook een in-Made mondmasker zijn. 
 

Mag ik een faceshield dragen in plaats van een niet-medisch mondkapje?  
Een faceshield geldt in beginsel niet als een alternatief voor een mondkapje. Je mag alleen een faceshield 

dragen als: 
 je vanwege een beperking of ziekte geen mondmasker kunt dragen of 
 het mondmasker de bejegening van een justitiabele ernstig belemmert en 
 de veiligheid van de drager, bij mogelijk geweld, voldoende gegarandeerd is 

Waar vind ik informatie over het gebruik van niet-medische mondkapjes? 
Informatie over hoe je een niet-medisch mondkapje gebruikt, vind je op rijksoverheid.nl. 
 
Moeten bezoekers een niet-medisch mondkapje dragen in een justitiële inrichting? 
Het dragen van een niet-medisch mondkapje door bezoekers is in alle justitiële inrichtingen verplicht op 
plekken waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Voor bezoekers van 13 jaar en ouder betekent dit 
dat zij verplicht een niet-medisch mondkapje moeten dragen tijdens het bezoek aan een justitiële inrichting 
bij de toegangscontrole en tijdens de route naar en van de bezoekersruimte. In de bezoekersruimte mag het 
mondkapje af als de bezoeker zit. De directeur van een justitiële inrichting is altijd bevoegd hiervan af te 
wijken omwille van de veiligheid of gezondheid van de mensen in de inrichting. Op de  

 staat welke specifieke bezoekinformatie geldt voor die locatie. 
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Moeten justitiabelen een niet-medisch mondkapje dragen in een justitiële inrichting? 

Het dragen van een niet-medisch mondkapje is tot nader bericht in alle justitiële inrichtingen verplicht voor 

justitiabelen op plekken waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Als 1,5 meter afstand houden wel 

mogelijk is, mogen justitiabelen zelf bepalen of zij een mondkapje willen dragen.  

 

Voor justitiabelen met psychiatrische problematiek geldt dat de directeur van de justitiële inrichting bepaalt 

of en wanneer deze justitiabelen een mondkapje moeten dragen. 

 
De directeur van een justitiële inrichting kan besluiten van het bovenstaande af te wijken. Hij kan 
justitiabelen verbieden een mondkapje te dragen als dat nodig is in verband met de veiligheid, 
leefbaarheid en/of zorg en behandeling van justitiabelen. Hij kan het ook verbieden als de veiligheid van 
medewerkers in het geding is. Dat is bijvoorbeeld bij een dreigende situatie, als identificatie van 
justitiabelen van belang is of bij een afdeling voor justitiabelen met beheersproblematiek.  
De directeur kan justitiabelen ook verplichten een mondkapje te dragen omwille van de gezondheid en 
leefbaarheid van justitiabelen en medewerkers, bijvoorbeeld als er sprake is van (mogelijke) 
besmettingen. 

 

De niet-medische mondkapjes voor justitiabelen worden door DJI verstrekt. 
 

Wordt er tijdens het vervoer van justitiabelen een mondkapje gedragen? 
Ja. Alle DV&O-medewerkers en justitiabelen dragen een mondkapje tijdens transporten. DV&O-
medewerkers kunnen via een uitgifteformulier mondkapjes aanvragen. Dat uitgifteformulier is te vinden op 
het lokale intranet van DV&O. Daar staat ook het informatieblad 'gebruik wasbare mondkapjes' voor 
DV&O'ers.  
 
Hoe zit het met het dragen van niet-medische mondkapjes door DJI'ers bij landelijke diensten 

en hoofdkantoor? 
Medewerkers van de landelijke diensten (met uitzondering van DV&O) en hoofdkantoor werken veelal 
thuis. Alleen als zij daarvoor toestemming hebben van hun leidinggevende, mogen zij op afgesproken 
tijden op kantoor werken. Op kantoor houden ze 1,5 meter afstand en hoeven zij geen mondkapje te 
dragen. Tijdens de reis met het openbaar vervoer dragen zij verplicht een niet-medisch mondkapje. Voor 
het betreden van een publieke binnenruimte van een DJI-locatie, geldt het dringend advies een mondkapje 
te dragen. Denk dan bijvoorbeeld aan het dragen van een niet-medisch mondkapje op het moment dat je 
het atrium van het hoofdkantoor aan de Turfmarkt in Den Haag betreedt. 

 

Werkzaamheden 

Wat gebeurt er als er geen werk meer voor mij is? 
Dit is een risico voor DJI, niet voor jou. Je leidinggevende kan wel met jou afspraken maken om tijdelijk  
andere werkzaamheden te verrichten op een andere locatie. 
 

Kan DJI mij andere werkzaamheden opdragen? 
Ja, dat kan binnen de grenzen van het instructierecht van de werkgever en goed werkgeverschap en 
werknemerschap. 
 
Kan DJI mij opdragen om op een andere locatie te werken? 
Ja, dit kan binnen de grenzen van het instructierecht van de werkgever en goed werkgeverschap en 
werknemerschap. 

 

Werktijden en verlof 

Ik werk parttime. Kan DJI mij fulltime inzetten?  
Je leidinggevende kan met jou overleggen of je tijdelijk meer uren wilt werken en afspreken om de uren 
op een later moment weer terug te nemen. 
 
Ik werk fulltime. Kan DJI mij laten overwerken? 
Het is mogelijk dat DJI jou opdraagt om over te werken. 
  
Kan DJI mijn verlof intrekken? 
DJI mag verleend vakantieverlof alleen intrekken voor een zwaarwegend bedrijfsbelang. Je 
leidinggevende moet dit altijd eerst met je bespreken. Als het verleende vakantieverlof daadwerkelijk 
wordt ingetrokken, moet DJI de schade vergoeden die je hiervan ondervindt. 
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Kan ik mijn verlof intrekken?  
Je kunt je vakantie wijzigen/intrekken, tenzij de bedrijfsvoering daardoor ernstig wordt verstoord. Houd 
er wel rekening mee dat je de jaarlijkse wettelijke vakantie-uren kunt opnemen in het jaar waarin het 
recht daarop is ontstaan en in het daaropvolgende jaar. De IKB-uren (bovenwettelijke vakantie-uren) 
kun je laten uitbetalen of toevoegen aan het IKB-spaarverlof. 
 
Kan DJI mijn PAS-aanvraag afwijzen?  
DJI mag een PAS-aanvraag afwijzen als de bedrijfsvoering ernstig wordt verstoord. Daarbij kijkt DJI ook 
naar de lange termijn. Als een PAS-aanvraag voor de korte termijn slecht uitkomt, kan je leidinggevende 
met jou overleggen om de PAS vanwege het Corona-virus enige weken later te laten ingaan. 
 
Ik maak gebruik van de PAS-regeling. Kan DJI de opname van de PAS-uren tijdelijk 
stopzetten? 
DJI kan met jou afspreken om enige tijd geen of minder PAS-uren op te nemen en dit op een later 
moment in te halen. 

 

Veilig werken 

Wanneer moeten medewerkers van DJI persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken? 
De Arbowet stelt dat wanneer het werk niet op een veilige manier kan worden georganiseerd, er in 
bepaalde situaties persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn. In zo'n situatie is de werkgever 
verplicht om deze ter beschikking van de werknemer te stellen. De werknemer is dan vervolgens verplicht 
om deze middelen op de juiste manier te gebruiken. Als het gaat om Covid-19 volgt DJI de richtlijnen van 
het RIVM. Medisch personeel en medewerkers die in contact komen met een (mogelijk) besmette 
justitiabele gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschreven in het  

. Verder gebruiken medewerkers die binnenkomende justitiabelen moeten controleren en 
visiteren, waarbij er dus fysiek contact is, ook persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarmee kunnen we de 
grootste risico's op besmetting indammen. 
 
Medisch personeel en medewerkers die in contact komen met een (mogelijk) besmette justitiabele 
gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschreven in het  

 Verder gebruiken medewerkers die binnenkomende justitiabelen moeten controleren en 
visiteren, waarbij er dus fysiek contact is, ook persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarmee kunnen we de 
grootste risico's op besmetting indammen. 

Kan ik een opdracht weigeren als ik niet de voorgeschreven beschermingsmiddelen krijg? 
Op basis van de Arbo-wetgeving mag personeel niet worden opgedragen zonder afdoende 
bescherming contact te hebben met besmette (of van besmetting verdachte) justitiabelen. 

Kan ik veilig een ruimte in gaan waar iemand met het coronavirus geweest is om deze 
schoon te maken? 
Je kunt de ruimte waar een patiënt verbleef zonder mondneusmasker in gaan nadat de ruimte 30 
minuten goed is geventileerd. Raak niets aan in die ruimte totdat je wegwerphandschoenen hebt 
aangetrokken en ga dan pas schoonmaken. Gebruik ten minste een chirurgisch mondmasker type IIR 
en handschoenen als je de ruimte binnen 30 minuten moet betreden. 

Kan het virus zich via het ventilatiesysteem verspreiden? 

Een ziek persoon kan door hoesten en niezen kleine druppeltjes met het virus in de lucht verspreiden. 
Deze druppeltjes blijven niet lang in de lucht zweven maar dalen snel neer. Hoe zieker iemand is, hoe 
meer virus iemand kan verspreiden. Er is geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven 
en zich via een buizensysteem kan verspreiden. 

Kan het nieuwe coronavirus zich via de lucht verspreiden? 
Een patiënt met het coronavirus hoest en niest het virus in kleine druppeltjes via neus en mond de 
lucht in. Deze druppeltjes blijven slechts kort in de lucht zweven en dalen snel neer. Er is nog geen 
bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven en zich zo kan verspreiden. 

Kun je besmet raken met het nieuwe coronavirus door het aanraken van een oppervlak? 
Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om 'in leven te blijven' en zich te kunnen delen. Buiten het 
lichaam kan het virus maar kort overleven. Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld het soort oppervlak, de 
temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde 
materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. 
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De kans dat je besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet 
helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam. In 
het algemeen raden we je aan om regelmatig je handen te wassen. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, 
kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. 

Heeft sproeien met desinfectiemiddel zin?  
Een patiënt met het coronavirus hoest en niest het virus in kleine druppeltjes via neus en mond de 
lucht in. Het virus kan slechts kort overleven buiten het lichaam. Sproeien met desinfectiemiddel in de 
openbare ruimte heeft daarom weinig zin. 

Ik/mijn partner is (hoog)zwanger. Ik maak mij zorgen.  
Een zwangere vrouw is niet extra vatbaar voor het virus. We zien dat de ziekte hetzelfde verloopt als bij 
vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren 
afwijkingen door infectie met dit virus. Informatie hierover vind je ook op de website van het RIVM. 

Waarom staat er niet overal handalcohol of desinfecterende gel? 
DJI volgt de RIVM richtlijnen. Handen wassen doe je met stromend water en vloeibare zeep. 
Handalcohol of alcoholgel gebruik je alleen als er geen gelegenheid is om je handen met water en 
zeep te wassen. Als je handen zichtbaar of voelbaar vuil zijn, moet je je handen altijd (eerst) met 
water en zeep wassen. Dus als je je neus hebt gesnoten en je hebt geen water, zeep en handdoek in 
de buurt, dan kun je handalcohol of alcoholgel gebruiken. 
 

BHV-bezetting 
 

Is er voldoende BHV-bezetting?  
Per dag wordt het aantal medewerkers en BHV'ers bekeken. Dit in verband met voldoende bezetting 
van het aantal BHV'ers. Er zijn op dit moment voldoende allround BHV'ers op de locaties van DJI. De 
veiligheid bij een calamiteit is daarmee gegarandeerd. 
 

Schadevergoeding 
 

Ik ga toch werken, omdat mijn vakantiereis is geannuleerd. Is DJI verplicht mijn kosten te 

vergoeden?  

DJI is alleen verplicht schade te vergoeden als DJI je vakantie vanwege een zwaarwegend bedrijfsbelang 

intrekt of wijzigt. 

 

 

Reizen naar het buitenland 
 

Ik kan niet terugkeren uit een land met een hoog coronarisico. Heb ik dan recht op mijn 

loon? 

Als je reist naar een land waar op het moment van vertrek een hoog coronarisico bestaat en je kunt 

niet terugkeren naar Nederland, dan is deze situatie voor jouw rekening en risico. Je moet dan extra 

vakantie-uren of onbetaald verlof opnemen. Het kan zijn dat je de mogelijkheid hebt om op afstand te 

telewerken; dan kan de opname van extra vakantie-uren of onbetaald verlof achterwege blijven. 

Uiteraard moet voorafgaand aan het op afstand telewerken bij DJI worden geïnformeerd of de 

informatiebeveiliging niet in het geding is. 

 

Als je reist naar een land waar op het moment van vertrek geen hoog corona risico bestaat en je kunt 

vervolgens niet terugkeren van vakantie en je kunt niet telewerken, dan is deze situatie in beginsel voor 

rekening en risico van DJI. Houd dus tijdens je reis steeds de reisadviezen in de gaten. 

 

Ik wil terugkeren of ben teruggekeerd uit een land met een zeer hoog coronarisico en moet 

in quarantaine. Heb ik dan recht op mijn loon? 

Als je reist naar een land waar op het moment van vertrek een zeer hoog coronarisico bestaat en je 

kunt niet terugkeren naar Nederland of je moet bij terugkomst in Nederland in quarantaine, dan is deze 

situatie voor jouw rekening en risico. Je moet dan extra vakantie-uren of onbetaald verlof opnemen.  

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Waarom%20moeten%20Nederlanders
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
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Het kan zijn dat je de mogelijkheid hebt om op afstand te telewerken; dan kan de opname van extra 

vakantie-uren of onbetaald verlof achterwege blijven. Uiteraard moet voorafgaand aan het op afstand 

telewerken bij DJI worden geïnformeerd of de informatiebeveiliging niet in het geding is. 

 

Als je reist naar een land waar op het moment van vertrek geen zeer hoog corona risico bestaat en je 

kunt vervolgens niet terugkeren van vakantie of je moet bij terugkomst in Nederland in quarantaine en 

je kunt niet telewerken, dan is deze situatie in beginsel voor rekening en risico van DJI. Houd dus 

tijdens je reis steeds de reisadviezen in de gaten. 

 
Geldt de 10 dagen thuisquarantaine bij terugkeer uit een gebied met een zeer hoog corona 
risico ook voor DJI personeel?  
Ja, bij terugkeer uit een gebied met een zeer hoog coronarisico moet je 10 dagen in quarantaine en mag je 
alleen thuiswerken. Dit geldt ook als je gevaccineerd bent of voor de terugreis of bij aankomst in 
Nederland een negatieve testuitslag had (wettelijke verplichting). Kun je niet thuiswerken, neem dan 
contact op met je leidinggevende.  
 
Als je klachten krijgt tijdens de thuisquarantaine, laat je dan testen. Heb je 5 dagen na terugkomst in 
Nederland geen klachten, dan kun je een PCR- of antigeensneltest laten doen. Als de testuitslag negatief 
is, hoef je niet langer thuis te blijven en mag je weer werken.  
 
Medewerkers die in justitiële inrichtingen werken en/of met justitiabelen werken mogen na een negatieve 
testuitslag op dag 5 alleen het werk hervatten als zij tot en met 10 dagen na terugkeer uit het risicogebied 
op het werk altijd een chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen en goede handhygiëne toepassen.  

 

Als je in het buitenland woont en als zogenaamde grensarbeider vanuit een gebied met een zeer hoog 

coronarisico werkt bij DJI, geldt voor jou niet het dringende advies om 10 dagen in thuisquarantaine te 

gaan en mag je werken op een DJI-locatie. 

 

Waar vind ik informatie over reizen naar het buitenland? 
Ga je naar het buitenland? Bereid je dan goed voor en informeer jezelf. Bijvoorbeeld op Nederland 

wereldwijd. Als je op deze pagina klikt op 'reisadviezen', vind je alle actuele coronamaatregelen per land 

en wat je moet doen bij terugkeer in Nederland. Landen met een zeer hoog coronarisico vind je op de 

volgende site van de overheid: Quarantaineplicht voor reizigers uit gebied met zeer hoog risico (verplicht 

thuisblijven) | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl  

 

Ken de regels in het land van bestemming, weet waarvoor je verzekerd bent en zorg dat je ook tijdens je 

vakantie steeds op de hoogte blijft, bijvoorbeeld via de reisapp van Buitenlandse Zaken. Het reisadvies kan 

tijdens je verblijf in het buitenland veranderen. Besluit je op vakantie te gaan in het buitenland? Ga dan 

wijs op reis. 

 

 

 

Schoonmaken cel/kamer justitiabele 
 
Hoe moet er worden schoongemaakt? 
Cel/kamer van justitiabele met (verdenking) COVID-19  
De cel/kamer van een justitiabele met (verdenking op) COVID-19 moet - net als in een normale situatie - 
huishoudelijk worden gereinigd. Door het schoonmaken worden zoveel virussen weggehaald, dat de kans 
op besmetting heel klein wordt. Het schoonmaken gebeurt in eerste instantie door de justitiabele zelf. 
Justitiabelen moeten tijdens het schoonmaken handschoenen dragen en na het uittrekken van de 
handschoenen handhygiëne toepassen.  

Als iemand anders dan de justitiabele de cel/kamer schoonmaakt, moet de ruimte eerst minimaal 30 
minuten worden gelucht. Dat kan bijvoorbeeld als de justitiabele aan het luchten is. Ook nu moeten 
handschoenen worden gedragen tijdens het schoonmaken en na het uittrekken van de handschoenen 
moet handhygiëne worden toegepast. 

Gemeenschappelijke doucheruimte 

Het komt voor dat een justitiabele in (thuis)isolatie zit op een eenpersoonscel en buiten de cel gebruik 
moet maken van de douche. De douche moet na gebruik door de besmette justitiabele 30 minuten 
gelucht worden voordat deze weer betreden kan worden door een andere persoon. Vervolgens moet de 
douche huishoudelijk worden gereinigd, waarbij vooral aandacht moet worden besteed aan de 
contactpunten, zoals deurkrukken en kranen.   

https://www.nederlandwereldwijd.nl/
https://www.nederlandwereldwijd.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/in-quarantaine-na-aankomst-in-nederland/quarantaineplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/in-quarantaine-na-aankomst-in-nederland/quarantaineplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/06/03/toch-op-vakantie-ga-dan-wijs-op-reis
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Schoonmaak als cel vrijkomt 
Als een cel/kamer niet langer in gebruik is door de justitiabele met klachten die passen bij een 
coronavirusinfectie, moet de cel/kamer grondig huishoudelijk gereinigd worden met de nadruk op de 
contactpunten, zoals deurkrukken, lichtknoppen en kranen voordat de cel/kamer door een andere 
justitiabele mag worden gebruikt. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen bij schoonmaken 

 Gebruik bij reiniging altijd wegwerphandschoenen 
 Als de ruimte minimaal 30 minuten gelucht is, hoeft er geen mondmasker gedragen te worden. 
 Pas na het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen handhygiëne toe. 

 

Coronabesmet afval 
 
Hoe moeten coronabesmette persoonlijke beschermingsmiddelen worden weggegooid?  

Persoonlijke beschermingsmiddelen die gebruikt zijn bij een positief geteste coronapatiënt moeten 
worden behandeld als besmet ziekenhuisafval. Dit afval moet gescheiden worden afgevoerd in speciaal 
daarvoor bestemde containers of vuilniszakken. Het facilitair team weet op welke manier dit kan en hoe 
de noodzakelijke middelen hiervoor aangeschaft kunnen worden. 

 

Reiskostenvergoeding 
 
Ik reis nu liever niet met het openbaar vervoer. Krijg ik een reiskostenvergoeding als ik met 
eigen vervoer reis?  
Ja, voor het woon-werkverkeer kan in dit geval de lage tegemoetkoming van € 0,09 per kilometer 
worden gedeclareerd. Ook parkeerkosten kunnen worden gedeclareerd. Je regelt dit in P-Direkt. 
 
Wordt mijn vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer gestopt/gewijzigd nu ik 

lange tijd achter elkaar thuis werk? 
Ja. Rijksbreed is afgesproken dat per 1 oktober 2020 de vaste woon-werkverkeervergoeding van 
medewerkers die vanwege de coronacrisis thuiswerken, en dus niet meer reizen, moet worden stopgezet. 
Medewerkers die vanwege de coronacrisis nog wel naar de werklocatie reizen, maar minder dan voorheen, 
moeten de vergoeding aanpassen op de feitelijke situatie. Ze kunnen dan recht hebben op een lagere of 
een incidentele vergoeding. Voor medewerkers die thuiswerken en normaliter met de Shuttelkaart reizen, 
verandert er niets. 
 
Meer informatie over het stopzetten of wijzigen van de vaste reiskostenvergoeding kun je vinden op het 

 

 

 
 

Ondertekening documenten 
 
Wat te doen als het niet mogelijk is om documenten zoals besluiten of overeenkomsten op 
de gebruikelijke manier te ondertekenen door het zetten van een echte handtekening (de 

zogenaamde 'natte handtekening')? 
Uitgangspunt in het schriftelijke verkeer tussen de overheid en een burger is dat documenten worden 
ondertekend. Die ondertekening zorgt er in ieder geval voor dat de afzender van het document 
herleidbaar is. In sommige gevallen is die ondertekening wettelijk vereist en in sommige gevallen mag 
de burger van de overheid verwachten dat er een vorm van ondertekening plaatsvindt (ook als dat 
niet wettelijk is vereist). Wij versturen veel verschillende documenten. Het juridische belang en het 
vereiste (of: noodzaak) van ondertekening verschilt per document. Er zijn binnen het Rijk drie opties 
om een handtekening op documenten, zoals besluiten, brieven, opdrachten of overeenkomsten, te 
plaatsen. Daarnaast is er de optie om - als een andere vorm van ondertekening niet mogelijk is - geen 
handtekening onder een document te plaatsen. Deze opties zijn door uiteengezet in een 

 

5.1.2.i

5.1.2.i



Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel

lottebonenkamp
Getypte tekst
429



Nieuwe huisstijl
Dit jaar is onze huisstijl opgefrist en in een nieuw jasje gestoken.

U zult het wellicht al in de brochures, 
posters of andere informatiedragers 
opgemerkt hebben. Vanaf nu hanteren 
wij de kleuren blauw (twee tinten) en 
paars. De Kabelkrant mag hierin niet 
achterblijven en is qua vormgeving 
daarop aangepast.



Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Aangepast dagprogramma 
3 augustus 2021

Dinsdagmiddag 3 augustus a.s. zullen er tussen 12:30 en 13:45 uur 
geen activiteiten aangeboden worden. De gemiste activiteiten zullen 
deels gecompenseerd worden. 

Deze dag wordt iedereen op ijs getrakteerd en zal er een film worden 
gedraaid.

De medewerkers informeren u over het programma op uw afdeling. 



Mondkapjesplicht

 Binnen onze inrichting is slechts 
33% van de gedetineerden 
gevaccineerd. Dit betekent dat 
wij nog steeds voorzichtig 
moeten blijven. De 
mondkapjesplicht blijft van 
toepassing, zo ook alle andere 
maatregelen, tenzij hier anders 
vermeld wordt. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. Binnen onze inrichting is slechts 33% van de 
gedetineerden gevaccineerd. Dit betekent dat wij nog steeds voorzichtig moeten 
blijven. De mondkapjesplicht blijft van toepassing, zo ook alle andere maatregelen, 
tenzij hier anders vermeld wordt. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, gaat in quarantaine.

� Na vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een antigeensneltest door 
de medische dienst.

� Bij een negatieve uitslag kan de gedetineerde deelnemen aan het reguliere 
dagprogramma.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest op de 
3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee 
of is de testuitslag positief, dan gaat hij in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 september a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, dragen van mondkapjes, 
de inkomstenperiode, het aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



 Na advies van het OMT van DJI is 
besloten om de maatregel van het 72 
uur in quarantaine houden van de 
invoer te verkorten tot 24 uur. 

 De invoer zal gewoon plaatsvinden 
volgens de in- en uitvoerweken en de 
lijst toegestane goederen op cel. Dat 
betekent alleen vogels voor 
gedetineerden in het 
gevangenisregime.

Goederen invoeren

 Vanaf maandag 22 maart 2021 zal er 
voor het invoeren van goederen het 
volgende veranderen. 



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Dit betekent dat de telling in de 
ochtend en het geven van een teken 
van leven door jullie naar de 
beveiliging gaat.

Deze telling zal niet meer 
plaatsvinden rond 7:00 uur, maar 
zal al rond 6:15 uur gebeuren.

Wij gaan ervan uit dat we jullie 
hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.

Teldiensten aangepast

 Vanaf maandag 1 maart 2021 gaat het 
nieuwe dagprogramma in. Ook voor 
het personeel gaat het rooster iets 
veranderen.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.





Coronamaatregelen
Op een paar aanpassingen na, blijven de landelijke coronamaatregelen van kracht. 
Hierover informeerden wij jullie eerder en zetten wij deze nogmaals voor jullie op 
een rij:

: Contactberoepen zoals de kapper, 
de fysiotherapeut en de opticien 
mogen hun werkzaamheden in de 
inrichting hervatten.

: Verloven, behalve verlof om 
humanitaire redenen, worden 
opgeschort gedurende de harde 
lockdown. 

: Ouder-kinddagen worden weer 
opgestart onder bepaalde 
voorwaarden, welke bij de 
casemanager bekend zijn.



Gebruik- en wasinstructie grijze stoffen mondkapjes

- Draag iedere dag een schoon mondkapje.
- Mondkapjesplicht geldt zodra u uw cel verlaat.
- Was uw mondkapje op 60pC met wasmiddel.



Invoeren mondkapjes
In overleg met de Gedeco is besloten dat voor de duur van de mondkapjesplicht de 
gedetineerden eigen mondkapjes mogen in laten voeren. 

Voorwaarden hiervoor zijn:

: Invoeren met de in-/uitvoer week.

: Maximaal 5 mondkapjes per persoon.

: Geen mondkapjes met teksten en/of aanstootgevende opdrukken.



Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Filmpje 
introductie 
5.1.2.i



Nog geen keuze gemaakt?
Heeft u nog geen keuze ingevuld in 
het register? Dit kan alsnog. Bij de 
teamkamer en in de bibliotheek ligt 
voorlichtingsmateriaal en een 
registratieformulier. 

Niets ingevuld?
Als u niets invult, komt bij uw naam 
Geen bezwaar tegen orgaandonatie
te staan.

Donorregister

 De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 
ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
van 18 jaar en ouder die ingeschreven 
is bij een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister komt. In het 
Donorregister legt u vast of u na uw 
overlijden orgaan- en weefseldonor 
wilt zijn.



Nieuwe regels plusprogramma
Per 1 oktober 2020 zijn de regels aangepast voor promoveren en degraderen.

: Het 8stoplichtmodel9 verdwijnt. Gedrag kan als gewenst, ongewenst of 
ontoelaatbaar worden beoordeeld.

: Gewenst gedrag is nodig voor plaatsing in het plusprogramma.

: Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie of geen recht op promotie.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Daarin staan ook voorbeelden 
van gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Bij vragen kunt u bij uw mentor 
of casemanager terecht.



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.



Filmpje 
Wet S&B
5.1.2.i



Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.
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ACTIEPUNT ACTIEHOUDER REALISATIE 
DATUM

BEHAALD 
JA/NEE BIJZONDERHEDEN

285 Dragen mondkapjes medewerkers/justitiabelen Iedereen continu

25-02-21 Er worden meerdere signalen afgegeven over het draaggedrag van mondkapjes in de gehele 
inrichting. Hoe kan en mag er gehandhaafd worden/gesanctioneerd worden?                                          
Advies:  zal dit punt bespreekbaar maken bij de MT leden.04-03-21 actiepunt blijven monitoren 
en op actielijst laten staan.11-03-21LG worden gevraagd zich ook op de plekken des onheils te laten 
zien.18-03-21.Punt blijft staan ter monitoring.25-03-21 extra aandacht nodig, blijft ergenis van het niet 
dragen van mondkapjes door medew. & justitiabelen. voorgesteld wordt dat er per afd. een senior met 
een hesje wordt geplaatst bij de afdelingsdeur, dit om te voorkomen dat justitiabelen zonder 
mondkapje de werkgangen op kunnen lopen. 01-04-21 geen aanvullingen wel op lijst laten staan.15-04-
21 als aandachtspunt op lijst laten staan. 23-04-21 datum realisatie mag op continu worden gezet. 
Ondanks de frustratie worden we gevraagd. 30-04-21 blijven staan op actielijst. 06-05-21 Blijft staan 
op actielijst 03-06-21 er was een mailing binnen gekomen en deze is beantwoord 10-06-21 Actiepunt 
blijft een punt van aandacht!! 17-06-21 persmoment afwachten komende vrijdag. 24-06-21 vrijdag a.s. 
nieuwe maatregelen op rol, afwachten op besluit HK. mondkpajes blijven dragen volgens protocol. 
argument is lage vaccinatie cijfers in onze inrichting, net <35%. 01-07-21 lastig vol te houden.kan er 
afgeschaald worden? Moet nader onderzicht worden. Voor nu richtlijnen DJI blijven hanteren. 08-07-21 
Zie mail  "Mondkapje op!" en de nadruk op de handhaving. 15-07-21; Beleid handhaven 22-07-
21 mondkapjes moeten gedragen blijven worden zoals ook de DJI protocollen aangeven, ook op 
afdelingen. Rapporteren door medewerkers op de werkvloer moet. LG's moeten ook meer hun 
medewerkers uitleggen waarom, hoe en verwijzen naar mail zeer duidelijke mail van  d.d.07-
07-21. 29-07-2021 blijven doen volgens richtlijnen dji

329 Kabelkrant en Beeldkrant info / nieuwsbrief continu

03-06-21 op nemen dat er 5 positieve zelfsneltesten zijn , stukje wekelijkse info HK mbt 8 wk na 
positief geen gebruik van zelfsneltesten noodzakelijk, zelfsneltesten info 10-06-21 Berichten beleid hoe 
om te gaan met vaccinatie personeel.17-06-21 blijft, continu 24-06-21 is actueel waar nodig wordt dit 
veranderd. 01-07-21 aandacht houden voor de mondkapjesregeling 08-07-21 De berichtgeving over 
de mondkapjes werd en wordt nog steed geprenseteerd op de kabelkrant.15-07-21 BZT; 
onduidelijkheid over het toegangsbeleid bezoek. Bij aanvraag BZT zal de gedet. een info blad krijgen 
met tekst en uitleg. Kader bev; personeel portiersloge op de hoogte brengen van controle (snel-) test 
bezoek en de wijze hoe dit moet worden aangeleverd.22-07-21 er zal navraag worden gedaan door 

bij  ivm de aan te leveren tekst (infofolder) t.b.v. de kabelkrant. 29-07-21 er is momenteel 
een storing maar alles staat op de kabelkrant wat afgesproken is.

347 Snelgids

5-8-2021

01-07-21 Er komt de vraag tijdens het overleg om de snelgids op onze site te aan te passen.15-07-21 
 zal bij afwezigheid van  zich hierover ontfermen. 22-07-21  zal dit 

navragenen  evt  met e oppakken 29-07-21  e vragen of de snelgids nog wel 
relevant is t.o.v. alle richtlijnen en de Q&A lijst. Besloten wordt dat de Snelgids komt te vervallen.  
zal deze verwijderen van het intranet,  zal alle actieteamleden informeren dat deze Snelgids komt 
te vervallen.

350 Verduidelijking bezoek/OKD Actieteam 8-7-2021

08.07.21 Ter verduidelijking: Na OKD:  gedetineerde in quarantaine omdat kinderen momenteel de 
grootste besmettingshaard vormen. Na BZT: gedetineerde niet in quarantaine, wel testen conform 
protocol. Geen familie BZT vanwege het aantal bezoekers in een te kleine ruimte en het verhoogde 
risico op besmetting.15-07-21Quarantainebeleid aanhouden en afhankelijk van latere testuitslagen na 
OKD overwegen dit te versoepelen. Eerstvolgende OKD (voor de compagnie) staat gepland op 28 juli 
29-07-21 agenderen voor 5 aug. Familie BZT mag nog niet tot nader order.

353 Oude attentiebeleid aanvragen MT 8-7-2021

8-7-2021 Het MT komt met een besluit hoe om te gaan met de attentiebeleid aanvragen die geen 
doorgang konden vinden ivm de covidmaatregelen.15-07-21 Wat staat gepland kan doorgang vinden 
onder voorbehoud van de Covid ontwikkelingen buiten 22-07-21 loopt nog, zie besluit 352. 29-07-21 
nieuw attentiebeleid in Iprova. Medewerkers welke nog onder het oude attentiebeleid vallen n.a.v. 
Corona moeten worden geinventariseerd, actiepunt al in MKO besproken worden.

 (of een ander aanwezig teamleider),  ( of een ander aanwezig afdelingshoofd).
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358 Personeels tekorten 29-7-2021 29-7-2021  heeft in opdracht van  uitgezocht of er een mogelijkheid is tot verschuiven 
van medewerkers tijdens avondbezoeks momenten. N.a.v. de meegeleverde bijlagen is dit geen optie.

359 Q&A 22 juli allen 29-7-2021 29-07-21  wordt besproken 

360 Protocollen per 22 juli allen 29-7-2021 29-07-21 alle drie de nieuwe protocollen - BCO - uitgifte Coronabewijs- en Beleid medewerkers met 
Covid-19 positief, actie  stukje op intranet om medew. hierop te attenderen.

besluit
ingezonden actiepunt
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Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel
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Nieuwe huisstijl
Dit jaar is onze huisstijl opgefrist en in een nieuw jasje gestoken.

U zult het wellicht al in de brochures, 
posters of andere informatiedragers 
opgemerkt hebben. Vanaf nu hanteren 
wij de kleuren blauw (twee tinten) en 
paars. De Kabelkrant mag hierin niet 
achterblijven en is qua vormgeving 
daarop aangepast.



Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Aangepast dagprogramma 
3 augustus 2021

Dinsdagmiddag 3 augustus a.s. zullen er tussen 12:30 en 13:45 uur 
geen activiteiten aangeboden worden. De gemiste activiteiten zullen 
deels gecompenseerd worden. 

Deze dag wordt iedereen op ijs getrakteerd en zal er een film worden 
gedraaid.

De medewerkers informeren u over het programma op uw afdeling. 



Mondkapjesplicht

 Binnen onze inrichting is slechts 
33% van de gedetineerden 
gevaccineerd. Dit betekent dat 
wij nog steeds voorzichtig 
moeten blijven. De 
mondkapjesplicht blijft van 
toepassing, zo ook alle andere 
maatregelen, tenzij hier anders 
vermeld wordt. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. Binnen onze inrichting is slechts 33% van de 
gedetineerden gevaccineerd. Dit betekent dat wij nog steeds voorzichtig moeten 
blijven. De mondkapjesplicht blijft van toepassing, zo ook alle andere maatregelen, 
tenzij hier anders vermeld wordt. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, gaat in quarantaine.

� Na vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een antigeensneltest door 
de medische dienst.

� Bij een negatieve uitslag kan de gedetineerde deelnemen aan het reguliere 
dagprogramma.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest op de 
3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee 
of is de testuitslag positief, dan gaat hij in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 september a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, dragen van mondkapjes, 
de inkomstenperiode, het aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



 Na advies van het OMT van DJI is 
besloten om de maatregel van het 72 
uur in quarantaine houden van de 
invoer te verkorten tot 24 uur. 

 De invoer zal gewoon plaatsvinden 
volgens de in- en uitvoerweken en de 
lijst toegestane goederen op cel. Dat 
betekent alleen vogels voor 
gedetineerden in het 
gevangenisregime.

Goederen invoeren

 Vanaf maandag 22 maart 2021 zal er 
voor het invoeren van goederen het 
volgende veranderen. 



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Dit betekent dat de telling in de 
ochtend en het geven van een teken 
van leven door jullie naar de 
beveiliging gaat.

Deze telling zal niet meer 
plaatsvinden rond 7:00 uur, maar 
zal al rond 6:15 uur gebeuren.

Wij gaan ervan uit dat we jullie 
hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.

Teldiensten aangepast

 Vanaf maandag 1 maart 2021 gaat het 
nieuwe dagprogramma in. Ook voor 
het personeel gaat het rooster iets 
veranderen.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.





Coronamaatregelen
Op een paar aanpassingen na, blijven de landelijke coronamaatregelen van kracht. 
Hierover informeerden wij jullie eerder en zetten wij deze nogmaals voor jullie op 
een rij:

: Contactberoepen zoals de kapper, 
de fysiotherapeut en de opticien 
mogen hun werkzaamheden in de 
inrichting hervatten.

: Verloven, behalve verlof om 
humanitaire redenen, worden 
opgeschort gedurende de harde 
lockdown. 

: Ouder-kinddagen worden weer 
opgestart onder bepaalde 
voorwaarden, welke bij de 
casemanager bekend zijn.



Gebruik- en wasinstructie grijze stoffen mondkapjes

- Draag iedere dag een schoon mondkapje.
- Mondkapjesplicht geldt zodra u uw cel verlaat.
- Was uw mondkapje op 60pC met wasmiddel.



Invoeren mondkapjes
In overleg met de Gedeco is besloten dat voor de duur van de mondkapjesplicht de 
gedetineerden eigen mondkapjes mogen in laten voeren. 

Voorwaarden hiervoor zijn:

: Invoeren met de in-/uitvoer week.

: Maximaal 5 mondkapjes per persoon.

: Geen mondkapjes met teksten en/of aanstootgevende opdrukken.



Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Filmpje 
introductie 
5.1.2.i



Nog geen keuze gemaakt?
Heeft u nog geen keuze ingevuld in 
het register? Dit kan alsnog. Bij de 
teamkamer en in de bibliotheek ligt 
voorlichtingsmateriaal en een 
registratieformulier. 

Niets ingevuld?
Als u niets invult, komt bij uw naam 
Geen bezwaar tegen orgaandonatie
te staan.

Donorregister

 De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 
ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
van 18 jaar en ouder die ingeschreven 
is bij een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister komt. In het 
Donorregister legt u vast of u na uw 
overlijden orgaan- en weefseldonor 
wilt zijn.



Nieuwe regels plusprogramma
Per 1 oktober 2020 zijn de regels aangepast voor promoveren en degraderen.

: Het 8stoplichtmodel9 verdwijnt. Gedrag kan als gewenst, ongewenst of 
ontoelaatbaar worden beoordeeld.

: Gewenst gedrag is nodig voor plaatsing in het plusprogramma.

: Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie of geen recht op promotie.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Daarin staan ook voorbeelden 
van gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Bij vragen kunt u bij uw mentor 
of casemanager terecht.



Filmpje 
Wet Gevangenzorg 
5.1.2.i



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.



Filmpje 
Wet S&B
5.1.2.i



Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel

lottebonenkamp
Getypte tekst
432



Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

De directie wil laten weten notitie te hebben genomen van de verstoringen die 
in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Het is niet fijn als er een 
stroomstoring ontstaat of een storing bij de telefonie, dan wel dat er de laatste 
tijd veel misgaat bij de winkel. Wij als directie en allen die met jullie werken 
hebben begrip voor jullie frustraties in dergeijke situaties. 

Overmacht

Ons streven is altijd om zo goed mogelijk dergelijke problemen aan te pakken. 
Tegelijkertijd willen wij een lans breken voor al die mensen die met jullie 
werken en als eerste die problemen moeten opvangen. Zij kunnen niet altijd de 
antwoorden geven die bij uw vragen horen, laat staan directe oplossingen 
aanreiken. Maar zij geleiden de problemen altijd door waar vervolgens de 
organisatie zijn uiterste best doet om de problemen op te lossen. Echter met 
de recente verstoringen hadden ook wij te maken met overmacht. 



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

Winkel 

Op korte termijn vindt er een overleg plaats met de winkel over de gerezen 
problematiek. Artikelen op of over de datum is onacceptabel. Verbetering in de 
leesbaarheid van de rekeningen, wat krijg je terugbetaald, wat is er niet leverbaar 
en hoe wordt de betaling afgeschreven zijn essentiële zaken die onderwerp zullen 
zijn van gesprek. Ook de 8vergissingen9 zoals citroenen in plaats van uien zal aan 
de orde gesteld worden. 

Turkse pizza

Hoewel veel van de problematiek buiten onze macht ligt willen wij als directie een 
klein gebaar maken. Aanstaande vrijdag zal op unit 1 Turkse pizza9s worden 
uitgedeeld en op zaterdag op unit 2. 

Wij rekenen op uw begrip en vertrouwen er op dat wij als organisatie en u als 
gedetineerde gezamenlijk blijven werken aan een goede en veilige sfeer binnen de 
inrichting.

Namens de directie,5.1.2.e



Mondkapjesplicht

 Binnen onze inrichting is slechts 
33% van de gedetineerden 
gevaccineerd. Dit betekent dat 
wij nog steeds voorzichtig 
moeten blijven. De 
mondkapjesplicht blijft van 
toepassing, zo ook alle andere 
maatregelen, tenzij hier anders 
vermeld wordt. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. Binnen onze inrichting is slechts 33% van de 
gedetineerden gevaccineerd. Dit betekent dat wij nog steeds voorzichtig moeten 
blijven. De mondkapjesplicht blijft van toepassing, zo ook alle andere maatregelen, 
tenzij hier anders vermeld wordt. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, gaat in quarantaine.

� Na vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een antigeensneltest door 
de medische dienst.

� Bij een negatieve uitslag kan de gedetineerde deelnemen aan het reguliere 
dagprogramma.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest op de 
3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee 
of is de testuitslag positief, dan gaat hij in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 september a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, dragen van mondkapjes, 
de inkomstenperiode, het aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



 Na advies van het OMT van DJI is 
besloten om de maatregel van het 72 
uur in quarantaine houden van de 
invoer te verkorten tot 24 uur. 

 De invoer zal gewoon plaatsvinden 
volgens de in- en uitvoerweken en de 
lijst toegestane goederen op cel. Dat 
betekent alleen vogels voor 
gedetineerden in het 
gevangenisregime.

Goederen invoeren

 Vanaf maandag 22 maart 2021 zal er 
voor het invoeren van goederen het 
volgende veranderen. 



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Dit betekent dat de telling in de 
ochtend en het geven van een teken 
van leven door jullie naar de 
beveiliging gaat.

Deze telling zal niet meer 
plaatsvinden rond 7:00 uur, maar 
zal al rond 6:15 uur gebeuren.

Wij gaan ervan uit dat we jullie 
hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.

Teldiensten aangepast

 Vanaf maandag 1 maart 2021 gaat het 
nieuwe dagprogramma in. Ook voor 
het personeel gaat het rooster iets 
veranderen.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.





Coronamaatregelen
Op een paar aanpassingen na, blijven de landelijke coronamaatregelen van kracht. 
Hierover informeerden wij jullie eerder en zetten wij deze nogmaals voor jullie op 
een rij:

: Contactberoepen zoals de kapper, 
de fysiotherapeut en de opticien 
mogen hun werkzaamheden in de 
inrichting hervatten.

: Verloven, behalve verlof om 
humanitaire redenen, worden 
opgeschort gedurende de harde 
lockdown. 

: Ouder-kinddagen worden weer 
opgestart onder bepaalde 
voorwaarden, welke bij de 
casemanager bekend zijn.



Gebruik- en wasinstructie grijze stoffen mondkapjes

- Draag iedere dag een schoon mondkapje.
- Mondkapjesplicht geldt zodra u uw cel verlaat.
- Was uw mondkapje op 60pC met wasmiddel.



Invoeren mondkapjes
In overleg met de Gedeco is besloten dat voor de duur van de mondkapjesplicht de 
gedetineerden eigen mondkapjes mogen in laten voeren. 

Voorwaarden hiervoor zijn:

: Invoeren met de in-/uitvoer week.

: Maximaal 5 mondkapjes per persoon.

: Geen mondkapjes met teksten en/of aanstootgevende opdrukken.



Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Filmpje 
introductie 
5.1.2.i



Nog geen keuze gemaakt?
Heeft u nog geen keuze ingevuld in 
het register? Dit kan alsnog. Bij de 
teamkamer en in de bibliotheek ligt 
voorlichtingsmateriaal en een 
registratieformulier. 

Niets ingevuld?
Als u niets invult, komt bij uw naam 
Geen bezwaar tegen orgaandonatie
te staan.

Donorregister

 De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 
ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
van 18 jaar en ouder die ingeschreven 
is bij een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister komt. In het 
Donorregister legt u vast of u na uw 
overlijden orgaan- en weefseldonor 
wilt zijn.



Nieuwe regels plusprogramma
Per 1 oktober 2020 zijn de regels aangepast voor promoveren en degraderen.

: Het 8stoplichtmodel9 verdwijnt. Gedrag kan als gewenst, ongewenst of 
ontoelaatbaar worden beoordeeld.

: Gewenst gedrag is nodig voor plaatsing in het plusprogramma.

: Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie of geen recht op promotie.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Daarin staan ook voorbeelden 
van gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Bij vragen kunt u bij uw mentor 
of casemanager terecht.



Filmpje 
Wet Gevangenzorg 

5.1.2.i



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.



Filmpje 
Wet S&B
5.1.2.i



Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.
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AFGEHANDELDE ACTIEPUNTEN ACTIEHOUDER REALISATIE 
DATUM BEHAALD JA/NEE BIJZONDERHEDEN

AFZETLINT ROOD-WIT JA 28-04-2020 BESTELD, 30-04-2020 GEREED GEMELD FACILITAIR, 

AFZET TAPE ZWART-GEEL JA
28-04-2020 BESTELD, 30-04-2020 GEREED GEMELD FACILITAIR, 15-05-2020, 15-05-
2020 MAIL LANDELIJK CRISISTEAM 25-05-2020 HERINNERINGSMAIL 26-05-2020 VD 
NEEMT MEE IN LANDELIJK OVERLEG 02-06-2020 TAPE IS GELEVERD

1 INVENTARISATIELIJST KAMERS-RUIMTES 7-5-2020 JA 04-05-2020 & 07-05-2020 GEINVENTARISEERD
2 PLAN VAN AANPAK 1,5 METER >2 JAAR 12-5-2020 JA
3 RUIMTES 1,5 METER PROOF MAKEN 19-5-2020 JA 13 MEI GESTART, 15 MEI VERVOLG
4 STICKERS BESTELLEN 1,5 METER VLOEREN 1-5-2020 JA

5 STICKERS OFFERTE - BESTELLEN AANTAL VASTE 
AANTAL PERSONEN IN RUIMTES 13-5-2020 JA OFFERTE GOEDGEKEURD 12-05-2020 - BESTELLING / DAF GOEDGEKEURD - 

BESTELLING GEPLAATST 12-05-2020 - BESTELLING GELEVERD ….
6 INFORMATIE T.B.V. BEZOEK - PLAN 12-5-2020 JA
7 INFORMATIE T.B.V. SPORT & BIB 25-5-2020 JA 19-05-2020 ZAL GEVRAAGD WORDEN AANVULLING TE MAKEN ACTIE 
8 INFORMATIE T.B.V. ARBEID 19-5-2020 JA PLAN UITGESCHREVEN QUA HIGHLIGHTS T.B.V. ARBEID
9 INFORMATIE VERLOFGANGERS 12-5-2020 JA TEKST IS AANGELEVERD 

10 NIEUWSBRIEF INFO OVER GEBRUIK VERGADERZALEN 11-5-2020 JA AANGELEVERD 11-05-2020 , EVEN ON HOLD TOT 18-05-2020-19-05-2020 TEKST 
AANPASSEN

11 BEELDSCHERMEN T.B.V. THUISWERKERS 4-6-2020 NEE

CONTACT MET SSC, OPGENOMEN IN PLAN VAN AANPAK, 14-05-2020 
THUISWERKPROTOCOL MAILEN  NAAR A  I.V.M. EVT. 19-05-2020 
AANTALLEN REGISTREREN EN NAMEN OPVRAGEN LG  26-05-2020 VERDER 
UITWERKEN QUA AANTALLEN 11-06-2020 INVENTARISATIE ROND EN 
DOORGESTUURD AAN LG'S VD MEDEWERKERS 12-06-2020 BESTELLINGN WORDEN 
UITGEZET 11-06-2020 HEEFT BERICHT EN TOESTEMMING VD DIRECTIE

12 INFORMATIE T.B.V. AFDELING ZORG 19-5-2020 JA MAIL BINNENGEKREGEN 14-05-2020 MET BEHOEFTEN - 14-05-2020 UITVRAGEN 
MEER INFO

13 STOELEN PLAATSEN IN BEZOEKERS WACHTRUIMTE JA ON HOLD AFWACHTENDE OP PLAN T.B.V. BEZOEK 19-05-2020 OPNAME DOEN 26-05-
2020 BESTELLING IS GEPLAATST

14 PLEXIGLAS INFO OPVRAGEN LANDELIJK CRISISTEAM 
CORONA JA MAIL GESTUURD AAN LANDELIJK CRISISTEAM NOG GEEN ANTWOORD, 

AANSLUITEND DELEN MET CEES

15 STICKERS PLAKKEN OP RUIMTES IVM MAX.AANTAL 
PERSONEN IN RUIMTES 27-5-2020 JA MOETEN NOG GELEVERD WORDEN 18-05-2020 GELEVERD

16 PLEXIGLAS PLAATSEN IN BEZOEKERS WACHTRUIMTE 4-6-2020 JA ON HOLD AFWACHTENDE OP PLAN T.B.V. BEZOEK 19-05-2020 OPNAME DOEN 26-05-
2020 BESTELLING IS GEPLAATST 11-06-2020 LOOPT, ZIET ER MOOI UIT. 

17 BEZOEK VOORSTEL UITWERKEN PER 1/2 UUR PER 
BEZOEKERSRUIMTE + SCHOONMAAK 4-6-2020 JA

14-05-2020 OOK MIDDELEN EN MATERIALEN VERDER UITSCHRIJVENBENOEMEN 26-
05-2020 UITGAANDE 1 BEZOEKER PER GEDETINEERDE 28-05-2020 ER MOET EEN 
NW BEREKENING  WORDEN GEMAAKT 08-06-2020 DEADLINE BEHAALD EN 
VERWERKT IN PVA 09-06-2020 PVA BESPROKEN

18 TAPE OP DEURSTRIPS  OP AFDELINGEN PLAKKEN OM 
GEDETINEERDEN BUITEN DE RUIMTES TE HOUDEN JA TAPE MOET NOG BINNEN KOMEN - MAIL 14-05-2020 BESTELLING LAAT NOG OP ZICH 

WACHTEN

19 1,5 METER SJABLONEN PLAATSEN OP LUCHTPLAATS JA 14-05-2020 GESTART MET SJABLONEN SPUITEN OP LUCHTPLAATSEN UNIT 1,

20 VRAGEN BEANTWOORDEN OR 19-5-2020 JA

21 INVENTARISATIE MONDKAPJES T.B.V. MEDEWERKERS 
WOON-WERKVERKEER EN DIENSTREIZEN 28-5-2020 JA 14-05-2020 MAIL KADER GESTUURD MET DEADLINE 19 MEI 2020 10 STUK P/P 

BESTELLEN

22 VOORSTEL SCHRIJVEN TELEHOREN 4-6-2020 JA

14-5-2020 VOORSTEL TELEHOREN SAMEN MET TL VEILIGHEID SCHRIJVEN 19-05-
2020 UITSTEL NAAR 25-05-2020 26-05-2020 DIEDERIK TIJDEN LATEN AANPASSEN EN 
BEKIJKEN VOOR EVT MEDEW.INZET 2-6-2020 AANVULLEN FTE BEREKENING 08-06-
2020 LAATSTE AANPASSING TBV PVA

23

VERDER UITWERKEN MIX VAN GEDETINEERDEN, HOE 
SAMENGESTELD TIJDENS ARBEIDSMOMENTEN, WELKE 
AFDELINGEN NU BIJ ELKAAR, INCL. CONSEQUENTIES 
BENOEMEN

21-5-2020 JA

24 RC'ers retour naar de F 30-7-2020 22-07-20 Besloten is dat de RC'ers weer op de F geplaatst gaan worden. 
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24 Stavaza inkomstenafdeling (vast punt) Ieder overleg
Korte mededeling stavaza inkomsten/inkomsten afdeling. 04-08-20 Per 01-08 is de 
quarantaine termijn naar 8 dgn teruggebracht. Dit verwerkt op de afdeling. 18-08-20 geen 
bijzonderheden 25-08-20 geen aanvullende info, 8 dagen quarantaine verloopt goed.

25 PLATTEGRONDEN LATEN MAKEN T.B.V. VERGADER- EN 
COMMISSIE VAN TOEZICHT ZAAL, TD RUIMTE 18-6-2020 JA

15-05-2020 UITGEZET BIJ A MAAR ZIJ IS MET VERLOF 10-06-2020 VERZOEK NOG 
EEN KEER UITGEZET NU VIA MAIL 11-06-2020 NOGMAALS  UITGEZET 16-06-
2020 A E ZAL  COMPLIMENTEREN VOOR HET MAKEN VAN DE 
KAARTJES

26 ADVIES LATEN MAKEN M.B.T. COMPAGNIE EN 
VRIJWILLIGERS JA/NEE TOELATEN 4-6-2020 JA

19-5-2020 GEEN EXTERNEN M.U.V.  31-05-2020 OPDRACHT INGEDIEND 05-06-
2020 AANVULLLING OP VERHAAL COMPAGNIE 08-06-2020 VERWERKT IN PVA 
DIRECTIE09-06-2020 BESLUIT GEMAILD DOOR  AAN 

27 OP DE DEUR VAN COMMISSIE VAN TOEZICHTZAAL 
'VERBODEN TE ETEN" 15-5-2020 JA 14-05-2020 MAIL GESTUURD AAN BMO

28 CONTACT INMADE IVM PLEXIGLAS 28-5-2020 JA 27-05-2020 CONTACT GEWEEST, INMADE KAN  WEL MAKEN MAAR GEEN PLEXI

29 STUKJE NIEUWSBRIEF LOOPRICHTING 28-5-2020 JA 28-05-2020 NOG UITSTUREN 06-2020 VOLDAAN

30 LOKATIE BENOEMEN WAAR STOELEN KUNNEN KOMEN 
TE STAAN VOOR OPSLAG 2-6-2020 JA 28-5-2020 STOELEN INVENTARISEREN, AANBIEDEN AAN RIJKSMARKTPLAATS

31 STOELEN WEGHALEN IN ALLE RUIMTES WAAR DEZE 
STAAN GESTAPELD/TIE RIPS VASTGEBONDEN 21-5-2020 JA 28-5-2020 AFSTEMMEN MET CENTRAAL MAGAZIJN VH PLAATSEN VAN STOELEN 

HOOG OP STELLINGEN

32 VERVANGER VOORZITTER WEEK 23 28-5-2020 JA 26-05-2020 DI ZAL  VZ ZIJN EN DO ZAL  VZ ZIJN

33 VERVANGER REGELEN 28-5-2020 JA 2 JUNI VERVANGER

34 ADVIES DUIDELIJKHEID OVER  
HANDHAVEN/SANCTIONEREN 1,5 METER 11-6-2020 JA 28-05-2020 ADVIES DIRECTIE VRAGEN 2-6-2020  ZAL DIT UITERLIJK MET 

LEDEN WERKGROEP UITERLIJK 11-6-2020 OPLEVEREN

35 TENT INMETEN BEZOEK 4-6-2020 JA 2-6-2020 VOLDAAN

36 UITSCHRIJVEN ADVIES SPORTZAAL 4-6-2020 JA 28-06-2020  VROEG WEEKJE UITSTEL

37 VOORSTEL VOORLEGGEN DIRECTIE INKOMSTEN VAN F 
NAAR E EN DE E NAAR DE GH 4-6-2020 JA 2-6-2020 VOORSTEL AAN DIRECTIE VOORLEGGEN 03-06-2020 GOEDGEKEURD

38 GOEDKEURING MT OP INGEBRACHTE ADVIEZEN 9-7-2020

28-06-2020 ALLE INGEBRACHTE ADVIEZEN MOETEN WORDEN VERWERKT IN HET 
PLAN VAN AANPAK 08-06-2020 PVA INDIENEN 09-06-2020 PVA BESPROKEN 
AANPASSINGEN WORDEN DOOR GEDAAN 16-06-2020 DEADLINE GAAT 
GEHAALD WORDEN.
23-06-20: 30 Juni wordt het PVA in het MT besproken. 02-07-20: stuurt het PVA naar 
alle deelnemers. Hierna kan het punt eraf. 

39 ARBEID - GEBRUIK VENTILATOREN 4-6-2020 JA 2-6-2020 ONDERZOEKEN GEBRUIK VENTILATOREN TIJDENS CORONA

40 TENT LATEN OFFREREN 9-6-2020 JA
2-6-2020 AANVRAAG GEDAAN IN FACILITAIR PORTAAL 09-06-2020 OPNIEUW 
OFFREREN WANT OFFERTES ZIJN TE GEK ZO HOOG 10-06-2020 NIEUWE OFFERTES 
OM TENT TE KOPEN AANGEVRAAGD EN GOEDGEKEURD

43 MEDISCHE ZORGLIJST VRAGEN 25-6-2020 25-6-2020

2-6-2020 OPNEMEN BIJ PLAN VAN AANPAK - VRAGENLIJST 09-06-2020 WORDT
OPGENOMEN IN CORRECTIE PVA 16-06-2020 JOHAN ZAL AANVULLINGEN OPNEMEN
IN PVA. 23-06-20: Vragenlijst voor bezoekers is gemaakt. De Vragenlijst voor gedetineerden
is in de maak bij 25-06-20: De vragenlijsten en instruciekaart voor de
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45 INFORMEREN BMO GEBRUIKSAANTALLEN 
VERGADERZALEN 2-7-2020

4-6-2020 BMO HEEFT VRAAGT GESTELD MBT AANTALLEN VERGADERZALEN, WOUT
G HEEFT MAILING GESTUURD, OOK IN FACILAITAIR PORTAAL LATEN WIJZIGEN 11-
06-2020 NOG NIET VOLDAAN IN FACILITAIR PORTAAL 16-06-2020 AANGELEVERD
MAAR NOG NIET VERANDERD IN FACILITAIR 23-06-20: vraagt de

46 TENT BESTELLEN 10-6-2020 JA 10-06-2020 TENT BESTELLEN ALSZIJNDE KOOP 17-06-2020 TENT IS GELEVERD

47 KOEK-SOAPIE BESTELLEN 18E JUNI OPBOUWEN TENT 11-6-2020 JA 11-06-2020 BESTELLINGEN GEDAAN

48 MEDEWERKERS VH OPBOUWEN UITPLANNEN 11-6-2020 JA 11-06-2020 MEDEW. UITLATEN ROOSTEREN OPBOUWEN TENT  

49 MAIL TD I.V.M. VERF MATERIALEN VOORTERREIN 11-6-2020 JA 11-06-2020 MAIL GESTUURD, ANTWOORD …..

50 VRIJDAG DE 12E  UIT LATEN 
ROOSTEREN T.B.V. PLAATSEN STICKERS EN PLEXIGLAS 11-6-2020 JA 11-06-2020 HEREN ZIJN UITGEROOSTERD LOOPLIJST KOMT VIA 

51 MEDISCHE ZORG VOORZIEN VAN ADVIES MBT RUIMTES 
VERPLEEGKUNDIGEN 14-7-2020 JA

09-06-2020 INDELING MET SPOED BEKIJKEN WERKRUIMTES AFD.ZORG 11-06-2020 
ADVIES FLEXPLEKKEN EN GEEN APARTE SPREEKKAMER 16-06-2020 GAAT OP 18-06-
2020 GEBEUREN. 23-06-20  gaat in overleg met . 02-07-20: Er is 
tijdelijk een spreekruimte toegewezen als werkplek.

52 DRAAIBOEK CORONA OPZOEKEN 16-6-2020 JA 09-06-2020 DRAAIBOEK OPZOEKEN

53 UITZETTEN VRAGENLIJSTEN TBV GEDETINEERDEN EN 
BEZOEKERS 15-6-2020 JA

09-06-2020 ZORGEN DAT ER VRAGENLIJSTEN GELAMINEERD KOMEN TBV 
BEZOEKERS EN VOOR DE ARBEIDSZALEN 11-06-2020  GEEFT , ACTIE 

E 16-06-2020  HEEFT GEMAILD

55
HOOFD ZORG EEN PARACATEMOL LIJST LATEN 
AANLEVEREN EN REGISTRATIE SYSTEEM CHECKEN OP 
AFDELINGEN

17-6-2020 JA

09-06-2020 ACTIE ONDERNEMEN 11-06-2020 IS WEL EEN LIJST, WAAR?  
CHECKT OOK OP WERKZAAL. 17-06-2020  HOOFD ZORG HEEFT INFO 
AANGELEVERD.
De paracetamollijsten zijn geherintroduceert op de afdelingen met een instructie. De Zorg 
monitort het gebruik.

56 PIW'ER CLOSE MONITORING LATEN DOEN BIJ 
GEDETINEERDEN 9-7-2020 JA

9-6-2020 PER DIRECT CLOSE MONITORING LATEN UITVOEREN OP AFDELINGEN BIJ 
HET OPENEN VAN DEUREN OP AFDELINGEN. UITVOERING PIW'ERS, KLACHTEN 
DIRECT MELDEN AFD.ZORG 11-06-2020 LIGT NOG BIJ 16-06-2020 LIJST 
HOOFD ZORG MOET NOG WORDEN AANGELEVERD. 23-06-20: Zie punt 43 vragenlijst 
en procesbeschrijving uitzetten op de afdelingen! 30.06.20 Vragenlijsten en instructies 
worden vandaag uitgezet. 02-07-20:  Vragenlijsten en instructies worden vandaag uitgezet.

57 INKOMSTEN OVERZICHTEN EN PROGNOSES 
DOORPLAATSINGEN 9-6-2020 JA

09-06-2020 PER 15-06-2020 DAGELIJKS OVERZICHTEN INKOMSTEN EN PROGNOSE 
AANLEVEREN DIRECTIE 11-06-2020 IS GEMAAKT, HOPELIJK WOENSDAG DE 17E 
GEREED 16-06-2020 LIJST KLAAR START PER 22-06-2020 

58 2 OF 2X2 HALVE DAG BEWA'S LATEN ROOSTEREN VOOR 
DE BEZOEKERS TENT VOORTERREIN 15-6-2020 JA 09-06-2020 CONTACT OPNEMEN MET PIT 11-06-2020  OVERLEGT MET 

 IVM INHUUR? ADVIES 1/2 UUR SKYPEN 16-06-2020 ROOSTEREN IS VOLDAAN

59 INVENTARISEREN WELKE GEDETINEERDE EVT PER DE 
15E JUNI OP BEZOEK WILT ONTVANGEN 11-6-2020 JA

09-06-2020 UITZETTEN BIJ ALLE AFD.HOOFDEN 11-06-2020 UITGEZET AFD HFD, NOG 
GEEN TERUGKOPPELING. BEZOEKERSLIJST WORDEN INVULLEN DOET DE 
BEVEILIGING 16-06-2020 IS NIET GEBEURD, ALSNOG OPGEPAKT

60
DESINFECTIE EN SCHOONMAAKMATERIALEN TBV 
BEZOEKZALEN EN BIJ CO POSTEN TBV 
SPREKERSKAMERS AANLEVEREN

16-6-2020 JA 09-06-2020 ACTIE IS UITGEZET 16-06-2020 ALLES GELEVERD

61
TRANSPORT GEDETINEERDEN INTERN,WOUT VRAAGT; 
WIE BEGELEIDT IN GANGEN BIJ 1,5 METER EN HOUD 
TOEZICHT 1,5 METER?

25-6-2020 25-6-2020 ADVIES: WERKGROEP SAMENSTELLEN 1 AFD.HOOFD,1X ARBEID, 1 TL VEILIGHEID 
EN  1 GANGAMBU 16-06-2020  GAAT DIT OPPAKKEN. 23-06-20: Zie punt 54

62 GEBEDSDIENSTEN 28-7-2020 23-07-20  vraagt na of de technische verbinding tussen de ruimtes nu goed is. 28-07-
20 de verbinding is behelpen maar de GV doet het er mee.
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63

 is een landelijk overleg geweest en een ieder 
hanteert andere regels over het handhaven 1,5 mtr. In onze PI 
zijn markeringen op de grond bijvoorbeeld. De werkmeesters 
houden aan de 1,5 mtr. Er wordt niet gesanctioneerd t.a.v. 1,5 
mtr afstand maar er wordt gesanctioneerd als er geen gehoor 
gegeven wordt aan opdrachten en/of aanwijzingen van 
personeel.

25-6-2020 23-06-20: Punt wordt gevoegd bij punt 54 en 61

65 KLAARZETTEN TAFEL,STOELEN, PBM, DESINFECTIE IN 
NOODTENT JA

66 LUNCH BIJ SODEXO VOOR DE BOUWERS TENT 18-6-2020 JA 16-06-2020 BESTELLEN VAN BUFFET LUNCH 17-06-2020 VOLDAAN

68 GEZICHTSBESCHERMINGSKAPPEN AANSCHAFFEN TBV 
MEDEW. IN BEZOEKERSTENT 23-6-2020 JA

16-06-2020 10 STUKS AANGESCHAFT ALS NOODVOORZIENING. 23-06-20 Ivm met het 
aanbrengen van een scherm in de tent zijn de gezichtsmaskers daar niet meer nodig en 
gaan deze naar de arbeid.

69 PLEXI GLAS PLATEN OP KORTE ZIJDE LATEN INZAGEN 22-6-2020 JA 16-06-2020  BEVRAAGD 17-06-2020 MAIL UITGESTUURD IVM OPDRACHT

70 PLEXI GLAS PLAAT NIEUWE TENT 80 BREED X200 HOOG 
OP WIELEN IVM TEMPEN BEZOEKERS 18-6-2020 JA 17-06-2020 OPDRACHT BESPROKEN , GAAT OP DE 18E GEMAAKT 

WORDEN

71 NABESTELLING STICKERS EN SPUITSJABLONEN 
LOOPRICHTING BESTELLEN 18-6-2020 JA 17-06-2020 OPGAVE GEDAAN EN BESTELD

72 HUISSTIJL INSTRUCTIES MAKEN LAMINEREN EN 
PLAATSEN IN BEZOEKZALEN 18-6-2020 JA 17-06-2020 GEMAAKT - GEPLAATST

73 PARKEERTERREIN LATEN AFZETTEN/VERBOUWEN 18-6-2020 JA 17-06-2020 VOLDAAN DOOR BOUWMANNEN
74 BESPUITING WEGHALEN EN OPNIEUW SPUITEN 9-7-2020 17-06-2020  zet uit bij  

75 TERUGKOPPELING VANUIT WERKGROEP 1,5 METER 10-6-2020 JA 09-06-2020 TERUGKOPPELING OVERLEG WERKGROEP 1,5 METER

76 OFFERTE KABELKRANT/ SCHERMEN JA 09-06-2020 OFFERTE OPVRAGEN M.B.T. NARROW CASTING

77 KOFFIE DRINKERS BIJ ONDERWIJS 10-6-2020 JA 09-06-2020 ER ZIJN TEVEEL EXTERNE KOFFIEDRINKERS BIJ ONDERWIJS 10-06-2020 
HEEFT BETROKKENEN AANGESPROKEN

78 SSR KANDIDATEN 10-6-2020 JA
10-06-2020 SSR KANDIDATEN IN PRINCIPE NIET IN KRIMPEN, INDIEN WEL DAN 
MEDISCH APART PLAATSEN, BVA, AFD.EF EN AHO ZIJN GEINFORMEERD DOOR 
MARK

79 SSR KANDIDATEN BERICHTEN OVER MEDISCH APART 
REGEL 10-6-2020 JA 09-06-2020  ZAL ALLE SSR KANDIDATEN INFORMEREN DAT ZIJ NU WORDEN 

OMGEZET ALSZIJNDE MEDISCH APART.

80 ARBEID - € 5,00 STORTEN GEDETINEERDEN 10-6-2020 JA 09-06-2020 ZORGDRAGEN DAT DE GEDETINEERDEN € 5,00 KRIJGEN IVM GEEN 
BEZOEK

81 POLYCARBONAAT SCHERM IN 
BEZOEKERSZAAL/SPREKERSKAMERS 13-6-2020 JA 09-06-2020 DEADLINE GAAT GEHAALD WORDEN 12-06-2020 BEZOEKERSRUIMTES 

OP ORDE 15-06-2020 SPREKERSKAMERS OOK OP ORDE

82 VERDELING RUIMTE GV/SPORT OP VRIJDAGEN 11-6-2020 JA
09-06-2020 LIJSTEN WELKE GV GEBRUIKT VOOR ZIJN GEBEDSDIENSTEN ZIJN UIT 
GVLAND OF TULP? DANNY ZOEKT UIT 11-06-2020  GEEFT AAN DAT GV 
ANDER LIJSTEN GEBRUIKTEN. GV WORDT OPNIEUW GEINSTRUEERD

83 AANSLUITING VAN OR LID BIJ OPZET NW 
DAGPROGRAMMA 15-6-2020 JA 11-6-2020  ZAL AANSLUITEN NAMENS DE OR

84 STUKJE  NIEUWSBRIEF MAATREGELEN 15-6-2020 JA 11-6-2020  ZULLEN EEN STUKJE TEKST MAKEN T.B.V. 
NIEUWSBRIEF. MAG GEEN BELERENDE MAAR WEL EEN MOTIVEREND ZIJN

85 STAVAZA SCHROEVEN VAN DE GLASLATTEN OP CEL 11-6-2020 JA 11-06-2020  GAAT DIT NAVRAGEN BIJ 

86 BEKLAGZAKEN AFD.A I.V.M. INVOER 13-6-2020 JA
11-6-2020  DEELT DAT ER OP DE AFD.A GEDETINEERDEN WILLEN IN 
BEKLAG GAAN IVM INVOER. 12-06-2020 WANNEER BEZOEK START IS OOK INVOER 
WEER MOGELIJK

87 TV ZENDERS 15-6-2020 JA
11-06-2020  GEEFT AAN DAT ER GEEN EXTRA TV ZENDERS KOMEN 
VANWEGE ABONNEMENT. GEDECO ZOU IEDER 1/2 JAAR VERZOEK KUNNEN DOEN 
VH WISSELEN VAN ZENDERS

88 INKOMSTEN PROGRAMMA 16-6-2020 JA 17-6-2020 IN OVERLEG AFSTEMMEN NW INKOMSTENPROGRAMMA. (BRIEF TE 
TEKENEN DOOR GEDETINEERDEN IS KLAAR)

89 START BEZOEK 16-6-2020 JA 11-6-2020 IN AFWACHTING OP BRIEF MINISTER KUNNEN WIJ BEZOEK ONTVANGEN 
17-06-2020 BEZOEK GESTART 

90 WERKZALEN 1,5 METER PROOF 15-6-2020 JA 12-06-2020 WERKZALEN WORDEN OP 15-06-2020 1,5 METER PROOF GEMAAKT
91 BENOEMEN GEDECO 15-6-2020 JA 12-06-2020 GEDECO WIL NIET MEER GENOEMD WORDEN IN MEMO'S

92 STAVAZA OPSTARTEN BEZOEK 16-6-2020 JA 15-6-2020  GAAT NOGMAALS UITVRAAG DOEN BIJ  IVM OPSTARTEN 
BEZOEK
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93 DANNY/SHEHAIRA/MONIQUE 15-6-2020 JA
15-6-2020 OVERLEG INPLANNEN IVM BEZOEK: PLANNING-PROCES-COMMUNICATIE 
NAAR MEDEW. ,GEDETINEERDEN EN BEZOEKERS (REKENING HOUDEND 1 VOLW.+1 
KIND >4 JAAR

94 LIJNEN BEZOEK INPLANNEN 15-6-2020 JA 15-6-2020 DE LIJNEN ZIJN INGEPLAND

95 INVOER T.B.V. 72 UUR QUARANTAINE 17-6-2020 JA
15-06-2020 ER MOET UIT WORDEN GEZOCHT HOE OM TE GAAN MET DE 72 UUR 
QUARANTAINE REGEL VAN INVOER. VEILIGHEID LEVERT EEN TEKST AAN T.B.V. 
NIEUWSBRIEF

96 D&R INKOMSTENLIJST, OP DATUM OM INKOMSTEN TE 
MONITOREN 15-6-2020 JA 15-6-2020 LIJST IS UITGEVRAAGD 16-06-2020 LIJST IS AANGEMAAKT 18-06-2020 

LIJST ZAL PER 22-06-2020 WORDEN INGEZET EN GELEVERD

97 CLEANEN EN SCHOONHOUDEN SPREEKKAMERS OP 
AFDELINGEN 16-6-2020 JA 16-6-2020  MAIL STUREN NAAR AFDELINGEN M.B.T. HET SCHOONHOUDEN 17-06-

2020 

98 TERUGKOPPELING M.B.T. TVI 17-6-2020 JA
16-6-2020 NATHALIE GEEFT INFO N.A.V. VD OVERLEG, OVER TERUG TE KOMEN TVI-
ERS. INDIEN CONTACT MET EEN 3E PERSOON DAN MOET GEDETINEERDE 14 DG IN 
QUARANTAINE.

109 COMMUNICATIE STRATEGIE INRICHTING 16-6-2020 JA 9-6-2020 HOE WORDT DE COMMUNICATIE WEGGEZET IN DE ORGANISATIE? 
COMMUNICATIE STRATEGIE. SAIDA PAKT DIT OP MET SANNE

110 AANLEVEREN PROCEDURE GEMEENTE OP LOCATIE 
VOOR OHC 17-6-2020 JA 09-06-2020 PROCEDURE MAKEN/SCHRIJVEN

111.
A NARROW CASTING 13-10-2020

23-06-20 het wachten is op  SSC-i met een switch.28-07-20 op Donderdag 30 juli worden de 
spullen geleverd. 05-08-2020 wordt deze geïnstalleerd.06-08-20 komende week verder met 
installering 13-08 wordt nieuw systeem geplaatst 18-08-20 Actie  of het uitzetten vd 
beeldschermen iets te maken heeft met timeslot op tv's of stroom. werkt optimaal m.u.v. bij 
het bezoek. 25-08-20  geeft aan dat FaZa niet kan programmeren en daar op moet 
wachten. 17-09-20 dinsdag a.s. een concrete deadline datum m.b.t. kabels trekken. actie 
FaZa 22-09-20  gaat in conclaaf met de firma Engi voor een concrete datum. 24-09-
2020  geeft aan dat het voor de week van 27-09 wordt ingepland. 06-10-2020 Kabel 
trekken was vertraagd ivm corona en het wordt nu week 41.

111.
B Kabelkrant 8-10-2020

02-07-20:  onderhoudt het contact t.a.v. de kabelkrant. Stavaza? 23-07-20 
Uitgezocht wordt hou om te gaan met de IBF problematiek.28-07-20 op Donderdag 30 juli 
worden de spullen geleverd. Verwacht 04-08 geïnstalleerd. Zo niet via  
escaleren. 06-08-20 Volgende week verder hiermee. 13-08 wordt nieuw systeem geplaatst. 
Kabelkrant door vakantie  later in gebruik.18-08-20 programmeren zal in week 34 
gebeuren. Moet een kabel worden getrokken t.b.v. voorziening. Opdracht is uitgezet door 

bij het SSC-I.  gaat contact opnemen SSC-I 20-08 Ged kan zelf kanaal 42 
programmeren. Handleiding bij AHO aanwezig. 25-08-2020 doet het,  moet uitvraag 
doen bij  i.v.m. vullen van de kabelkrant. 08-09-20 communicatie positief geteste 
collega op kabelkrant. 17-09-20 Kanaal X instellen als vaste lijn vd kabelkrant. in nieuwsbrief 
opnemen en instructie nogmaals aan afd.hfd mailen. 22-09-20 De Kaberklant werk en wordt 
aangepast, week 40 operationeel! 24-09-202 document is/wordt doorgestuurd aan

111,
C Vico set 9-7-2020 Per 8-7 wordt er een extra Vico set geplaatst in de IJsselzaal. Is geleverd en werkt

112 AANPASSEN PLAN VAN AANPAK WERKGROEP 1,5 
METER 19-6-2020 JA 10-6-2020 N.A.V. BESPREKEN PLAN VAN AANPAK MET DIRECTIE PLAN 

AANPASSEN/AANVULLEN. Zie punt 38

113 WERKPLEKVOORZIENINGEN THUISWERKERS 2-7-2020 11-06-2020 IS GEINVENTARISEERD EN BESTELD WAT NODIG. Terugkoppeling stavaza. 
30.06.20 Er is wat vertraging bij het SSC en dit  wordt gemonitord.

114 COMMUNICATIE STUKJE NAAR MEDEW. INRICHTING 22-6-2020 JA 11-06-2020 DAGPROGRAMMA NIEUWE COMMUNICATIE NAAR BETROKKEN MEDEW. 
WIJZIGINGEN WORDEN BENOEMD

115 POSTER EN FLYERS I.V.M. BEZOEK VANUIT HK 9-7-2020
11-6-2020 NOG NIETS BINNEN 16-06-2020 POSTER EN FLYERS UITZETTEN BIJ 
AFDELINGEN EN BEVEILIGING. 23-06-20: Saida vraagt na hoe het een en ander is 
uitgezet bij de leefafdelingen.

117 TERUGKOPPELING DOEN GENOMEN BESLUIT KAPPER 
(COMPAGNON) 25-6-2020 30-6-2020 16-6-2020  ZAL KAPPERS BESLUIT COMPAGNON TERUGKOPPELEN AAN DE 

COMPAGNIE

118 TIJDELIJKE TENT 19-6-2020 JA 15-6-2020 TIJDELIJKE TENT GAAT GEPLAATST WORDEN 19-06-2020 TIJDELIJKE 
TENT WEGHALEN

119 SPREEK- EN LUISTERVERBINDING BEZOEKERSZALEN 17-6-2020 JA 15-6-2020 DE SPREEK- EN LUISTERVERBINDING ZIJN BINNEN 16-06-2020 SPREEK- 
EN LUISTERVERBINDINGEN WORDEN GEPLAATST

120 TERUGKOPPELING DOEN GENOMEN BESLUIT G-
COMPARTIMENT) 25-6-2020 30-6-2020 16-6-2020 DANNY ZAL DE MEDEW. INFORMEREN OVER HET GENOMEN BESLUIT VH 

IN WERKING HOUDEN VAN HET G-COMPARTIMENT
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122 BELEMMERING LOOPRICHTING 18-6-2020 JA
17-06-2020  ZAL BMO VRAGEN REKENING TE HOUDEN MET HET PLANNEN VAN 
DE VERGADERZALEN EN HET RESTAURANT I.V.M. BELEMMERING VAN DE 
LOOPRICHTING

123 AANGEPASTE TEKST BEZOEK PLAATSEN OP WEBSITE 18-6-2020 JA 17-6-2020  ZAL SITE AANPASSEN MET TEKST OVER HET BEZOEK

124 SPATHELM IN TENT - ANDERE OPLOSSING BEDENKEN 18-6-2020 JA
17-6-2020 SPATHELMEN ZULLEN VERVANGEN WORDEN VOOR EEN STAAND 
SCHERM OM BEZOEKERS TE KUNNEN TEMPEN 18-06-2020 SCHERM IS DOOR 
TIMMERMAN  GEMAAKT

125 CAMERA TOEZICHT IN TENT 30-6-2020

17-06-2020 K ZAL BIJ  UITVRAGEN OF ER CAMERA 
TOEZIICHT KAN WORDEN GEREDUCEERD IN DE TENT. 23-06-20:  overlegt 
opties in het MKO 23-06-20. 25-06-20 Veiligheid overweegt de nut en noodzaak. 30.06.20 
Besloten is dat het voorlopig niet nodig is om een camera te plaatsen. Er zijn 4 collega's die 
elkaar kunnen assisteren bij ongeregeldheden. Andere inrichtingen doen het ook niet.

126 Overlast Skype in bezoekzaal 23-7-2020

26-06-20 Skypen in de bezoekzaal geeft veel overlast en irritatie.  neemt contact op 
met de pilotinrichtingen hoe zij hier mee omgaan. 30.06.20  maken een 
alternatief voorstel voor skypen in een werkzaal of elders. 02-07-20 e stuurt het plan 
naar het actieteam 16-07-20 het plan met werkzaal 110 is afgewezen en  maakt een 
nieuw plan, echter is de IBT ruimte ook geen optie. 21-07-20 Punt blijft staan in afwachting 
van de oplossing met de hoorn/headsets. 23-07-20 punt alsnog verwijderd

127 Telefoonhoorns 23-7-2020

26-06-20 Er zijn telefoonhoorns besteld voor de Ipads ivm bezoek. 30.06.20  
informeert bij inkoop wat de stand van zaken is. 02-07-20: Besloten is dat de hoorns lokaal 
worden aangekocht. 16-07-20 In afwachting van de headsets 21-07-20 Telefoons komen 
volgende week 23-07-20 zie punt 133

129 Wachtertje parkeerplaats zijde 9-7-2020

26-06-20 uit het oogpunt om kruisbestuiving tegen te gaat Veiligheid de mogelijkheid 
onderzoeken hoe het wachtertje aan de parkeerplaatszijde open te stellen voor 
personeel.30.06.20 Besloten is dat het wachtertje aan de parkeerplaatzijde opengesteld 
wordt voor personeel, nadat de juiste borden zijn geplaatst. 02-07-20 Borden zijn  besteld, 
de wachter mag open.

130 Mail 95% Inkomsten procedure - Zelfmelders 21-7-2020 . 21-03-20 De zefmelders komen toch en  stuurt hier nog een mail over.23-07-20 Mail is 
verstuurd.

131 Mailaccount 9-7-2020 14-7-2020
zorgt voor een maillijst. 30.06,20 n zorgt er voor dat de deelnemers van het overleg 

aan  het email account worden toegevoegd. 02-07-20 Account _kaild dys Actieteam is 
aangemaakt maar niet te vinden.

132 FVT 26-6-2020 26-6-2020 Het afnemen van de FVT en contacttrainingen wordt conform Taak Risco Analyse 
uitgevoerd.

133 Onregelmatigheden Skype 9-7-2020

30.06.20  onderzoekt de onregelmatigheden met Skype. Onderzocht wordt of er van 
buitenaf contact gemaakt kan worden en als de gedetineerde dan uitlogt  de gegevens niet 
meer te herleiden zijn. Hoe het komt dat een gedetineerde 13 contacten heeft. En of er 
onregelmatigheden bij GVM'ers zijn. 02-07-20 JP heeft zijn bevindingen gemaild naar de VD 
en het Hoofd Veiligheid. De vraag is of dit met het hele actieteam gedeeld moet worden?
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136 Evaluatie zelfstandig lopen/ grote groepen 19-11-20

02-07-20 Hoe verhoudt het zelfstandig lopen zich met de 1,5 m regel? Opstellen risico 
analyse met aanbevelingen. 16-07-20 De risicopunten worden op papier gezet. 28-07-20 
Omschreven moet worden waar de grootste kansen op kruisbestuivingen zijn, zodat deze 
inzichtelijk zijn, de risico's  beoordeeld kunnen worden, eventueel maatregelen genomen 
kunnen worden of bij een contactanalyse direct gebruikt kunnen worden. 06-08-20 een 
bijeenkomst is gepland op 12-08-20. Verwacht wordt een risicolijst maar geen 
oplossingenlijst.13-08 inventarisatie wordt beschikbaar gesteld aan actieteam. uiterlijk. 18-08-
20 doc. is door  gestuurd ter commentaar. donderdag de 20e gaat het advies naar het 
MT ter besluitvorming. 20-08 Op verzoek volgt er een 'scherper' advies aan het MT. Voor 25-
08 beschikbaar.  25-08-20 oplegger met advies is gestuurd op 20-08-20  
moet dit doorsturen aan  i.v.m. afwezigheid  28-08-20 Het document 
wordt herzien en voorzien van beargumenteerde adviezen. Op de korte termijn wordt er 
gekeken naar de het reguleren van het verplaatsen van de grote groepen. 01-09-20 Gezien 
de definities van de GGD voor bron-contactonderzoek waarin wordt gesteld dat contacten 
worden onderscheiden in o.a. de categorieën: 1. huisgenoten, 2. overige nauwe contacten 
en 3. overige contacten.
1) Huisgenoten: Directe leefomgeving. 2) Nauwe contacten: Dit zijn personen met wie u 
langer dan een kwartier contact had op minder dan 1,5 meter. 3) Overige contacten: Dit zijn 
personen waarmee u langer dan een kwartier op meer dan 1,5 meter in dezelfde ruimte was. 
Is besloten te sturen en te handhaven op vigerende regelgeving. Evaluatie 15 september 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/bron-en-
contactonderzoek17-09-20 goed en duidelijk stuk, 22e sept.op agenda formeel MKO 
plaatsen.22-09-20 in afwachting terugkoppeling MKO 24-09-20 niet besproken op het MKO 
06-10-20  laat het agenderen  voor het MKO van 20-10-20 20.10.20  agendeert 
voor MKO 3 november. MKO 17 nov. laten plaatsen. actie  ivm afstemmen  
20.11.12 Gepland voor het MKO van 17 nov,  gemaild.26-11-20wordt 
besproken op MKO.

138 Evaluatie thuiswerken 9-7-2020 02-07-20:  plant een evaluatie t.a.v. het thuiswerken met

139 Jubileum en afscheidsetentjes 23-7-2020 02-07-20: Besloten moet worden hoe om te gaan met jubileum- en afscheidsetentjes.16-07-
20 Wordt besproken in het MKO

140 Groepsgrote met luchten 23-7-2020
02-07-20: N.a.v. de versoepelingen van 1 juli moet afgewacht worden wat deze betekenen 
voor DJI. Vooralsnog wordt vastgehouden aan de max 30. 16-07-20 Besloten is dat de 
bouwhekken weg kunnen. regelt het

141 Versoepelingen per 1 augustus 25-8-2020

02-07-20: Er moeten voorbereidingen getroffen worden t.a.v. de versoepelingen met bezoek 
per 1 augustus. 21-07-20 Gebouwlijk is uitbreiding waarschijnlijk niet mogelijk ivm de 
wachtruimte. Gekeken wordt naar alternatieven.213-07-20 Advies aan het MT is om bezoek 
te houden zoals het nu gaat. de wachtruimte is maar geschikt voor 10 personen. 28-07-20 
Wachten op terugkoppeling vanuit het MT 04-08-20 afgesproken dat bezoek in 3 fases wordt 
uitgebreid. Gevolgen van versoepeling opnemen in eerstvolgende nieuwsbrief. 06-08-20 
Bezoek gaat per 10-08-20 van start met ophoging. Tevens ook naar bezoek toilet. 
Bezoekophoging 2 volw. + kind <14 jaar of 1 volwassene en kind >14 jaar.  Bezoekers welke 
naar binnen mogen komen en krijgen info om een mondkapje op te moeten van ingang t/m 
bezoekerszaal en retour. Kinderen >12 jaar worden ook verplicht tot het dragen van een 
mondkapje, net als in OV. 13-08 er volgt een aanpassing op de Memo met onderwerp aantal 
bezoekers. Actie MdeR. 18-08-20 doc. is gemaakt door  en vrijdag aan TL's gestuurd 
voor advies en zal vandaag aan actieteamleden worden gemaild. 21-08 aangepaste versie 
besproken tijdens OR. Document accoord en start per 24-08. 25-08-2020 mailing is op 
vrijdag 21-08 uitgedaan door . Zie ook actiepunt 168

133 Telefoonhoorns 30-7-2020 30-7-2020

26-06-20 Er zijn telefoonhoorns besteld voor de Ipads ivm bezoek. 30.06.20  
informeert bij inkoop wat de stand van zaken is. 02-07-20: Besloten is dat de hoorns lokaal 
worden aangekocht. 16-07-20 In afwachting van de headsets 21-07-20 Telefoons komen 
volgende week

144 Inkomstenafdeling uitgangspunten overzicht 30-7-2020

07-07-20: Casemanagers worden weggestuurd van de E.  maken een 
overzicht inkomstenafdeling uitgangspunten overzicht met o.a. wie de afdeling mogen 
betreden.21-07-20  beschrijft wie er wel en wie er niet op de afdeling bij de inkomsten 
mogen komen. 28-07-30 wordt op 30-07-20 beoordeeld. 06-08-20 Document moet ter 
goedkeuring naar . 18-08-20 stuk is op 16-08 aan  ter beoordeling 
gestuurd door n 20-08 Aanvulling volgt ivm nieuwe situatie (quarantaine en EZV 
aanwezig in de sectie)
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145A Sollicitanten MT 4-8-2020 JA 30-08-20 Er moet duidelijk gemaakt worden hoe om te gaan met sollicitanten 04-08-20 Blijft 

digitaal tenzij. Eventueel extern ruimte reserveren.

145 Besluiten en beschrijven externen  ieder overleg

07-07-20: Hoe om te gaan met externen ivm afnemen examens, Stagiaires, externe 
bedrijven. Vooralsnog alleen die in en uitgaande bewegingen die noodzakelijk zijn voor de 
bedrijfsvoering met toestemming van het MT.14-07-20: Besloten en beschreven moet 
worden wie van de externen de inrichting binnen mogen komen en hoe deze op corona 
gecontroleerd worden. 16-07-20 Terugkoppeling via MT. 04-08-20 Mediation toegestaan 
mits coronaproof, uitzendkracht TD toegestaan, Pro Justitia via de ViCo accoord actie 

, Géén stagiairs mits DJI-personeel. 13-08 accoord op intakeverzoek Middin actie 
 , accoord op examinator tbv RIC actie  Géén accoord op Home en Run > 

digitaal en/of extern actie 

146 Buitenvoetbal 21-7-2020
07-07-20  stelt de vraag hoe in het licht van de versoepelingen om te gaan met het 
buitenvoetbal. 16-07-20  kan in overleg met  om het buitenvoetbal weer tijdelijk 
op te starten. 21-07-20 tot de bouwvak over is kan er gevoetbald worden.

147 Meer bezoekmomenten 16-7-2020

07-07-20:  heeft een voorstel voor meer bezoekmomenten. Punt vervalt
148 Crisismap vullen 21-7-2020 14-07-20:  vult de crisismap met de instructies en actielijsten

149 Middenkader toevoegen aan Crisismap 6-8-2020 4-8-2020 14-07-20: Na het vullen van de crisismap laat  het middenkader toevoegen aan de 
crisismap. Gerealiseerd

151 Kapper 23-7-2020 14-07-20: k laat  een pva maken ivm de inzet van kapper. 16-07-20  
maakt instructie 21-07-20 1 gedet bij de kapper en 1 gedet op de gang

153 Horizontale overplaatsingen 16-7-2020 14-07-20 Communiceren dat horizontale overplaatsingen vanuit DIZ weer mogelijk zijn en 
dat dit geen inkomsten zijn.

154 Verdelen van luchtplaatsen 16-7-2020 14-07-20 Nu volgens de versoepelingen er weer groepsgrote van 100 naar de kerk mogen, 
kunnen dan de hekken weg op de binnentuinen? Vervalt ivm puint 140

156 Verwarring nieuwsbrief doelgroep kwetsbare medewerkers 28-7-2020

16-07-20: De oproep in de nieuwsbrief t.a.v. kwetsbare medewerkers schept verwarring en 
moet geduid worden ten opzichte van het bestaande beleid dat een ieder die geen 
coronagerichte klachten heeft kan werken. 23-07-20 Met Sanne en P&O moet overlegd 
worden wat de vervolg actie wordt,.

157 Toezcicht EZV voor onderwijs 23-7-2020 21-07-20  vraagt het na bij de afdeling
158 GVM Skype 28-7-2020 23-07-20 Bij geen tegenbericht is het actieteam akkoord met de instructie GVM Skype

150 Factsheet mogelijke besmetting PI Krimpen 29-10-2020

14-07-20:  maakt een factsheet met de te nemen stappen bij een mogelijke besmetting 
en beschrijft tevens waar wat te vinden is. 06-08-20 In concept klaar is ingestuurd aan 

 ter beoordeling. 13-08 input gevraagd van AHO / TL en D&R. 18/08 bespreken. 18-08-
20 document wordt aangepast en vandaag opgestuurd aan MT. 20-08 Format door BMO 
laten verwerken Prima stuk. 25-08-20  geeft aan dat het stuk klaar is en ingezonden 
aan het MT.  zal de linkjes in het stuk nog toevoegen. Navraag wordt gedaan door 
Arjan. 03-09-20  Het stuk moet 9 sept. in het MKO worden besproken. 17-09-20 op agenda 
formeel MKO plaatsen ter bespreking 22-09-20 in afwachting terugkoppeling MKO 24-09-20 
Aandachtspunten  worden verwerkt. Komt dinsdag weer op agenda. 01-10-20 
opnieuw indienen bij actieteamleden en input uitvragen, actie iedereen 06-10-20  
bespreek finale versie met . 20.10.20 Deze week afgerond

158 GVM Skype

6-8-2020
23-07-20 Bij geen tegenbericht is het actieteam akkoord met de instructie GVM Skype.04-08-
20 controleren of tekst mbt beschikking aangepast en opgenomen is. 06-08-20 tekst moet 
aangevuld worden. 13-08 Wordt door  opgepakt.18-08-20 is aangepast

160 OKD 15-9-2020

28-04-20 D&R komt met PVA en tijdspad voor opstarten OKD, dit is mogelijk na 10 augustus 
weer toegestaan. 06-08-20 nog geen extra aanvullingen te melden. 13-08 proef Esserheem 
goed verlopen.  OKD uitwerken toegeschreven op PI Krimpen.18-08-20  geeft aan 
mail op 16-08 aan actieteamleden te hebben gestuurd. weinig respons. besluit op 18-08 was 
om >jan.2021 grote OKD te organiseren. Nu alleen in kleine vorm vanaf 06-09-20. 20-08 ter 
verduidelijking; deze OKD is voor kinderen 3 t/m 12 jr. en alleen aan de gevangeniszijde.25-
08-20 er wordt momenteel geworven van vrijwilligers. Dag is gepland en alle 
voorbereidingen zijn volgens afspraak aan de gang. Datum is vastgesteld op 09-09-20. 17-
09-20 er komen nog OKD (vader kind dagen) 4x per jaar.
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161 DVD box 15-9-2020

30-07-20 Saida doet een uitvraag onder de medewerkers voor oude Dvd's 06-08-20 box is 
gemaakt door gedetineerden en in halletje personeel geplaatst 13-08 blijft beschikbaar 18-
08-20 nog leeg maar er is wel een doos bij BMO afgegeven door  haalt doos 
op voor controle. 25-08-20 Doos is nog leeg. stand van zaken dvd's  is onbekend. 03-
09-20  heeft DVD's uitgezocht en zal diegene welke niet mogen teruggeven aan 

k.17-09-20 doos blijft nog +/- 4 wk staan en wordt dan weggehaald bij de VoPo.

162 Distrubutielijst Actieteam 6-8-2020 4-8-2020
30-07-20 n maakt een distributielijst (i.p.v. mailaccount) 06-08-20 loopt via , is er 
mee bezig.18-08-20 lijst is er maar niet zichtbaar, werkt wel. zal met  afstemmen voor 
zichtbaar namen maken. 25-08-20 is voldaan.

164 Nieuwsbrieven 6-8-2020 04-08-20 Nieuwsbrieven bij afwezigheid  via BMO. 
166 Stoelen 6-8-2020 6-8-2020 in de bezoekzaal gaan alle stoeltjes door de Arbeid teruggeplaatst worden.

167 Plexiwanden bezoekerszaal 1-10-2020

06-08-20 bestellen van materialen t.b.v. 30 plexiwanden t.b.v. bezoekerszalen, uitvoering in 
PI de Schie 18-08-2020 contact leverancier en inkoop, moet deze week geleverd worden 
aan de Schie voor het maken van de schermen. 20-08 In afwachting van materiaal. Is 
besteld. 25-08-20 Levering platen geschied 25e aug. verder s.v.z., het loopt. 03-09-20 
Angelique geeft aan dat er 04-09-20 contact zal zijn met de Schie. 17-09-20 update spoedig, 
maandag koeken namens PI-Krimpen bezorgen.22-09-20 De plexiwanden worden gebracht 
door DV&O of anders door medewerkers van de Schie. Prognose is maandag 28-09 
plaatsen en dinsdag fysiek bezoek. 24-09-20 platen worden vandaag geleverd (is ook 
gebeurd).  01-10-2020 wanden zijn geplaatst in bezoekerszalen

168 Bezoek 18-8-2020
Fysiek contact ged. bezoeker dan 8 dgn quarantaine. En afhandeling rapport. 18-08-2020 
aanvulling TL's/AHO moeten met regelmatig langs bij de bezoekerszalen ter controle 
/handhaving Zie actiepunt 141. document is gemaakt.

169 Coronatest na fysiek contact bezoeker/ged. 18-8-2020
Onderzoek naar- en aanlevering eenduidige procedure 18-08-20 heeft onderzocht en 
geeft aan dat testen niet op voorhand moet maar alleen met klachten. Advies testen pas na 
>5 dagen quarantaine.

170 BBQ gedetineerden 25-8-2020 Accoord in september uit te voeren. 18-08-20  heeft draaiboek en info doorgezet aan 
actieteam. 20-08 op agenda 20-08 k levert definitief draaiboek aan MT

172 I-pads tbv Skype lijken verdwenen 18-8-2020

13-08-20 AHO's gaan op afdeling op zoek 18-08-20 geen terugkoppeling.  geeft aan nu 
nog 5 stuks bij de TL's aanwezig ( 2x D, 2x B en 1x A).  pakt dit op. Totaal moeten er 
25 stuks zijn: 2x per ABCDEFGHIJ= 20 stuks, 4x  en 1x gedetineerde op cel (MT 
besluit). 20-08 Afgehandeld zijn terecht. Beveiliging heeft overzicht.

173 TVE 25-8-2020

13-08-20 Bij terugkeer met contact derden (niet zijnde justitie personeel) dan 8 dgn 
quarantaine. Dit aan de voorkant duidelijk maken aan gedetineerde. 18-08-20  gaat 
afstemmen om een beschikking op te laten maken m.b.t. 8 dg quarantaine. 20-08  heeft 
voorstel aan  aangeleverd.  

176 Opslag meubilair 13-10-2020

20-08  onderzoekt mogelijkheden anders dan het huren van zeecontainers. 25-08-20 
UTS is gecontact i.v.m. opslaan meubilair. Ligt nu voor goedkeuring bij het SSC.17-09-20 

 geeft aan mantelovereenkomst UTS, meubels zijn gestickerd, wanneer weg is 
vraagteken 22-09-20 vraagt voor concrete datum aan SSC/UTS 24-09-20 wordt 09-10 
weggehaald in de inrichting

178 Vlekkenplan 8-10-2020

02-09-20 terugkoppeling vlekkenplanoverleg (10 sept) 17-09-20 geen update, wel heeft er 
een overleg plaatsgevonden met het MT en FaZa. wil graag worden bijgesproken. 22-
09-20 gerard is bijgesproken in afwachting van terugkoppeling. 24-09-2020 er is nu een 
besluit genomen.

177 Beeld bellen Justitiabelen (BBJ) 29-10-2020

28-08-20 Onderzocht wordt voor oplossingen hoe om te gaan met de problematiek rondom 
het beeldbellen justitiabelen.  03-09-20  geeft aan een training te gaan volgen (in de 
middag), meer info volgt z.s.m. 17-09-20  geeft aan dat er een snelle ontwikkeling is voor 
de vervanging van Skype. Jitsi is de opvolger en zal eind okt. 2020 worden uitgerold. JP 
heeft verzoek gedaan als 1e in de uitrol te mogen qua inrichting. 24-09-20 Nu in twee 
inrichtingen voorlichtingen gestart.06-10-20 Week 41 krijgen  de demo. 29.10.20 
Naar verluid zal  het medio november worden getoetst en eind november de uitrol.

180 Contactonderzoek Positief geteste medewerker 10-9-2020 08-09-20 Intern contactonderzoek. Veiligheid/ , D&R  Uitvraag bij positief 
geteste medewerker

181 Contacten directe collega's 10-9-2020 8-9-2020 Communiceren naar directe collega's

182 Communicatie positief geteste medewerker 10-9-2020 8-9-2020  Communicatie naar OR, personeel, gedeco, gedetineerden (GH en EZV 1 op 1)
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182 Close monitoring personeel en gedetineerden unit 2 Angelique 10-9-2020 08-09-2020 Uitzetten close monitoring bij MD

186 Handhaven toegang inrichting 1-10-2020
08-09-20 Teamleiders gaan toezien op handhaving toegang inrichting en gekeken gaat 
worden naar de sluiswerking. 24-09-2020  zal navragen of de sluiswerking al terug 
is geplaatsten zo nodig actie jierop ondernemen. 01-10-20 sluiswerking is teruggezet

190 afgeplaatste gedetineerde GH tijdens quarantaine 10-9-2020 10-09-20 Alle afdelingen en inrichtingen die gedetineerden van de GH hebben ontvangen 
zijn ingelicht deze te monitoren.

191 Stappenplan bij besmetting 8-10-2020 Zie punt 150

10-09-20  maakt een stappenplan om als leidraad te kunnen gebruiken tijdens een  
mogelijk volgende besmetting. 17-09-20 Stappenplan is op 10-09 getoond, er wordt 
aangegeven dat er geen besluit is genomen en nu niet duidelijk is wat /directie wilt. 01-
10-20 stappenplan delen met actieteamleden en laten aanvullen door alle leden voor 7 okt. 
i.v.m. bespreken op 8 okt.

192 MBO begeleiders 1-10-2020
10-09-20  zorgt voor een eenduidig advies hoe om te gaan met de MBO begeleiders die 
medewerkers op locatie moeten/willen beoordelen. 17-09-20 moet nog uitvoering op komen 
22-09-20 punt wordt overlegd met Sanne.

194 Skype op afdeling B 1-10-2020 29-09-20 Ivm geen bezoek afdeling B mogen de gedetineerden skypen.  kijkt voor het 
faciliteren van de Ipads.

195 Analyse personele bezetting 15-10-2020 Zie snelgids punt 221/222

29-09-20  zorgt voor een personele bezetting analyse tot einde van het jaar. 06-10-20 uit 
de analyse komt naar voren dat het rooster passend is, echter moet er gekeken worden naar 
hoe om te gaan met de collega's die uit voorzorg in quarantaine verblijven ivm het testen van 
een huisgenoot. 13-10-20 op het MT.

196 Communiceren over thuiswerken van kader 20-10-2020
29-09-20 Verzoek voor thuiswerken kader wordt besproken in het MT/directie 15-10-20 
Bespreken op het MKO dat de bezetting van executieve leidinggevenden gewaarborgd moet 
zijn, wat maakt dat deze niet periodiek thuis mogen werken.

197 Thuiswerken casemanagers 15-10-2020 29-09-20 Verzoek voor thuiswerken kader wordt besproken in het MT/directie

200 PVA opschalen bezoek 1-10-2020
29-09-20  maken PVA t.a.v. het opschalen van bezoek. 30-09-20 Wordt 
aangepast op de max van 30 personen in een ruimte en de plexiglaswanden worden 
ingekort door de arbeid.

201 Groepsgrote  n.a.v. persbericht 28-09-20 30-9-2020 29-09-20 Bepalen van de groepsgrote luchten, activiteiten, afdeling.

202 Nieuwsbrief 30-9-2020

29-09-20 In de nieuwsbrief wordt o.a. opgenomen: Afd B in Lock down voor 10 dagen, De 
maatregelen en  5 euro bel tegoed voor de B afdeling. T.a.v. personeel:  Verwijzing naar DJI 
site voor veel gestelde vragen ivm corona, Melden positieve medewerkers in de lijn, naar 

 en _kaild dys directie en Stappenplan contact onderzoek

205 Stickers plakken 6-10-2020 30-09-20 Nieuwe stickers (verbod en gebod) zijn binnen en worden geplakt 01-10-20 
stickers zijn geplakt

206 Blijven herhalen en aanpreken medewerkers/gedetineerden 
op de coronamaatregelen 8-10-2020 30-9-2020 Ivm het niet naleven van de coronamaatregelen herhalen en aanspreken 

207 Lift klimaat 22-10-2020 22.10.20 29-09-20 legt de vraag bij FaZa neer of de liftdeuren open kunnen blijven staan 
ivm ventilatie. 20.10.20 Het is niet toegestaan om de liftdeuren open te houden. 

208 Handhaving en controle bezoekzaal 8-10-2020

29-09-20 Teamleiders en afdelingshoofden sturen op handhaving in en controle op 
bezoekzaal. Ventileren tussen de momenten gaat goed, schoonmaken moet beter, 
apparatuur moet gecontroleerd worden, rapporten en/of schaderapporten bij molest en 
handhaven van het niet toestaan van etenswaar etc.

209 Inleveren wasgoed omzetten in juiste format en uitrol op de 
inkomstenafdeling 17-12-2020

30-09-20  geeft FaZa de opdracht om de procedure van het inleveren van 
wasgoed coronaproof te maken. 06-10-20  neemt contact op met het 
afdelingshoofd van de AB ivm de procedure. 20.10.20  zoekt uit of wasgoedprocedure 
alleen geldt voor de positief besmette gedetineerde of voor heel de afdeling. Besluit moet 
worden opgenomen in de procedure! 22.10.20 Het inleveren van het wasgoed geldt voor 
heel de afdeling, dit betekent ook voor de Afdeling E (inkomsten). Actie: Dit moet worden 
opgenomen  in de procedure 'stappenplan bij lockdown'. Zie punt 216. 12.11.20  
zorgt voor het juiste format en de uitrol op de E afdeling i.o.m.  19-11-20 is ter lezing 
bij /Arbeid neergelegd ter lezing. 03-12-2020 uitstel vanwege afwezigheid en nog niet 
afgestemd met elkaar. 17-12-2020 voldaan en klaar.

210 Medewerkers die op de B (quarantaine ) en A werken 1-10-2020

29-09-20 Van medewerkers wordt verwacht dat zij (zie punt 206) de 1,5 m en overige 
coronamaatregelen in acht houden om besmetting te voorkomen. 01-10-20 B mag per 
maandag 5-10-20 uit quarantaine mits er geen complicaties zijn en de close monitoring heeft 
plaatsgevonden.

211 Onderzoek inkomst Hoogvliet 30-9-2020 Afgehandeld
30-09-20

29-09-20 vraagt of de inkomst op de A van dezelfde afdeling afkomt als de positieve 
gedetineerde. 30-09-20 Onderzoek wijst uit dat de inkomst op de A van een andere afdeling 
afkomstig was..
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213 Hekken voor op de luchtplaatsen om luchtplaatsen te creëren 
voor max.40 personen Diederik/FaZa/Hans 8-10-2020

1-10-2020  offertes worden opgevraagd voor huur en koop 06-10-20 De offerte is 
afgewezen, Hans gaat in overleg en koppelt terug. 20.10.20 Er komen geen hekken, 
gedetineerden staan gespreid.

214 zelfmelders op Afdeling E 2-10-2020 01-10-20  zal een stukje tekst aanleveren t.b.v. nieuwsbrief dat zelfmelders eerst op de 
E afdeling worden geplaatst met close monitoring

215 Werkinstructie bezetting binnenruimtes max. 30 en buiten max
40 5-11-2020 05.11.20

01-10-2020 er moet op een A4 een werkinstructie m.b.t. 30 en 40 mensen in een 
ruimte/luchtplaats worden gemaakt, hierin opnemend ook hoe daar in kleine groepen veilig 
gelopen kan worden. 27-10-20 Wordt een gedragen advies en hoe te handhaven. Document 
is gereed en  deelt het mede in het MKO.

216 Stappenplan Lockdown 3-11-2020
01-10-20  zal door  gevraagd worden om een stappenplan te maken i.v.m. 
lockdown.  zal een sjabloon aan  mailen. 12-11-2020  koppelt de laatste 
tekstuele aanpassingen terug en document wordt ter kenninsgeving aan het MKO gevoegd.

218 Thuiswerken Kaderleden 8-10-2020 01-10-20 alle kaderleden moeten n.a.v. besluit nummer 204, een voorstel plan te maken hoe 
zij denken het thuiswerken vorm te gaan geven.

220 Advocaten en mondkapje 13-10-2020 13-10-20 in tegenstelling tot eerder bericht kunnen advocaten niet verplicht worden tot het 
dragen van een mondkapje, maar kunnen zij wel gevraagd worden hieraan mee te werken.

221 Snelgids Corona voor leidinggevende 15-10-2020 13-10-20 Het MT is akkoord met de snelgids Corona, conform DJI richtlijn, en   
verstuurt deze naar de leidinggevenden.

222 Snelgids Corona voor leidinggevende 15-10-2020 13-10-20 Het MT is akkoord met de snelgids Corona, conform DJI richtlijn, en  zet deze 
op KD en verstuurt het naar de medewekers (en Faza)

223 Spreekkamer GV 20-10-2020 13-10-20  bespreek met de GV het gebruik van de spreekkamer van de GV.

225 Contactsport 22-10-2020
15-10-20 In afwachting dat de Brief van minister Dekker vanmiddag (15-10) wordt besproken 
in de TK. 20.10.20 Besloten is te stoppen met voetbal en alleen fitness en zaalsport aan te 
bieden. M.b.t. het wegvallen van het buitensportmoment worden alternatieven onderzocht.

229 Liftgebruik met gedetineerden 22-10-2020

20.10.20 Wanneer gedetineerden naar de CVT gaan moeten deze in de lift worden begeleidt 
door 2 medewerkers met mondkapje. Het trappenhuis van het voorgebouw aan de unit 1 
kant behoort tot de G-Schil en is niet toegankelijk voor gedetineerden.  zet de 
begeleiding uit bij veiligheid

231 Werkgeversverklaring reizen met OV 22-10-2020
20.10.20 Leidinggevende voorzien de medwerkers die het aangaat van een 
werkgeversverklaring reizen met OV voor cruciale beroepen. 22.10.20 BMO heeft de lay-out 
aangepast en verstrekt aan de LG.

232 Proceure praktijkbegeleiders 27.10.20

22.10.20 Besloten is dat de praktijkbegeleider toestemming krijgt om de driegesprekken 
(tussen de cursist, zijn praktijkopleider en ) te voeren in de vestiging. 
Gesprekken tussen de medewerker en praktijkbegeleider kunnen digitaal op de 
opleidingsdagen gepland worden. 
Uiteraard geldt voor alle afspraken in de vestiging dat de geldende voorzorgsmaatregelen 
gehanteerd worden; 1,5 meter afstand houden en alleen gesprekken voeren in het 
voorgebouw. Actie:  mailt het besluit naar de cursisten en kader.

233 Schoonmaak kantine 27.10.20 22.10.20 Actie "Terugkoppeling overleg (22.10.20 13:00 uur)  inzake schoonmaak kantine.

234 Mondkapjes externen 27.10.20 22.10.20 Actie: dat de uitgifte van de mondkapjes voor externen  naar de voorportier gaat. 

236 Closemonitoring afdeling C 26.10.20 27.10.20 De afdeling C  heeft 3 momenten  van closemonitoring. 29.10.20 GB

237 Communiceren niet carpoolen en werkinstructie Coraona
27.10.20

27-10-20 Bij een volgend communique zal het advies niet te carpoolen worden 
meegenomen. 29-10-20 Werkinstructie Coroana wordt ook opgenomen in de nieuwsbrief.
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239 Navragen bij HR  m.b.t.duidelijkheid over.de verschillende 
thuiswerkvergoedingen: CAO, telewerk en regulier. 19-11-2020

29-10-20  heeft bij HR de vraag uitgezet hoe om te gaan met de CAO of 
thuiswerkvergoeding. 05-11-2020 Angelique geeft aan dat zij aan P&O een overzichtslijstje 
heeft moeten mailen. 12.11.20  Navragen bij HR over duidelijjkheid t.a.v. de diverse 
thuiswerkvergoedingen. 
Op Intranet DJI is vandaag een artikel geplaatst over de eenmalige thuiswerkvergoeding. De 
vergoeding kan vanaf morgen worden aangevraagd.

http://ssc-dji-intranet.minvenj.nl/nieuws/landelijk-nieuws-2020/coronavirus-aanvragen-
eenmalige-thuiswerkvergoeding-vanaf-19-november.aspx

De regel is duidelijk; de vergoeding is niet naar rato dus je krijgt hem wel of niet. 
Uitgangspunt is dat er hoofdzakelijk sprake moet zijn van thuiswerken om in aanmerking te 
komen voor de vergoeding.

De afweging of iemand in aanmerking komt voor de vergoeding ligt bij de leidinggevende. 
Beslote wordt dat medewerkers >50% thuiswerken in aanmerking komen voor de 
vergoeding.

241 Keykoorden bij VoPo 

12-11-2020

05-11-2020 TL beveiliging moeten VoPo instrueren de keykoorden van de bezoekerspasjes 
af te halen, per direct. Tevens zorgdragen dat er voldoende desinfectie middelen zijn om de 
pasjes na inleveren gedesinfecteerd kunnen worden. 12.11.20 Keykoorden zijn klipjes 
geworden en deesinfectie is beschikbaar.

244 Informeren over de verplichting afstaan  persoongegevens 
aan GGD bij contact analyse 19-11-2020 19-11-2020 Momenteel nog niet verplicht, GGD is met een voorstel bezig hier verandering in 

te krijgen.
245 Sneltest gedetineerden besteld 19-11-2020

246 Aanpassen protocol corona gerelateerde klachten. 19-11-2020
20.11.12 Toevoegen "Bij onduidelijke klachten blijven beide gedet. Ingesloten"

 communiceert aapassing naar AH en de leefafdelingen 20.11.12  heeft de 
afdelingshoofden en afdeldingen ingelicht. Protcol? 

243 Aanpassen snelgids voor leidinggevende n.a.v. herziende 
Q&A van 6 november 3-12-2020 26.11.20  heeft aanpassing uitgezet bij HR

248 Attenderen dat er geen (extra)  stoelen worden bijgeplaatst. 3-12-2020 26.11.20  neemt het punt mee in het ochtendrapport van 27.11.20
 overleggen hoe overige mederwerkers te attenderen.

171 Na kijken richtlijn fysiek horen in de inrichting t.o.v. 
dubbelingen  met proces CVT. 3-12-2020

13-08-20 Richtlijn doornemen en onderzoeken of voor ons van toepassing. Zo nodig 
procedure opstellen voor de locatie.18-08-20  geeft aan dat de rechtbankzittingen op 
deze manier nieuw zijn.  is er al mee bezig. 25-08-20 geen aanvulling 03-09-20 wordt 
aan gewerkt. s.v.z. navragen 17-09-20 sluiten fysiek uit 24-09-20 uitgesteld tot na 09-10-20. 
24-09-20 wordt uitgesteld tot na de vakantie van  20.10.20 Fysiek horen 
vindt momenteel niet plaats, mocht het voorkomen dan wordt dat coronaproof gefaciliteerd. 
Procesbeschrijving volgt. 26.11.20  kijkt het proces na mbt. het proces CVT, mogelijk 
kan het gevoegd worden.03-12-20 aanpassen geeft verwarring, proces besluit is nu 2 
medew. met mondkapje en justitiabele mogen in de lift net als bij IBT t.b.v. ISO

240 Aanleveren advies voor personeelssport met mondkapje en 
handschoenen 10-12-2020

05-11-2020 er is een stuk geschreven om verzoek tot aanpassing sportprogramma 
personeel.  gaat uitzoeken met ILO'ers wat mogelijk is voor evt. aanpassingen . 19-11-
2020  komt met een voorstel welke op 26-11 besproken kan worden. 26.11.20 levert 
advies in lijn aan voor het MT, incl. uitzondering contactsport, aantal medewerkers die 
Elementaire zelfverdediging nog niet hebben gedaan en oplegger. 03-12-20 Voorstel  
wordt goedgekeurd en kan worden uitgezet m.i.v. 14 dec.

242 Uitrollen wasinstructie Keykoorden op inkomsten afdeling 3-12-2020
05-11-2020 per direct dienen de keykoorden te worden gewassen volgens de 
wasinstructie.19-11-2020  gaat dit na of dit daadwerkelijk gebeurd. 26.11.20 Patrick 
instrueert het team. 03-12-20 Navragen bij k. Actie

249 Aanschaf mondkapjes

3-12-2020

26.11.20 Onderzocht wordt welk type mondkapje moet worden aangeschaft. 03-12-20 
offertes zijn aangevraagd, test goed verlopen, keuze is vastgesteld, offerte zal aan directie 
worden aangeboden voor goedkeuring.10-12-2020 mondkapjes zijn uitgegeven bij de 
kerstpakketten
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251 Updaten lokale protocollen 11-3-2021

07-01-21 1)Het controleren en updaten van lokale protocollen n.a.v. landelijke wijzigingen. 

2) Herstellen van de links in de documenten. . Doorlopend proces. 28-01-21 evt 
nieuwe maatregelen geimpenteerd in de lokale protocollen.
28-01-21 neemt contact op met de landelijk adviseur ivm mogelijk strigenter 
beleid. 25-02-21 1) voldaan, zie plan van aanpak/contactonderzoeksformulier, doc. krijgt 
kleine aanpassing in tekst onder punt I en kan ingezet worden. 04-03-21 is een reminder11-
03-21 gaat bij  achter de beveiliging aan op docs en linken bijplaatsen

252 Porto Cabin 7-1-2021
10-12-2020 Er zijn offertes opgevraagd voor het eventueel plaatsen van een portocabin ter 
vervanging van de bezoekerstent 17-12-2020 de tent gaat inderdaad weg, zal in nw jaar 
worden geinventariseerd hoe en wanneer.

254 Plan van Aanpak toevoegen aan Snelgids 7-1-2021
17-12-2020 Plan van aanpak dient toegevoegd te worden aan de snelgids en toegankelijk 
worden gemaakt op het intrane. 07-01-21 Snelgids is (tijdelijk) vervallen. Het PVA is bekend 
bij de afdelingshoofden en preventiemdw.

255 Faceshields medew. met beperking t.o.v. mondkapje 24-12-2020 17-12-2020 Zorgdragen dat de medewerkers welke een faceshield mogen dragen 
(toestemming directie) uitreiken, blijft maatwerk.24-12-2020 opgepakt

256 Aanpassingen maatregelen delen met medewerkers 18-12-2020 17-12-2020 nieuwsbrief uitdoen 24-12-2020 voldaan

257 Telehoren 24-12-2020 17-12-2020 beter aansturen op het telehoren 24-12-2020 loopt goed, is een continue 
aandachtspunt, kan eraf

259 Thuiswerken 24-12-2020

17-12-2020 alle LG's welke dit betreft dienen een plan te maken m.b.t. thuiswerken  
trainingen/verlaging van LG's in inrichting etc. 24-12-2020 iedereen kan hier aan voldoen 
muv PIW'ers daar is voor gekozen deze toch in de inrichtinh te laten komen en in te zetten 
daar waar nodig.

260 Thuiswerkvergoeding 14-1-2021 7-1-2021 07-01-21 HR heeft het kader gemaild - Punt is afgehandeld.

261 Snelgids 7-1-2021 31-12-2020 Snelgids Leidinggevenden direct stoppen in gebruik, gebruik nu Q&A op ons 
intranet

265 Opstellen draaiboek/instructies vaccinatieprogramma 
gedetineerden 11-3-2021

Professionele standaard Covid-19 vaccinatie gedeeld met HZ. 12-01-21 Eerste aanzet 
Vaccinatiestrategie opgesteld, betreft groeidocument. 17-02; Draaiboek versie 0.4 wordt 
lokaal uitgewerkt 25-02-21 ingekomen stukken gelezen, gestart met opzet draaiboek.05-03-
21 week uitgesteld vanwege cursussen. info volgt 10-03-21/11-03-21 

266 Besluiten of MT adviseren over verzoek afdelingoverstijgende 
trainingen mbt Wet S&B 22-4-2021

14-01-21   bespreekt het verzoek in lijn met  om het te agenderen voor het MT. 
Wordt 28-01-21 besproken. 28-01-21 Ivm aantrekken van de covidmatregelen is dit punt 
doorgeschoven tot na de persconferentie van 9 februari.04-03-21 nog geen antwoord MT 11-
03-21 wordt op MT besproken op 16-03-21 18-03-21 MT Besluit vooralsnog verplichte 
compartimentering. Punt blijft staan ter monitoring.

267 Aanpassen en opnieuw publiceren van snelgids voor 
leidingevende op KD. 4-3-2021 28-01-21 Het Actieteam bevestigd de behoefte voor de snelgids voor leidinggevende.  

zorgt voor de update en  plaasts op KD 25-02-21 status onbekend

268 avondklok en kritische beroepen 25-2-2021

22-01-21 Bij invoering avondklok; uitgave van werkgeversverklaring t.a.v. reizen ten tijde van 
de avondklok. Inventarisatie van die in aanmerking komende medewerkers. 18-02; punt blijft 
staan. 25-02-21 nieuw doc. vanuit directie is niet nodig vanwege niet in te hoeven vullen 
datum, medew. dienen wel geinformeerd te worden door alle LG's dat zij een nieuwe eigen 
verklaring avondklok moeten maken met de nieuwe einddatum.

268 Avondklok en kritische beroepen 22-1-2021 22-01-21 Bij invoering avondklok; uitgave van werkgeversverklaring t.a.v. reizen ten tijde van 
de avondklok. Invantarisatie van de in aanmerking komende medewerkers. 

269 MEER Disposable mondkapjes bestellen justitiabelen 25-1-2021 25-01-2021 - er zijn 12.600 stuks disposable mondkapjes besteld via het HK, verwachting is 
dinsdag binnen te zijn. 28-01- 21 Ivm mogelijk te kort op voorhand extra bestellen.

270 mondkapjesplicht justitiabelen 27-1-2021

25-01-2021 - alle justitiabelen dragen een mondkapje zodra zij hun cel verlaten. 
Uitzonderingen: - in sport- en fitnesszaal - en luchtplaats, alleen waar een 1,5 meter geborgd 
kan worden en er daadwerkelijk op wordt gehandhaafd. 28-01-21 Punt blijft staan ter 
monitoring

271 Mondkapjesplicht medewerkers/bezoekers en derden 27-1-2021

25-01-2021 besluitdat alle medewerkers/ derden vanaf de voordeur een mondkapje moeten 
dragen. Uitzondering; op kantoor - in het restaurant als men aan tafel zit. Vergaderzaal 
wwaar 1.5 mtr geborgd kan worden en niet al te veel mensen aanwezig zijn.  dinet de 
bedrijven hierover te informeren. 

272 monkapjesplicht luchtplaats 25-1-2021 25-01; directie neemt beslissing over dragen mondkapje op de luchtplaats. 
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273 Nieuwsbrieven medewerkers en justitiabelen saida 25-1-2021 25-01-2021er zal een extra nieuwsbrief worden gemaakt voor medewerkers en justitiabelen. 
Deze wordt ook direct verspreid en op zal op de beeldkrant worden geplaatst. 

274 Invoering uitdelen mondkapjes op afdelingen 26-1-2021

25-01-2021 zodra de mondkapjes binnen komen zullen deze verdeeld worden over de 
afdelingen. Max. voorraad voor twee weken.Let op: deze mondkapjes zijn alleen voor de 
justitiabelen en niet voor de medewerkers, zij zijn in het bezit van eigen mondkapjes. 28-01-
21 punt gevoegd bij 270

275 Bezoek justitiabelen 26-1-2021 25-01-2021 justiabelen moeten worden geinformeerd dat m.i.v. woensdag de 27e het aantal 
bezoekers wordt teruggebracht qua aantal naar 1 volwassene en max . 2 kids <13 jaar

276 Werkgeversverklaringen  Avondklok medewerkers 25-1-2021 25-01-2021 alle medewerkers welke in aanmerking moeten komen van een 
werkgeversverklaring avondklok moeten worden voorzien van een doc. 

277 instrueren van de gangambulant en dynamisch toezicht en 
monitoren op aanwezigheid. 4-2-2021

25-01-2021 de gangambulant en dynamisch toezicht zullen vast op hun unit moeten 
controleren en handhaven op het dragen van een mondkapje., zowel op de begane grond 
als op de 1e etage. Dit gaat 3 dg. in testfase en daarna op vrijdag einde van de dag vndt er 
een evaluatie plaats, zodat er misschien extra(reserve) BeWa's moeten worden ingezet 
ja/nee per maandag 1 feb.

278 Inzetten van sneltest ja/nee? 4-2-2021

25-01-2021 De MD heeft sneltesten besteld/binnengekregen. Protocol blijft gehandhaafd 
zoals in voorgaande protocollen. Aanvulling is dat zodra er een close monitoring plaatsvindt 
kan de sneltest ook ingezet worden door de MD. 28-01-21 N.a.v. overleg tussen de hoofden 
zorg en het niet betrouwbaar zijn van de sneltest wordt  ter discusie gesteld deze wel of niet 
te gebruiken.

278
Voorgenomen besluit: GEEN Testbeleid Covid 19 
medewerkers op afdeling bij een positieve uitslag van een 
justitiabele

4-2-2021 28-1-2021

25-1-2021 er moet op papier worden uitgezocht wat te doen intern met de medew. welke 
heeft gewerkt/in de buurt is geweest van een positieve justitiabele. Mogen zij met een 
sneltest worden getest? 28-01-21 Nog niet als zodanig besproken in het actieteam, maar de 
sneltest is alleen voor justitiabelen. Medewerkers kunnen binnen 1 dag de uitslag van de 
PCR test terug hebben.

280 Opnemen in het PVA covidbesmetting medewerker dat dit 
gecommuniceerd wordt met het actieteam. 4-2-2021 28-01-212 Diverse disciplines werden verrast met de maatregelen ivm de covidbesmetting 

van een medewerker.

281
Eenduidig beleid/advies hoe om te gaan met ketenparteners 
en bezoekers die naar binnen willen omdat ze gevaccineerd 
zijn

15-5-2021

Besproken? Blijft staan voor 25-02-21 / nu 04-03-21 / uitstel 11-03-21 18-30-21 Ook 
gevaccineerde ketenpartners-bezoekers kunnen het virus overdragen. Punt blijft staan ter 
monitoring.25-03-21 deadline april 01-04-21 het besluit dat eerder is genomen blijft bestaan. 
LG's zijn bevoegd om 1 en of 2 personen naar binnen te laten komen 23-04-2021 uitstel 
vanwege afwezigheid . 30-04-21  wordt gevraagd om deze vraag uit te 
zetten bij haar landelijk adviseur van het HK.

282 consulten ambulante zorg/ skype 18-2-2021
18-02-21; Homerun zal de consulten via beeldbellen gaan uitvoeren i.v.m. met slechte 
skypeverbinding. 25-02-21 was dit een besluit of mededeling?04-03-21 besluit via 
beeldbellen

283 Teamdagen; hoe deze op te tuigen. Beleid blijkt onduidelijk. 11-3-2021

Bespreking met MT aangaande beleid teamdagen. 25-02-21 besluit was doorgang, nu blijkt 
1e teamdag geen doorgang te hebben. Vraag is: blijft dit besluit gehandhaafd?04-03-21 alle 
teamdagen dienen gewoon door te gaan, zoals eerder besluit was genomen., desnoods via 
Skype ....

286 GV wil meer mondkapjes 11-3-2021 04-03-21 De afdeling GV wil meer mondkapjes ontvangen.

287 Opmaken  draaiboek ramadan 8-4-2021

04-03-21 de Ramadan is van 13-04 t/m 12-05-21. 18-03-21  laat portefeuillehouder 
 draaiboek opmaken. 25-03-21 actie gewenst, was nog niet uitgevoerd, zal 

opnieuw onder de aandacht worden gebracht. 01-04-21 zie draaiboek, volgende week 
vervolg 08-04-21 aparte uitgangen opnemen, geen toiletgebruik, max. 3x 10 personen, geen 
andere verdeling in de groepen. heeft goedkeuring gegeven tijdens Kerstmis en dit is 
nog steeds in stand gehouden van 3x15.justitiabelen. per direct teruggedraaidnaar 3x10 
justitiabelen. 15-04-21  zal gesprek aangaan met de GV, wordt vervolgd. 23-04-2021 er 
moet gekeken worden naar het dagprogramma.  gaan alles 
bespreekbaar maken bij de Imams. 

288 GV getraind "hoe om te gaan met weigeraars" mbt vaccineren 
justitiabelen X 04-03-21 Er wordt medegedeeld dat de GV hulp aanbied indien wenselijk bij de justitiabelen 

welke weigeren om de vaccinatie te nemen.

289 kostenbesparende Arbeid 25-3-2021

04-03-21 Kan het besluit het schoonmaken door de justitiabelen in het VG heroverwogen 
worden?  zal dit bespreekbaar maken binnen het MT.18-03-21 wordt meegenomen 
tijdens het directie overleg. 25-03-21 aandachtspunt is besproken op MT.  zal contact 
opnemen met . Dit punt mag van de actielijst.
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290 Gangambulanten afbouwen 1-6-2021

04-03-21 De extra gangambulanten afbouwen is nog geen optie, dit zal heroverwogen 
worden zodra het nieuwe dagprogramma van start gaat.11-03-21 op actielijst laten staan en 
gangambu's goed voorlichten dat zij ter plaatse moeten blijven 25-03-21 Er mag nog niet 
worden afgebouwd!! 01-04-21 blijft vervolg houden 08-04-21 zou kunnen, er wordt 
aangegeven dat het momenteel weinig nut of toegevoegde waarde heeft.15-04-21 laten 
staan, vervolg aan blijven geven 23-04-21 datum 1 mei kan voorlopig blijven staan als 
deadline 30-04-21 nog steeds gewenst 06-05-21 zijn ingetrokken vanwege te korte 
bezettingen binnen. Wanneer mogelijk nog wel inzetten.

291 Opstellen communicatiestructuur mbt draaiboek vaccinatie 1-6-2021

25-03-21 is in de maak, nog niets is duidelijk wanneer en hoe. Qua voorlichting is het nog 
afwachten. Er moet wel gecomminiceerd gaan worden naar de justitiabelen. 01-04-21 is een 
sheet op de kabelkrant geplaatst. Checklist is gedeeld met middenkaderleden 08-04-21 
loopt, afwachten totdat DJI met meer info komt15-04-2021 onveranderd 23-04-21 
onveranderd 30-04-21 kleine aanpassing op beeldkrant, ook na een vaccinatie moet een 
mondkapje gedragen worden door alle aanwezigen (medewerkers, bezoek en 
justitiabelen)06-05-21 loopt volgens plan, afwachten wat HK communiceer. 20-05-21 er 
moeten aanpassingen gedaan worden op kabelkrant

292 Wijzigen looplijnen ter voorkoming kruisbesmetting 25-3-2021 18-03-21 Maandag 22 Maart worden de looplijnen aangepast naar en van de arbeid aan unit 
2 zijde.

295 Aanleveren checklist vaccinatie wekelijks continu

25-03-21 nog niets in veranderd 01-04-21 is gedeeld en blijft wekelijks terugkomen15-04-
2021 onveranderd. 23-04-21 onveranderd 30-04-21 is aangeleverd en zal op 8 mei worden 
besproken 06-05-21moet nog starten 06-05-21 is in geheel besproken, geen knelpunten tot 
nu toe 20-05-21 waren geen wijzigingen

299 OI opleidingen 25-03-21 mededeling 25-03-21 Opleidingenslijst wordt door het OI uitgebreid.

300 Sneltesten medewerkers 25-03-21 mededeling 25-03-21 Medewerkers DJI moeten standaard een PCR ondergaan en niet een sneltest van 
de GGD, LET OP BIJ DE MEDEWERKERS WELKE EEN TEST AF LATEN NEMEN !!

301 Informatie sneltesten t.b.v. medewerkers z.s.m. 25-03-21 er moet een stukje worden geschreven en geplaatst worden in de nieuwsbrief 
omtrent PCR testen en niet sneltesten

307 Ruimte geschikt maken vanwege commissie van toezicht 
overleggen 10-6-2021 10-6-2021

15-4-2021 verzoek om de oude commissie van toezichtzaal of een alternatief geschikt te 
maken t.b.v. de Commissie van Toezicht, verzoek directie. 30-04-21 verzoek tot aanpassing 
ruimte,  maakt dit bespreekbaar bij IBF . 20-05-21 er moet een korte & lange termijn 
opplossing komen 27-05-21 computers moeten anders geplaatst worden,  zal dit met 
FaZa afstemmen 03-06-21  gaat checken of dit al is gebeurd! Nee is nog niet 
gebeurd!

309 Placemat A3/A5 formaat corona regelgeving 1-6-2021

15-04-21 Placemat A3/A5 formaat corona nogmaals bespreken in MT v.w.b. nu wel en niet 
mag qua uitreiking. Voorstel was A3 formaat aan leidinggevenden en in teamkamers te 
plaatsen en A5 formaat op de medewerker te verstrekken door de eigen LG. 23-04-21 
Besluit MT, A3 formaat uitreiken aan LG en A5 formaat mag niet uitgereikt worden aan 
medewerkers. 30-04-21 Placemat wordt uitgereikt op 8 mei aan alle kaderleden 06-05-21 
uitstel gevraagd 27-05-21 placemat is uitgereik aan alle aanwezige kaderleden.

316 Sneltesten executieve medewerkers 8-5-2021

30-4-2021  worden verzocht een advies te maken m.b.t. de sneltesten 
t.b.v. executieve medewerkers 06-05-21 voldaan en goedgekeurd. 20-05-21  geeft 
aan dat de zelfsneltesten zijn uitgezet aan alle executieve en niett executieven  welke in 
aanraking met gedetineerden komen. Het HK heeft afgelopen weekend een vraag uitgezet 
of wij als inrichting hiermee verder willen. Medewerkers zijn via 3 vragen enquete 
uitgevraagd. 320 medewerkers zijn benaderd, 48 medewerkers hebben gereageerd, 
waarvan 40 medewerkers (85%) door wil gaan met zelftesten. Uitslag is doorgegeven aan 
HK. 27-05-21 gaat nogmaals uitgezet worden voor alle executieve en niet executieve medew 
welke in aanraking komen met justitiabelen. er zijn dmv het gebruik van zelfsneltesten al 5 
positieve meldingen gekomen.03-06-21 is voldaan, mailing is ook uitgezet

318 Tennistoernooi op Hemelvaartsdag 11-5-2021 30-04-21  geeft aan dat er op Hemelvaartsdag een tennistoernooi zal worden gehouden 
aan de HVB kant.06-05-21 voldaan en actie wordt uitgezet

320 Afspraak vaccinatie wel of niet in dienststijd 27-5-2021 20-05-21 mail  prima, kleine aanvulling dat de medew. altijd contact moet opnemen 
met zijn/haar leidinggevende bij problemen.27-05-21 intussen voldaan door 
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321 Huwelijk vrijdag 28 mei Martin 27-5-2021 10-6-2021

20-05-21  zal met  contact opnemen en een gesprekje aangaan met de 
gedetineerde. Gedetineerde moet in quarantaine vanwege zijn huwelijksvoltrekking.27-05-21 
huwelijk is de 28e voltrokken en volgens advies03-06-21 prima verlopen, gedetineerde niet 
in quarantaine gegaan. 

322 versoepeling sport 20-5-2021 20-05-21 Mail is gelezen en accoord op gegeven.
323 aanpassing OKD 20-5-2021 20-05-21 info is besproken en ter kennisgeving aangenomen

324 Gedetineerden welke niet willen vaccineren, hoe gaan we hier 
mee om? 20-5-2021 10-6-2021

20-05-21 er zijn diverse ideeën genoemd zoals, voorlichting aan gedetineerden ivm 
groepsimuniteit, hoe hoger de inzet vaccinaties, hoe lager de risico's. Dagprogramma kan 
niet worden aangepast voor wel en niet gevaccineerden. Vraag moet gesteld worden aan 
andere inrichitngen hoe hier mee om wordt gegaan.27-05-21 is op vrijwillige basis. Net zoals 
het DJI beleid aangeeft nog steeds een mondkapje laten dragen, 1,5 meter afstand laten 
houden.10-06-21 Beleid voorziet hierin.

326 Vraag: Wanneer mogen ketenpartners weer binnen komen? PM

20-05-21  geeft aan dat er conform DJI HK gewerkt moet worden. Er is nog geen fiat 
gegeven vanuit het HK, hopelijk snel.27-05-21 bezoek zonder toezicht is nog geen go for. Er 
moet gewacht woren op het besluit vanuit het HKb 03-06-21  informeert vanwege een 
mailing van g over het toestaan van 
medewerkers van de reclassering en het toelaten van trainingen. Beleid HK geeft nog 
steeds een nee aan.17-06-21 blijft staan 24-06-21 zie instructie HK, mag weer maar met 
handhaving 1,5 meter. 01-07-21 uitgerold, vrijwilligers komen vanaf 45 juli weer naar binnen

327 promoten vaccineren Janssen 10-6-2021 10-6-2021
27-05-21 stukje op kabelkrant, VD's hebben besloten dat het dagdoorbrekend mag zijn, 
stappenplan maken qua prioritering, 03-06-21 Jansen vaccin mag geweigerd worden. Wordt 
momenteel geinventariseerd. 10-06-21 Geen promotie ivm negatieve media 

328 Vaccineren nieuwe gedetineerden welke 1e vaccin al hebben 3-6-2021
27-5-2021 hulplijn Thuisvaccinatie zal gebeld worden voor meer info 03-063-21 zal dit 
met  opnemen en dit goed gaan afstemmen met de huistarts(en) welke werkzaam zijn 
bij ons in de inrichting.10-06-21 hierin voorziet landelijk beleid.

329 Kabelkrant en Beeldkrant info / nieuwsbrief continu

03-06-21 op nemen dat er 5 positieve zelfsneltesten zijn , stukje wekelijkse info HK mbt 8 wk 
na positief geen gebruik van zelfsneltesten noodzakelijk, zelfsneltesten info 10-06-21 
Berichten beleid hoe om te gaan met vaccinatie personeel.17-06-21 blijft, continu 24-06-21 
is actueel waar nodig wordt dit veranderd. 01-07-21 aandacht houden voor de 
mondkapjesregeling 08-07-21 De berichtgeving over de mondkapjes werd en wordt nog 
steed geprenseteerd op de kabelkrant.15-07-21 BZT; onduidelijkheid over het 
toegangsbeleid bezoek. Bij aanvraag BZT zal de gedet. een info blad krijgen met tekst en 
uitleg. Kader bev; personeel portiersloge op de hoogte brengen van controle (snel-) test 
bezoek en de wijze hoe dit moet worden aangeleverd.22-07-21 er zal navraag worden 
gedaan door  ivm de aan te leveren tekst (infofolder) t.b.v. de kabelkrant. 29-
07-21 er is momenteel een storing maar alles staat op de kabelkrant wat afgesproken is.

330 Mededeling: Corona in detentie 03-06-21 Er komt een onderzoek bij ons in Krimpe/Arnhem naar criminologie en rechten 
vanui de hogeschool. Alles zal in het voorgebouw plaatsvinden (intervieuws)

331 Vraag: wanneer mogen staigiares weer binnen komen 10-6-2021 10-6-2021 03-06-21 Atje neemt dit mee om bespreekbaar te maken bij het MT .  krijgt vanuit het 
Actieteam wel een positief advies mee. 10-06-21 Hoofd AZ werk verder uit voor MKO.

333

Quarantaine inkomsten 17-6-2021

10-06-21 Nagaan wat de quarantainetijd is voor inkomsten  en verdere mogelijke 
acties )17-06-21 is besproken en ingaande 14 juni, wordt aan gewerkt 24-06-21 zie 
verandering HK. Gedetineerden krijgen op de 5e dag een test, valt deze in het weekend dan 
volgt de testafname pas op de maandag erna.

355 Infofolder 11 talig 22-7-2021 22-07-21 Er is een folder ontwikkeld in 11 talen, deze is handig maar er is blijkbaar al eerder 
besloten om deze niet te gebruiken binnen onze inrichting. 

347 Snelgids

5-8-2021

01-07-21 Er komt de vraag tijdens het overleg om de snelgids op onze site te aan te 
passen.15-07-21  zal bij afwezigheid van  zich hierover ontfermen. 22-07-
21  zal dit navragenen  evt  met  oppakken 29-07-21   
vragen of de snelgids nog wel relevant is t.o.v. alle richtlijnen en de Q&A lijst. Besloten wordt 
dat de Snelgids komt te vervallen.  zal deze verwijderen van het intranet,  zal alle 
actieteamleden informeren dat deze Snelgids komt te vervallen.
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359 Q&A 22 juli allen 29-7-2021 29-07-21  wordt besproken 

360 Protocollen per 22 juli allen 29-7-2021
29-07-21 alle drie de nieuwe protocollen - BCO - uitgifte Coronabewijs- en Beleid 
medewerkers met Covid-19 positief, actie Saida stukje op intranet om medew. hierop te 
attenderen.
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Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel

lottebonenkamp
Getypte tekst
434



Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Intrekken avondbezoek

Van 10 augustus tot 1 oktober a.s. 
wordt de mogelijkheid om 
avondbezoek te ontvangen op de 
dinsdag en woensdag ingetrokken. 

Reden besluit

Door knelpunten in de bezetting bij het 
personeel hebben wij helaas deze 
keuze moeten maken. Het 
avondprogramma voor de afdelingen 
A, B, C, D en J gaat wel gewoon door. 

De deelname aan bezoek blijkt beperkt 
en raakt dan ook een kleine groep. 
Afgesproken is dat het afdelingshoofd 
met het team gaat kijken wie van deze 
momenten gebruik maakt en zal kijken 
naar andere vervangende 
mogelijkheden. In voorkomende 
gevallen zullen zij u benaderen. Zo 
niet, vraag er dan gerust naar bij het 
afdelingspersoneel.



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

De directie wil laten weten notitie te hebben genomen van de verstoringen die 
in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Het is niet fijn als er een 
stroomstoring ontstaat of een storing bij de telefonie, dan wel dat er de laatste 
tijd veel misgaat bij de winkel. Wij als directie en allen die met jullie werken 
hebben begrip voor jullie frustraties in dergelijke situaties. 

Overmacht

Ons streven is altijd om zo goed mogelijk dergelijke problemen aan te pakken. 
Tegelijkertijd willen wij een lans breken voor al die mensen die met jullie 
werken en als eerste die problemen moeten opvangen. Zij kunnen niet altijd de 
antwoorden geven die bij uw vragen horen, laat staan directe oplossingen 
aanreiken. Maar zij geleiden de problemen altijd door waar vervolgens de 
organisatie zijn uiterste best doet om de problemen op te lossen. Echter met 
de recente verstoringen hadden ook wij te maken met overmacht. 



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

Winkel 

Op korte termijn vindt er een overleg plaats met de winkel over de gerezen 
problematiek. Artikelen op of over de datum is onacceptabel. Verbetering in de 
leesbaarheid van de rekeningen, wat krijg je terugbetaald, wat is er niet leverbaar 
en hoe wordt de betaling afgeschreven zijn essentiële zaken die onderwerp zullen 
zijn van gesprek. Ook de 8vergissingen9 zoals citroenen in plaats van uien zal aan 
de orde gesteld worden. 

Turkse pizza

Hoewel veel van de problematiek buiten onze macht ligt willen wij als directie een 
klein gebaar maken. Aanstaande vrijdag zal op unit 1 Turkse pizza9s worden 
uitgedeeld en op zaterdag op unit 2. 

Wij rekenen op uw begrip en vertrouwen er op dat wij als organisatie en u als 
gedetineerde gezamenlijk blijven werken aan een goede en veilige sfeer binnen de 
inrichting.

Namens de directie, 5.1.2.e



Mondkapjesplicht

 Binnen onze inrichting is slechts 
33% van de gedetineerden 
gevaccineerd. Dit betekent dat 
wij nog steeds voorzichtig 
moeten blijven. De 
mondkapjesplicht blijft van 
toepassing, zo ook alle andere 
maatregelen, tenzij hier anders 
vermeld wordt. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. Binnen onze inrichting is slechts 33% van de 
gedetineerden gevaccineerd. Dit betekent dat wij nog steeds voorzichtig moeten 
blijven. De mondkapjesplicht blijft van toepassing, zo ook alle andere maatregelen, 
tenzij hier anders vermeld wordt. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, gaat in quarantaine.

� Na vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een antigeensneltest door 
de medische dienst.

� Bij een negatieve uitslag kan de gedetineerde deelnemen aan het reguliere 
dagprogramma.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest op de 
3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee 
of is de testuitslag positief, dan gaat hij in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 september a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, dragen van mondkapjes, 
de inkomstenperiode, het aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



 Na advies van het OMT van DJI is 
besloten om de maatregel van het 72 
uur in quarantaine houden van de 
invoer te verkorten tot 24 uur. 

 De invoer zal gewoon plaatsvinden 
volgens de in- en uitvoerweken en de 
lijst toegestane goederen op cel. Dat 
betekent alleen vogels voor 
gedetineerden in het 
gevangenisregime.

Goederen invoeren

 Vanaf maandag 22 maart 2021 zal er 
voor het invoeren van goederen het 
volgende veranderen. 



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Dit betekent dat de telling in de 
ochtend en het geven van een teken 
van leven door jullie naar de 
beveiliging gaat.

Deze telling zal niet meer 
plaatsvinden rond 7:00 uur, maar 
zal al rond 6:15 uur gebeuren.

Wij gaan ervan uit dat we jullie 
hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.

Teldiensten aangepast

 Vanaf maandag 1 maart 2021 gaat het 
nieuwe dagprogramma in. Ook voor 
het personeel gaat het rooster iets 
veranderen.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.





Coronamaatregelen
Op een paar aanpassingen na, blijven de landelijke coronamaatregelen van kracht. 
Hierover informeerden wij jullie eerder en zetten wij deze nogmaals voor jullie op 
een rij:

: Contactberoepen zoals de kapper, 
de fysiotherapeut en de opticien 
mogen hun werkzaamheden in de 
inrichting hervatten.

: Verloven, behalve verlof om 
humanitaire redenen, worden 
opgeschort gedurende de harde 
lockdown. 

: Ouder-kinddagen worden weer 
opgestart onder bepaalde 
voorwaarden, welke bij de 
casemanager bekend zijn.



Gebruik- en wasinstructie grijze stoffen mondkapjes

- Draag iedere dag een schoon mondkapje.
- Mondkapjesplicht geldt zodra u uw cel verlaat.
- Was uw mondkapje op 60pC met wasmiddel.



Invoeren mondkapjes
In overleg met de Gedeco is besloten dat voor de duur van de mondkapjesplicht de 
gedetineerden eigen mondkapjes mogen in laten voeren. 

Voorwaarden hiervoor zijn:

: Invoeren met de in-/uitvoer week.

: Maximaal 5 mondkapjes per persoon.

: Geen mondkapjes met teksten en/of aanstootgevende opdrukken.



Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Filmpje 
introductie 
5.1.2.i



Nog geen keuze gemaakt?
Heeft u nog geen keuze ingevuld in 
het register? Dit kan alsnog. Bij de 
teamkamer en in de bibliotheek ligt 
voorlichtingsmateriaal en een 
registratieformulier. 

Niets ingevuld?
Als u niets invult, komt bij uw naam 
Geen bezwaar tegen orgaandonatie
te staan.

Donorregister

 De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 
ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
van 18 jaar en ouder die ingeschreven 
is bij een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister komt. In het 
Donorregister legt u vast of u na uw 
overlijden orgaan- en weefseldonor 
wilt zijn.



Nieuwe regels plusprogramma
Per 1 oktober 2020 zijn de regels aangepast voor promoveren en degraderen.

: Het 8stoplichtmodel9 verdwijnt. Gedrag kan als gewenst, ongewenst of 
ontoelaatbaar worden beoordeeld.

: Gewenst gedrag is nodig voor plaatsing in het plusprogramma.

: Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie of geen recht op promotie.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Daarin staan ook voorbeelden 
van gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Bij vragen kunt u bij uw mentor 
of casemanager terecht.



Filmpje 
Wet Gevangenzorg 
5.1.2.i



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.



Filmpje 
Wet S&B

5.1.2.i



Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel

lottebonenkamp
Getypte tekst
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Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Intrekken avondbezoek

Van 10 augustus tot 1 oktober a.s. 
wordt de mogelijkheid om 
avondbezoek te ontvangen op de 
dinsdag en woensdag ingetrokken. 

Reden besluit

Door knelpunten in de bezetting bij het 
personeel hebben wij helaas deze 
keuze moeten maken. Het 
avondprogramma voor de afdelingen 
A, B, C, D, F en J gaat wel gewoon 
door. 

De deelname aan bezoek blijkt beperkt 
en raakt dan ook een kleine groep. 
Afgesproken is dat het afdelingshoofd 
met het team gaat kijken wie van deze 
momenten gebruik maakt en zal kijken 
naar andere vervangende 
mogelijkheden. In voorkomende 
gevallen zullen zij u benaderen. Zo 
niet, vraag er dan gerust naar bij het 
afdelingspersoneel.



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

De directie wil laten weten notitie te hebben genomen van de verstoringen die 
in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Het is niet fijn als er een 
stroomstoring ontstaat of een storing bij de telefonie, dan wel dat er de laatste 
tijd veel misgaat bij de winkel. Wij als directie en allen die met jullie werken 
hebben begrip voor jullie frustraties in dergelijke situaties. 

Overmacht

Ons streven is altijd om zo goed mogelijk dergelijke problemen aan te pakken. 
Tegelijkertijd willen wij een lans breken voor al die mensen die met jullie 
werken en als eerste die problemen moeten opvangen. Zij kunnen niet altijd de 
antwoorden geven die bij uw vragen horen, laat staan directe oplossingen 
aanreiken. Maar zij geleiden de problemen altijd door waar vervolgens de 
organisatie zijn uiterste best doet om de problemen op te lossen. Echter met 
de recente verstoringen hadden ook wij te maken met overmacht. 



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

Winkel 

Op korte termijn vindt er een overleg plaats met de winkel over de gerezen 
problematiek. Artikelen op of over de datum is onacceptabel. Verbetering in de 
leesbaarheid van de rekeningen, wat krijg je terugbetaald, wat is er niet leverbaar 
en hoe wordt de betaling afgeschreven zijn essentiële zaken die onderwerp zullen 
zijn van gesprek. Ook de 8vergissingen9 zoals citroenen in plaats van uien zal aan 
de orde gesteld worden. 

Turkse pizza

Hoewel veel van de problematiek buiten onze macht ligt willen wij als directie een 
klein gebaar maken. Aanstaande vrijdag zal op unit 1 Turkse pizza9s worden 
uitgedeeld en op zaterdag op unit 2. 

Wij rekenen op uw begrip en vertrouwen er op dat wij als organisatie en u als 
gedetineerde gezamenlijk blijven werken aan een goede en veilige sfeer binnen de 
inrichting.

Namens de directie, 5.1.2.e



Mondkapjesplicht

 Binnen onze inrichting is slechts 
33% van de gedetineerden 
gevaccineerd. Dit betekent dat 
wij nog steeds voorzichtig 
moeten blijven. De 
mondkapjesplicht blijft van 
toepassing, zo ook alle andere 
maatregelen, tenzij hier anders 
vermeld wordt. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. Binnen onze inrichting is slechts 33% van de 
gedetineerden gevaccineerd. Dit betekent dat wij nog steeds voorzichtig moeten 
blijven. De mondkapjesplicht blijft van toepassing, zo ook alle andere maatregelen, 
tenzij hier anders vermeld wordt. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, gaat in quarantaine.

� Na vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een antigeensneltest door 
de medische dienst.

� Bij een negatieve uitslag kan de gedetineerde deelnemen aan het reguliere 
dagprogramma.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest op de 
3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee 
of is de testuitslag positief, dan gaat hij in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 september a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, dragen van mondkapjes, 
de inkomstenperiode, het aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



 Na advies van het OMT van DJI is 
besloten om de maatregel van het 72 
uur in quarantaine houden van de 
invoer te verkorten tot 24 uur. 

 De invoer zal gewoon plaatsvinden 
volgens de in- en uitvoerweken en de 
lijst toegestane goederen op cel. Dat 
betekent alleen vogels voor 
gedetineerden in het 
gevangenisregime.

Goederen invoeren

 Vanaf maandag 22 maart 2021 zal er 
voor het invoeren van goederen het 
volgende veranderen. 



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Dit betekent dat de telling in de 
ochtend en het geven van een teken 
van leven door jullie naar de 
beveiliging gaat.

Deze telling zal niet meer 
plaatsvinden rond 7:00 uur, maar 
zal al rond 6:15 uur gebeuren.

Wij gaan ervan uit dat we jullie 
hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.

Teldiensten aangepast

 Vanaf maandag 1 maart 2021 gaat het 
nieuwe dagprogramma in. Ook voor 
het personeel gaat het rooster iets 
veranderen.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.





Coronamaatregelen
Op een paar aanpassingen na, blijven de landelijke coronamaatregelen van kracht. 
Hierover informeerden wij jullie eerder en zetten wij deze nogmaals voor jullie op 
een rij:

: Contactberoepen zoals de kapper, 
de fysiotherapeut en de opticien 
mogen hun werkzaamheden in de 
inrichting hervatten.

: Verloven, behalve verlof om 
humanitaire redenen, worden 
opgeschort gedurende de harde 
lockdown. 

: Ouder-kinddagen worden weer 
opgestart onder bepaalde 
voorwaarden, welke bij de 
casemanager bekend zijn.



Gebruik- en wasinstructie grijze stoffen mondkapjes

- Draag iedere dag een schoon mondkapje.
- Mondkapjesplicht geldt zodra u uw cel verlaat.
- Was uw mondkapje op 60pC met wasmiddel.



Invoeren mondkapjes
In overleg met de Gedeco is besloten dat voor de duur van de mondkapjesplicht de 
gedetineerden eigen mondkapjes mogen in laten voeren. 

Voorwaarden hiervoor zijn:

: Invoeren met de in-/uitvoer week.

: Maximaal 5 mondkapjes per persoon.

: Geen mondkapjes met teksten en/of aanstootgevende opdrukken.



Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Filmpje 
introductie 

5.1.2.i



Nog geen keuze gemaakt?
Heeft u nog geen keuze ingevuld in 
het register? Dit kan alsnog. Bij de 
teamkamer en in de bibliotheek ligt 
voorlichtingsmateriaal en een 
registratieformulier. 

Niets ingevuld?
Als u niets invult, komt bij uw naam 
Geen bezwaar tegen orgaandonatie
te staan.

Donorregister

 De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 
ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
van 18 jaar en ouder die ingeschreven 
is bij een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister komt. In het 
Donorregister legt u vast of u na uw 
overlijden orgaan- en weefseldonor 
wilt zijn.



Nieuwe regels plusprogramma
Per 1 oktober 2020 zijn de regels aangepast voor promoveren en degraderen.

: Het 8stoplichtmodel9 verdwijnt. Gedrag kan als gewenst, ongewenst of 
ontoelaatbaar worden beoordeeld.

: Gewenst gedrag is nodig voor plaatsing in het plusprogramma.

: Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie of geen recht op promotie.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Daarin staan ook voorbeelden 
van gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Bij vragen kunt u bij uw mentor 
of casemanager terecht.



Filmpje 
Wet Gevangenzorg 
5.1.2.i



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.



Filmpje 
Wet S&B
5.1.2.i



Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel

lottebonenkamp
Getypte tekst
436



Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Intrekken avondbezoek

Van 10 augustus tot 1 oktober a.s. 
wordt de mogelijkheid om 
avondbezoek te ontvangen op de 
dinsdag en woensdag ingetrokken. 

Reden besluit

Door knelpunten in de bezetting bij het 
personeel hebben wij helaas deze 
keuze moeten maken. Het 
avondprogramma voor de afdelingen 
A, B, C, D, F en J gaat wel gewoon 
door. 

De deelname aan bezoek blijkt beperkt 
en raakt dan ook een kleine groep. 
Afgesproken is dat het afdelingshoofd 
met het team gaat kijken wie van deze 
momenten gebruik maakt en zal kijken 
naar andere vervangende 
mogelijkheden. In voorkomende 
gevallen zullen zij u benaderen. Zo 
niet, vraag er dan gerust naar bij het 
afdelingspersoneel.



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

De directie wil laten weten notitie te hebben genomen van de verstoringen die 
in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Het is niet fijn als er een 
stroomstoring ontstaat of een storing bij de telefonie, dan wel dat er de laatste 
tijd veel misgaat bij de winkel. Wij als directie en allen die met jullie werken 
hebben begrip voor jullie frustraties in dergelijke situaties. 

Overmacht

Ons streven is altijd om zo goed mogelijk dergelijke problemen aan te pakken. 
Tegelijkertijd willen wij een lans breken voor al die mensen die met jullie 
werken en als eerste die problemen moeten opvangen. Zij kunnen niet altijd de 
antwoorden geven die bij uw vragen horen, laat staan directe oplossingen 
aanreiken. Maar zij geleiden de problemen altijd door waar vervolgens de 
organisatie zijn uiterste best doet om de problemen op te lossen. Echter met 
de recente verstoringen hadden ook wij te maken met overmacht. 



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

Winkel 

Op korte termijn vindt er een overleg plaats met de winkel over de gerezen 
problematiek. Artikelen op of over de datum is onacceptabel. Verbetering in de 
leesbaarheid van de rekeningen, wat krijg je terugbetaald, wat is er niet leverbaar 
en hoe wordt de betaling afgeschreven zijn essentiële zaken die onderwerp zullen 
zijn van gesprek. Ook de 8vergissingen9 zoals citroenen in plaats van uien zal aan 
de orde gesteld worden. 

Turkse pizza

Hoewel veel van de problematiek buiten onze macht ligt willen wij als directie een 
klein gebaar maken. Aanstaande vrijdag zal op unit 1 Turkse pizza9s worden 
uitgedeeld en op zaterdag op unit 2. 

Wij rekenen op uw begrip en vertrouwen er op dat wij als organisatie en u als 
gedetineerde gezamenlijk blijven werken aan een goede en veilige sfeer binnen de 
inrichting.

Namens de directie, 5.1.2.e



Mondkapjesplicht

 Binnen onze inrichting is slechts 
33% van de gedetineerden 
gevaccineerd. Dit betekent dat 
wij nog steeds voorzichtig 
moeten blijven. De 
mondkapjesplicht blijft van 
toepassing, zo ook alle andere 
maatregelen, tenzij hier anders 
vermeld wordt. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. Binnen onze inrichting is slechts 33% van de 
gedetineerden gevaccineerd. Dit betekent dat wij nog steeds voorzichtig moeten 
blijven. De mondkapjesplicht blijft van toepassing, zo ook alle andere maatregelen, 
tenzij hier anders vermeld wordt. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, gaat in quarantaine.

� Na vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een antigeensneltest door 
de medische dienst.

� Bij een negatieve uitslag kan de gedetineerde deelnemen aan het reguliere 
dagprogramma.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest op de 
3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee 
of is de testuitslag positief, dan gaat hij in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 september a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, dragen van mondkapjes, 
de inkomstenperiode, het aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



 Na advies van het OMT van DJI is 
besloten om de maatregel van het 72 
uur in quarantaine houden van de 
invoer te verkorten tot 24 uur. 

 De invoer zal gewoon plaatsvinden 
volgens de in- en uitvoerweken en de 
lijst toegestane goederen op cel. Dat 
betekent alleen vogels voor 
gedetineerden in het 
gevangenisregime.

Goederen invoeren

 Vanaf maandag 22 maart 2021 zal er 
voor het invoeren van goederen het 
volgende veranderen. 



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Dit betekent dat de telling in de 
ochtend en het geven van een teken 
van leven door jullie naar de 
beveiliging gaat.

Deze telling zal niet meer 
plaatsvinden rond 7:00 uur, maar 
zal al rond 6:15 uur gebeuren.

Wij gaan ervan uit dat we jullie 
hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.

Teldiensten aangepast

 Vanaf maandag 1 maart 2021 gaat het 
nieuwe dagprogramma in. Ook voor 
het personeel gaat het rooster iets 
veranderen.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.





Coronamaatregelen
Op een paar aanpassingen na, blijven de landelijke coronamaatregelen van kracht. 
Hierover informeerden wij jullie eerder en zetten wij deze nogmaals voor jullie op 
een rij:

: Contactberoepen zoals de kapper, 
de fysiotherapeut en de opticien 
mogen hun werkzaamheden in de 
inrichting hervatten.

: Verloven, behalve verlof om 
humanitaire redenen, worden 
opgeschort gedurende de harde 
lockdown. 

: Ouder-kinddagen worden weer 
opgestart onder bepaalde 
voorwaarden, welke bij de 
casemanager bekend zijn.



Gebruik- en wasinstructie grijze stoffen mondkapjes

- Draag iedere dag een schoon mondkapje.
- Mondkapjesplicht geldt zodra u uw cel verlaat.
- Was uw mondkapje op 60pC met wasmiddel.



Invoeren mondkapjes
In overleg met de Gedeco is besloten dat voor de duur van de mondkapjesplicht de 
gedetineerden eigen mondkapjes mogen in laten voeren. 

Voorwaarden hiervoor zijn:

: Invoeren met de in-/uitvoer week.

: Maximaal 5 mondkapjes per persoon.

: Geen mondkapjes met teksten en/of aanstootgevende opdrukken.



Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Filmpje 
introductie 
5.1.2.i



Nog geen keuze gemaakt?
Heeft u nog geen keuze ingevuld in 
het register? Dit kan alsnog. Bij de 
teamkamer en in de bibliotheek ligt 
voorlichtingsmateriaal en een 
registratieformulier. 

Niets ingevuld?
Als u niets invult, komt bij uw naam 
Geen bezwaar tegen orgaandonatie
te staan.

Donorregister

 De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 
ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
van 18 jaar en ouder die ingeschreven 
is bij een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister komt. In het 
Donorregister legt u vast of u na uw 
overlijden orgaan- en weefseldonor 
wilt zijn.



Filmpje Exodus 
training Mijn Kind&Ik

5.1.2.i



Nieuwe regels plusprogramma
Per 1 oktober 2020 zijn de regels aangepast voor promoveren en degraderen.

: Het 8stoplichtmodel9 verdwijnt. Gedrag kan als gewenst, ongewenst of 
ontoelaatbaar worden beoordeeld.

: Gewenst gedrag is nodig voor plaatsing in het plusprogramma.

: Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie of geen recht op promotie.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Daarin staan ook voorbeelden 
van gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Bij vragen kunt u bij uw mentor 
of casemanager terecht.



Filmpje 
Gevangenzorg bellijn

5.1.2.i



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.



Filmpje 
Wet S&B
5.1.2.i



Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel

lottebonenkamp
Getypte tekst
437



Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Intrekken avondbezoek

Van 10 augustus tot 1 oktober a.s. 
wordt de mogelijkheid om 
avondbezoek te ontvangen op de 
dinsdag en woensdag ingetrokken. 

Reden besluit

Door knelpunten in de bezetting bij het 
personeel hebben wij helaas deze 
keuze moeten maken. Het 
avondprogramma voor de afdelingen 
A, B, C, D, F en J gaat wel gewoon 
door. 

De deelname aan bezoek blijkt beperkt 
en raakt dan ook een kleine groep. 
Afgesproken is dat het afdelingshoofd 
met het team gaat kijken wie van deze 
momenten gebruik maakt en zal kijken 
naar andere vervangende 
mogelijkheden. In voorkomende 
gevallen zullen zij u benaderen. Zo 
niet, vraag er dan gerust naar bij het 
afdelingspersoneel.



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

De directie wil laten weten notitie te hebben genomen van de verstoringen die 
in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Het is niet fijn als er een 
stroomstoring ontstaat of een storing bij de telefonie, dan wel dat er de laatste 
tijd veel misgaat bij de winkel. Wij als directie en allen die met jullie werken 
hebben begrip voor jullie frustraties in dergelijke situaties. 

Overmacht

Ons streven is altijd om zo goed mogelijk dergelijke problemen aan te pakken. 
Tegelijkertijd willen wij een lans breken voor al die mensen die met jullie 
werken en als eerste die problemen moeten opvangen. Zij kunnen niet altijd de 
antwoorden geven die bij uw vragen horen, laat staan directe oplossingen 
aanreiken. Maar zij geleiden de problemen altijd door waar vervolgens de 
organisatie zijn uiterste best doet om de problemen op te lossen. Echter met 
de recente verstoringen hadden ook wij te maken met overmacht. 



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

Winkel 

Op korte termijn vindt er een overleg plaats met de winkel over de gerezen 
problematiek. Artikelen op of over de datum is onacceptabel. Verbetering in de 
leesbaarheid van de rekeningen, wat krijg je terugbetaald, wat is er niet leverbaar 
en hoe wordt de betaling afgeschreven zijn essentiële zaken die onderwerp zullen 
zijn van gesprek. Ook de 8vergissingen9 zoals citroenen in plaats van uien zal aan 
de orde gesteld worden. 

Turkse pizza

Hoewel veel van de problematiek buiten onze macht ligt willen wij als directie een 
klein gebaar maken. Aanstaande vrijdag zal op unit 1 Turkse pizza9s worden 
uitgedeeld en op zaterdag op unit 2. 

Wij rekenen op uw begrip en vertrouwen er op dat wij als organisatie en u als 
gedetineerde gezamenlijk blijven werken aan een goede en veilige sfeer binnen de 
inrichting.

Namens de directie, 5.1.2.e



Mondkapjesplicht

 Binnen onze inrichting is slechts 
33% van de gedetineerden 
gevaccineerd. Dit betekent dat 
wij nog steeds voorzichtig 
moeten blijven. De 
mondkapjesplicht blijft van 
toepassing, zo ook alle andere 
maatregelen, tenzij hier anders 
vermeld wordt. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. Binnen onze inrichting is slechts 33% van de 
gedetineerden gevaccineerd. Dit betekent dat wij nog steeds voorzichtig moeten 
blijven. De mondkapjesplicht blijft van toepassing, zo ook alle andere maatregelen, 
tenzij hier anders vermeld wordt. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, gaat in quarantaine.

� Na vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een antigeensneltest door 
de medische dienst.

� Bij een negatieve uitslag kan de gedetineerde deelnemen aan het reguliere 
dagprogramma.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest op de 
3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee 
of is de testuitslag positief, dan gaat hij in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 oktober a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, dragen van mondkapjes, 
de inkomstenperiode, het aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



 Na advies van het OMT van DJI is 
besloten om de maatregel van het 72 
uur in quarantaine houden van de 
invoer te verkorten tot 24 uur. 

 De invoer zal gewoon plaatsvinden 
volgens de in- en uitvoerweken en de 
lijst toegestane goederen op cel. Dat 
betekent alleen vogels voor 
gedetineerden in het 
gevangenisregime.

Goederen invoeren

 Vanaf maandag 22 maart 2021 zal er 
voor het invoeren van goederen het 
volgende veranderen. 



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Dit betekent dat de telling in de 
ochtend en het geven van een teken 
van leven door jullie naar de 
beveiliging gaat.

Deze telling zal niet meer 
plaatsvinden rond 7:00 uur, maar 
zal al rond 6:15 uur gebeuren.

Wij gaan ervan uit dat we jullie 
hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.

Teldiensten aangepast

 Vanaf maandag 1 maart 2021 gaat het 
nieuwe dagprogramma in. Ook voor 
het personeel gaat het rooster iets 
veranderen.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.





Coronamaatregelen
Op een paar aanpassingen na, blijven de landelijke coronamaatregelen van kracht. 
Hierover informeerden wij jullie eerder en zetten wij deze nogmaals voor jullie op 
een rij:

: Contactberoepen zoals de kapper, 
de fysiotherapeut en de opticien 
mogen hun werkzaamheden in de 
inrichting hervatten.

: Verloven, behalve verlof om 
humanitaire redenen, worden 
opgeschort gedurende de harde 
lockdown. 

: Ouder-kinddagen worden weer 
opgestart onder bepaalde 
voorwaarden, welke bij de 
casemanager bekend zijn.



Gebruik- en wasinstructie grijze stoffen mondkapjes

- Draag iedere dag een schoon mondkapje.
- Mondkapjesplicht geldt zodra u uw cel verlaat.
- Was uw mondkapje op 60pC met wasmiddel.



Invoeren mondkapjes
In overleg met de Gedeco is besloten dat voor de duur van de mondkapjesplicht de 
gedetineerden eigen mondkapjes mogen in laten voeren. 

Voorwaarden hiervoor zijn:

: Invoeren met de in-/uitvoer week.

: Maximaal 5 mondkapjes per persoon.

: Geen mondkapjes met teksten en/of aanstootgevende opdrukken.



Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Filmpje 
introductie 
5.1.2.i



Nog geen keuze gemaakt?
Heeft u nog geen keuze ingevuld in 
het register? Dit kan alsnog. Bij de 
teamkamer en in de bibliotheek ligt 
voorlichtingsmateriaal en een 
registratieformulier. 

Niets ingevuld?
Als u niets invult, komt bij uw naam 
Geen bezwaar tegen orgaandonatie
te staan.

Donorregister

 De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 
ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
van 18 jaar en ouder die ingeschreven 
is bij een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister komt. In het 
Donorregister legt u vast of u na uw 
overlijden orgaan- en weefseldonor 
wilt zijn.



Basistraining Re-
integratie Aan de Bak!

Deze training biedt u de mogelijkheid 
om te werken aan uw leven na 
vrijlating. Zodat u goed voorbereid 
weer vrij komt. 

Wat is belangrijk voor uw re-
integratie? Misschien wilt u in de 
toekomst geen schulden meer hebben. 
Of meer kans maken op een betaalde 
baan. Wat kunt u doen om deze doelen 
te behalen? Wie of wat kan u hierbij 
tegenhouden? En wie of wat kan u 
hierbij helpen? 

Met al deze vragen gaat u tijdens deze 
training aan de slag.

Er zijn 6 bijeenkomsten waarin onder 
andere een succesvolle terugkeer naar 
de samenleving en de aanpak hiervan 
deel uitmaken. 

Vraag het aan de re-integratie trainer, 
uw mentor of casemanager.



Filmpje Exodus 
training Mijn Kind&Ik

5.1.2.i



Nieuwe regels plusprogramma
Per 1 oktober 2020 zijn de regels aangepast voor promoveren en degraderen.

: Het 8stoplichtmodel9 verdwijnt. Gedrag kan als gewenst, ongewenst of 
ontoelaatbaar worden beoordeeld.

: Gewenst gedrag is nodig voor plaatsing in het plusprogramma.

: Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie of geen recht op promotie.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Daarin staan ook voorbeelden 
van gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Bij vragen kunt u bij uw mentor 
of casemanager terecht.



Filmpje 
Gevangenzorg bellijn
5.1.2.i



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.



Filmpje 
Wet S&B

5.1.2.i



Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



Actielijst 02‐09‐2021

ACTIEPUNT ACTIEHOUDER REALISATIE 
DATUM

BEHAALD 
JA/NEE BIJZONDERHEDEN

285 Dragen mondkapjes medewerkers/justitiabelen Iedereen continu

25-02-21 Er worden meerdere signalen afgegeven over het draaggedrag van mondkapjes in de gehele 
inrichting. Hoe kan en mag er gehandhaafd worden/gesanctioneerd worden?                                          
Advies: Erwin zal dit punt bespreekbaar maken bij de MT leden.04-03-21 actiepunt blijven monitoren 
en op actielijst laten staan.11-03-21LG worden gevraagd zich ook op de plekken des onheils te laten 
zien.18-03-21.Punt blijft staan ter monitoring.25-03-21 extra aandacht nodig, blijft ergenis van het niet 
dragen van mondkapjes door medew. & justitiabelen. voorgesteld wordt dat er per afd. een senior met 
een hesje wordt geplaatst bij de afdelingsdeur, dit om te voorkomen dat justitiabelen zonder 
mondkapje de werkgangen op kunnen lopen. 01-04-21 geen aanvullingen wel op lijst laten staan.15-04-
21 als aandachtspunt op lijst laten staan. 23-04-21 datum realisatie mag op continu worden gezet. 
Ondanks de frustratie worden we gevraagd. 30-04-21 blijven staan op actielijst. 06-05-21 Blijft staan 
op actielijst 03-06-21 er was een mailing binnen gekomen en deze is beantwoord 10-06-21 Actiepunt 
blijft een punt van aandacht!! 17-06-21 persmoment afwachten komende vrijdag. 24-06-21 vrijdag a.s. 
nieuwe maatregelen op rol, afwachten op besluit HK. mondkpajes blijven dragen volgens protocol. 
argument is lage vaccinatie cijfers in onze inrichting, net <35%. 01-07-21 lastig vol te houden.kan er 
afgeschaald worden? Moet nader onderzicht worden. Voor nu richtlijnen DJI blijven hanteren. 08-07-21 
Zie mail Nathalie "Mondkapje op!" en de nadruk op de handhaving. 15-07-21; Beleid handhaven 22-07-
21 mondkapjes moeten gedragen blijven worden zoals ook de DJI protocollen aangeven, ook op 
afdelingen. Rapporteren door medewerkers op de werkvloer moet. LG's moeten ook meer hun 
medewerkers uitleggen waarom, hoe en verwijzen naar mail zeer duidelijke mail van Nathalie d.d.07-
07-21. 29-07-2021 blijven doen volgens richtlijnen dji. 02-09-21; Geen aanpassingen, beleid 
ongewijzigd tot 20-09-21, aanpassing afhankelijk van uitkomst persconferentie/ nieuwe maatregelen.

329 Kabelkrant en Beeldkrant info / nieuwsbrief continu

03-06-21 op nemen dat er 5 positieve zelfsneltesten zijn , stukje wekelijkse info HK mbt 8 wk na 
positief geen gebruik van zelfsneltesten noodzakelijk, zelfsneltesten info 10-06-21 Berichten beleid hoe 
om te gaan met vaccinatie personeel.17-06-21 blijft, continu 24-06-21 is actueel waar nodig wordt dit 
veranderd. 01-07-21 aandacht houden voor de mondkapjesregeling 08-07-21 De berichtgeving over 
de mondkapjes werd en wordt nog steed geprenseteerd op de kabelkrant.15-07-21 BZT; 
onduidelijkheid over het toegangsbeleid bezoek. Bij aanvraag BZT zal de gedet. een info blad krijgen 
met tekst en uitleg. Kader bev; personeel portiersloge op de hoogte brengen van controle (snel-) test 
bezoek en de wijze hoe dit moet worden aangeleverd.22-07-21 er zal navraag worden gedaan door 

 bij  ivm de aan te leveren tekst (infofolder) t.b.v. de kabelkrant. 29-07-21 er is momenteel 
een storing maar alles staat op de kabelkrant wat afgesproken is. 02-09-21  Tekst kabelkrant 
aangepast wat betreft mondkapjesplicht. 

350 Verduidelijking bezoek/OKD Actieteam 8-7-2021

08.07.21 Ter verduidelijking: Na OKD:  gedetineerde in quarantaine omdat kinderen momenteel de 
grootste besmettingshaard vormen. Na BZT: gedetineerde niet in quarantaine, wel testen conform 
protocol. Geen familie BZT vanwege het aantal bezoekers in een te kleine ruimte en het verhoogde 
risico op besmetting.15-07-21Quarantainebeleid aanhouden en afhankelijk van latere testuitslagen na 
OKD overwegen dit te versoepelen. Eerstvolgende OKD (voor de compagnie) staat gepland op 28 juli 
29-07-21 agenderen voor 5 aug. Familie BZT mag nog niet tot nader order. 02-09-21; Volgend OKD 
staat gepland. 

359 Q&A 22 juli allen 29-7-2021 29-07-21  wordt besproken 

360 Protocollen per 22 juli allen 29-7-2021 29-07-21 alle drie de nieuwe protocollen - BCO - uitgifte Coronabewijs- en Beleid medewerkers met 
Covid-19 positief, actie stukje op intranet om medew. hierop te attenderen.

besluit

(of een ander aanwezig teamleider),  ( of een ander aanwezig afdelingshoofd).
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Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel

lottebonenkamp
Getypte tekst
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Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Intrekken avondbezoek

Van 10 augustus tot 1 oktober a.s. 
wordt de mogelijkheid om 
avondbezoek te ontvangen op de 
dinsdag en woensdag ingetrokken. 

Reden besluit

Door knelpunten in de bezetting bij het 
personeel hebben wij helaas deze 
keuze moeten maken. Het 
avondprogramma voor de afdelingen 
A, B, C, D, F en J gaat wel gewoon 
door. 

De deelname aan bezoek blijkt beperkt 
en raakt dan ook een kleine groep. 
Afgesproken is dat het afdelingshoofd 
met het team gaat kijken wie van deze 
momenten gebruik maakt en zal kijken 
naar andere vervangende 
mogelijkheden. In voorkomende 
gevallen zullen zij u benaderen. Zo 
niet, vraag er dan gerust naar bij het 
afdelingspersoneel.



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

De directie wil laten weten notitie te hebben genomen van de verstoringen die 
in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Het is niet fijn als er een 
stroomstoring ontstaat of een storing bij de telefonie, dan wel dat er de laatste 
tijd veel misgaat bij de winkel. Wij als directie en allen die met jullie werken 
hebben begrip voor jullie frustraties in dergelijke situaties. 

Overmacht

Ons streven is altijd om zo goed mogelijk dergelijke problemen aan te pakken. 
Tegelijkertijd willen wij een lans breken voor al die mensen die met jullie 
werken en als eerste die problemen moeten opvangen. Zij kunnen niet altijd de 
antwoorden geven die bij uw vragen horen, laat staan directe oplossingen 
aanreiken. Maar zij geleiden de problemen altijd door waar vervolgens de 
organisatie zijn uiterste best doet om de problemen op te lossen. Echter met 
de recente verstoringen hadden ook wij te maken met overmacht. 



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

Winkel 

Op korte termijn vindt er een overleg plaats met de winkel over de gerezen 
problematiek. Artikelen op of over de datum is onacceptabel. Verbetering in de 
leesbaarheid van de rekeningen, wat krijg je terugbetaald, wat is er niet leverbaar 
en hoe wordt de betaling afgeschreven zijn essentiële zaken die onderwerp zullen 
zijn van gesprek. Ook de 8vergissingen9 zoals citroenen in plaats van uien zal aan 
de orde gesteld worden. 

Turkse pizza

Hoewel veel van de problematiek buiten onze macht ligt willen wij als directie een 
klein gebaar maken. Aanstaande vrijdag zal op unit 1 Turkse pizza9s worden 
uitgedeeld en op zaterdag op unit 2. 

Wij rekenen op uw begrip en vertrouwen er op dat wij als organisatie en u als 
gedetineerde gezamenlijk blijven werken aan een goede en veilige sfeer binnen de 
inrichting.

Namens de directie, 5.1.2.e



Mondkapjesplicht

 Binnen onze inrichting is slechts 
33% van de gedetineerden 
gevaccineerd. Dit betekent dat 
wij nog steeds voorzichtig 
moeten blijven. De 
mondkapjesplicht blijft van 
toepassing, zo ook alle andere 
maatregelen, tenzij hier anders 
vermeld wordt. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. Binnen onze inrichting is slechts 33% van de 
gedetineerden gevaccineerd. Dit betekent dat wij nog steeds voorzichtig moeten 
blijven. De mondkapjesplicht blijft van toepassing, zo ook alle andere maatregelen, 
tenzij hier anders vermeld wordt. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, gaat in quarantaine.

� Na vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een antigeensneltest door 
de medische dienst.

� Bij een negatieve uitslag kan de gedetineerde deelnemen aan het reguliere 
dagprogramma.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest op de 
3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee 
of is de testuitslag positief, dan gaat hij in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 oktober a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, dragen van mondkapjes, 
de inkomstenperiode, het aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



 Na advies van het OMT van DJI is 
besloten om de maatregel van het 72 
uur in quarantaine houden van de 
invoer te verkorten tot 24 uur. 

 De invoer zal gewoon plaatsvinden 
volgens de in- en uitvoerweken en de 
lijst toegestane goederen op cel. Dat 
betekent alleen vogels voor 
gedetineerden in het 
gevangenisregime.

Goederen invoeren

 Vanaf maandag 22 maart 2021 zal er 
voor het invoeren van goederen het 
volgende veranderen. 



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Dit betekent dat de telling in de 
ochtend en het geven van een teken 
van leven door jullie naar de 
beveiliging gaat.

Deze telling zal niet meer 
plaatsvinden rond 7:00 uur, maar 
zal al rond 6:15 uur gebeuren.

Wij gaan ervan uit dat we jullie 
hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.

Teldiensten aangepast

 Vanaf maandag 1 maart 2021 gaat het 
nieuwe dagprogramma in. Ook voor 
het personeel gaat het rooster iets 
veranderen.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.





Coronamaatregelen
Op een paar aanpassingen na, blijven de landelijke coronamaatregelen van kracht. 
Hierover informeerden wij jullie eerder en zetten wij deze nogmaals voor jullie op 
een rij:

: Contactberoepen zoals de kapper, 
de fysiotherapeut en de opticien 
mogen hun werkzaamheden in de 
inrichting hervatten.

: Verloven, behalve verlof om 
humanitaire redenen, worden 
opgeschort gedurende de harde 
lockdown. 

: Ouder-kinddagen worden weer 
opgestart onder bepaalde 
voorwaarden, welke bij de 
casemanager bekend zijn.



Gebruik- en wasinstructie grijze stoffen mondkapjes

- Draag iedere dag een schoon mondkapje.
- Mondkapjesplicht geldt zodra u uw cel verlaat.
- Was uw mondkapje op 60pC met wasmiddel.



Invoeren mondkapjes
In overleg met de Gedeco is besloten dat voor de duur van de mondkapjesplicht de 
gedetineerden eigen mondkapjes mogen in laten voeren. 

Voorwaarden hiervoor zijn:

: Invoeren met de in-/uitvoer week.

: Maximaal 5 mondkapjes per persoon.

: Geen mondkapjes met teksten en/of aanstootgevende opdrukken.



Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Filmpje 
introductie 

5.1.2.i



Nog geen keuze gemaakt?
Heeft u nog geen keuze ingevuld in 
het register? Dit kan alsnog. Bij de 
teamkamer en in de bibliotheek ligt 
voorlichtingsmateriaal en een 
registratieformulier. 

Niets ingevuld?
Als u niets invult, komt bij uw naam 
Geen bezwaar tegen orgaandonatie
te staan.

Donorregister

 De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 
ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
van 18 jaar en ouder die ingeschreven 
is bij een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister komt. In het 
Donorregister legt u vast of u na uw 
overlijden orgaan- en weefseldonor 
wilt zijn.



Basistraining Re-
integratie Aan de Bak!

Deze training biedt u de mogelijkheid 
om te werken aan uw leven na 
vrijlating. Zodat u goed voorbereid 
weer vrij komt. 

Wat is belangrijk voor uw re-
integratie? Misschien wilt u in de 
toekomst geen schulden meer hebben. 
Of meer kans maken op een betaalde 
baan. Wat kunt u doen om deze doelen 
te behalen? Wie of wat kan u hierbij 
tegenhouden? En wie of wat kan u 
hierbij helpen? 

Met al deze vragen gaat u tijdens deze 
training aan de slag.

Er zijn 6 bijeenkomsten waarin onder 
andere een succesvolle terugkeer naar 
de samenleving en de aanpak hiervan 
deel uitmaken. 

Vraag het aan de re-integratie trainer, 
uw mentor of casemanager.



Filmpje Exodus 
training Mijn Kind&Ik

5.1.2.i



Nieuwe regels plusprogramma
Per 1 oktober 2020 zijn de regels aangepast voor promoveren en degraderen.

: Het 8stoplichtmodel9 verdwijnt. Gedrag kan als gewenst, ongewenst of 
ontoelaatbaar worden beoordeeld.

: Gewenst gedrag is nodig voor plaatsing in het plusprogramma.

: Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie of geen recht op promotie.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Daarin staan ook voorbeelden 
van gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Bij vragen kunt u bij uw mentor 
of casemanager terecht.



Filmpje 
Gevangenzorg bellijn

5.1.2.i



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.



Filmpje 
Wet S&B

5.1.2.i



Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



Actielijst 02‐09‐2021

ACTIEPUNT ACTIEHOUDER REALISATIE 
DATUM

BEHAALD 
JA/NEE BIJZONDERHEDEN

285 Dragen mondkapjes medewerkers/justitiabelen Iedereen continu

25-02-21 Er worden meerdere signalen afgegeven over het draaggedrag van mondkapjes in de gehele 
inrichting. Hoe kan en mag er gehandhaafd worden/gesanctioneerd worden?                                          
Advies:  zal dit punt bespreekbaar maken bij de MT leden.04-03-21 actiepunt blijven monitoren 
en op actielijst laten staan.11-03-21LG worden gevraagd zich ook op de plekken des onheils te laten 
zien.18-03-21.Punt blijft staan ter monitoring.25-03-21 extra aandacht nodig, blijft ergenis van het niet 
dragen van mondkapjes door medew. & justitiabelen. voorgesteld wordt dat er per afd. een senior met 
een hesje wordt geplaatst bij de afdelingsdeur, dit om te voorkomen dat justitiabelen zonder 
mondkapje de werkgangen op kunnen lopen. 01-04-21 geen aanvullingen wel op lijst laten staan.15-04-
21 als aandachtspunt op lijst laten staan. 23-04-21 datum realisatie mag op continu worden gezet. 
Ondanks de frustratie worden we gevraagd. 30-04-21 blijven staan op actielijst. 06-05-21 Blijft staan 
op actielijst 03-06-21 er was een mailing binnen gekomen en deze is beantwoord 10-06-21 Actiepunt 
blijft een punt van aandacht!! 17-06-21 persmoment afwachten komende vrijdag. 24-06-21 vrijdag a.s. 
nieuwe maatregelen op rol, afwachten op besluit HK. mondkpajes blijven dragen volgens protocol. 
argument is lage vaccinatie cijfers in onze inrichting, net <35%. 01-07-21 lastig vol te houden.kan er 
afgeschaald worden? Moet nader onderzicht worden. Voor nu richtlijnen DJI blijven hanteren. 08-07-21 
Zie mail  "Mondkapje op!" en de nadruk op de handhaving. 15-07-21; Beleid handhaven 22-07-
21 mondkapjes moeten gedragen blijven worden zoals ook de DJI protocollen aangeven, ook op 
afdelingen. Rapporteren door medewerkers op de werkvloer moet. LG's moeten ook meer hun 
medewerkers uitleggen waarom, hoe en verwijzen naar mail zeer duidelijke mail van Nathalie d.d.07-
07-21. 29-07-2021 blijven doen volgens richtlijnen dji. 02-09-21; Geen aanpassingen, beleid 
ongewijzigd tot 20-09-21, aanpassing afhankelijk van uitkomst persconferentie/ nieuwe maatregelen.

329 Kabelkrant en Beeldkrant info / nieuwsbrief continu

03-06-21 op nemen dat er 5 positieve zelfsneltesten zijn , stukje wekelijkse info HK mbt 8 wk na 
positief geen gebruik van zelfsneltesten noodzakelijk, zelfsneltesten info 10-06-21 Berichten beleid hoe 
om te gaan met vaccinatie personeel.17-06-21 blijft, continu 24-06-21 is actueel waar nodig wordt dit 
veranderd. 01-07-21 aandacht houden voor de mondkapjesregeling 08-07-21 De berichtgeving over 
de mondkapjes werd en wordt nog steed geprenseteerd op de kabelkrant.15-07-21 BZT; 
onduidelijkheid over het toegangsbeleid bezoek. Bij aanvraag BZT zal de gedet. een info blad krijgen 
met tekst en uitleg. Kader bev; personeel portiersloge op de hoogte brengen van controle (snel-) test 
bezoek en de wijze hoe dit moet worden aangeleverd.22-07-21 er zal navraag worden gedaan door 

 ivm de aan te leveren tekst (infofolder) t.b.v. de kabelkrant. 29-07-21 er is momenteel 
een storing maar alles staat op de kabelkrant wat afgesproken is. 02-09-21  Tekst kabelkrant 
aangepast wat betreft mondkapjesplicht. 

350 Verduidelijking bezoek/OKD Actieteam 8-7-2021

08.07.21 Ter verduidelijking: Na OKD:  gedetineerde in quarantaine omdat kinderen momenteel de 
grootste besmettingshaard vormen. Na BZT: gedetineerde niet in quarantaine, wel testen conform 
protocol. Geen familie BZT vanwege het aantal bezoekers in een te kleine ruimte en het verhoogde 
risico op besmetting.15-07-21Quarantainebeleid aanhouden en afhankelijk van latere testuitslagen na 
OKD overwegen dit te versoepelen. Eerstvolgende OKD (voor de compagnie) staat gepland op 28 juli 
29-07-21 agenderen voor 5 aug. Familie BZT mag nog niet tot nader order. 02-09-21; Volgend OKD 
staat gepland. 

besluit
ingezonden actiepunt

(of een ander aanwezig teamleider),  ( of een ander aanwezig afdelingshoofd).

Geprint op 27‐6‐2022 1 Z.O.Z.
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Van:

Verzonden: woensdag 8 september 2021 14:25

Aan: _KAILD DYS Actieteam; _KAILD DYS Directie

CC:

Onderwerp: FW: Versoepeling van de huidige maatregelen bezoek zonder toezicht (BZT) en 

toestaan bezoek in de familiekamer 

Beste allen, 

 

Ter info en verdere uitvoering/bespreking tijdens het eerst volgende actieteamoverleg. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

......................................................................... 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

PI Krimpen aan den IJssel 

Van der Hoopstraat 100 l 2921 LD l Krimpen aan den IJssel 

Postbus 750 l 2920 CB l Krimpen aan den IJssel 

......................................................................... 

T  

M  

n  

.......................................................................... 

DJI. Waar vrijheid ophoudt en weer kan beginnen 

.......................................................................... 

 
 

 

 

 

 

Van:   

Verzonden: dinsdag 7 september 2021 14:35 

Aan:  

 

 

 

  

CC:   

Onderwerp: Versoepeling van de huidige maatregelen bezoek zonder toezicht (BZT) en toestaan bezoek in de 

familiekamer  

 
Beste VD9en, 

 

Onder de volgende voorwaarden kan bezoek zonder toezicht (BZT) en bezoek in de familiekamer plaatsvinden:  

 

Bezoekers 

1. De gezondheidscheck moet voor bezoekers van alle leeftijden negatief zijn. 

2. Bezoekers van 12 jaar en ouder moeten beschikken over een bewijs dat zij <immuun= zijn of negatief getest 

zijn met een antigeensneltest (24 uur geldig) of PCR (48 uur geldig).  

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
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Van volledige vaccinatie, herstel na COVID-19 of van een negatieve testuitslag kan in de CoronaCheck-app een 

QR-code worden aangemaakt. Heeft een bezoeker van 12 jaar en ouder geen papieren bewijs of een groen 

scherm bij het scannen van de QR-code, dan gaat het bezoek niet door.  

Controle van het bewijs 

Om te kunnen werken met de CoronaCheck-app en de QR-code te kunnen scannen is een device nodig. Dit device 

moet niet van een personeelslid zijn, maar alleen voor dit doel gebruikt worden. Indien de inrichting dit niet 

(tijdig) kan organiseren, dan wordt vooraf aan het bezoek gecommuniceerd dat zij een papieren bewijs moeten 

meenemen (en uiteraard met het ID-bewijs). 

Gedetineerden na deelname BZT of bezoek familiekamer 

Er is geen quarantaine, maar wel een antigeensneltest op dag 3 en 5 nodig. Het OMT overlegt met RIVM of het 

testbeleid na bezoek bij gedetineerden afgeschaft kan worden.  

Achtergrond over immuun en niet-immuun 

Een persoon wordt als immuun beschouwd wanneer hij/zij:  

" De vaccinatieserie (2 vaccinaties) heeft afgerond meer dan 14 dagen geleden; of 

" Gevaccineerd is met het Johnson vaccin meer dan 28 dagen geleden; of 

" COVID-19 heeft doorgemaakt en 1 vaccinatie heeft ontvangen meer dan 14 dagen geleden; of 

" COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden (herstelbewijs)  

Een persoon waar de immuun status niet van bekend is wordt beschouwd als niet-immuun. Sommige immune 

personen kunnen, als zij opnieuw besmet worden, weer korte tijd besmettelijk zijn. Deze kans is klein en het OMT 

vindt het risico dat een gedetineerde door een immune bezoeker wordt besmet acceptabel klein.  

Zowel de PCR als antigeensneltest kunnen om meerdere redenen vals-negatief zijn. Dus niet van iedereen die 

negatief getest is weten wij zeker dat deze persoon ook daadwerkelijk niet besmettelijk is. De kans dat een 

bezoeker negatief getest en toch besmettelijk is, is klein. Het OMT vindt dit risico acceptabel klein.  

Kinderen onder de 12 jaar kunnen zich niet laten vaccineren en voor hen is een test vrij belastend. Omdat 

kinderen onder de 12 jaar minder bijdragen aan de verspreiding van corona dan ouderen, acht het OMT het een 

acceptabel risico van hen geen negatieve testuitslag te eisen voorafgaand aan het bezoek.  

Het OMT adviseert de maatregelen bij ouder-kindactiviteiten voor nu ongewijzigd te houden. Bij deze dagen wordt 

aan kinderen van 12 jaar en ouder geen bewijs van vaccinatie, herstel of negatieve test gevraagd. De reden is dat 

deze dagen bij voorkeur buiten plaatsvinden of in grote ruimten met goede ventilatie. Tevens moeten en kunnen 

de oudere kinderen 1,5 afstand bewaren, uitgezonderd een knuffel bij binnenkomst en vertrek met 

mondneusmasker op.  

 

OMT DJI advies loslaten coronamaatregelen  

De coronamaatregelen van het kabinet gelden in ieder geval tot en met 19 september. Een aantal van deze 

maatregelen, zoals de 1,5-meter afstandsregel, het maximaal aantal bezoekers en de mondkapjesplicht, hebben 

invloed op de huidige maatregelen in de inrichtingen. Hierbij valt o.a. te denken aan de inkomstenprocedure, 

mondkapjesplicht en bezoek achter (plexi)glas. 

Het OMT van DJI zal het Beraad een advies geven over de gevolgen voor de gezondheid en de veiligheid in de 

inrichtingen als de regels worden losgelaten. Daarbij wordt gekeken naar mogelijkheden voor DJI om maatregelen 

los te laten of (vooralsnog) lokaal in stand te houden vanwege specifieke problematiek in regio9s/inrichtingen.  

 

Overplaatsing jeugdigen van PI naar JJI tijdens inkomstenperiode 

Indien een jeugdige vanuit de PI overgeplaatst moet worden naar een JJI 3 op verzoek van het OM-, dan wordt de 

overplaatsing zo spoedig mogelijk uitgevoerd. Ook tijdens de inkomstenprocedure in de PI (nu 5 dagen) wordt de 

jeugdige overgeplaatst naar een JJI. De DV&O is bereid het vervoer daar voor te organiseren. De jeugdige wordt 

dan apart in een compartiment vervoerd met inachtneming van de coronamaatregelen. Het is dan wel van belang 

dat bij de aanvraag van het vervoer (transportaanvraag) duidelijk aangegeven wordt dat het om deze doelgroep 

gaat.  

 

 

Hartelijke groet, 

mede namens  

 

 

 

 

 

........................................................................ 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 

PO Box 30132 | 2500 GC | Den Haag 

......................................................................... 
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Actielijst 02‐09‐2021

ACTIEPUNT ACTIEHOUDER REALISATIE 
DATUM

BEHAALD 
JA/NEE BIJZONDERHEDEN

285 Dragen mondkapjes medewerkers/justitiabelen Iedereen continu

25-02-21 Er worden meerdere signalen afgegeven over het draaggedrag van mondkapjes in de gehele 
inrichting. Hoe kan en mag er gehandhaafd worden/gesanctioneerd worden?                                          
Advies:  zal dit punt bespreekbaar maken bij de MT leden.04-03-21 actiepunt blijven monitoren 
en op actielijst laten staan.11-03-21LG worden gevraagd zich ook op de plekken des onheils te laten 
zien.18-03-21.Punt blijft staan ter monitoring.25-03-21 extra aandacht nodig, blijft ergenis van het niet 
dragen van mondkapjes door medew. & justitiabelen. voorgesteld wordt dat er per afd. een senior met 
een hesje wordt geplaatst bij de afdelingsdeur, dit om te voorkomen dat justitiabelen zonder 
mondkapje de werkgangen op kunnen lopen. 01-04-21 geen aanvullingen wel op lijst laten staan.15-04-
21 als aandachtspunt op lijst laten staan. 23-04-21 datum realisatie mag op continu worden gezet. 
Ondanks de frustratie worden we gevraagd. 30-04-21 blijven staan op actielijst. 06-05-21 Blijft staan 
op actielijst 03-06-21 er was een mailing binnen gekomen en deze is beantwoord 10-06-21 Actiepunt 
blijft een punt van aandacht!! 17-06-21 persmoment afwachten komende vrijdag. 24-06-21 vrijdag a.s. 
nieuwe maatregelen op rol, afwachten op besluit HK. mondkpajes blijven dragen volgens protocol. 
argument is lage vaccinatie cijfers in onze inrichting, net <35%. 01-07-21 lastig vol te houden.kan er 
afgeschaald worden? Moet nader onderzicht worden. Voor nu richtlijnen DJI blijven hanteren. 08-07-21 
Zie mail "Mondkapje op!" en de nadruk op de handhaving. 15-07-21; Beleid handhaven 22-07-
21 mondkapjes moeten gedragen blijven worden zoals ook de DJI protocollen aangeven, ook op 
afdelingen. Rapporteren door medewerkers op de werkvloer moet. LG's moeten ook meer hun 
medewerkers uitleggen waarom, hoe en verwijzen naar mail zeer duidelijke mail van  d.d.07-
07-21. 29-07-2021 blijven doen volgens richtlijnen dji. 02-09-21; Geen aanpassingen, beleid 
ongewijzigd tot 20-09-21, aanpassing afhankelijk van uitkomst persconferentie/ nieuwe maatregelen. 
09-09-2021 verandering van besluit voor het eventueel niet meer dragen van mondkapjes wordt 
uitgesteld tot dat Atje terug is en de uitgestelde persconferentie eind sept.

329 Kabelkrant en Beeldkrant info / nieuwsbrief continu

03-06-21 op nemen dat er 5 positieve zelfsneltesten zijn , stukje wekelijkse info HK mbt 8 wk na 
positief geen gebruik van zelfsneltesten noodzakelijk, zelfsneltesten info 10-06-21 Berichten beleid hoe 
om te gaan met vaccinatie personeel.17-06-21 blijft, continu 24-06-21 is actueel waar nodig wordt dit 
veranderd. 01-07-21 aandacht houden voor de mondkapjesregeling 08-07-21 De berichtgeving over 
de mondkapjes werd en wordt nog steed geprenseteerd op de kabelkrant.15-07-21 BZT; 
onduidelijkheid over het toegangsbeleid bezoek. Bij aanvraag BZT zal de gedet. een info blad krijgen 
met tekst en uitleg. Kader bev; personeel portiersloge op de hoogte brengen van controle (snel-) test 
bezoek en de wijze hoe dit moet worden aangeleverd.22-07-21 er zal navraag worden gedaan door 

 ivm de aan te leveren tekst (infofolder) t.b.v. de kabelkrant. 29-07-21 er is momenteel 
een storing maar alles staat op de kabelkrant wat afgesproken is. 02-09-21  Tekst kabelkrant 
aangepast wat betreft mondkapjesplicht. 09-09-2021 wordt actueel gehouden en veranderd wanneer 
nodig,

350 Verduidelijking bezoek/OKD Actieteam 8-7-2021

08.07.21 Ter verduidelijking: Na OKD:  gedetineerde in quarantaine omdat kinderen momenteel de 
grootste besmettingshaard vormen. Na BZT: gedetineerde niet in quarantaine, wel testen conform 
protocol. Geen familie BZT vanwege het aantal bezoekers in een te kleine ruimte en het verhoogde 
risico op besmetting.15-07-21Quarantainebeleid aanhouden en afhankelijk van latere testuitslagen na 
OKD overwegen dit te versoepelen. Eerstvolgende OKD (voor de compagnie) staat gepland op 28 juli 
29-07-21 agenderen voor 5 aug. Familie BZT mag nog niet tot nader order. 02-09-21; Volgend OKD 
staat gepland. 09-09-2021 aanvulling OKD, gedetineerde laat zich op dag 3 en 5 testen, werkt hij niet 
mee dan 8 dagen in quarantaine en op dag 8 voor uitsluiting dient een close monitoring plaats te 
vinden.

361 Mondkapjes t.b.v. bezoekers Actieteam 9-9-2021

09-09-2021 Momenteel komen (bijna) alle bezoekers en advocaten zonder mondkapje op bezoek, zij 
krijgen dan niet in de portocabin een mondkapje maar bij de VoPo. Per direct zal dit veranderen, de 
bezoeker/advocaat krijgt nog steeds een mondkapje aangeboden maar al een stap eerder, in de 
portocabin. 

(of een ander aanwezig teamleider), ( of een ander aanwezig afdelingshoofd).

Geprint op 27‐6‐2022 1 Z.O.Z.
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Actielijst 02‐09‐2021

362 Familie BZT TL/Afd.hoofd 9-9-2021

09-09-21 nieuw schrijven familie BZT mag weer mits er een device is.  Kids <12 jaar hoeven niets aan 
te tonen, Kinderen >12 jaar moeten aan kunnen tonen dat zij immuun zijn (gevaccineerd/Corona 
hebben gehad) of getest zijn <24 uur.  zullen dit oppakken om een instructie te 
schrijven.

363 Fysiek contact trainingen -d doc 6-9-21 mail HK 16-9-2021
364 Training - gevangenenzorg 16-9-2021

besluit
ingezonden actiepunt

Geprint op 27‐6‐2022 2 Z.O.Z.
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Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel
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Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 

lottebonenkamp
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Dutch Cell Dogs 

Per 18 oktober a.s. start op de 
sectie C/D een pilot voor het 
trainingsprogramma van Stichting 
Dutch Cell Dogs. 

Meer informatie

Via het volgende filmpje krijgt u 
antwoord op uw vragen. Ook is er 
op de afdeling C/D informatie 
hierover te vinden.

Aanmelden

Op de afdeling C/D zijn de 
inschrijfformulieren uitgedeeld. 
Hierop kan er gemotiveerd 
aangegeven worden waarom u wilt 
deelnemen aan het project. Tot 24 
september a.s. kunt u het formulier 
inleveren.



Filmpje 
Dutch Cell Dogs
5.1.2.i



Vergoeding verzegeling Xbox 
Sinds kort is de Xbox niet meer toegestaan op cel. Voor degenen die recent een 
Xbox hebben laten invoeren geldt een gedeeltelijke compensatie voor de gemaakte 
verzegelkosten van ¬ 60,50. 

Om i
comp
volge

: U h
een Xbox in laten voeren en zelf voor 
de verzegeling betaalt; 

: U heeft zelf uw Xbox ingeleverd (is 
niet na de vrijwillige periode door 
personeel van uw cel afgehaald). 

 dan 
aam 
 
e over 

CONCEPT 
5.1.2.e



Deels opstarten 
avondbezoek

Eerder informeerden wij u dat de mogelijkheid om 
avondbezoek te ontvangen op de dinsdag en 

er a.s. 

m de week 
2. Het 

ersoneel 
aken. Het 
, C, D, F 

De deelname aan bezoek blijkt beperkt 
en raakt dan
Afgesproken 
met het tea
momenten g
naar andere 
mogelijkhed
gevallen zull
niet, vraag e
afdelingspers

CONCEPT
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Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

De directie wil laten weten notitie te hebben genomen van de verstoringen die 
in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Het is niet fijn als er een 
stroomstoring ontstaat of een storing bij de telefonie, dan wel dat er de laatste 
tijd veel misgaat bij de winkel. Wij als directie en allen die met jullie werken 
hebben begrip voor jullie frustraties in dergelijke situaties. 

Overmacht

Ons streven is altijd om zo goed mogelijk dergelijke problemen aan te pakken. 
Tegelijkertijd willen wij een lans breken voor al die mensen die met jullie 
werken en als eerste die problemen moeten opvangen. Zij kunnen niet altijd de 
antwoorden geven die bij uw vragen horen, laat staan directe oplossingen 
aanreiken. Maar zij geleiden de problemen altijd door waar vervolgens de 
organisatie zijn uiterste best doet om de problemen op te lossen. Echter met 
de recente verstoringen hadden ook wij te maken met overmacht. 



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

Winkel 

Op korte termijn vindt er een overleg plaats met de winkel over de gerezen 
problematiek. Artikelen op of over de datum is onacceptabel. Verbetering in de 
leesbaarheid van de rekeningen, wat krijg je terugbetaald, wat is er niet leverbaar 
en hoe wordt de betaling afgeschreven zijn essentiële zaken die onderwerp zullen 
zijn van gesprek. Ook de 8vergissingen9 zoals citroenen in plaats van uien zal aan 
de orde gesteld worden. 

Turkse pizza

Hoewel veel van de problematiek buiten onze macht ligt willen wij als directie een 
klein gebaar maken. Aanstaande vrijdag zal op unit 1 Turkse pizza9s worden 
uitgedeeld en op zaterdag op unit 2. 

Wij rekenen op uw begrip en vertrouwen er op dat wij als organisatie en u als 
gedetineerde gezamenlijk blijven werken aan een goede en veilige sfeer binnen de 
inrichting.

Namens de directie,  Plv. Vestigingsdirecteur5.1.2.e



Mondkapjesplicht

 Binnen onze inrichting is slechts 
33% van de gedetineerden 
gevaccineerd. Dit betekent dat 
wij nog steeds voorzichtig 
moeten blijven. De 
mondkapjesplicht blijft van 
toepassing, zo ook alle andere 
maatregelen, tenzij hier anders 
vermeld wordt. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. Binnen onze inrichting is slechts 33% van de 
gedetineerden gevaccineerd. Dit betekent dat wij nog steeds voorzichtig moeten 
blijven. De mondkapjesplicht blijft van toepassing, zo ook alle andere maatregelen, 
tenzij hier anders vermeld wordt. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, gaat in quarantaine.

� Na vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een antigeensneltest door 
de medische dienst.

� Bij een negatieve uitslag kan de gedetineerde deelnemen aan het reguliere 
dagprogramma.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest op de 
3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee 
of is de testuitslag positief, dan gaat hij in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 oktober a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, dragen van mondkapjes, 
de inkomstenperiode, het aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



 Na advies van het OMT van DJI is 
besloten om de maatregel van het 72 
uur in quarantaine houden van de 
invoer te verkorten tot 24 uur. 

 De invoer zal gewoon plaatsvinden 
volgens de in- en uitvoerweken en de 
lijst toegestane goederen op cel. Dat 
betekent alleen vogels voor 
gedetineerden in het 
gevangenisregime.

Goederen invoeren

 Vanaf maandag 22 maart 2021 zal er 
voor het invoeren van goederen het 
volgende veranderen. 



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Dit betekent dat de telling in de 
ochtend en het geven van een teken 
van leven door jullie naar de 
beveiliging gaat.

Deze telling zal niet meer 
plaatsvinden rond 7:00 uur, maar 
zal al rond 6:15 uur gebeuren.

Wij gaan ervan uit dat we jullie 
hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.

Teldiensten aangepast

 Vanaf maandag 1 maart 2021 gaat het 
nieuwe dagprogramma in. Ook voor 
het personeel gaat het rooster iets 
veranderen.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.





Coronamaatregelen
Op een paar aanpassingen na, blijven de landelijke coronamaatregelen van kracht. 
Hierover informeerden wij jullie eerder en zetten wij deze nogmaals voor jullie op 
een rij:

: Contactberoepen zoals de kapper, 
de fysiotherapeut en de opticien 
mogen hun werkzaamheden in de 
inrichting hervatten.

: Verloven, behalve verlof om 
humanitaire redenen, worden 
opgeschort gedurende de harde 
lockdown. 

: Ouder-kinddagen worden weer 
opgestart onder bepaalde 
voorwaarden, welke bij de 
casemanager bekend zijn.



Gebruik- en wasinstructie grijze stoffen mondkapjes

- Draag iedere dag een schoon mondkapje.
- Mondkapjesplicht geldt zodra u uw cel verlaat.
- Was uw mondkapje op 60pC met wasmiddel.



Invoeren mondkapjes
In overleg met de Gedeco is besloten dat voor de duur van de mondkapjesplicht de 
gedetineerden eigen mondkapjes mogen in laten voeren. 

Voorwaarden hiervoor zijn:

: Invoeren met de in-/uitvoer week.

: Maximaal 5 mondkapjes per persoon.

: Geen mondkapjes met teksten en/of aanstootgevende opdrukken.



Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Filmpje 
introductie 

 5.1.2.i



Nog geen keuze gemaakt?
Heeft u nog geen keuze ingevuld in 
het register? Dit kan alsnog. Bij de 
teamkamer en in de bibliotheek ligt 
voorlichtingsmateriaal en een 
registratieformulier. 

Niets ingevuld?
Als u niets invult, komt bij uw naam 
Geen bezwaar tegen orgaandonatie
te staan.

Donorregister

 De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 
ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
van 18 jaar en ouder die ingeschreven 
is bij een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister komt. In het 
Donorregister legt u vast of u na uw 
overlijden orgaan- en weefseldonor 
wilt zijn.



Basistraining Re-
integratie Aan de Bak!

Deze training biedt u de mogelijkheid 
om te werken aan uw leven na 
vrijlating. Zodat u goed voorbereid 
weer vrij komt. 

Wat is belangrijk voor uw re-
integratie? Misschien wilt u in de 
toekomst geen schulden meer hebben. 
Of meer kans maken op een betaalde 
baan. Wat kunt u doen om deze doelen 
te behalen? Wie of wat kan u hierbij 
tegenhouden? En wie of wat kan u 
hierbij helpen? 

Met al deze vragen gaat u tijdens deze 
training aan de slag.

Er zijn 6 bijeenkomsten waarin onder 
andere een succesvolle terugkeer naar 
de samenleving en de aanpak hiervan 
deel uitmaken. 

Vraag het aan de re-integratie trainer, 
uw mentor of casemanager.



Filmpje Exodus 
training Mijn Kind&Ik

 5.1.2.i



Nieuwe regels plusprogramma
Per 1 oktober 2020 zijn de regels aangepast voor promoveren en degraderen.

: Het 8stoplichtmodel9 verdwijnt. Gedrag kan als gewenst, ongewenst of 
ontoelaatbaar worden beoordeeld.

: Gewenst gedrag is nodig voor plaatsing in het plusprogramma.

: Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie of geen recht op promotie.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Daarin staan ook voorbeelden 
van gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Bij vragen kunt u bij uw mentor 
of casemanager terecht.



Filmpje 
Gevangenzorg bellijn

 5.1.2.i



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.



Filmpje 
Wet S&B

 5.1.2.i



Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel

lottebonenkamp
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Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Vergoeding verzegeling Xbox 
Sinds kort is de Xbox niet meer toegestaan op cel. Voor degenen die recent een 
Xbox hebben laten invoeren geldt een gedeeltelijke compensatie voor de gemaakte 
verzegelkosten van ¬ 60,50. 

Om in aanmerking te komen voor een 
compensatie moet u wel aan de 
volgende voorwaarden voldoen:

: U heeft in de afgelopen periode zelf 
een Xbox in laten voeren en zelf voor 
de verzegeling betaalt; 

: U heeft zelf uw Xbox ingeleverd (is 
niet na de vrijwillige periode door 
personeel van uw cel afgehaald). 

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan 
kan u tot 17 september a.s. uw naam 
in de teamkamer op de lijst laten 
zetten. Wij houden u op de hoogte over 
het verdere verloop.



Dutch Cell Dogs 

Per 18 oktober a.s. start op de 
sectie C/D een pilot voor het 
trainingsprogramma van Stichting 
Dutch Cell Dogs. 

Meer informatie

Via het volgende filmpje krijgt u 
antwoord op uw vragen. Ook is er 
op de afdeling C/D informatie 
hierover te vinden.

Aanmelden

Op de afdeling C/D zijn de 
inschrijfformulieren uitgedeeld. 
Hierop kan er gemotiveerd 
aangegeven worden waarom u wilt 
deelnemen aan het project. Tot 24 
september a.s. kunt u het formulier 
inleveren.



Filmpje 
Dutch Cell Dogs
5.1.2.i



Deels opstarten 
avondbezoek

Eerder informeerden wij u dat de 
mogelijkheid om avondbezoek te 

ensdag 
 a.s. Per 1 
k om de 
ind maart 
mkamer 

Reden besluit

Door knelpunten in de bezetting bij het 
personeel hebben wij helaas deze keuze 
moeten maken. Het avondprogramma 
voor de afdelingen A, B, C, D, F en J gaat 
wel gewoon door. 

De deelname aan bezoek blijkt beperkt 
en raakt da
Afgesproke
met het tea
momenten 
naar ander
mogelijkhe
gevallen zu
niet, vraag er dan gerust naar bij het 
afdelingspersoneel.

CONCEPT
5.1.2.e



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

De directie wil laten weten notitie te hebben genomen van de verstoringen die 
in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Het is niet fijn als er een 
stroomstoring ontstaat of een storing bij de telefonie, dan wel dat er de laatste 
tijd veel misgaat bij de winkel. Wij als directie en allen die met jullie werken 
hebben begrip voor jullie frustraties in dergelijke situaties. 

Overmacht

Ons streven is altijd om zo goed mogelijk dergelijke problemen aan te pakken. 
Tegelijkertijd willen wij een lans breken voor al die mensen die met jullie 
werken en als eerste die problemen moeten opvangen. Zij kunnen niet altijd de 
antwoorden geven die bij uw vragen horen, laat staan directe oplossingen 
aanreiken. Maar zij geleiden de problemen altijd door waar vervolgens de 
organisatie zijn uiterste best doet om de problemen op te lossen. Echter met 
de recente verstoringen hadden ook wij te maken met overmacht. 



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

Winkel 

Op korte termijn vindt er een overleg plaats met de winkel over de gerezen 
problematiek. Artikelen op of over de datum is onacceptabel. Verbetering in de 
leesbaarheid van de rekeningen, wat krijg je terugbetaald, wat is er niet leverbaar 
en hoe wordt de betaling afgeschreven zijn essentiële zaken die onderwerp zullen 
zijn van gesprek. Ook de 8vergissingen9 zoals citroenen in plaats van uien zal aan 
de orde gesteld worden. 

Turkse pizza

Hoewel veel van de problematiek buiten onze macht ligt willen wij als directie een 
klein gebaar maken. Aanstaande vrijdag zal op unit 1 Turkse pizza9s worden 
uitgedeeld en op zaterdag op unit 2. 

Wij rekenen op uw begrip en vertrouwen er op dat wij als organisatie en u als 
gedetineerde gezamenlijk blijven werken aan een goede en veilige sfeer binnen de 
inrichting.

Namens de directie,  Plv. Vestigingsdirecteur5.1.2.e



Mondkapjesplicht

 Binnen onze inrichting is slechts 
33% van de gedetineerden 
gevaccineerd. Dit betekent dat 
wij nog steeds voorzichtig 
moeten blijven. De 
mondkapjesplicht blijft van 
toepassing, zo ook alle andere 
maatregelen, tenzij hier anders 
vermeld wordt. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. Binnen onze inrichting is slechts 33% van de 
gedetineerden gevaccineerd. Dit betekent dat wij nog steeds voorzichtig moeten 
blijven. De mondkapjesplicht blijft van toepassing, zo ook alle andere maatregelen, 
tenzij hier anders vermeld wordt. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, gaat in quarantaine.

� Na vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een antigeensneltest door 
de medische dienst.

� Bij een negatieve uitslag kan de gedetineerde deelnemen aan het reguliere 
dagprogramma.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest op de 
3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee 
of is de testuitslag positief, dan gaat hij in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 5 afneemt.

lottebonenkamp
Getypte tekst



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 oktober a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, dragen van mondkapjes, 
de inkomstenperiode, het aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



 Na advies van het OMT van DJI is 
besloten om de maatregel van het 72 
uur in quarantaine houden van de 
invoer te verkorten tot 24 uur. 

 De invoer zal gewoon plaatsvinden 
volgens de in- en uitvoerweken en de 
lijst toegestane goederen op cel. Dat 
betekent alleen vogels voor 
gedetineerden in het 
gevangenisregime.

Goederen invoeren

 Vanaf maandag 22 maart 2021 zal er 
voor het invoeren van goederen het 
volgende veranderen. 



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Dit betekent dat de telling in de 
ochtend en het geven van een teken 
van leven door jullie naar de 
beveiliging gaat.

Deze telling zal niet meer 
plaatsvinden rond 7:00 uur, maar 
zal al rond 6:15 uur gebeuren.

Wij gaan ervan uit dat we jullie 
hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.

Teldiensten aangepast

 Vanaf maandag 1 maart 2021 gaat het 
nieuwe dagprogramma in. Ook voor 
het personeel gaat het rooster iets 
veranderen.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.





Coronamaatregelen
Op een paar aanpassingen na, blijven de landelijke coronamaatregelen van kracht. 
Hierover informeerden wij jullie eerder en zetten wij deze nogmaals voor jullie op 
een rij:

: Contactberoepen zoals de kapper, 
de fysiotherapeut en de opticien 
mogen hun werkzaamheden in de 
inrichting hervatten.

: Verloven, behalve verlof om 
humanitaire redenen, worden 
opgeschort gedurende de harde 
lockdown. 

: Ouder-kinddagen worden weer 
opgestart onder bepaalde 
voorwaarden, welke bij de 
casemanager bekend zijn.



Gebruik- en wasinstructie grijze stoffen mondkapjes

- Draag iedere dag een schoon mondkapje.
- Mondkapjesplicht geldt zodra u uw cel verlaat.
- Was uw mondkapje op 60pC met wasmiddel.



Invoeren mondkapjes
In overleg met de Gedeco is besloten dat voor de duur van de mondkapjesplicht de 
gedetineerden eigen mondkapjes mogen in laten voeren. 

Voorwaarden hiervoor zijn:

: Invoeren met de in-/uitvoer week.

: Maximaal 5 mondkapjes per persoon.

: Geen mondkapjes met teksten en/of aanstootgevende opdrukken.



Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Filmpje 
introductie 

 5.1.2.i



Nog geen keuze gemaakt?
Heeft u nog geen keuze ingevuld in 
het register? Dit kan alsnog. Bij de 
teamkamer en in de bibliotheek ligt 
voorlichtingsmateriaal en een 
registratieformulier. 

Niets ingevuld?
Als u niets invult, komt bij uw naam 
Geen bezwaar tegen orgaandonatie
te staan.

Donorregister

 De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 
ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
van 18 jaar en ouder die ingeschreven 
is bij een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister komt. In het 
Donorregister legt u vast of u na uw 
overlijden orgaan- en weefseldonor 
wilt zijn.



Basistraining Re-
integratie Aan de Bak!

Deze training biedt u de mogelijkheid 
om te werken aan uw leven na 
vrijlating. Zodat u goed voorbereid 
weer vrij komt. 

Wat is belangrijk voor uw re-
integratie? Misschien wilt u in de 
toekomst geen schulden meer hebben. 
Of meer kans maken op een betaalde 
baan. Wat kunt u doen om deze doelen 
te behalen? Wie of wat kan u hierbij 
tegenhouden? En wie of wat kan u 
hierbij helpen? 

Met al deze vragen gaat u tijdens deze 
training aan de slag.

Er zijn 6 bijeenkomsten waarin onder 
andere een succesvolle terugkeer naar 
de samenleving en de aanpak hiervan 
deel uitmaken. 

Vraag het aan de re-integratie trainer, 
uw mentor of casemanager.



Filmpje Exodus 
training Mijn Kind&Ik

 5.1.2.i



Nieuwe regels plusprogramma
Per 1 oktober 2020 zijn de regels aangepast voor promoveren en degraderen.

: Het 8stoplichtmodel9 verdwijnt. Gedrag kan als gewenst, ongewenst of 
ontoelaatbaar worden beoordeeld.

: Gewenst gedrag is nodig voor plaatsing in het plusprogramma.

: Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie of geen recht op promotie.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Daarin staan ook voorbeelden 
van gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Bij vragen kunt u bij uw mentor 
of casemanager terecht.



Filmpje 
Gevangenzorg bellijn

 5.1.2.i



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.



Filmpje 
Wet S&B
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Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel

lottebonenkamp
Getypte tekst
445



Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Deels opstarten 
avondbezoek

Eerder informeerden wij u dat de 
mogelijkheid om avondbezoek te 
ontvangen op de dinsdag en woensdag 
ingetrokken wordt tot 1 oktober a.s. 

In oktober zullen wij het avondbezoek 
weer aabieden. Echter niet iedere week, 
maar om de week, te beginnen per 5 
oktober a.s. Dit zal voor een periode van 
6 maanden worden ingezet. Het personeel 
op de afdeling is hiervan op de hoogte.

Reden besluit

Door knelpunten in de bezetting bij het 
personeel hebben wij helaas eerder de 
keuze moeten maken om tijdelijk met 
het avondbezoek te stoppen. Het 
avondprogramma voor de afdelingen 
A, B, C, D, F en J is in die periode wel 
gewoon doorgegaan. De bezetting voor 
de komende periode ziet er inmiddels 
beter uit. Om die reden kunnen wij 
weer bezoek aanbieden in de 
avonduren.



Vergoeding verzegeling Xbox 
Sinds kort is de Xbox niet meer toegestaan op cel. Voor degenen die recent een 
Xbox hebben laten invoeren geldt een gedeeltelijke compensatie voor de gemaakte 
verzegelkosten van ¬ 60,50. 

Om in aanmerking te komen voor een 
compensatie moet u wel aan de 
volgende voorwaarden voldoen:

: U heeft in de afgelopen periode zelf 
een Xbox in laten voeren en zelf voor 
de verzegeling betaalt; 

: U heeft zelf uw Xbox ingeleverd (is 
niet na de vrijwillige periode door 
personeel van uw cel afgehaald). 

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan 
kan u tot 17 september a.s. uw naam 
in de teamkamer op de lijst laten 
zetten. Wij houden u op de hoogte over 
het verdere verloop.



Dutch Cell Dogs 

Per 18 oktober a.s. start op de 
sectie C/D een pilot voor het 
trainingsprogramma van Stichting 
Dutch Cell Dogs. 

Meer informatie

Via het volgende filmpje krijgt u 
antwoord op uw vragen. Ook is er 
op de afdeling C/D informatie 
hierover te vinden.

Aanmelden

Op de afdeling C/D zijn de 
inschrijfformulieren uitgedeeld. 
Hierop kan er gemotiveerd 
aangegeven worden waarom u wilt 
deelnemen aan het project. Tot 24 
september a.s. kunt u het formulier 
inleveren.



Filmpje 
Dutch Cell Dogs
5.1.2.i



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

De directie wil laten weten notitie te hebben genomen van de verstoringen die 
in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Het is niet fijn als er een 
stroomstoring ontstaat of een storing bij de telefonie, dan wel dat er de laatste 
tijd veel misgaat bij de winkel. Wij als directie en allen die met jullie werken 
hebben begrip voor jullie frustraties in dergelijke situaties. 

Overmacht

Ons streven is altijd om zo goed mogelijk dergelijke problemen aan te pakken. 
Tegelijkertijd willen wij een lans breken voor al die mensen die met jullie 
werken en als eerste die problemen moeten opvangen. Zij kunnen niet altijd de 
antwoorden geven die bij uw vragen horen, laat staan directe oplossingen 
aanreiken. Maar zij geleiden de problemen altijd door waar vervolgens de 
organisatie zijn uiterste best doet om de problemen op te lossen. Echter met 
de recente verstoringen hadden ook wij te maken met overmacht. 



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

Winkel 

Op korte termijn vindt er een overleg plaats met de winkel over de gerezen 
problematiek. Artikelen op of over de datum is onacceptabel. Verbetering in de 
leesbaarheid van de rekeningen, wat krijg je terugbetaald, wat is er niet leverbaar 
en hoe wordt de betaling afgeschreven zijn essentiële zaken die onderwerp zullen 
zijn van gesprek. Ook de 8vergissingen9 zoals citroenen in plaats van uien zal aan 
de orde gesteld worden. 

Turkse pizza

Hoewel veel van de problematiek buiten onze macht ligt willen wij als directie een 
klein gebaar maken. Aanstaande vrijdag zal op unit 1 Turkse pizza9s worden 
uitgedeeld en op zaterdag op unit 2. 

Wij rekenen op uw begrip en vertrouwen er op dat wij als organisatie en u als 
gedetineerde gezamenlijk blijven werken aan een goede en veilige sfeer binnen de 
inrichting.

Namens de directie,  Plv. Vestigingsdirecteur5.1.2.e



Mondkapjesplicht

 Binnen onze inrichting is slechts 
33% van de gedetineerden 
gevaccineerd. Dit betekent dat 
wij nog steeds voorzichtig 
moeten blijven. De 
mondkapjesplicht blijft van 
toepassing, zo ook alle andere 
maatregelen, tenzij hier anders 
vermeld wordt. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. Binnen onze inrichting is slechts 33% van de 
gedetineerden gevaccineerd. Dit betekent dat wij nog steeds voorzichtig moeten 
blijven. De mondkapjesplicht blijft van toepassing, zo ook alle andere maatregelen, 
tenzij hier anders vermeld wordt. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, gaat in quarantaine.

� Na vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een antigeensneltest door 
de medische dienst.

� Bij een negatieve uitslag kan de gedetineerde deelnemen aan het reguliere 
dagprogramma.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest op de 
3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee 
of is de testuitslag positief, dan gaat hij in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 oktober a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, dragen van mondkapjes, 
de inkomstenperiode, het aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



 Na advies van het OMT van DJI is 
besloten om de maatregel van het 72 
uur in quarantaine houden van de 
invoer te verkorten tot 24 uur. 

 De invoer zal gewoon plaatsvinden 
volgens de in- en uitvoerweken en de 
lijst toegestane goederen op cel. Dat 
betekent alleen vogels voor 
gedetineerden in het 
gevangenisregime.

Goederen invoeren

 Vanaf maandag 22 maart 2021 zal er 
voor het invoeren van goederen het 
volgende veranderen. 



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Dit betekent dat de telling in de 
ochtend en het geven van een teken 
van leven door jullie naar de 
beveiliging gaat.

Deze telling zal niet meer 
plaatsvinden rond 7:00 uur, maar 
zal al rond 6:15 uur gebeuren.

Wij gaan ervan uit dat we jullie 
hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.

Teldiensten aangepast

 Vanaf maandag 1 maart 2021 gaat het 
nieuwe dagprogramma in. Ook voor 
het personeel gaat het rooster iets 
veranderen.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.





Coronamaatregelen
Op een paar aanpassingen na, blijven de landelijke coronamaatregelen van kracht. 
Hierover informeerden wij jullie eerder en zetten wij deze nogmaals voor jullie op 
een rij:

: Contactberoepen zoals de kapper, 
de fysiotherapeut en de opticien 
mogen hun werkzaamheden in de 
inrichting hervatten.

: Verloven, behalve verlof om 
humanitaire redenen, worden 
opgeschort gedurende de harde 
lockdown. 

: Ouder-kinddagen worden weer 
opgestart onder bepaalde 
voorwaarden, welke bij de 
casemanager bekend zijn.



Gebruik- en wasinstructie grijze stoffen mondkapjes

- Draag iedere dag een schoon mondkapje.
- Mondkapjesplicht geldt zodra u uw cel verlaat.
- Was uw mondkapje op 60pC met wasmiddel.



Invoeren mondkapjes
In overleg met de Gedeco is besloten dat voor de duur van de mondkapjesplicht de 
gedetineerden eigen mondkapjes mogen in laten voeren. 

Voorwaarden hiervoor zijn:

: Invoeren met de in-/uitvoer week.

: Maximaal 5 mondkapjes per persoon.

: Geen mondkapjes met teksten en/of aanstootgevende opdrukken.



Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Filmpje 
introductie 

 5.1.2.i



Nog geen keuze gemaakt?
Heeft u nog geen keuze ingevuld in 
het register? Dit kan alsnog. Bij de 
teamkamer en in de bibliotheek ligt 
voorlichtingsmateriaal en een 
registratieformulier. 

Niets ingevuld?
Als u niets invult, komt bij uw naam 
Geen bezwaar tegen orgaandonatie
te staan.

Donorregister

 De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 
ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
van 18 jaar en ouder die ingeschreven 
is bij een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister komt. In het 
Donorregister legt u vast of u na uw 
overlijden orgaan- en weefseldonor 
wilt zijn.



Basistraining Re-
integratie Aan de Bak!

Deze training biedt u de mogelijkheid 
om te werken aan uw leven na 
vrijlating. Zodat u goed voorbereid 
weer vrij komt. 

Wat is belangrijk voor uw re-
integratie? Misschien wilt u in de 
toekomst geen schulden meer hebben. 
Of meer kans maken op een betaalde 
baan. Wat kunt u doen om deze doelen 
te behalen? Wie of wat kan u hierbij 
tegenhouden? En wie of wat kan u 
hierbij helpen? 

Met al deze vragen gaat u tijdens deze 
training aan de slag.

Er zijn 6 bijeenkomsten waarin onder 
andere een succesvolle terugkeer naar 
de samenleving en de aanpak hiervan 
deel uitmaken. 

Vraag het aan de re-integratie trainer, 
uw mentor of casemanager.



Filmpje Exodus 
training Mijn Kind&Ik
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Nieuwe regels plusprogramma
Per 1 oktober 2020 zijn de regels aangepast voor promoveren en degraderen.

: Het 8stoplichtmodel9 verdwijnt. Gedrag kan als gewenst, ongewenst of 
ontoelaatbaar worden beoordeeld.

: Gewenst gedrag is nodig voor plaatsing in het plusprogramma.

: Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie of geen recht op promotie.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Daarin staan ook voorbeelden 
van gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Bij vragen kunt u bij uw mentor 
of casemanager terecht.



Filmpje 
Gevangenzorg bellijn
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Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.



Filmpje 
Wet S&B
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Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



Actielijst 02‐09‐2021

ACTIEPUNT ACTIEHOUDER REALISATIE 
DATUM

BEHAALD 
JA/NEE BIJZONDERHEDEN

285 Dragen mondkapjes medewerkers/justitiabelen Iedereen continu

25-02-21 Er worden meerdere signalen afgegeven over het draaggedrag van mondkapjes in de gehele 
inrichting. Hoe kan en mag er gehandhaafd worden/gesanctioneerd worden?                                          
Advies:  zal dit punt bespreekbaar maken bij de MT leden.04-03-21 actiepunt blijven monitoren 
en op actielijst laten staan.11-03-21LG worden gevraagd zich ook op de plekken des onheils te laten 
zien.18-03-21.Punt blijft staan ter monitoring.25-03-21 extra aandacht nodig, blijft ergenis van het niet 
dragen van mondkapjes door medew. & justitiabelen. voorgesteld wordt dat er per afd. een senior met 
een hesje wordt geplaatst bij de afdelingsdeur, dit om te voorkomen dat justitiabelen zonder 
mondkapje de werkgangen op kunnen lopen. 01-04-21 geen aanvullingen wel op lijst laten staan.15-04-
21 als aandachtspunt op lijst laten staan. 23-04-21 datum realisatie mag op continu worden gezet. 
Ondanks de frustratie worden we gevraagd. 30-04-21 blijven staan op actielijst. 06-05-21 Blijft staan 
op actielijst 03-06-21 er was een mailing binnen gekomen en deze is beantwoord 10-06-21 Actiepunt 
blijft een punt van aandacht!! 17-06-21 persmoment afwachten komende vrijdag. 24-06-21 vrijdag a.s. 
nieuwe maatregelen op rol, afwachten op besluit HK. mondkpajes blijven dragen volgens protocol. 
argument is lage vaccinatie cijfers in onze inrichting, net <35%. 01-07-21 lastig vol te houden.kan er 
afgeschaald worden? Moet nader onderzicht worden. Voor nu richtlijnen DJI blijven hanteren. 08-07-21 
Zie mail Mondkapje op!" en de nadruk op de handhaving. 15-07-21; Beleid handhaven 22-07-
21 mondkapjes moeten gedragen blijven worden zoals ook de DJI protocollen aangeven, ook op 
afdelingen. Rapporteren door medewerkers op de werkvloer moet. LG's moeten ook meer hun 
medewerkers uitleggen waarom, hoe en verwijzen naar mail zeer duidelijke mail van  d.d.07-
07-21. 29-07-2021 blijven doen volgens richtlijnen dji. 02-09-21; Geen aanpassingen, beleid 
ongewijzigd tot 20-09-21, aanpassing afhankelijk van uitkomst persconferentie/ nieuwe maatregelen. 
09-09-2021 verandering van besluit voor het eventueel niet meer dragen van mondkapjes wordt 
uitgesteld tot dat Atje terug is en de uitgestelde persconferentie eind sept.

329 Kabelkrant en Beeldkrant info / nieuwsbrief continu

03-06-21 op nemen dat er 5 positieve zelfsneltesten zijn , stukje wekelijkse info HK mbt 8 wk na 
positief geen gebruik van zelfsneltesten noodzakelijk, zelfsneltesten info 10-06-21 Berichten beleid hoe 
om te gaan met vaccinatie personeel.17-06-21 blijft, continu 24-06-21 is actueel waar nodig wordt dit 
veranderd. 01-07-21 aandacht houden voor de mondkapjesregeling 08-07-21 De berichtgeving over 
de mondkapjes werd en wordt nog steed geprenseteerd op de kabelkrant.15-07-21 BZT; 
onduidelijkheid over het toegangsbeleid bezoek. Bij aanvraag BZT zal de gedet. een info blad krijgen 
met tekst en uitleg. Kader bev; personeel portiersloge op de hoogte brengen van controle (snel-) test 
bezoek en de wijze hoe dit moet worden aangeleverd.22-07-21 er zal navraag worden gedaan door 

 ivm de aan te leveren tekst (infofolder) t.b.v. de kabelkrant. 29-07-21 er is momenteel 
een storing maar alles staat op de kabelkrant wat afgesproken is. 02-09-21  Tekst kabelkrant 
aangepast wat betreft mondkapjesplicht. 09-09-2021 wordt actueel gehouden en veranderd wanneer 
nodig,

350 Verduidelijking bezoek/OKD Actieteam 8-7-2021

08.07.21 Ter verduidelijking: Na OKD:  gedetineerde in quarantaine omdat kinderen momenteel de 
grootste besmettingshaard vormen. Na BZT: gedetineerde niet in quarantaine, wel testen conform 
protocol. Geen familie BZT vanwege het aantal bezoekers in een te kleine ruimte en het verhoogde 
risico op besmetting.15-07-21Quarantainebeleid aanhouden en afhankelijk van latere testuitslagen na 
OKD overwegen dit te versoepelen. Eerstvolgende OKD (voor de compagnie) staat gepland op 28 juli 
29-07-21 agenderen voor 5 aug. Familie BZT mag nog niet tot nader order. 02-09-21; Volgend OKD 
staat gepland. 09-09-2021 aanvulling OKD, gedetineerde laat zich op dag 3 en 5 testen, werkt hij niet 
mee dan 8 dagen in quarantaine en op dag 8 voor uitsluiting dient een close monitoring plaats te 
vinden.

362 Familie BZT TL/Afd.hoofd 9-9-2021

09-09-21 nieuw schrijven familie BZT mag weer mits er een device is.  Kids <12 jaar hoeven niets aan 
te tonen, Kinderen 13 en ouder moeten aan kunnen tonen dat zij immuun zijn (gevaccineerd/Corona 
hebben gehad) of getest zijn <24 uur.  zullen dit oppakken om een instructie te 
schrijven.

363 Fysiek contact trainingen doc 6-9-21 = mededeling mail HK 16-9-2021 16-09-21 document moet gedeeld worden met alle cursisten.

(of een ander aanwezig teamleider), ( of een ander aanwezig afdelingshoofd).
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Actielijst 02‐09‐2021
364 Training - gevangenenzorg 16-9-2021 16-09-2021 verzoek wordt gehonoreerd en afgestemd met . Past goed in het komende en 

lopende stappenplan van loslaten Coronamaatregelen.
365 Vrijwilligers Exodus 23-9-2021

366 voorstellen indienen m.b.t. versoepelingen inrichting allen 23-9-2021 16-09-21 alle actieteamleden (lees leidinggevenden) dienen na te denken over de komende 
versoepelingen in de inrichting en hoe hier mee om te gaan. Ideeën indienen 

367 email BZT-OKD-verlof gedetineerden 23-9-2021

besluit
ingezonden actiepunt
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Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel

lottebonenkamp
Getypte tekst
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Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Coronamaatregelen
Persconferentie 14 september 2021

In de personferentie van 14 september jl. is aangekondigd dat per 25 september 
a.s. versoepelingen worden doorgevoerd. Wat dit voor ons betekent, zullen wij u 
melden zodra er meer bekend is. Tot die tijd blijven de geldende regels van 
toepassing.  



Deels opstarten 
avondbezoek

Eerder informeerden wij u dat de 
mogelijkheid om avondbezoek te 
ontvangen op de dinsdag en woensdag 
ingetrokken wordt tot 1 oktober a.s. 

In oktober zullen wij het avondbezoek 
weer aabieden. Echter niet iedere week, 
maar om de week, te beginnen per 5 
oktober a.s. Dit zal voor een periode van 
6 maanden worden ingezet. Het personeel 
op de afdeling is hiervan op de hoogte.

Reden besluit

Door knelpunten in de bezetting bij het 
personeel hebben wij helaas eerder de 
keuze moeten maken om tijdelijk met 
het avondbezoek te stoppen. Het 
avondprogramma voor de afdelingen 
A, B, C, D, F en J is in die periode wel 
gewoon doorgegaan. De bezetting voor 
de komende periode ziet er inmiddels 
beter uit. Om die reden kunnen wij 
weer bezoek aanbieden in de 
avonduren.



Vergoeding verzegeling Xbox 
Sinds kort is de Xbox niet meer toegestaan op cel. Voor degenen die recent een 
Xbox hebben laten invoeren geldt een gedeeltelijke compensatie voor de gemaakte 
verzegelkosten van ¬ 60,50. 

Om in aanmerking te komen voor een 
compensatie moet u wel aan de 
volgende voorwaarden voldoen:

: U heeft in de afgelopen periode zelf 
een Xbox in laten voeren en zelf voor 
de verzegeling betaalt; 

: U heeft zelf uw Xbox ingeleverd (is 
niet na de vrijwillige periode door 
personeel van uw cel afgehaald). 

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan 
kan u tot 17 september a.s. uw naam 
in de teamkamer op de lijst laten 
zetten. Wij houden u op de hoogte over 
het verdere verloop.



Dutch Cell Dogs 

Per 18 oktober a.s. start op de 
sectie C/D een pilot voor het 
trainingsprogramma van Stichting 
Dutch Cell Dogs. 

Meer informatie

Via het volgende filmpje krijgt u 
antwoord op uw vragen. Ook is er 
op de afdeling C/D informatie 
hierover te vinden.

Aanmelden

Op de afdeling C/D zijn de 
inschrijfformulieren uitgedeeld. 
Hierop kan er gemotiveerd 
aangegeven worden waarom u wilt 
deelnemen aan het project. Tot 24 
september a.s. kunt u het formulier 
inleveren.



Filmpje 
Dutch Cell Dogs
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Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

De directie wil laten weten notitie te hebben genomen van de verstoringen die 
in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Het is niet fijn als er een 
stroomstoring ontstaat of een storing bij de telefonie, dan wel dat er de laatste 
tijd veel misgaat bij de winkel. Wij als directie en allen die met jullie werken 
hebben begrip voor jullie frustraties in dergelijke situaties. 

Overmacht

Ons streven is altijd om zo goed mogelijk dergelijke problemen aan te pakken. 
Tegelijkertijd willen wij een lans breken voor al die mensen die met jullie 
werken en als eerste die problemen moeten opvangen. Zij kunnen niet altijd de 
antwoorden geven die bij uw vragen horen, laat staan directe oplossingen 
aanreiken. Maar zij geleiden de problemen altijd door waar vervolgens de 
organisatie zijn uiterste best doet om de problemen op te lossen. Echter met 
de recente verstoringen hadden ook wij te maken met overmacht. 



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

Winkel 

Op korte termijn vindt er een overleg plaats met de winkel over de gerezen 
problematiek. Artikelen op of over de datum is onacceptabel. Verbetering in de 
leesbaarheid van de rekeningen, wat krijg je terugbetaald, wat is er niet leverbaar 
en hoe wordt de betaling afgeschreven zijn essentiële zaken die onderwerp zullen 
zijn van gesprek. Ook de 8vergissingen9 zoals citroenen in plaats van uien zal aan 
de orde gesteld worden. 

Turkse pizza

Hoewel veel van de problematiek buiten onze macht ligt willen wij als directie een 
klein gebaar maken. Aanstaande vrijdag zal op unit 1 Turkse pizza9s worden 
uitgedeeld en op zaterdag op unit 2. 

Wij rekenen op uw begrip en vertrouwen er op dat wij als organisatie en u als 
gedetineerde gezamenlijk blijven werken aan een goede en veilige sfeer binnen de 
inrichting.

Namens de directie,  Plv. Vestigingsdirecteur5.1.2.e



Mondkapjesplicht

 Binnen onze inrichting is slechts 
33% van de gedetineerden 
gevaccineerd. Dit betekent dat 
wij nog steeds voorzichtig 
moeten blijven. De 
mondkapjesplicht blijft van 
toepassing, zo ook alle andere 
maatregelen, tenzij hier anders 
vermeld wordt. 



Filmpje 
Steffie
5.1.2.i



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. Binnen onze inrichting is slechts 33% van de 
gedetineerden gevaccineerd. Dit betekent dat wij nog steeds voorzichtig moeten 
blijven. De mondkapjesplicht blijft van toepassing, zo ook alle andere maatregelen, 
tenzij hier anders vermeld wordt. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, gaat in quarantaine.

� Na vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een antigeensneltest door 
de medische dienst.

� Bij een negatieve uitslag kan de gedetineerde deelnemen aan het reguliere 
dagprogramma.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest op de 
3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee 
of is de testuitslag positief, dan gaat hij in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 oktober a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, dragen van mondkapjes, 
de inkomstenperiode, het aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



 Na advies van het OMT van DJI is 
besloten om de maatregel van het 72 
uur in quarantaine houden van de 
invoer te verkorten tot 24 uur. 

 De invoer zal gewoon plaatsvinden 
volgens de in- en uitvoerweken en de 
lijst toegestane goederen op cel. Dat 
betekent alleen vogels voor 
gedetineerden in het 
gevangenisregime.

Goederen invoeren

 Vanaf maandag 22 maart 2021 zal er 
voor het invoeren van goederen het 
volgende veranderen. 



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Dit betekent dat de telling in de 
ochtend en het geven van een teken 
van leven door jullie naar de 
beveiliging gaat.

Deze telling zal niet meer 
plaatsvinden rond 7:00 uur, maar 
zal al rond 6:15 uur gebeuren.

Wij gaan ervan uit dat we jullie 
hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.

Teldiensten aangepast

 Vanaf maandag 1 maart 2021 gaat het 
nieuwe dagprogramma in. Ook voor 
het personeel gaat het rooster iets 
veranderen.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.





Gebruik- en wasinstructie grijze stoffen mondkapjes

- Draag iedere dag een schoon mondkapje.
- Mondkapjesplicht geldt zodra u uw cel verlaat.
- Was uw mondkapje op 60pC met wasmiddel.



Invoeren mondkapjes
In overleg met de Gedeco is besloten dat voor de duur van de mondkapjesplicht de 
gedetineerden eigen mondkapjes mogen in laten voeren. 

Voorwaarden hiervoor zijn:

: Invoeren met de in-/uitvoer week.

: Maximaal 5 mondkapjes per persoon.

: Geen mondkapjes met teksten en/of aanstootgevende opdrukken.



Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Filmpje 
introductie 
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Nog geen keuze gemaakt?
Heeft u nog geen keuze ingevuld in 
het register? Dit kan alsnog. Bij de 
teamkamer en in de bibliotheek ligt 
voorlichtingsmateriaal en een 
registratieformulier. 

Niets ingevuld?
Als u niets invult, komt bij uw naam 
Geen bezwaar tegen orgaandonatie
te staan.

Donorregister

 De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 
ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
van 18 jaar en ouder die ingeschreven 
is bij een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister komt. In het 
Donorregister legt u vast of u na uw 
overlijden orgaan- en weefseldonor 
wilt zijn.



Basistraining Re-
integratie Aan de Bak!

Deze training biedt u de mogelijkheid 
om te werken aan uw leven na 
vrijlating. Zodat u goed voorbereid 
weer vrij komt. 

Wat is belangrijk voor uw re-
integratie? Misschien wilt u in de 
toekomst geen schulden meer hebben. 
Of meer kans maken op een betaalde 
baan. Wat kunt u doen om deze doelen 
te behalen? Wie of wat kan u hierbij 
tegenhouden? En wie of wat kan u 
hierbij helpen? 

Met al deze vragen gaat u tijdens deze 
training aan de slag.

Er zijn 6 bijeenkomsten waarin onder 
andere een succesvolle terugkeer naar 
de samenleving en de aanpak hiervan 
deel uitmaken. 

Vraag het aan de re-integratie trainer, 
uw mentor of casemanager.



Filmpje Exodus 
training Mijn Kind&Ik
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Nieuwe regels plusprogramma
Per 1 oktober 2020 zijn de regels aangepast voor promoveren en degraderen.

: Het 8stoplichtmodel9 verdwijnt. Gedrag kan als gewenst, ongewenst of 
ontoelaatbaar worden beoordeeld.

: Gewenst gedrag is nodig voor plaatsing in het plusprogramma.

: Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie of geen recht op promotie.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Daarin staan ook voorbeelden 
van gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Bij vragen kunt u bij uw mentor 
of casemanager terecht.



Filmpje 
Gevangenzorg bellijn
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Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.



Filmpje 
Wet S&B
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Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



Actielijst 02‐09‐2021

ACTIEPUNT ACTIEHOUDER REALISATIE 
DATUM

BEHAALD 
JA/NEE BIJZONDERHEDEN

285 Dragen mondkapjes medewerkers/justitiabelen Iedereen continu

25-02-21 Er worden meerdere signalen afgegeven over het draaggedrag van mondkapjes in de gehele 
inrichting. Hoe kan en mag er gehandhaafd worden/gesanctioneerd worden?                                          
Advies: zal dit punt bespreekbaar maken bij de MT leden.04-03-21 actiepunt blijven monitoren 
en op actielijst laten staan.11-03-21LG worden gevraagd zich ook op de plekken des onheils te laten 
zien.18-03-21.Punt blijft staan ter monitoring.25-03-21 extra aandacht nodig, blijft ergenis van het niet 
dragen van mondkapjes door medew. & justitiabelen. voorgesteld wordt dat er per afd. een senior met 
een hesje wordt geplaatst bij de afdelingsdeur, dit om te voorkomen dat justitiabelen zonder 
mondkapje de werkgangen op kunnen lopen. 01-04-21 geen aanvullingen wel op lijst laten staan.15-04-
21 als aandachtspunt op lijst laten staan. 23-04-21 datum realisatie mag op continu worden gezet. 
Ondanks de frustratie worden we gevraagd. 30-04-21 blijven staan op actielijst. 06-05-21 Blijft staan 
op actielijst 03-06-21 er was een mailing binnen gekomen en deze is beantwoord 10-06-21 Actiepunt 
blijft een punt van aandacht!! 17-06-21 persmoment afwachten komende vrijdag. 24-06-21 vrijdag a.s. 
nieuwe maatregelen op rol, afwachten op besluit HK. mondkpajes blijven dragen volgens protocol. 
argument is lage vaccinatie cijfers in onze inrichting, net <35%. 01-07-21 lastig vol te houden.kan er 
afgeschaald worden? Moet nader onderzicht worden. Voor nu richtlijnen DJI blijven hanteren. 08-07-21 
Zie mail  "Mondkapje op!" en de nadruk op de handhaving. 15-07-21; Beleid handhaven 22-07-
21 mondkapjes moeten gedragen blijven worden zoals ook de DJI protocollen aangeven, ook op 
afdelingen. Rapporteren door medewerkers op de werkvloer moet. LG's moeten ook meer hun 
medewerkers uitleggen waarom, hoe en verwijzen naar mail zeer duidelijke mail van  d.d.07-
07-21. 29-07-2021 blijven doen volgens richtlijnen dji. 02-09-21; Geen aanpassingen, beleid 
ongewijzigd tot 20-09-21, aanpassing afhankelijk van uitkomst persconferentie/ nieuwe maatregelen. 
09-09-2021 verandering van besluit voor het eventueel niet meer dragen van mondkapjes wordt 
uitgesteld tot dat Atje terug is en de uitgestelde persconferentie eind sept. 23-09-21 er wordt per direct 
gestopt met het dragen van mondkapjes in de inrichting door zowel de medewerkers, gedeitneerden 
als bezoekers.

329 Kabelkrant en Beeldkrant info / nieuwsbrief continu

03-06-21 op nemen dat er 5 positieve zelfsneltesten zijn , stukje wekelijkse info HK mbt 8 wk na 
positief geen gebruik van zelfsneltesten noodzakelijk, zelfsneltesten info 10-06-21 Berichten beleid hoe 
om te gaan met vaccinatie personeel.17-06-21 blijft, continu 24-06-21 is actueel waar nodig wordt dit 
veranderd. 01-07-21 aandacht houden voor de mondkapjesregeling 08-07-21 De berichtgeving over 
de mondkapjes werd en wordt nog steed geprenseteerd op de kabelkrant.15-07-21 BZT; 
onduidelijkheid over het toegangsbeleid bezoek. Bij aanvraag BZT zal de gedet. een info blad krijgen 
met tekst en uitleg. Kader bev; personeel portiersloge op de hoogte brengen van controle (snel-) test 
bezoek en de wijze hoe dit moet worden aangeleverd.22-07-21 er zal navraag worden gedaan door 

 ivm de aan te leveren tekst (infofolder) t.b.v. de kabelkrant. 29-07-21 er is momenteel 
een storing maar alles staat op de kabelkrant wat afgesproken is. 02-09-21  Tekst kabelkrant 
aangepast wat betreft mondkapjesplicht. 09-09-2021 wordt actueel gehouden en veranderd wanneer 
nodig,

350 Verduidelijking bezoek/OKD Actieteam 8-7-2021

08.07.21 Ter verduidelijking: Na OKD:  gedetineerde in quarantaine omdat kinderen momenteel de 
grootste besmettingshaard vormen. Na BZT: gedetineerde niet in quarantaine, wel testen conform 
protocol. Geen familie BZT vanwege het aantal bezoekers in een te kleine ruimte en het verhoogde 
risico op besmetting.15-07-21Quarantainebeleid aanhouden en afhankelijk van latere testuitslagen na 
OKD overwegen dit te versoepelen. Eerstvolgende OKD (voor de compagnie) staat gepland op 28 juli 
29-07-21 agenderen voor 5 aug. Familie BZT mag nog niet tot nader order. 02-09-21; Volgend OKD 
staat gepland. 09-09-2021 aanvulling OKD, gedetineerde laat zich op dag 3 en 5 testen, werkt hij niet 
mee dan 8 dagen in quarantaine en op dag 8 voor uitsluiting dient een close monitoring plaats te 
vinden.23-09-21 veranderd niet voordat het HK met andere instructies komt

362 Familie BZT TL/Afd.hoofd 9-9-2021

09-09-21 nieuw schrijven familie BZT mag weer mits er een device is.  Kids <12 jaar hoeven niets aan 
te tonen, Kinderen 13 en ouder moeten aan kunnen tonen dat zij immuun zijn (gevaccineerd/Corona 
hebben gehad) of getest zijn <24 uur. zullen dit oppakken om een instructie te 
schrijven. 23-09-21 is verstuurd door

(of een ander aanwezig teamleider), ( of een ander aanwezig afdelingshoofd).
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Actielijst 02‐09‐2021
363 Fysiek contact trainingen doc 6-9-21 = mededeling mail HK 16-9-2021 16-09-21 document moet gedeeld worden met alle cursisten.23-09-21 zal contact opnemen met 

het OI.

365 Toegang tot inrichting door vrijwilligers Exodus 23-9-2021  23-09-21 Er zal nog even gewacht moeten worden  tot er meer duidelijkheid wordt gegeven door het 
HK,  en evt op het ingelast Actieteam overleg komende dinsdag.

366 voorstellen indienen m.b.t. versoepelingen inrichting allen 23-9-2021
16-09-21 alle actieteamleden (lees leidinggevenden) dienen na te denken over de komende 
versoepelingen in de inrichting en hoe hier mee om te gaan. Ideeën indienen bij . 23-09-21 
afwachten op landelijk OMT DJI-HK.

367 email BZT-OKD-verlof gedetineerden 23-9-2021 23-09-21 graag uitvoering aan delen van BZT-OKD-Verlof verzoeken gedetineerden door afdelingen.

368
369
370

besluit
ingezonden actiepunt
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Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel

lottebonenkamp
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Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Coronamaatregelen 
27 september 2021

In de persconferentie van 14 september is aangekondigd dat er per 25 september versoepelingen worden 

doorgevoerd in de maatschappij ten aanzien van de coronamaatregelen. 

Wij hebben u eerder bericht dat wij in afwachting zijn van de vertaling van deze versoepelingen in landelijk DJI-

beleid. 

Wij zijn nog altijd in afwachting van de besluitvorming hierover. 

Voor nu betekent dit dat de coronamaatregelen in deze inrichting voorlopig gehandhaafd blijven.

Daarbij is het dringend advies, zeker als u niet gevaccineerd bent, als u geen 1,5-meter afstand kunt bewaren, een 

mondkapje te dragen. 

Op de inkomstenafdeling van de HvB blijft een algehele mondkapjesplicht van kracht.



Deels opstarten 
avondbezoek

Eerder informeerden wij u dat de 
mogelijkheid om avondbezoek te 
ontvangen op de dinsdag en woensdag 
ingetrokken wordt tot 1 oktober a.s. 

In oktober zullen wij het avondbezoek 
weer aabieden. Echter niet iedere week, 
maar om de week, te beginnen per 5 
oktober a.s. Dit zal voor een periode van 
6 maanden worden ingezet. Het personeel 
op de afdeling is hiervan op de hoogte.

Reden besluit

Door knelpunten in de bezetting bij het 
personeel hebben wij helaas eerder de 
keuze moeten maken om tijdelijk met 
het avondbezoek te stoppen. Het 
avondprogramma voor de afdelingen 
A, B, C, D, F en J is in die periode wel 
gewoon doorgegaan. De bezetting voor 
de komende periode ziet er inmiddels 
beter uit. Om die reden kunnen wij 
weer bezoek aanbieden in de 
avonduren.



Vergoeding verzegeling Xbox 
Sinds kort is de Xbox niet meer toegestaan op cel. Voor degenen die recent een 
Xbox hebben laten invoeren geldt een gedeeltelijke compensatie voor de gemaakte 
verzegelkosten van ¬ 60,50. 

Om in aanmerking te komen voor een 
compensatie moet u wel aan de 
volgende voorwaarden voldoen:

: U heeft in de afgelopen periode zelf 
een Xbox in laten voeren en zelf voor 
de verzegeling betaalt; 

: U heeft zelf uw Xbox ingeleverd (is 
niet na de vrijwillige periode door 
personeel van uw cel afgehaald). 

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan 
kan u tot 17 september a.s. uw naam 
in de teamkamer op de lijst laten 
zetten. Wij houden u op de hoogte over 
het verdere verloop.



Dutch Cell Dogs 

Per 18 oktober a.s. start op de 
sectie C/D een pilot voor het 
trainingsprogramma van Stichting 
Dutch Cell Dogs. 

Meer informatie

Via het volgende filmpje krijgt u 
antwoord op uw vragen. Ook is er 
op de afdeling C/D informatie 
hierover te vinden.

Aanmelden

Op de afdeling C/D zijn de 
inschrijfformulieren uitgedeeld. 
Hierop kan er gemotiveerd 
aangegeven worden waarom u wilt 
deelnemen aan het project. Tot 24 
september a.s. kunt u het formulier 
inleveren.



Filmpje 
Dutch Cell Dogs
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Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

De directie wil laten weten notitie te hebben genomen van de verstoringen die 
in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Het is niet fijn als er een 
stroomstoring ontstaat of een storing bij de telefonie, dan wel dat er de laatste 
tijd veel misgaat bij de winkel. Wij als directie en allen die met jullie werken 
hebben begrip voor jullie frustraties in dergelijke situaties. 

Overmacht

Ons streven is altijd om zo goed mogelijk dergelijke problemen aan te pakken. 
Tegelijkertijd willen wij een lans breken voor al die mensen die met jullie 
werken en als eerste die problemen moeten opvangen. Zij kunnen niet altijd de 
antwoorden geven die bij uw vragen horen, laat staan directe oplossingen 
aanreiken. Maar zij geleiden de problemen altijd door waar vervolgens de 
organisatie zijn uiterste best doet om de problemen op te lossen. Echter met 
de recente verstoringen hadden ook wij te maken met overmacht. 



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

Winkel 

Op korte termijn vindt er een overleg plaats met de winkel over de gerezen 
problematiek. Artikelen op of over de datum is onacceptabel. Verbetering in de 
leesbaarheid van de rekeningen, wat krijg je terugbetaald, wat is er niet leverbaar 
en hoe wordt de betaling afgeschreven zijn essentiële zaken die onderwerp zullen 
zijn van gesprek. Ook de 8vergissingen9 zoals citroenen in plaats van uien zal aan 
de orde gesteld worden. 

Turkse pizza

Hoewel veel van de problematiek buiten onze macht ligt willen wij als directie een 
klein gebaar maken. Aanstaande vrijdag zal op unit 1 Turkse pizza9s worden 
uitgedeeld en op zaterdag op unit 2. 

Wij rekenen op uw begrip en vertrouwen er op dat wij als organisatie en u als 
gedetineerde gezamenlijk blijven werken aan een goede en veilige sfeer binnen de 
inrichting.

Namens de directie,  Plv. Vestigingsdirecteur5.1.2.e
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Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, dient aan de volgende 
voorwaarden te voldoen:

� Na drie én vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een 
antigeensneltest door de medische dienst.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest op de 
3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee 
of is de testuitslag positief, dan gaat hij in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 3 én 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 oktober a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, de inkomstenperiode, het 
aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



 Na advies van het OMT van DJI is 
besloten om de maatregel van het 72 
uur in quarantaine houden van de 
invoer te verkorten tot 24 uur. 

 De invoer zal gewoon plaatsvinden 
volgens de in- en uitvoerweken en de 
lijst toegestane goederen op cel. Dat 
betekent alleen vogels voor 
gedetineerden in het 
gevangenisregime.

Goederen invoeren

 Vanaf maandag 22 maart 2021 zal er 
voor het invoeren van goederen het 
volgende veranderen. 



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Dit betekent dat de telling in de 
ochtend en het geven van een teken 
van leven door jullie naar de 
beveiliging gaat.

Deze telling zal niet meer 
plaatsvinden rond 7:00 uur, maar 
zal al rond 6:15 uur gebeuren.

Wij gaan ervan uit dat we jullie 
hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.

Teldiensten aangepast

 Vanaf maandag 1 maart 2021 gaat het 
nieuwe dagprogramma in. Ook voor 
het personeel gaat het rooster iets 
veranderen.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.





Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Filmpje 
introductie 

 5.1.2.i



Nog geen keuze gemaakt?
Heeft u nog geen keuze ingevuld in 
het register? Dit kan alsnog. Bij de 
teamkamer en in de bibliotheek ligt 
voorlichtingsmateriaal en een 
registratieformulier. 

Niets ingevuld?
Als u niets invult, komt bij uw naam 
Geen bezwaar tegen orgaandonatie
te staan.

Donorregister

 De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 
ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
van 18 jaar en ouder die ingeschreven 
is bij een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister komt. In het 
Donorregister legt u vast of u na uw 
overlijden orgaan- en weefseldonor 
wilt zijn.



Basistraining Re-
integratie Aan de Bak!

Deze training biedt u de mogelijkheid 
om te werken aan uw leven na 
vrijlating. Zodat u goed voorbereid 
weer vrij komt. 

Wat is belangrijk voor uw re-
integratie? Misschien wilt u in de 
toekomst geen schulden meer hebben. 
Of meer kans maken op een betaalde 
baan. Wat kunt u doen om deze doelen 
te behalen? Wie of wat kan u hierbij 
tegenhouden? En wie of wat kan u 
hierbij helpen? 

Met al deze vragen gaat u tijdens deze 
training aan de slag.

Er zijn 6 bijeenkomsten waarin onder 
andere een succesvolle terugkeer naar 
de samenleving en de aanpak hiervan 
deel uitmaken. 

Vraag het aan de re-integratie trainer, 
uw mentor of casemanager.



Filmpje Exodus 
training Mijn Kind&Ik

 5.1.2.i



Nieuwe regels plusprogramma
Per 1 oktober 2020 zijn de regels aangepast voor promoveren en degraderen.

: Het 8stoplichtmodel9 verdwijnt. Gedrag kan als gewenst, ongewenst of 
ontoelaatbaar worden beoordeeld.

: Gewenst gedrag is nodig voor plaatsing in het plusprogramma.

: Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie of geen recht op promotie.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Daarin staan ook voorbeelden 
van gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Bij vragen kunt u bij uw mentor 
of casemanager terecht.



Filmpje 
Gevangenzorg bellijn

 5.1.2.i



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.



Filmpje 
Wet S&B

 5.1.2.i



Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel

lottebonenkamp
Getypte tekst
450



Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Coronamaatregelen 
27 september 2021

In de persconferentie van 14 september is aangekondigd dat er per 25 september versoepelingen worden 

doorgevoerd in de maatschappij ten aanzien van de coronamaatregelen. 

Wij hebben u eerder bericht dat wij in afwachting zijn van de vertaling van deze versoepelingen in landelijk DJI-

beleid. 

Wij zijn nog altijd in afwachting van de besluitvorming hierover. 

Voor nu betekent dit dat de coronamaatregelen in deze inrichting voorlopig gehandhaafd blijven.

Daarbij is het dringend advies, zeker als u niet gevaccineerd bent, als u geen 1,5-meter afstand kunt bewaren, een 

mondkapje te dragen. 

Op de inkomstenafdeling van de HvB blijft een algehele mondkapjesplicht van kracht.



Deels opstarten 
avondbezoek

Eerder informeerden wij u dat de 
mogelijkheid om avondbezoek te 
ontvangen op de dinsdag en woensdag 
ingetrokken wordt tot 1 oktober a.s. 

In oktober zullen wij het avondbezoek 
weer aabieden. Echter niet iedere week, 
maar om de week, te beginnen per 5 
oktober a.s. Dit zal voor een periode van 
6 maanden worden ingezet. Het personeel 
op de afdeling is hiervan op de hoogte.

Reden besluit

Door knelpunten in de bezetting bij het 
personeel hebben wij helaas eerder de 
keuze moeten maken om tijdelijk met 
het avondbezoek te stoppen. Het 
avondprogramma voor de afdelingen 
A, B, C, D, F en J is in die periode wel 
gewoon doorgegaan. De bezetting voor 
de komende periode ziet er inmiddels 
beter uit. Om die reden kunnen wij 
weer bezoek aanbieden in de 
avonduren.



Vergoeding verzegeling Xbox 
Sinds kort is de Xbox niet meer toegestaan op cel. Voor degenen die recent een 
Xbox hebben laten invoeren geldt een gedeeltelijke compensatie voor de gemaakte 
verzegelkosten van ¬ 60,50. 

Om in aanmerking te komen voor een 
compensatie moet u wel aan de 
volgende voorwaarden voldoen:

: U heeft in de afgelopen periode zelf 
een Xbox in laten voeren en zelf voor 
de verzegeling betaalt; 

: U heeft zelf uw Xbox ingeleverd (is 
niet na de vrijwillige periode door 
personeel van uw cel afgehaald). 

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan 
kan u tot 17 september a.s. uw naam 
in de teamkamer op de lijst laten 
zetten. Wij houden u op de hoogte over 
het verdere verloop.



Dutch Cell Dogs 

Per 18 oktober a.s. start op de 
sectie C/D een pilot voor het 
trainingsprogramma van Stichting 
Dutch Cell Dogs. 

Meer informatie

Via het volgende filmpje krijgt u 
antwoord op uw vragen. Ook is er 
op de afdeling C/D informatie 
hierover te vinden.

Aanmelden

Op de afdeling C/D zijn de 
inschrijfformulieren uitgedeeld. 
Hierop kan er gemotiveerd 
aangegeven worden waarom u wilt 
deelnemen aan het project. Tot 24 
september a.s. kunt u het formulier 
inleveren.



Filmpje 
Dutch Cell Dogs
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Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

De directie wil laten weten notitie te hebben genomen van de verstoringen die 
in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Het is niet fijn als er een 
stroomstoring ontstaat of een storing bij de telefonie, dan wel dat er de laatste 
tijd veel misgaat bij de winkel. Wij als directie en allen die met jullie werken 
hebben begrip voor jullie frustraties in dergelijke situaties. 

Overmacht

Ons streven is altijd om zo goed mogelijk dergelijke problemen aan te pakken. 
Tegelijkertijd willen wij een lans breken voor al die mensen die met jullie 
werken en als eerste die problemen moeten opvangen. Zij kunnen niet altijd de 
antwoorden geven die bij uw vragen horen, laat staan directe oplossingen 
aanreiken. Maar zij geleiden de problemen altijd door waar vervolgens de 
organisatie zijn uiterste best doet om de problemen op te lossen. Echter met 
de recente verstoringen hadden ook wij te maken met overmacht. 



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

Winkel 

Op korte termijn vindt er een overleg plaats met de winkel over de gerezen 
problematiek. Artikelen op of over de datum is onacceptabel. Verbetering in de 
leesbaarheid van de rekeningen, wat krijg je terugbetaald, wat is er niet leverbaar 
en hoe wordt de betaling afgeschreven zijn essentiële zaken die onderwerp zullen 
zijn van gesprek. Ook de 8vergissingen9 zoals citroenen in plaats van uien zal aan 
de orde gesteld worden. 

Turkse pizza

Hoewel veel van de problematiek buiten onze macht ligt willen wij als directie een 
klein gebaar maken. Aanstaande vrijdag zal op unit 1 Turkse pizza9s worden 
uitgedeeld en op zaterdag op unit 2. 

Wij rekenen op uw begrip en vertrouwen er op dat wij als organisatie en u als 
gedetineerde gezamenlijk blijven werken aan een goede en veilige sfeer binnen de 
inrichting.

Namens de directie,  Plv. Vestigingsdirecteur5.1.2.e



Filmpje 
Steffie
5.1.2.i



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, dient aan de volgende 
voorwaarden te voldoen:

� Na drie én vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een 
antigeensneltest door de medische dienst.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest op de 
3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee 
of is de testuitslag positief, dan gaat hij in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 3 én 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 oktober a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, de inkomstenperiode, het 
aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



 Na advies van het OMT van DJI is 
besloten om de maatregel van het 72 
uur in quarantaine houden van de 
invoer te verkorten tot 24 uur. 

 De invoer zal gewoon plaatsvinden 
volgens de in- en uitvoerweken en de 
lijst toegestane goederen op cel. Dat 
betekent alleen vogels voor 
gedetineerden in het 
gevangenisregime.

Goederen invoeren

 Vanaf maandag 22 maart 2021 zal er 
voor het invoeren van goederen het 
volgende veranderen. 



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Dit betekent dat de telling in de 
ochtend en het geven van een teken 
van leven door jullie naar de 
beveiliging gaat.

Deze telling zal niet meer 
plaatsvinden rond 7:00 uur, maar 
zal al rond 6:15 uur gebeuren.

Wij gaan ervan uit dat we jullie 
hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.

Teldiensten aangepast

 Vanaf maandag 1 maart 2021 gaat het 
nieuwe dagprogramma in. Ook voor 
het personeel gaat het rooster iets 
veranderen.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.





Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Filmpje 
introductie 
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Nog geen keuze gemaakt?
Heeft u nog geen keuze ingevuld in 
het register? Dit kan alsnog. Bij de 
teamkamer en in de bibliotheek ligt 
voorlichtingsmateriaal en een 
registratieformulier. 

Niets ingevuld?
Als u niets invult, komt bij uw naam 
Geen bezwaar tegen orgaandonatie
te staan.

Donorregister

 De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 
ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
van 18 jaar en ouder die ingeschreven 
is bij een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister komt. In het 
Donorregister legt u vast of u na uw 
overlijden orgaan- en weefseldonor 
wilt zijn.



Basistraining Re-
integratie Aan de Bak!

Deze training biedt u de mogelijkheid 
om te werken aan uw leven na 
vrijlating. Zodat u goed voorbereid 
weer vrij komt. 

Wat is belangrijk voor uw re-
integratie? Misschien wilt u in de 
toekomst geen schulden meer hebben. 
Of meer kans maken op een betaalde 
baan. Wat kunt u doen om deze doelen 
te behalen? Wie of wat kan u hierbij 
tegenhouden? En wie of wat kan u 
hierbij helpen? 

Met al deze vragen gaat u tijdens deze 
training aan de slag.

Er zijn 6 bijeenkomsten waarin onder 
andere een succesvolle terugkeer naar 
de samenleving en de aanpak hiervan 
deel uitmaken. 

Vraag het aan de re-integratie trainer, 
uw mentor of casemanager.



Filmpje Exodus 
training Mijn Kind&Ik
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Nieuwe regels plusprogramma
Per 1 oktober 2020 zijn de regels aangepast voor promoveren en degraderen.

: Het 8stoplichtmodel9 verdwijnt. Gedrag kan als gewenst, ongewenst of 
ontoelaatbaar worden beoordeeld.

: Gewenst gedrag is nodig voor plaatsing in het plusprogramma.

: Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie of geen recht op promotie.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Daarin staan ook voorbeelden 
van gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Bij vragen kunt u bij uw mentor 
of casemanager terecht.



Filmpje 
Gevangenzorg bellijn
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Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.



Filmpje 
Wet S&B
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Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



20210930 ACTIEPUNTENLIJST NW CRISISBERAAD.xlsx

ACTIEPUNT ACTIEHOUDER REALISATIE 
DATUM

BEHAALD 
JA/NEE BIJZONDERHEDEN

329 Kabelkrant en Beeldkrant info / nieuwsbrief continu

03-06-21 op nemen dat er 5 positieve zelfsneltesten zijn , stukje wekelijkse info HK mbt 8 wk na 
positief geen gebruik van zelfsneltesten noodzakelijk, zelfsneltesten info 10-06-21 Berichten beleid hoe 
om te gaan met vaccinatie personeel.17-06-21 blijft, continu 24-06-21 is actueel waar nodig wordt dit 
veranderd. 01-07-21 aandacht houden voor de mondkapjesregeling 08-07-21 De berichtgeving over 
de mondkapjes werd en wordt nog steed geprenseteerd op de kabelkrant.15-07-21 BZT; 
onduidelijkheid over het toegangsbeleid bezoek. Bij aanvraag BZT zal de gedet. een info blad krijgen 
met tekst en uitleg. Kader bev; personeel portiersloge op de hoogte brengen van controle (snel-) test 
bezoek en de wijze hoe dit moet worden aangeleverd.22-07-21 er zal navraag worden gedaan door 

 ivm de aan te leveren tekst (infofolder) t.b.v. de kabelkrant. 29-07-21 er is momenteel 
een storing maar alles staat op de kabelkrant wat afgesproken is. 02-09-21  Tekst kabelkrant 
aangepast wat betreft mondkapjesplicht. 09-09-2021 wordt actueel gehouden en veranderd wanneer 
nodig,

350 Verduidelijking bezoek/OKD Actieteam 8-7-2021

08.07.21 Ter verduidelijking: Na OKD:  gedetineerde in quarantaine omdat kinderen momenteel de 
grootste besmettingshaard vormen. Na BZT: gedetineerde niet in quarantaine, wel testen conform 
protocol. Geen familie BZT vanwege het aantal bezoekers in een te kleine ruimte en het verhoogde 
risico op besmetting.15-07-21Quarantainebeleid aanhouden en afhankelijk van latere testuitslagen na 
OKD overwegen dit te versoepelen. Eerstvolgende OKD (voor de compagnie) staat gepland op 28 juli 
29-07-21 agenderen voor 5 aug. Familie BZT mag nog niet tot nader order. 02-09-21; Volgend OKD 
staat gepland. 09-09-2021 aanvulling OKD, gedetineerde laat zich op dag 3 en 5 testen, werkt hij niet 
mee dan 8 dagen in quarantaine en op dag 8 voor uitsluiting dient een close monitoring plaats te 
vinden.23-09-21 veranderd niet voordat het HK met andere instructies komt. 30-09-21 in afwachting 
info HK.

362 Familie BZT TL/Afd.hoofd 9-9-2021

09-09-21 nieuw schrijven familie BZT mag weer mits er een device is.  Kids <12 jaar hoeven niets aan 
te tonen, Kinderen 13 en ouder moeten aan kunnen tonen dat zij immuun zijn (gevaccineerd/Corona 
hebben gehad) of getest zijn <24 uur.  zullen dit oppakken om een instructie te 
schrijven. 23-09-21 is verstuurd door 

365 Toegang tot inrichting door vrijwilligers Exodus 23-9-2021  23-09-21 Er zal nog even gewacht moeten worden  tot er meer duidelijkheid wordt gegeven door het 
HK,  en evt op het ingelast Actieteam overleg komende dinsdag. 30-09-21 in afwachting info HK.

366 voorstellen indienen m.b.t. versoepelingen inrichting allen 23-9-2021
16-09-21 alle actieteamleden (lees leidinggevenden) dienen na te denken over de komende 
versoepelingen in de inrichting en hoe hier mee om te gaan. Ideeën indienen bij . 23-09-21 
afwachten op landelijk OMT DJI-HK.

367 email BZT-OKD-verlof gedetineerden 23-9-2021
23-09-21 graag uitvoering aan delen van BZT-OKD-Verlof verzoeken gedetineerden door afdelingen. 
30-09-21 Veiligheid kijkt na of de accurate lijst van gedetineerden die nauw relationeel contact hebben 
(OKD/BZT/Verlof) gedeeld wordt.

368 Teamdagen vs vacinatiebewijs Actieteam 30-9-2021 Besluit 30-09-21 Besloten is, dat medewerkers die uit vrije keus niet gevaccineerd zijn en niet de gratis test 
willen doen om deel te nemen aan de teamdag  op diensten worden gezet.

369
370

besluit
ingezonden actiepunt

 of een ander aanwezig afdelingshoofd).
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5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.e

5.1.2
.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

lottebonenkamp
Getypte tekst
451



Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel
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Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Coronamaatregelen 
27 september 2021

In de persconferentie van 14 september is aangekondigd dat er per 25 september versoepelingen worden 

doorgevoerd in de maatschappij ten aanzien van de coronamaatregelen. 

Wij hebben u eerder bericht dat wij in afwachting zijn van de vertaling van deze versoepelingen in landelijk DJI-

beleid. 

Wij zijn nog altijd in afwachting van de besluitvorming hierover. 

Voor nu betekent dit dat de coronamaatregelen in deze inrichting voorlopig gehandhaafd blijven.

Daarbij is het dringend advies, zeker als u niet gevaccineerd bent, als u geen 1,5-meter afstand kunt bewaren, een 

mondkapje te dragen. 

Op de inkomstenafdeling van de HvB blijft een algehele mondkapjesplicht van kracht.



Deels opstarten 
avondbezoek

Eerder informeerden wij u dat de 
mogelijkheid om avondbezoek te 
ontvangen op de dinsdag en woensdag 
ingetrokken wordt tot 1 oktober a.s. 

In oktober zullen wij het avondbezoek 
weer aabieden. Echter niet iedere week, 
maar om de week, te beginnen per 5 
oktober a.s. Dit zal voor een periode van 
6 maanden worden ingezet. Het personeel 
op de afdeling is hiervan op de hoogte.

Reden besluit

Door knelpunten in de bezetting bij het 
personeel hebben wij helaas eerder de 
keuze moeten maken om tijdelijk met 
het avondbezoek te stoppen. Het 
avondprogramma voor de afdelingen 
A, B, C, D, F en J is in die periode wel 
gewoon doorgegaan. De bezetting voor 
de komende periode ziet er inmiddels 
beter uit. Om die reden kunnen wij 
weer bezoek aanbieden in de 
avonduren.



Vergoeding verzegeling Xbox 
Sinds kort is de Xbox niet meer toegestaan op cel. Voor degenen die recent een 
Xbox hebben laten invoeren geldt een gedeeltelijke compensatie voor de gemaakte 
verzegelkosten van ¬ 60,50. 

Om in aanmerking te komen voor een 
compensatie moet u wel aan de 
volgende voorwaarden voldoen:

: U heeft in de afgelopen periode zelf 
een Xbox in laten voeren en zelf voor 
de verzegeling betaalt; 

: U heeft zelf uw Xbox ingeleverd (is 
niet na de vrijwillige periode door 
personeel van uw cel afgehaald). 

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan 
kan u tot 17 september a.s. uw naam 
in de teamkamer op de lijst laten 
zetten. Wij houden u op de hoogte over 
het verdere verloop.



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

De directie wil laten weten notitie te hebben genomen van de verstoringen die 
in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Het is niet fijn als er een 
stroomstoring ontstaat of een storing bij de telefonie, dan wel dat er de laatste 
tijd veel misgaat bij de winkel. Wij als directie en allen die met jullie werken 
hebben begrip voor jullie frustraties in dergelijke situaties. 

Overmacht

Ons streven is altijd om zo goed mogelijk dergelijke problemen aan te pakken. 
Tegelijkertijd willen wij een lans breken voor al die mensen die met jullie 
werken en als eerste die problemen moeten opvangen. Zij kunnen niet altijd de 
antwoorden geven die bij uw vragen horen, laat staan directe oplossingen 
aanreiken. Maar zij geleiden de problemen altijd door waar vervolgens de 
organisatie zijn uiterste best doet om de problemen op te lossen. Echter met 
de recente verstoringen hadden ook wij te maken met overmacht. 



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

Winkel 

Op korte termijn vindt er een overleg plaats met de winkel over de gerezen 
problematiek. Artikelen op of over de datum is onacceptabel. Verbetering in de 
leesbaarheid van de rekeningen, wat krijg je terugbetaald, wat is er niet leverbaar 
en hoe wordt de betaling afgeschreven zijn essentiële zaken die onderwerp zullen 
zijn van gesprek. Ook de 8vergissingen9 zoals citroenen in plaats van uien zal aan 
de orde gesteld worden. 

Turkse pizza

Hoewel veel van de problematiek buiten onze macht ligt willen wij als directie een 
klein gebaar maken. Aanstaande vrijdag zal op unit 1 Turkse pizza9s worden 
uitgedeeld en op zaterdag op unit 2. 

Wij rekenen op uw begrip en vertrouwen er op dat wij als organisatie en u als 
gedetineerde gezamenlijk blijven werken aan een goede en veilige sfeer binnen de 
inrichting.

Namens de directie,  Plv. Vestigingsdirecteur5.1.2.e



Filmpje 
Steffie
5.1.2.i



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, dient aan de volgende 
voorwaarden te voldoen:

� Na drie én vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een 
antigeensneltest door de medische dienst.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest op de 
3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee 
of is de testuitslag positief, dan gaat hij in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 3 én 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 oktober a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, de inkomstenperiode, het 
aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



 Na advies van het OMT van DJI is 
besloten om de maatregel van het 72 
uur in quarantaine houden van de 
invoer te verkorten tot 24 uur. 

 De invoer zal gewoon plaatsvinden 
volgens de in- en uitvoerweken en de 
lijst toegestane goederen op cel. Dat 
betekent alleen vogels voor 
gedetineerden in het 
gevangenisregime.

Goederen invoeren

 Vanaf maandag 22 maart 2021 zal er 
voor het invoeren van goederen het 
volgende veranderen. 



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Dit betekent dat de telling in de 
ochtend en het geven van een teken 
van leven door jullie naar de 
beveiliging gaat.

Deze telling zal niet meer 
plaatsvinden rond 7:00 uur, maar 
zal al rond 6:15 uur gebeuren.

Wij gaan ervan uit dat we jullie 
hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.

Teldiensten aangepast

 Vanaf maandag 1 maart 2021 gaat het 
nieuwe dagprogramma in. Ook voor 
het personeel gaat het rooster iets 
veranderen.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.





Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Filmpje 
introductie 

 5.1.2.i



Nog geen keuze gemaakt?
Heeft u nog geen keuze ingevuld in 
het register? Dit kan alsnog. Bij de 
teamkamer en in de bibliotheek ligt 
voorlichtingsmateriaal en een 
registratieformulier. 

Niets ingevuld?
Als u niets invult, komt bij uw naam 
Geen bezwaar tegen orgaandonatie
te staan.

Donorregister

 De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 
ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
van 18 jaar en ouder die ingeschreven 
is bij een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister komt. In het 
Donorregister legt u vast of u na uw 
overlijden orgaan- en weefseldonor 
wilt zijn.



Basistraining Re-
integratie Aan de Bak!

Deze training biedt u de mogelijkheid 
om te werken aan uw leven na 
vrijlating. Zodat u goed voorbereid 
weer vrij komt. 

Wat is belangrijk voor uw re-
integratie? Misschien wilt u in de 
toekomst geen schulden meer hebben. 
Of meer kans maken op een betaalde 
baan. Wat kunt u doen om deze doelen 
te behalen? Wie of wat kan u hierbij 
tegenhouden? En wie of wat kan u 
hierbij helpen? 

Met al deze vragen gaat u tijdens deze 
training aan de slag.

Er zijn 6 bijeenkomsten waarin onder 
andere een succesvolle terugkeer naar 
de samenleving en de aanpak hiervan 
deel uitmaken. 

Vraag het aan de re-integratie trainer, 
uw mentor of casemanager.



Nieuwe regels plusprogramma
Per 1 oktober 2020 zijn de regels aangepast voor promoveren en degraderen.

: Het 8stoplichtmodel9 verdwijnt. Gedrag kan als gewenst, ongewenst of 
ontoelaatbaar worden beoordeeld.

: Gewenst gedrag is nodig voor plaatsing in het plusprogramma.

: Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie of geen recht op promotie.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Daarin staan ook voorbeelden 
van gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Bij vragen kunt u bij uw mentor 
of casemanager terecht.



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.



Filmpje 
Wet S&B
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Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



1

Van:

Verzonden: vrijdag 1 oktober 2021 12:55

Aan: _KAILD DYS MT; _KAILD DYS Actieteam

Onderwerp: FW: Corona update vrijdag 1 oktober 2021

Ter info onderstaande mail. 

Handhaving van de huidige situatie dus. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Vestigingsdirecteur 

......................................................................... 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

PI Krimpen aan den IJssel 

Van der Hoopstraat 100 l 2921 LD l Krimpen aan den IJssel 

Postbus 750 l 2920 CB l Krimpen aan den IJssel 

......................................................................... 

T 08807 17650 

 

 

.......................................................................... 

DJI. Waar vrijheid ophoudt en weer kan beginnen 

.......................................................................... 

 
 

 

 

 

 

Van:  

Verzonden: vrijdag 1 oktober 2021 11:56 

Aan:  

 

 

 

  

 

 

 

  

Onderwerp: Corona update vrijdag 1 oktober 2021 

 
Beste VD-en, 

 

Gisteren vond een gesprek plaats met (demissionair) MRb over de vertaling van de landelijke coronamaatregelen die 

werden aangekondigd tijdens de persconferentie van 14 september jl. Uitkomst van het gesprek is dat de minister 

op enkele specifieke punten advies heeft gevraagd aan het landelijk OMT. Hierna volgt besluitvorming over de 

implicaties voor DJI en een brief waarmee de Tweede Kamer wordt geinformeerd. 
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Dit betekent dat de coronamaatregelen van DJI zoals we die nu kennen, tot nader orde van kracht blijven. 

 

We ontvingen begrijpelijkerwijs vragen vanuit diverse inrichtingen. Voor nu is de situatie dat we de 1,5 meter 

aanhouden, net zoals de inkomstenprocedure en het bezoek achter plexiglas.  

 

Uiteraard berichten we jullie per ommegaande op basis van de informatie die volgende week op de tafel komt.  

 

 

Hartelijke groet, 

mede namens  

 

Monique 

 

 
mr. drs. M.A. Schippers 
Directeur Gevangeniswezen & Vreemdelingenbewaring 
........................................................................ 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Dienst Justitiële Inrichtingen 
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
PO Box 30132 | 2500 GC | Den Haag 
......................................................................... 
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Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel
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Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Coronamaatregelen 
27 september 2021

In de persconferentie van 14 september is aangekondigd dat er per 25 september versoepelingen worden 

doorgevoerd in de maatschappij ten aanzien van de coronamaatregelen. 

Wij hebben u eerder bericht dat wij in afwachting zijn van de vertaling van deze versoepelingen in landelijk DJI-

beleid. 

Wij zijn nog altijd in afwachting van de besluitvorming hierover. 

Voor nu betekent dit dat de coronamaatregelen in deze inrichting voorlopig gehandhaafd blijven.

Daarbij is het dringend advies, zeker als u niet gevaccineerd bent, als u geen 1,5-meter afstand kunt bewaren, een 

mondkapje te dragen. 

Op de inkomstenafdeling van de HvB blijft een algehele mondkapjesplicht van kracht.



Football Works 2021 PI Krimpen
14 oktober 2021

Op 14 oktober zal in PI Krimpen om 10:00 uur de aftrap genomen worden voor het Football Works toernooi 2021. 

In twee poules van 4 teams zullen de teams, net als vele andere (ex-) gedetineerden uit Nederland en België, 

samen met enkele prominenten, om de felbegeerde titel strijden.

Supporters 

Wil je de deelnemende teams een half uur lang supporten? Dat kan! Voorwaarde is wel dat alleen gedetineerden 

(Gevangeniswezen) met gewenst gedrag (Plusprogramma) hieraan mogen deelnemen. Hiervoor zal binnenkort een 

inschrijfformulier op de afdeling beschikbaar zijn. U wordt uiterlijk in de week van 11 oktober op de hoogte gesteld 

welk moment u welkom bent. 

Dagprogramma

Op deze dag zal er geen arbeid, RIC, Bibliotheek, onderwijs, TRA zijn. Uitzondering is de bakkerij. Andere activiteiten 

binnen het dagprogramma gaan gewoon door, er wordt vervangende recreatie gegeven tijdens arbeidsblok.



Deels opstarten 
avondbezoek

Eerder informeerden wij u dat de 
mogelijkheid om avondbezoek te 
ontvangen op de dinsdag en woensdag 
ingetrokken wordt tot 1 oktober a.s. 

In oktober zullen wij het avondbezoek 
weer aabieden. Echter niet iedere week, 
maar om de week, te beginnen per 5 
oktober a.s. Dit zal voor een periode van 
6 maanden worden ingezet. Het personeel 
op de afdeling is hiervan op de hoogte.

Reden besluit

Door knelpunten in de bezetting bij het 
personeel hebben wij helaas eerder de 
keuze moeten maken om tijdelijk met 
het avondbezoek te stoppen. Het 
avondprogramma voor de afdelingen 
A, B, C, D, F en J is in die periode wel 
gewoon doorgegaan. De bezetting voor 
de komende periode ziet er inmiddels 
beter uit. Om die reden kunnen wij 
weer bezoek aanbieden in de 
avonduren.



Vergoeding verzegeling Xbox 
Sinds kort is de Xbox niet meer toegestaan op cel. Voor degenen die recent een 
Xbox hebben laten invoeren geldt een gedeeltelijke compensatie voor de gemaakte 
verzegelkosten van ¬ 60,50. 

Om in aanmerking te komen voor een 
compensatie moet u wel aan de 
volgende voorwaarden voldoen:

: U heeft in de afgelopen periode zelf 
een Xbox in laten voeren en zelf voor 
de verzegeling betaalt; 

: U heeft zelf uw Xbox ingeleverd (is 
niet na de vrijwillige periode door 
personeel van uw cel afgehaald). 

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan 
kan u tot 17 september a.s. uw naam 
in de teamkamer op de lijst laten 
zetten. Wij houden u op de hoogte over 
het verdere verloop.



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

De directie wil laten weten notitie te hebben genomen van de verstoringen die 
in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Het is niet fijn als er een 
stroomstoring ontstaat of een storing bij de telefonie, dan wel dat er de laatste 
tijd veel misgaat bij de winkel. Wij als directie en allen die met jullie werken 
hebben begrip voor jullie frustraties in dergelijke situaties. 

Overmacht

Ons streven is altijd om zo goed mogelijk dergelijke problemen aan te pakken. 
Tegelijkertijd willen wij een lans breken voor al die mensen die met jullie 
werken en als eerste die problemen moeten opvangen. Zij kunnen niet altijd de 
antwoorden geven die bij uw vragen horen, laat staan directe oplossingen 
aanreiken. Maar zij geleiden de problemen altijd door waar vervolgens de 
organisatie zijn uiterste best doet om de problemen op te lossen. Echter met 
de recente verstoringen hadden ook wij te maken met overmacht. 



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

Winkel 

Op korte termijn vindt er een overleg plaats met de winkel over de gerezen 
problematiek. Artikelen op of over de datum is onacceptabel. Verbetering in de 
leesbaarheid van de rekeningen, wat krijg je terugbetaald, wat is er niet leverbaar 
en hoe wordt de betaling afgeschreven zijn essentiële zaken die onderwerp zullen 
zijn van gesprek. Ook de 8vergissingen9 zoals citroenen in plaats van uien zal aan 
de orde gesteld worden. 

Turkse pizza

Hoewel veel van de problematiek buiten onze macht ligt willen wij als directie een 
klein gebaar maken. Aanstaande vrijdag zal op unit 1 Turkse pizza9s worden 
uitgedeeld en op zaterdag op unit 2. 

Wij rekenen op uw begrip en vertrouwen er op dat wij als organisatie en u als 
gedetineerde gezamenlijk blijven werken aan een goede en veilige sfeer binnen de 
inrichting.

Namens de directie,  Plv. Vestigingsdirecteur5.1.2.e



Filmpje 
Steffie
5.1.2.i



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, dient aan de volgende 
voorwaarden te voldoen:

� Na drie én vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een 
antigeensneltest door de medische dienst.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest op de 
3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee 
of is de testuitslag positief, dan gaat hij in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 3 én 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 oktober a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, de inkomstenperiode, het 
aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



 Na advies van het OMT van DJI is 
besloten om de maatregel van het 72 
uur in quarantaine houden van de 
invoer te verkorten tot 24 uur. 

 De invoer zal gewoon plaatsvinden 
volgens de in- en uitvoerweken en de 
lijst toegestane goederen op cel. Dat 
betekent alleen vogels voor 
gedetineerden in het 
gevangenisregime.

Goederen invoeren

 Vanaf maandag 22 maart 2021 zal er 
voor het invoeren van goederen het 
volgende veranderen. 



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Dit betekent dat de telling in de 
ochtend en het geven van een teken 
van leven door jullie naar de 
beveiliging gaat.

Deze telling zal niet meer 
plaatsvinden rond 7:00 uur, maar 
zal al rond 6:15 uur gebeuren.

Wij gaan ervan uit dat we jullie 
hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.

Teldiensten aangepast

 Vanaf maandag 1 maart 2021 gaat het 
nieuwe dagprogramma in. Ook voor 
het personeel gaat het rooster iets 
veranderen.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.





Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Filmpje 
introductie 

 5.1.2.i



Nog geen keuze gemaakt?
Heeft u nog geen keuze ingevuld in 
het register? Dit kan alsnog. Bij de 
teamkamer en in de bibliotheek ligt 
voorlichtingsmateriaal en een 
registratieformulier. 

Niets ingevuld?
Als u niets invult, komt bij uw naam 
Geen bezwaar tegen orgaandonatie
te staan.

Donorregister

 De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 
ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
van 18 jaar en ouder die ingeschreven 
is bij een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister komt. In het 
Donorregister legt u vast of u na uw 
overlijden orgaan- en weefseldonor 
wilt zijn.



Basistraining Re-
integratie Aan de Bak!

Deze training biedt u de mogelijkheid 
om te werken aan uw leven na 
vrijlating. Zodat u goed voorbereid 
weer vrij komt. 

Wat is belangrijk voor uw re-
integratie? Misschien wilt u in de 
toekomst geen schulden meer hebben. 
Of meer kans maken op een betaalde 
baan. Wat kunt u doen om deze doelen 
te behalen? Wie of wat kan u hierbij 
tegenhouden? En wie of wat kan u 
hierbij helpen? 

Met al deze vragen gaat u tijdens deze 
training aan de slag.

Er zijn 6 bijeenkomsten waarin onder 
andere een succesvolle terugkeer naar 
de samenleving en de aanpak hiervan 
deel uitmaken. 

Vraag het aan de re-integratie trainer, 
uw mentor of casemanager.



Nieuwe regels plusprogramma
Per 1 oktober 2020 zijn de regels aangepast voor promoveren en degraderen.

: Het 8stoplichtmodel9 verdwijnt. Gedrag kan als gewenst, ongewenst of 
ontoelaatbaar worden beoordeeld.

: Gewenst gedrag is nodig voor plaatsing in het plusprogramma.

: Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie of geen recht op promotie.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Daarin staan ook voorbeelden 
van gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Bij vragen kunt u bij uw mentor 
of casemanager terecht.



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.



Filmpje 
Wet S&B
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Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel
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Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Coronamaatregelen
Update 6 oktober 2021

Wij zijn nog in afwachting van de 
vertaling van de versoepelingen in 
landelijk DJI-beleid. Dit betekent dat de 
coronamaatregelen in deze inrichting 
gehandhaafd blijven.

Een dringend advies is, zeker als u niet 
gevaccineerd bent en/ of als u geen 1,5-
meter afstand kunt bewaren, een 
mondkapje te dragen. 

Op de inkomstenafdeling van de HvB 
blijft een algehele mondkapjesplicht van 
kracht.



Football Works 2021 PI Krimpen
14 oktober 2021

Op 14 oktober zal in PI Krimpen om 10:00 uur de aftrap genomen worden voor het Football Works toernooi 2021. 

In twee poules van 4 teams zullen de teams, net als vele andere (ex-) gedetineerden uit Nederland en België, 

samen met enkele prominenten, om de felbegeerde titel strijden.

Supporters 

Wil je de deelnemende teams een half uur lang supporten? Dat kan! Voorwaarde is wel dat alleen gedetineerden 

(Gevangeniswezen) met gewenst gedrag (Plusprogramma) hieraan mogen deelnemen. Hiervoor zal binnenkort een 

inschrijfformulier op de afdeling beschikbaar zijn. U wordt uiterlijk in de week van 11 oktober op de hoogte gesteld 

welk moment u welkom bent. 

Dagprogramma

Op deze dag zal er geen arbeid, RIC, Bibliotheek, onderwijs, TRA zijn. Uitzondering is de bakkerij. Andere activiteiten 

binnen het dagprogramma gaan gewoon door, er wordt vervangende recreatie gegeven tijdens arbeidsblok.



Deels opstarten 
avondbezoek

Eerder informeerden wij u dat de 
mogelijkheid om avondbezoek te 
ontvangen op de dinsdag en woensdag 
ingetrokken wordt tot 1 oktober a.s. 

In oktober zullen wij het avondbezoek 
weer aabieden. Echter niet iedere week, 
maar om de week, te beginnen per 5 
oktober a.s. Dit zal voor een periode van 
6 maanden worden ingezet. Het personeel 
op de afdeling is hiervan op de hoogte.

Reden besluit

Door knelpunten in de bezetting bij het 
personeel hebben wij helaas eerder de 
keuze moeten maken om tijdelijk met 
het avondbezoek te stoppen. Het 
avondprogramma voor de afdelingen 
A, B, C, D, F en J is in die periode wel 
gewoon doorgegaan. De bezetting voor 
de komende periode ziet er inmiddels 
beter uit. Om die reden kunnen wij 
weer bezoek aanbieden in de 
avonduren.



Vergoeding verzegeling Xbox 
Sinds kort is de Xbox niet meer toegestaan op cel. Voor degenen die recent een 
Xbox hebben laten invoeren geldt een gedeeltelijke compensatie voor de gemaakte 
verzegelkosten van ¬ 60,50. 

Om in aanmerking te komen voor een 
compensatie moet u wel aan de 
volgende voorwaarden voldoen:

: U heeft in de afgelopen periode zelf 
een Xbox in laten voeren en zelf voor 
de verzegeling betaalt; 

: U heeft zelf uw Xbox ingeleverd (is 
niet na de vrijwillige periode door 
personeel van uw cel afgehaald). 

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan 
kan u tot 17 september a.s. uw naam 
in de teamkamer op de lijst laten 
zetten. Wij houden u op de hoogte over 
het verdere verloop.



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

De directie wil laten weten notitie te hebben genomen van de verstoringen die 
in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Het is niet fijn als er een 
stroomstoring ontstaat of een storing bij de telefonie, dan wel dat er de laatste 
tijd veel misgaat bij de winkel. Wij als directie en allen die met jullie werken 
hebben begrip voor jullie frustraties in dergelijke situaties. 

Overmacht

Ons streven is altijd om zo goed mogelijk dergelijke problemen aan te pakken. 
Tegelijkertijd willen wij een lans breken voor al die mensen die met jullie 
werken en als eerste die problemen moeten opvangen. Zij kunnen niet altijd de 
antwoorden geven die bij uw vragen horen, laat staan directe oplossingen 
aanreiken. Maar zij geleiden de problemen altijd door waar vervolgens de 
organisatie zijn uiterste best doet om de problemen op te lossen. Echter met 
de recente verstoringen hadden ook wij te maken met overmacht. 



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

Winkel 

Op korte termijn vindt er een overleg plaats met de winkel over de gerezen 
problematiek. Artikelen op of over de datum is onacceptabel. Verbetering in de 
leesbaarheid van de rekeningen, wat krijg je terugbetaald, wat is er niet leverbaar 
en hoe wordt de betaling afgeschreven zijn essentiële zaken die onderwerp zullen 
zijn van gesprek. Ook de 8vergissingen9 zoals citroenen in plaats van uien zal aan 
de orde gesteld worden. 

Turkse pizza

Hoewel veel van de problematiek buiten onze macht ligt willen wij als directie een 
klein gebaar maken. Aanstaande vrijdag zal op unit 1 Turkse pizza9s worden 
uitgedeeld en op zaterdag op unit 2. 

Wij rekenen op uw begrip en vertrouwen er op dat wij als organisatie en u als 
gedetineerde gezamenlijk blijven werken aan een goede en veilige sfeer binnen de 
inrichting.

Namens de directie,  Plv. Vestigingsdirecteur5.1.2.e



Filmpje 
Steffie
5.1.2.i



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, dient aan de volgende 
voorwaarden te voldoen:

� Na drie én vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een 
antigeensneltest door de medische dienst.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest op de 
3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee 
of is de testuitslag positief, dan gaat hij in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 3 én 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 oktober a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, de inkomstenperiode, het 
aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



 Na advies van het OMT van DJI is 
besloten om de maatregel van het 72 
uur in quarantaine houden van de 
invoer te verkorten tot 24 uur. 

 De invoer zal gewoon plaatsvinden 
volgens de in- en uitvoerweken en de 
lijst toegestane goederen op cel. Dat 
betekent alleen vogels voor 
gedetineerden in het 
gevangenisregime.

Goederen invoeren

 Vanaf maandag 22 maart 2021 zal er 
voor het invoeren van goederen het 
volgende veranderen. 



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Dit betekent dat de telling in de 
ochtend en het geven van een teken 
van leven door jullie naar de 
beveiliging gaat.

Deze telling zal niet meer 
plaatsvinden rond 7:00 uur, maar 
zal al rond 6:15 uur gebeuren.

Wij gaan ervan uit dat we jullie 
hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.

Teldiensten aangepast

 Vanaf maandag 1 maart 2021 gaat het 
nieuwe dagprogramma in. Ook voor 
het personeel gaat het rooster iets 
veranderen.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.





Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Filmpje 
introductie 

 5.1.2.i



Nog geen keuze gemaakt?
Heeft u nog geen keuze ingevuld in 
het register? Dit kan alsnog. Bij de 
teamkamer en in de bibliotheek ligt 
voorlichtingsmateriaal en een 
registratieformulier. 

Niets ingevuld?
Als u niets invult, komt bij uw naam 
Geen bezwaar tegen orgaandonatie
te staan.

Donorregister

 De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 
ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
van 18 jaar en ouder die ingeschreven 
is bij een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister komt. In het 
Donorregister legt u vast of u na uw 
overlijden orgaan- en weefseldonor 
wilt zijn.



Basistraining Re-
integratie Aan de Bak!

Deze training biedt u de mogelijkheid 
om te werken aan uw leven na 
vrijlating. Zodat u goed voorbereid 
weer vrij komt. 

Wat is belangrijk voor uw re-
integratie? Misschien wilt u in de 
toekomst geen schulden meer hebben. 
Of meer kans maken op een betaalde 
baan. Wat kunt u doen om deze doelen 
te behalen? Wie of wat kan u hierbij 
tegenhouden? En wie of wat kan u 
hierbij helpen? 

Met al deze vragen gaat u tijdens deze 
training aan de slag.

Er zijn 6 bijeenkomsten waarin onder 
andere een succesvolle terugkeer naar 
de samenleving en de aanpak hiervan 
deel uitmaken. 

Vraag het aan de re-integratie trainer, 
uw mentor of casemanager.



Nieuwe regels plusprogramma
Per 1 oktober 2020 zijn de regels aangepast voor promoveren en degraderen.

: Het 8stoplichtmodel9 verdwijnt. Gedrag kan als gewenst, ongewenst of 
ontoelaatbaar worden beoordeeld.

: Gewenst gedrag is nodig voor plaatsing in het plusprogramma.

: Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie of geen recht op promotie.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Daarin staan ook voorbeelden 
van gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Bij vragen kunt u bij uw mentor 
of casemanager terecht.



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.



Filmpje 
Wet S&B
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Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.

lottebonenkamp
Getypte tekst
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INBRENGER

REALISATIE 
DATUM

BEHAALD 
JA/NEE BIJZONDERHEDEN

329 Kabelkrant en Beeldkrant info / nieuwsbrief continu

03-06-21 op nemen dat er 5 positieve zelfsneltesten zijn , stukje wekelijkse info HK mbt 8 wk na 
positief geen gebruik van zelfsneltesten noodzakelijk, zelfsneltesten info 10-06-21 Berichten beleid hoe 
om te gaan met vaccinatie personeel.17-06-21 blijft, continu 24-06-21 is actueel waar nodig wordt dit 
veranderd. 01-07-21 aandacht houden voor de mondkapjesregeling 08-07-21 De berichtgeving over 
de mondkapjes werd en wordt nog steed geprenseteerd op de kabelkrant.15-07-21 BZT; 
onduidelijkheid over het toegangsbeleid bezoek. Bij aanvraag BZT zal de gedet. een info blad krijgen 
met tekst en uitleg. Kader bev; personeel portiersloge op de hoogte brengen van controle (snel-) test 
bezoek en de wijze hoe dit moet worden aangeleverd.22-07-21 er zal navraag worden gedaan door 

 ivm de aan te leveren tekst (infofolder) t.b.v. de kabelkrant. 29-07-21 er is momenteel 
een storing maar alles staat op de kabelkrant wat afgesproken is. 02-09-21  Tekst kabelkrant 
aangepast wat betreft mondkapjesplicht. 09-09-2021 wordt actueel gehouden en veranderd wanneer 
nodig, 06-10-21 gisteren is er een verfrissing van regels geplaatst op de kabelkrant vanwege het 
afschaffen mondkapjes maar niet van het afschaffen van de andere regels.

350 Verduidelijking bezoek/OKD Actieteam 8-7-2021

08.07.21 Ter verduidelijking: Na OKD:  gedetineerde in quarantaine omdat kinderen momenteel de 
grootste besmettingshaard vormen. Na BZT: gedetineerde niet in quarantaine, wel testen conform 
protocol. Geen familie BZT vanwege het aantal bezoekers in een te kleine ruimte en het verhoogde 
risico op besmetting.15-07-21Quarantainebeleid aanhouden en afhankelijk van latere testuitslagen na 
OKD overwegen dit te versoepelen. Eerstvolgende OKD (voor de compagnie) staat gepland op 28 juli 
29-07-21 agenderen voor 5 aug. Familie BZT mag nog niet tot nader order. 02-09-21; Volgend OKD 
staat gepland. 09-09-2021 aanvulling OKD, gedetineerde laat zich op dag 3 en 5 testen, werkt hij niet 
mee dan 8 dagen in quarantaine en op dag 8 voor uitsluiting dient een close monitoring plaats te 
vinden.23-09-21 veranderd niet voordat het HK met andere instructies komt. 30-09-21 in afwachting 
info HK. 06-10-21 blijft zoals het nu is

362 Familie BZT TL/Afd.hoofd 9-9-2021

09-09-21 nieuw schrijven familie BZT mag weer mits er een device is.  Kids <12 jaar hoeven niets aan 
te tonen, Kinderen 13 en ouder moeten aan kunnen tonen dat zij immuun zijn (gevaccineerd/Corona 
hebben gehad) of getest zijn <24 uur.  zullen dit oppakken om een instructie te 
schrijven. 23-09-21 is verstuurd door 06-10-21 moet uitgevoerd worden volgens de nieuwe 
beleidsregels. Huis en leefregels moeten z.s.m. worden aangepast.

365 Vrijwilligers Exodus 23-9-2021
 23-09-21 Er zal nog even gewacht moeten worden  tot er meer duidelijkheid wordt gegeven door het 
HK,  en evt op het ingelast Actieteam overleg komende dinsdag. 30-09-21 in afwachting info HK. 06-10-
21 is nog geen nw info 

366 voorstellen indienen m.b.t. versoepelingen inrichting allen 23-9-2021
16-09-21 alle actieteamleden (lees leidinggevenden) dienen na te denken over de komende 
versoepelingen in de inrichting en hoe hier mee om te gaan. Ideeën indienen bij . 23-09-21 
afwachten op landelijk OMT DJI-HK. 06-10-21 nog geen nw info

367 email BZT-OKD-verlof gedetineerden 23-9-2021
23-09-21 graag uitvoering aan delen van BZT-OKD-Verlof verzoeken gedetineerden door afdelingen. 
30-09-21 Veiligheid kijkt na of de accurate lijst van gedetineerden die nauw relationeel contact hebben 
(OKD/BZT/Verlof) gedeeld wordt. 06-10-21 wordt aan  voldaan

368 Teamdagen vs vacinatiebewijs Actieteam 30-9-2021 Besluit

30-09-21 Besloten is, dat medewerkers die uit vrije keus niet gevaccineerd zijn, zelf de kosten dragen 
voor het testen om deel te kunnen nemen aan de teamdag . Medewerkers die hierdoor weigeren deel 
te nemen aan de teamdag worden op diensten gezet. 06-10-21 geeft aan dat alle geplande 
teamdagen ongeacht wat LG's er van vinden allen moeten doorgaan.

369 Sportdag ouder kind zaterdag 9 oktober 7-10-2021

07-10-21 In het huidige draaiboek sportdag ouder-kind van komende zaterdag staat benoemd dat 
gedetineerden van de unit 1 gemengd in de ochtend sport heeft met hun kind(eren) en in de middag 
unit 2 zijde idem. Hoe kan het met de huidige regels dat gedetineerden gemengd met hun kind(eren) 
hier ingedeeld zijn.  gaat hier achteraan, oplossing gaat bedacht worden. 

370 BZT wasgoed in rode zakken 7-10-2021
07-10-21 Dinsdagavond stond er nog een kar met vuil wasgoed (rode zakken=besmet wasgoed) op de 
gang bij de wasserij/achter Co-post. Wie verplaatst dit naar buiten? Besmet wasgoed moet z.s.m. naar 
buiten, dit was niet van één dagje BZT !!

 of een ander aanwezig afdelingshoofd).
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329 Kabelkrant en Beeldkrant info / nieuwsbrief continu

03-06-21 op nemen dat er 5 positieve zelfsneltesten zijn , stukje wekelijkse info HK mbt 8 wk na 
positief geen gebruik van zelfsneltesten noodzakelijk, zelfsneltesten info 10-06-21 Berichten beleid hoe 
om te gaan met vaccinatie personeel.17-06-21 blijft, continu 24-06-21 is actueel waar nodig wordt dit 
veranderd. 01-07-21 aandacht houden voor de mondkapjesregeling 08-07-21 De berichtgeving over 
de mondkapjes werd en wordt nog steed geprenseteerd op de kabelkrant.15-07-21 BZT; 
onduidelijkheid over het toegangsbeleid bezoek. Bij aanvraag BZT zal de gedet. een info blad krijgen 
met tekst en uitleg. Kader bev; personeel portiersloge op de hoogte brengen van controle (snel-) test 
bezoek en de wijze hoe dit moet worden aangeleverd.22-07-21 er zal navraag worden gedaan door 

 ivm de aan te leveren tekst (infofolder) t.b.v. de kabelkrant. 29-07-21 er is momenteel 
een storing maar alles staat op de kabelkrant wat afgesproken is. 02-09-21  Tekst kabelkrant 
aangepast wat betreft mondkapjesplicht. 09-09-2021 wordt actueel gehouden en veranderd wanneer 
nodig, 06-10-21 gisteren is er een verfrissing van regels geplaatst op de kabelkrant vanwege het 
afschaffen mondkapjes maar niet van het afschaffen van de andere regels. 14-10-21 blijft up to date

350 Verduidelijking bezoek/OKD Actieteam 8-7-2021

08.07.21 Ter verduidelijking: Na OKD:  gedetineerde in quarantaine omdat kinderen momenteel de 
grootste besmettingshaard vormen. Na BZT: gedetineerde niet in quarantaine, wel testen conform 
protocol. Geen familie BZT vanwege het aantal bezoekers in een te kleine ruimte en het verhoogde 
risico op besmetting.15-07-21Quarantainebeleid aanhouden en afhankelijk van latere testuitslagen na 
OKD overwegen dit te versoepelen. Eerstvolgende OKD (voor de compagnie) staat gepland op 28 juli 
29-07-21 agenderen voor 5 aug. Familie BZT mag nog niet tot nader order. 02-09-21; Volgend OKD 
staat gepland. 09-09-2021 aanvulling OKD, gedetineerde laat zich op dag 3 en 5 testen, werkt hij niet 
mee dan 8 dagen in quarantaine en op dag 8 voor uitsluiting dient een close monitoring plaats te 
vinden.23-09-21 veranderd niet voordat het HK met andere instructies komt. 30-09-21 in afwachting 
info HK. 06-10-21 blijft zoals het nu is 14-10-21 blijft up to date

362 Familie BZT TL/Afd.hoofd 9-9-2021

09-09-21 nieuw schrijven familie BZT mag weer mits er een device is.  Kids <12 jaar hoeven niets aan 
te tonen, Kinderen 13 en ouder moeten aan kunnen tonen dat zij immuun zijn (gevaccineerd/Corona 
hebben gehad) of getest zijn <24 uur.  zullen dit oppakken om een instructie te 
schrijven. 23-09-21 is verstuurd door  06-10-21 moet uitgevoerd worden volgens de nieuwe 
beleidsregels. Huis en leefregels moeten z.s.m. worden aangepast. 14-10-21 actie wordt uitgesteld tot 
week later ter bespreking

365 Toegang tot inrichting door vrijwilligers Exodus 23-9-2021
 23-09-21 Er zal nog even gewacht moeten worden  tot er meer duidelijkheid wordt gegeven door het 
HK,  en evt op het ingelast Actieteam overleg komende dinsdag. 30-09-21 in afwachting info HK. 06-10-
21 is nog geen nw info 14-10-21 blijft nog zoals het momenteel van toepassing is

366 voorstellen indienen m.b.t. versoepelingen inrichting allen 23-9-2021
16-09-21 alle actieteamleden (lees leidinggevenden) dienen na te denken over de komende 
versoepelingen in de inrichting en hoe hier mee om te gaan. Ideeën indienen bij . 23-09-21 
afwachten op landelijk OMT DJI-HK. 06-10-21 nog geen nw info

371 Compartimentering afdelingen Directie 14-10-2021
14-10-21  deelt mede namens de directie dat we in de inrichting de compartimentering op 
bepaalde afdelingen(lees sectie)  los kunnen laten. Dit gaat gelden voor de ABJ en CD. De overige 
afdelingen blijven nog zelfstandig draaien en worden niet gemengd op de afdelingen.

372 (snel) testen bij verplaatsen allen 14-10-2021

14-10-21 Bij iedere verplaatsing van een gedetineerde van sectie wordt geadviseerd deze te laten 
(snel)testen. Verzoek was ingediend dit wel te doen, maar door juiste argumentatie is dit niet 
gehonoreerd en kunnen gedetineerden welke al binnen zijn zonder sneltest worden verplaatst van 
sectie/unit.

373 Portocabine voorterrein 21-10-2021
374 Mail conclusies Corona en 1,5 meter 21-10-2021
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Van:

Verzonden: vrijdag 8 oktober 2021 17:15

Aan: _KAILD DYS Actieteam; _KAILD DYS MT

Onderwerp: Fwd: Corona update vrijdag 8 oktober 2021

Beste allen, 
 
Ter info en bespreking/uitvoering tijdens het eerst volgende actieteam overleg. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Vestigingsdirecteur PI Krimpen aan den IJssel 
 

 
 

 
Van: "Schippers, Monique"  
Datum: vrijdag 8 oktober 2021 om 16:21:18 
Aan:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Onderwerp: Corona update vrijdag 8 oktober 2021 
 
Beste VD-en, 

Hierbij de Corona update van vrijdag 8 oktober 2021. 

Voor nu geldende maatregelen in inrichtingen van DJI 

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

lottebonenkamp
Getypte tekst

lottebonenkamp
Getypte tekst
458



2

De afgelopen periode ontvingen wij enkele vragen uit de inrichtingen over de geldende maatregelen voor dit 

moment. Hieronder nog een keer de tot nu toe geldende regels waar wij vragen over ontvingen, ter verduidelijking. 

Dit in afwachting van een brief van minister Dekker aan de Tweede Kamer over de vertaling van de landelijke 

maatregelen naar de inrichtingen van DJI. In die brief zal de minister ook melden dat er advies van het RIVM is 

gevraagd.  

1,5 meter afstand 

De anderhalve meter afstand wordt binnen de inrichtingen gehandhaafd, dus ook voor ambtelijk bezoek. Wat 

betreft bezoek geldt dat gezondheidscheck negatief moet zijn; 1,5 meter afstand bewaren en mondkapje waar de 

directeur dit nodig acht.  

Bezoek zonder toezicht 

Eerder zijn de voorwaarden voor bezoek zonder toezicht naar jullie gemaild, hiervoor geldt nu: 

Bezoekers 

1. De gezondheidscheck moet voor bezoekers van alle leeftijden negatief zijn. 

2. Bezoekers van 12 jaar en ouder moeten beschikken over een bewijs dat zij <immuun= zijn of negatief getest zijn 

met een antigeensneltest (24 uur geldig) of PCR (48 uur geldig).  

Van volledige vaccinatie, herstel na COVID-19 of van een negatieve testuitslag kan in de CoronaCheck-app een QR-

code worden aangemaakt. Heeft een bezoeker van 12 jaar en ouder geen papieren bewijs of een groen scherm bij 

het scannen van de QR-code, dan gaat het bezoek niet door.  

Controle van het bewijs 

Om te kunnen werken met de CoronaCheck-app en de QR-code te kunnen scannen is een device nodig. Dit device 

moet niet van een personeelslid zijn, maar alleen voor dit doel gebruikt worden. Indien de inrichting dit niet (tijdig) 

kan organiseren, dan wordt vooraf aan het bezoek gecommuniceerd dat zij een papieren bewijs moeten meenemen 

(en uiteraard met het ID-bewijs). 

Gedetineerden na deelname BZT of bezoek familiekamer. 

Er is geen quarantaine, maar wel een antigeensneltest op dag 3 en 5 nodig. Het OMT overlegt met RIVM of het 

testbeleid na bezoek bij gedetineerden afgeschaft kan worden.  

Stand van zaken wijzigingen BZT 

- Vanuit juridische zaken en wetgeving is aangegeven dat het gebruik van een corona toegangsbewijs (qr-

code/corona check-app) alleen op vrijwillige basis gevraagd kan worden, en niet kan leiden tot een weigering tot 

toegang van de inrichting. Er is geen juridische basis voor het verplicht meewerken aan het coronatoegangsbewijs, 

die er wel is voor horeca, evenementen en bioscopen. Dit betekent kort gezegd dat formeel ook zonder het kunnen 

tonen van een qr-code het bezoek door zal gaan. In de brief aan de Tweede Kamer die binnenkort uit gaat zal voor 

bezoekers voor BZT dan ook gemeld worden dat de gezondheidscheck voor bezoekers van alle leeftijden negatief 

moet zijn en vervalt daarmee ook de voorwaarde aan het bezoek om een negatieve test te overleggen.  

- De gedetineerden worden nu na het bezoek zonder toezicht getest, aan het RIVM is advies gevraagd of deze 

maatregel kan vervallen.  

Het protocol bron- en contactonderzoek  

Voor de volledigheid voegen wij nog een keer het bron- en contactonderzoek (BCO) toe.  

Reanimatieprotocol 

Nu een groot deel van de Nederlandse bevolking is gevaccineerd en de verspreiding van het coronavirus beperkt is, 

is het verantwoord de reanimatiezorg weer terug te brengen naar de normale situatie. Dat betekent dat ook bij DJI 

slachtoffers van een circulatiestilstand weer kunnen worden gereanimeerd volgens de normale richtlijnen, inclusief 

beademen. 

https://www.reanimatieraad.nl/nieuws/per-25-9-richtlijnen-reanimatie-buiten-het-ziekenhuis-terug-naar-normaal 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens  

Monique 

mr. drs. M.A. Schippers 

Directeur Gevangeniswezen & Vreemdelingenbewaring 

........................................................................ 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 

PO Box 30132 | 2500 GC | Den Haag 

......................................................................... 
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20211014ACTIEPUNTENLIJST NW CRISISBERAAD.xlsx

ACTIEPUNT ACTIEHOUDER / 
INBRENGER

REALISATIE 
DATUM

BEHAALD 
JA/NEE BIJZONDERHEDEN

329 Kabelkrant en Beeldkrant info / nieuwsbrief continu

03-06-21 op nemen dat er 5 positieve zelfsneltesten zijn , stukje wekelijkse info HK mbt 8 wk na 
positief geen gebruik van zelfsneltesten noodzakelijk, zelfsneltesten info 10-06-21 Berichten beleid hoe 
om te gaan met vaccinatie personeel.17-06-21 blijft, continu 24-06-21 is actueel waar nodig wordt dit 
veranderd. 01-07-21 aandacht houden voor de mondkapjesregeling 08-07-21 De berichtgeving over 
de mondkapjes werd en wordt nog steed geprenseteerd op de kabelkrant.15-07-21 BZT; 
onduidelijkheid over het toegangsbeleid bezoek. Bij aanvraag BZT zal de gedet. een info blad krijgen 
met tekst en uitleg. Kader bev; personeel portiersloge op de hoogte brengen van controle (snel-) test 
bezoek en de wijze hoe dit moet worden aangeleverd.22-07-21 er zal navraag worden gedaan door 

 ivm de aan te leveren tekst (infofolder) t.b.v. de kabelkrant. 29-07-21 er is momenteel 
een storing maar alles staat op de kabelkrant wat afgesproken is. 02-09-21  Tekst kabelkrant 
aangepast wat betreft mondkapjesplicht. 09-09-2021 wordt actueel gehouden en veranderd wanneer 
nodig, 06-10-21 gisteren is er een verfrissing van regels geplaatst op de kabelkrant vanwege het 
afschaffen mondkapjes maar niet van het afschaffen van de andere regels. 14-10-21 blijft up to date

350 Verduidelijking bezoek/OKD Actieteam 8-7-2021

08.07.21 Ter verduidelijking: Na OKD:  gedetineerde in quarantaine omdat kinderen momenteel de 
grootste besmettingshaard vormen. Na BZT: gedetineerde niet in quarantaine, wel testen conform 
protocol. Geen familie BZT vanwege het aantal bezoekers in een te kleine ruimte en het verhoogde 
risico op besmetting.15-07-21Quarantainebeleid aanhouden en afhankelijk van latere testuitslagen na 
OKD overwegen dit te versoepelen. Eerstvolgende OKD (voor de compagnie) staat gepland op 28 juli 
29-07-21 agenderen voor 5 aug. Familie BZT mag nog niet tot nader order. 02-09-21; Volgend OKD 
staat gepland. 09-09-2021 aanvulling OKD, gedetineerde laat zich op dag 3 en 5 testen, werkt hij niet 
mee dan 8 dagen in quarantaine en op dag 8 voor uitsluiting dient een close monitoring plaats te 
vinden.23-09-21 veranderd niet voordat het HK met andere instructies komt. 30-09-21 in afwachting 
info HK. 06-10-21 blijft zoals het nu is 14-10-21 blijft up to date

362 Familie BZT TL/Afd.hoofd 9-9-2021

09-09-21 nieuw schrijven familie BZT mag weer mits er een device is.  Kids <12 jaar hoeven niets aan 
te tonen, Kinderen 13 en ouder moeten aan kunnen tonen dat zij immuun zijn (gevaccineerd/Corona 
hebben gehad) of getest zijn <24 uur.  zullen dit oppakken om een instructie te 
schrijven. 23-09-21 is verstuurd door  06-10-21 moet uitgevoerd worden volgens de nieuwe 
beleidsregels. Huis en leefregels moeten z.s.m. worden aangepast. 14-10-21 actie wordt uitgesteld tot 
week later ter bespreking

365 Toegang tot inrichting door vrijwilligers Exodus 23-9-2021
 23-09-21 Er zal nog even gewacht moeten worden  tot er meer duidelijkheid wordt gegeven door het 
HK,  en evt op het ingelast Actieteam overleg komende dinsdag. 30-09-21 in afwachting info HK. 06-10-
21 is nog geen nw info 14-10-21 blijft nog zoals het momenteel van toepassing is

366 voorstellen indienen m.b.t. versoepelingen inrichting allen 23-9-2021
16-09-21 alle actieteamleden (lees leidinggevenden) dienen na te denken over de komende 
versoepelingen in de inrichting en hoe hier mee om te gaan. Ideeën indienen bij . 23-09-21 
afwachten op landelijk OMT DJI-HK. 06-10-21 nog geen nw info

371 Compartimentering afdelingen Directie 14-10-2021
14-10-21 deelt mede namens de directie dat we in de inrichting de compartimentering op 
bepaalde afdelingen(lees sectie)  los kunnen laten. Dit gaat gelden voor de ABJ en CD. De overige 
afdelingen blijven nog zelfstandig draaien en worden niet gemengd op de afdelingen.

372 (snel) testen bij verplaatsen allen 14-10-2021

14-10-21 Bij iedere verplaatsing van een gedetineerde van sectie wordt geadviseerd deze te laten 
(snel)testen. Verzoek was ingediend dit wel te doen, maar door juiste argumentatie is dit niet 
gehonoreerd en kunnen gedetineerden welke al binnen zijn zonder sneltest worden verplaatst van 
sectie/unit.

373 Portocabine voorterrein 21-10-2021
374 Mail conclusies Corona en 1,5 meter 21-10-2021

 of een ander aanwezig afdelingshoofd).
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Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel

lottebonenkamp
Getypte tekst
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Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Coronamaatregelen
Update 6 oktober 2021

Wij zijn nog in afwachting van de 
vertaling van de versoepelingen in 
landelijk DJI-beleid. Dit betekent dat de 
coronamaatregelen in deze inrichting 
gehandhaafd blijven.

Een dringend advies is, zeker als u niet 
gevaccineerd bent en/ of als u geen 1,5-
meter afstand kunt bewaren, een 
mondkapje te dragen. 

Op de inkomstenafdeling van de HvB 
blijft een algehele mondkapjesplicht van 
kracht.



Storing Emates

: Sinds donderdag 14 oktober is er een storing bij EMates. Hierdoor zijn niet 
alle EMates binnengekomen. Vanochtend kregen wij het bericht dat er voor 
vandaag ook geen EMates zouden zijn, dit betekent dus dat er nog steeds 
een storing is.

: Zodra de storing verholpen is en PI Krimpen de EMates binnenkrijgt, zullen 
wij zorgen dat de EMates z.s.m. worden verwerkt en naar de afdelingen 
gestuurd worden.

:

: Namens EMates excuses voor het ongemak. 



Football Works PI Krimpen 
14 oktober 2021

Onze PI was gisteren het decor van 
de vijfde editie van het 
internationaal voetbaltoernooi 
European Footbal Works. Het 
toernooi stond in het teken van re-
integratie en arbeidstoeleiding van 
(ex)-gedetineerden. We blikken 
terug op een geslaagd en sportief 
evenement, waarvan we graag een 
kleine impressie met jullie delen. 



5.1.2.e



Football Works PI Krimpen 
14 oktober 2021

Finale

Aan het einde van de dag was er een 
bloedstollende finale van FC De 
Rebellen tegen PI Krimpen. Met een 
eindstand van 3-0 mocht FC De 
Rebellen met de prijs naar huis.  

 sloot de wedstrijd af met de 
woorden: <We moeten op elkaar letten 
en elkaar stimuleren de goede dingen 
te doen. Als je wijst, wijs je met 1 
vinger en de andere 4 vingers wijzen 
naar jezelf. Begin bij jezelf. Vandaag!=.
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Deels opstarten 
avondbezoek

Eerder informeerden wij u dat de 
mogelijkheid om avondbezoek te 
ontvangen op de dinsdag en woensdag 
ingetrokken wordt tot 1 oktober a.s. 

In oktober zullen wij het avondbezoek 
weer aabieden. Echter niet iedere week, 
maar om de week, te beginnen per 5 
oktober a.s. Dit zal voor een periode van 
6 maanden worden ingezet. Het personeel 
op de afdeling is hiervan op de hoogte.

Reden besluit

Door knelpunten in de bezetting bij het 
personeel hebben wij helaas eerder de 
keuze moeten maken om tijdelijk met 
het avondbezoek te stoppen. Het 
avondprogramma voor de afdelingen 
A, B, C, D, F en J is in die periode wel 
gewoon doorgegaan. De bezetting voor 
de komende periode ziet er inmiddels 
beter uit. Om die reden kunnen wij 
weer bezoek aanbieden in de 
avonduren.



Vergoeding verzegeling Xbox 
Sinds kort is de Xbox niet meer toegestaan op cel. Voor degenen die recent een 
Xbox hebben laten invoeren geldt een gedeeltelijke compensatie voor de gemaakte 
verzegelkosten van ¬ 60,50. 

Om in aanmerking te komen voor een 
compensatie moet u wel aan de 
volgende voorwaarden voldoen:

: U heeft in de afgelopen periode zelf 
een Xbox in laten voeren en zelf voor 
de verzegeling betaalt; 

: U heeft zelf uw Xbox ingeleverd (is 
niet na de vrijwillige periode door 
personeel van uw cel afgehaald). 

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan 
kan u tot 17 september a.s. uw naam 
in de teamkamer op de lijst laten 
zetten. Wij houden u op de hoogte over 
het verdere verloop.



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

De directie wil laten weten notitie te hebben genomen van de verstoringen die 
in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Het is niet fijn als er een 
stroomstoring ontstaat of een storing bij de telefonie, dan wel dat er de laatste 
tijd veel misgaat bij de winkel. Wij als directie en allen die met jullie werken 
hebben begrip voor jullie frustraties in dergelijke situaties. 

Overmacht

Ons streven is altijd om zo goed mogelijk dergelijke problemen aan te pakken. 
Tegelijkertijd willen wij een lans breken voor al die mensen die met jullie 
werken en als eerste die problemen moeten opvangen. Zij kunnen niet altijd de 
antwoorden geven die bij uw vragen horen, laat staan directe oplossingen 
aanreiken. Maar zij geleiden de problemen altijd door waar vervolgens de 
organisatie zijn uiterste best doet om de problemen op te lossen. Echter met 
de recente verstoringen hadden ook wij te maken met overmacht. 



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

Winkel 

Op korte termijn vindt er een overleg plaats met de winkel over de gerezen 
problematiek. Artikelen op of over de datum is onacceptabel. Verbetering in de 
leesbaarheid van de rekeningen, wat krijg je terugbetaald, wat is er niet leverbaar 
en hoe wordt de betaling afgeschreven zijn essentiële zaken die onderwerp zullen 
zijn van gesprek. Ook de 8vergissingen9 zoals citroenen in plaats van uien zal aan 
de orde gesteld worden. 

Turkse pizza

Hoewel veel van de problematiek buiten onze macht ligt willen wij als directie een 
klein gebaar maken. Aanstaande vrijdag zal op unit 1 Turkse pizza9s worden 
uitgedeeld en op zaterdag op unit 2. 

Wij rekenen op uw begrip en vertrouwen er op dat wij als organisatie en u als 
gedetineerde gezamenlijk blijven werken aan een goede en veilige sfeer binnen de 
inrichting.

Namens de directie, Plv. Vestigingsdirecteur5.1.2.e



Filmpje 
Steffie
5.1.2.i



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, dient aan de volgende 
voorwaarden te voldoen:

� Na drie én vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een 
antigeensneltest door de medische dienst.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest op de 
3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee 
of is de testuitslag positief, dan gaat hij in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 3 én 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 oktober a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, de inkomstenperiode, het 
aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



 Na advies van het OMT van DJI is 
besloten om de maatregel van het 72 
uur in quarantaine houden van de 
invoer te verkorten tot 24 uur. 

 De invoer zal gewoon plaatsvinden 
volgens de in- en uitvoerweken en de 
lijst toegestane goederen op cel. Dat 
betekent alleen vogels voor 
gedetineerden in het 
gevangenisregime.

Goederen invoeren

 Vanaf maandag 22 maart 2021 zal er 
voor het invoeren van goederen het 
volgende veranderen. 



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Dit betekent dat de telling in de 
ochtend en het geven van een teken 
van leven door jullie naar de 
beveiliging gaat.

Deze telling zal niet meer 
plaatsvinden rond 7:00 uur, maar 
zal al rond 6:15 uur gebeuren.

Wij gaan ervan uit dat we jullie 
hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.

Teldiensten aangepast

 Vanaf maandag 1 maart 2021 gaat het 
nieuwe dagprogramma in. Ook voor 
het personeel gaat het rooster iets 
veranderen.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.





Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Filmpje 
introductie 
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Nog geen keuze gemaakt?
Heeft u nog geen keuze ingevuld in 
het register? Dit kan alsnog. Bij de 
teamkamer en in de bibliotheek ligt 
voorlichtingsmateriaal en een 
registratieformulier. 

Niets ingevuld?
Als u niets invult, komt bij uw naam 
Geen bezwaar tegen orgaandonatie
te staan.

Donorregister

 De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 
ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
van 18 jaar en ouder die ingeschreven 
is bij een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister komt. In het 
Donorregister legt u vast of u na uw 
overlijden orgaan- en weefseldonor 
wilt zijn.



Basistraining Re-
integratie Aan de Bak!

Deze training biedt u de mogelijkheid 
om te werken aan uw leven na 
vrijlating. Zodat u goed voorbereid 
weer vrij komt. 

Wat is belangrijk voor uw re-
integratie? Misschien wilt u in de 
toekomst geen schulden meer hebben. 
Of meer kans maken op een betaalde 
baan. Wat kunt u doen om deze doelen 
te behalen? Wie of wat kan u hierbij 
tegenhouden? En wie of wat kan u 
hierbij helpen? 

Met al deze vragen gaat u tijdens deze 
training aan de slag.

Er zijn 6 bijeenkomsten waarin onder 
andere een succesvolle terugkeer naar 
de samenleving en de aanpak hiervan 
deel uitmaken. 

Vraag het aan de re-integratie trainer, 
uw mentor of casemanager.



Nieuwe regels plusprogramma
Per 1 oktober 2020 zijn de regels aangepast voor promoveren en degraderen.

: Het 8stoplichtmodel9 verdwijnt. Gedrag kan als gewenst, ongewenst of 
ontoelaatbaar worden beoordeeld.

: Gewenst gedrag is nodig voor plaatsing in het plusprogramma.

: Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie of geen recht op promotie.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Daarin staan ook voorbeelden 
van gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Bij vragen kunt u bij uw mentor 
of casemanager terecht.



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.



Filmpje 
Wet S&B
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Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel

lottebonenkamp
Getypte tekst

lottebonenkamp
Getypte tekst
461



Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Coronamaatregelen
Update 6 oktober 2021

Wij zijn nog in afwachting van de 
vertaling van de versoepelingen in 
landelijk DJI-beleid. Dit betekent dat de 
coronamaatregelen in deze inrichting 
gehandhaafd blijven.

Een dringend advies is, zeker als u niet 
gevaccineerd bent en/ of als u geen 1,5-
meter afstand kunt bewaren, een 
mondkapje te dragen. 

Op de inkomstenafdeling van de HvB 
blijft een algehele mondkapjesplicht van 
kracht.



Storing Emates - Update

: Vorige week hebben wij melding gemaakt van een storing bij ons datacentrum 
waardoor onze website emates.nl niet langer toegankelijk was.

: Inmiddels is die storing wel verholpen, maar helaas hebben onze systemen als 
gevolg hiervan schade opgelopen. Er is in het afgelopen weekend hard gewerkt aan 
het herstellen van de schade, maar of dat gelukt is moet nog blijken, dus vragen we 
nog even je geduld.

: Zodra de EMates daadwerkelijk binnenkomen, zullen wij ons uiterste best doen om 
die z.s.m. te verwerken en in de postbusjes van de afdelingen doen. De storing ligt 
dus bij EMates en niet bij PI Krimpen

: Namens EMates excuses voor het ongemak. 



Football Works PI Krimpen 
14 oktober 2021

Onze PI was gisteren het decor van 
de vijfde editie van het 
internationaal voetbaltoernooi 
European Footbal Works. Het 
toernooi stond in het teken van re-
integratie en arbeidstoeleiding van 
(ex)-gedetineerden. We blikken 
terug op een geslaagd en sportief 
evenement, waarvan we graag een 
kleine impressie met jullie delen. 
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Football Works PI Krimpen 
14 oktober 2021

Finale

Aan het einde van de dag was er een 
bloedstollende finale van FC De 
Rebellen tegen PI Krimpen. Met een 
eindstand van 3-0 mocht FC De 
Rebellen met de prijs naar huis.  

 sloot de wedstrijd af met de 
woorden: <We moeten op elkaar letten 
en elkaar stimuleren de goede dingen 
te doen. Als je wijst, wijs je met 1 
vinger en de andere 4 vingers wijzen 
naar jezelf. Begin bij jezelf. Vandaag!=.

5.1.2.e
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Deels opstarten 
avondbezoek

Eerder informeerden wij u dat de 
mogelijkheid om avondbezoek te 
ontvangen op de dinsdag en woensdag 
ingetrokken wordt tot 1 oktober a.s. 

In oktober zullen wij het avondbezoek 
weer aabieden. Echter niet iedere week, 
maar om de week, te beginnen per 5 
oktober a.s. Dit zal voor een periode van 
6 maanden worden ingezet. Het personeel 
op de afdeling is hiervan op de hoogte.

Reden besluit

Door knelpunten in de bezetting bij het 
personeel hebben wij helaas eerder de 
keuze moeten maken om tijdelijk met 
het avondbezoek te stoppen. Het 
avondprogramma voor de afdelingen 
A, B, C, D, F en J is in die periode wel 
gewoon doorgegaan. De bezetting voor 
de komende periode ziet er inmiddels 
beter uit. Om die reden kunnen wij 
weer bezoek aanbieden in de 
avonduren.



Vergoeding verzegeling Xbox 
Sinds kort is de Xbox niet meer toegestaan op cel. Voor degenen die recent een 
Xbox hebben laten invoeren geldt een gedeeltelijke compensatie voor de gemaakte 
verzegelkosten van ¬ 60,50. 

Om in aanmerking te komen voor een 
compensatie moet u wel aan de 
volgende voorwaarden voldoen:

: U heeft in de afgelopen periode zelf 
een Xbox in laten voeren en zelf voor 
de verzegeling betaalt; 

: U heeft zelf uw Xbox ingeleverd (is 
niet na de vrijwillige periode door 
personeel van uw cel afgehaald). 

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan 
kan u tot 17 september a.s. uw naam 
in de teamkamer op de lijst laten 
zetten. Wij houden u op de hoogte over 
het verdere verloop.



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

De directie wil laten weten notitie te hebben genomen van de verstoringen die 
in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Het is niet fijn als er een 
stroomstoring ontstaat of een storing bij de telefonie, dan wel dat er de laatste 
tijd veel misgaat bij de winkel. Wij als directie en allen die met jullie werken 
hebben begrip voor jullie frustraties in dergelijke situaties. 

Overmacht

Ons streven is altijd om zo goed mogelijk dergelijke problemen aan te pakken. 
Tegelijkertijd willen wij een lans breken voor al die mensen die met jullie 
werken en als eerste die problemen moeten opvangen. Zij kunnen niet altijd de 
antwoorden geven die bij uw vragen horen, laat staan directe oplossingen 
aanreiken. Maar zij geleiden de problemen altijd door waar vervolgens de 
organisatie zijn uiterste best doet om de problemen op te lossen. Echter met 
de recente verstoringen hadden ook wij te maken met overmacht. 



Overmacht storingen stroom-telefoon-winkel

Winkel 

Op korte termijn vindt er een overleg plaats met de winkel over de gerezen 
problematiek. Artikelen op of over de datum is onacceptabel. Verbetering in de 
leesbaarheid van de rekeningen, wat krijg je terugbetaald, wat is er niet leverbaar 
en hoe wordt de betaling afgeschreven zijn essentiële zaken die onderwerp zullen 
zijn van gesprek. Ook de 8vergissingen9 zoals citroenen in plaats van uien zal aan 
de orde gesteld worden. 

Turkse pizza

Hoewel veel van de problematiek buiten onze macht ligt willen wij als directie een 
klein gebaar maken. Aanstaande vrijdag zal op unit 1 Turkse pizza9s worden 
uitgedeeld en op zaterdag op unit 2. 

Wij rekenen op uw begrip en vertrouwen er op dat wij als organisatie en u als 
gedetineerde gezamenlijk blijven werken aan een goede en veilige sfeer binnen de 
inrichting.

Namens de directie,  Plv. Vestigingsdirecteur5.1.2.e
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Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, dient aan de volgende 
voorwaarden te voldoen:

� Na drie én vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een 
antigeensneltest door de medische dienst.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest op de 
3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee 
of is de testuitslag positief, dan gaat hij in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 3 én 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 oktober a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, de inkomstenperiode, het 
aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



 Na advies van het OMT van DJI is 
besloten om de maatregel van het 72 
uur in quarantaine houden van de 
invoer te verkorten tot 24 uur. 

 De invoer zal gewoon plaatsvinden 
volgens de in- en uitvoerweken en de 
lijst toegestane goederen op cel. Dat 
betekent alleen vogels voor 
gedetineerden in het 
gevangenisregime.

Goederen invoeren

 Vanaf maandag 22 maart 2021 zal er 
voor het invoeren van goederen het 
volgende veranderen. 



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Dit betekent dat de telling in de 
ochtend en het geven van een teken 
van leven door jullie naar de 
beveiliging gaat.

Deze telling zal niet meer 
plaatsvinden rond 7:00 uur, maar 
zal al rond 6:15 uur gebeuren.

Wij gaan ervan uit dat we jullie 
hiermee voldoende hebben 
geïnformeerd.

Teldiensten aangepast

 Vanaf maandag 1 maart 2021 gaat het 
nieuwe dagprogramma in. Ook voor 
het personeel gaat het rooster iets 
veranderen.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.





Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Filmpje 
introductie 
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Nog geen keuze gemaakt?
Heeft u nog geen keuze ingevuld in 
het register? Dit kan alsnog. Bij de 
teamkamer en in de bibliotheek ligt 
voorlichtingsmateriaal en een 
registratieformulier. 

Niets ingevuld?
Als u niets invult, komt bij uw naam 
Geen bezwaar tegen orgaandonatie
te staan.

Donorregister

 De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 
ingevoerd. Dit betekent dat iedereen 
van 18 jaar en ouder die ingeschreven 
is bij een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister komt. In het 
Donorregister legt u vast of u na uw 
overlijden orgaan- en weefseldonor 
wilt zijn.



Basistraining Re-
integratie Aan de Bak!

Deze training biedt u de mogelijkheid 
om te werken aan uw leven na 
vrijlating. Zodat u goed voorbereid 
weer vrij komt. 

Wat is belangrijk voor uw re-
integratie? Misschien wilt u in de 
toekomst geen schulden meer hebben. 
Of meer kans maken op een betaalde 
baan. Wat kunt u doen om deze doelen 
te behalen? Wie of wat kan u hierbij 
tegenhouden? En wie of wat kan u 
hierbij helpen? 

Met al deze vragen gaat u tijdens deze 
training aan de slag.

Er zijn 6 bijeenkomsten waarin onder 
andere een succesvolle terugkeer naar 
de samenleving en de aanpak hiervan 
deel uitmaken. 

Vraag het aan de re-integratie trainer, 
uw mentor of casemanager.



Nieuwe regels plusprogramma
Per 1 oktober 2020 zijn de regels aangepast voor promoveren en degraderen.

: Het 8stoplichtmodel9 verdwijnt. Gedrag kan als gewenst, ongewenst of 
ontoelaatbaar worden beoordeeld.

: Gewenst gedrag is nodig voor plaatsing in het plusprogramma.

: Ontoelaatbaar gedrag betekent direct degradatie of geen recht op promotie.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Daarin staan ook voorbeelden 
van gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag. Bij vragen kunt u bij uw mentor 
of casemanager terecht.



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.



Filmpje 
Wet S&B
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Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel

lottebonenkamp
Getypte tekst
462



Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Coronamaatregelen
Update 6 oktober 2021

Wij zijn nog in afwachting van de 
vertaling van de versoepelingen in 
landelijk DJI-beleid. Dit betekent dat de 
coronamaatregelen in deze inrichting 
gehandhaafd blijven.

Een dringend advies is, zeker als u niet 
gevaccineerd bent en/ of als u geen 1,5-
meter afstand kunt bewaren, een 
mondkapje te dragen. 

Op de inkomstenafdeling van de HvB 
blijft een algehele mondkapjesplicht van 
kracht.



Storing
19 oktober 2021 | Momenteel hebben wij te maken met een landelijke datastoring. 

Hierdoor is het tijdelijk niet mogelijk om:

: De telefoonkaarten op te waarderen;

: Kan de verloning niet plaatsvinden.

Er wordt hard gewerkt om dit probleem op te lossen. Wij informeren 
u zodra er meer bekend is. Excuses voor het ongemak. 



Storing Emates - Update

: Vorige week hebben wij melding gemaakt van een storing bij ons datacentrum 
waardoor onze website emates.nl niet langer toegankelijk was.

: Inmiddels is die storing wel verholpen, maar helaas hebben onze systemen als 
gevolg hiervan schade opgelopen. Er is in het afgelopen weekend hard gewerkt aan 
het herstellen van de schade, maar of dat gelukt is moet nog blijken, dus vragen we 
nog even je geduld.

: Zodra de EMates daadwerkelijk binnenkomen, zullen wij ons uiterste best doen om 
die z.s.m. te verwerken en in de postbusjes van de afdelingen doen. De storing ligt 
dus bij EMates en niet bij PI Krimpen

: Namens EMates excuses voor het ongemak. 



Football Works PI Krimpen 
14 oktober 2021

Onze PI was gisteren het decor van 
de 5e editie van het internationaal 
voetbaltoernooi European Footbal 
Works. Het toernooi stond in het 
teken van re-integratie en 
arbeidstoeleiding van (ex)-
gedetineerden. We blikken terug op 
een geslaagd en sportief 
evenement, waarvan we graag een 
kleine impressie met jullie delen. 

t/m 22-10-2021 op de 
Kabelkrant
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Football Works PI Krimpen 
14 oktober 2021

Finale

Aan het einde van de dag was er een 
bloedstollende finale van FC De 
Rebellen tegen PI Krimpen. Met een 
eindstand van 3-0 mocht FC De 
Rebellen met de prijs naar huis.  

 sloot de wedstrijd af met de 
woorden: <We moeten op elkaar letten 
en elkaar stimuleren de goede dingen 
te doen. Als je wijst, wijs je met 1 
vinger en de andere 4 vingers wijzen 
naar jezelf. Begin bij jezelf. Vandaag!=.

t/m 22-10-2021 op de 
Kabelkrant
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Deels opstarten 
avondbezoek

Eerder informeerden wij u dat de 
mogelijkheid om avondbezoek te 
ontvangen op de dinsdag en woensdag 
ingetrokken wordt tot 1 oktober a.s. 

In oktober zullen wij het avondbezoek 
weer aabieden. Echter niet iedere week, 
maar om de week, te beginnen per 5 
oktober a.s. Dit zal voor een periode van 
6 maanden worden ingezet. Het personeel 
op de afdeling is hiervan op de hoogte.

Reden besluit

Door knelpunten in de bezetting bij het 
personeel hebben wij helaas eerder de 
keuze moeten maken om tijdelijk met 
het avondbezoek te stoppen. Het 
avondprogramma voor de afdelingen 
A, B, C, D, F en J is in die periode wel 
gewoon doorgegaan. De bezetting voor 
de komende periode ziet er inmiddels 
beter uit. Om die reden kunnen wij 
weer bezoek aanbieden in de 
avonduren.



Filmpje 
Steffie
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Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, dient aan de volgende 
voorwaarden te voldoen:

� Na drie én vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een 
antigeensneltest door de medische dienst.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest op de 
3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee 
of is de testuitslag positief, dan gaat hij in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 3 én 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 oktober a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, de inkomstenperiode, het 
aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.

t/m 30-11-2021 op de 
Kabelkrant



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.



Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.





Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Filmpje 
introductie 
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Basistraining Re-
integratie Aan de Bak!

Deze training biedt u de mogelijkheid 
om te werken aan uw leven na 
vrijlating. Zodat u goed voorbereid 
weer vrij komt. 

Wat is belangrijk voor uw re-
integratie? Misschien wilt u in de 
toekomst geen schulden meer hebben. 
Of meer kans maken op een betaalde 
baan. Wat kunt u doen om deze doelen 
te behalen? Wie of wat kan u hierbij 
tegenhouden? En wie of wat kan u 
hierbij helpen? 

Met al deze vragen gaat u tijdens deze 
training aan de slag.

Er zijn 6 bijeenkomsten waarin onder 
andere een succesvolle terugkeer naar 
de samenleving en de aanpak hiervan 
deel uitmaken. 

Vraag het aan de re-integratie trainer, 
uw mentor of casemanager.



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.

t/m 30-11-2021 op de 
Kabelkrant



Filmpje 
Wet S&B
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Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



20211021 ACTIEPUNTENLIJST NW CRISISBERAAD.xlsx

ACTIEPUNT ACTIEHOUDER / 
INBRENGER

REALISATIE 
DATUM

BEHAALD 
JA/NEE BIJZONDERHEDEN

365 Toegang tot inrichting door vrijwilligers Exodus 23-9-2021

 23-09-21 Er zal nog even gewacht moeten worden  tot er meer duidelijkheid wordt gegeven door het 
HK,  en evt op het ingelast Actieteam overleg komende dinsdag. 30-09-21 in afwachting info HK. 06-10-
21 is nog geen nw info 14-10-21 blijft nog zoals het momenteel van toepassing is. 21-10-21 
goedkeuring gegeven net als vrijwilliers van de kerk en de compagnie.

366 voorstellen indienen m.b.t. versoepelingen inrichting allen 23-9-2021
16-09-21 alle actieteamleden (lees leidinggevenden) dienen na te denken over de komende 
versoepelingen in de inrichting en hoe hier mee om te gaan. Ideeën indienen bij . 23-09-21 
afwachten op landelijk OMT DJI-HK. 06-10-21 nog geen nw info 

371 Compartimentering afdelingen Directie 14-10-2021

14-10-21 deelt mede namens de directie dat we in de inrichting de compartimentering op 
bepaalde afdelingen(lees sectie)  los kunnen laten. Dit gaat gelden voor de ABJ, CD en GH. De 
overige afdelingen blijven nog zelfstandig draaien en worden niet gemengd op de afdelingen. 21-10-21 
is ingezet per de 14e okt. GH toegevoegd in de notulen.

373 Portocabine voorterrein 21-10-2021 21-10-21 besloten is dat de portocabin blijft staan en voor een 1/2 jaar wordt verlengd qua huur.

374 Mail conclusies Corona en 1,5 meter 21-10-2021

21-10-21  de highlights moeten worden opgenomen in een poster welke op de afdelinen voor 
gedetineerden wordt opgehangen en voor het personeel een aparte. De hoghlights komen ook op de 
beeldkrant en het intranet.  krijt de opdracht mee om deze mail goed door te spreken met alle 
andere afdelingshoofden welke dit goed nadrukkelijk moeten bespreken met de medewerkers op de 
werkvloer.

375 Advocaten bij commissie van toezicht MT 21-10-2021 21-10-21 het is weer toegestaan dat de advocaten aanwezig zijn bij de gedetineerden als zij bij de 
commissie van toezicht moeten verschijnen.

376 Mailing GV 28-10-2021

besluit
ingezonden actiepunt

 of een ander aanwezig afdelingshoofd).
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Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel

lottebonenkamp
Getypte tekst
464



Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Coronamaatregelen
Update 6 oktober 2021

Wij zijn nog in afwachting van de 
vertaling van de versoepelingen in 
landelijk DJI-beleid. Dit betekent dat de 
coronamaatregelen in deze inrichting 
gehandhaafd blijven.

Een dringend advies is, zeker als u niet 
gevaccineerd bent en/ of als u geen 1,5-
meter afstand kunt bewaren, een 
mondkapje te dragen. 

Op de inkomstenafdeling van de HvB 
blijft een algehele mondkapjesplicht van 
kracht.





Emates | landelijke datastoring
21 oktober 2021

Als gevolg van een overstap naar een nieuwe hosting provider, is er 
weer een storing gemeld. Hierdoor kunnen klanten niet meer 
inloggen en zijn er om die reden geen berichten afgeleverd in PI 
Krimpen. 

Er wordt hard gewerkt om dit probleem op te lossen. Wij informeren 
u zodra er meer bekend is. Excuses voor het ongemak. 



Storing opgelost
21 oktober 2021 

Het is weer mogelijk om het saldo op de telefoonkaarten op te 
vragen en op te waarderen.



Football Works PI Krimpen 
14 oktober 2021

Onze PI was gisteren het decor van 
de 5e editie van het internationaal 
voetbaltoernooi European Footbal 
Works. Het toernooi stond in het 
teken van re-integratie en 
arbeidstoeleiding van (ex)-
gedetineerden. We blikken terug op 
een geslaagd en sportief 
evenement, waarvan we graag een 
kleine impressie met jullie delen. 



5.1.2.e



Football Works PI Krimpen 
14 oktober 2021

Finale

Aan het einde van de dag was er een 
bloedstollende finale van FC De 
Rebellen tegen PI Krimpen. Met een 
eindstand van 3-0 mocht FC De 
Rebellen met de prijs naar huis.  

 sloot de wedstrijd af met de 
woorden: <We moeten op elkaar letten 
en elkaar stimuleren de goede dingen 
te doen. Als je wijst, wijs je met 1 
vinger en de andere 4 vingers wijzen 
naar jezelf. Begin bij jezelf. Vandaag!=.

5.1.2.e

5.1.2.e



Deels opstarten 
avondbezoek

Eerder informeerden wij u dat de 
mogelijkheid om avondbezoek te 
ontvangen op de dinsdag en woensdag 
ingetrokken wordt tot 1 oktober a.s. 

In oktober zullen wij het avondbezoek 
weer aabieden. Echter niet iedere week, 
maar om de week, te beginnen per 5 
oktober a.s. Dit zal voor een periode van 
6 maanden worden ingezet. Het personeel 
op de afdeling is hiervan op de hoogte.

Reden besluit

Door knelpunten in de bezetting bij het 
personeel hebben wij helaas eerder de 
keuze moeten maken om tijdelijk met 
het avondbezoek te stoppen. Het 
avondprogramma voor de afdelingen 
A, B, C, D, F en J is in die periode wel 
gewoon doorgegaan. De bezetting voor 
de komende periode ziet er inmiddels 
beter uit. Om die reden kunnen wij 
weer bezoek aanbieden in de 
avonduren.



Video | Steffie vaccinatie
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Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, dient aan de volgende 
voorwaarden te voldoen:

� Na drie én vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een 
antigeensneltest door de medische dienst.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest op de 
3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee 
of is de testuitslag positief, dan gaat hij in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 3 én 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 oktober a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, de inkomstenperiode, het 
aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.



Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.





Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Video | introductie justitiabelen in detentie
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Basistraining Re-
integratie Aan de Bak!

Deze training biedt u de mogelijkheid 
om te werken aan uw leven na 
vrijlating. Zodat u goed voorbereid 
weer vrij komt. 

Wat is belangrijk voor uw re-
integratie? Misschien wilt u in de 
toekomst geen schulden meer hebben. 
Of meer kans maken op een betaalde 
baan. Wat kunt u doen om deze doelen 
te behalen? Wie of wat kan u hierbij 
tegenhouden? En wie of wat kan u 
hierbij helpen? 

Met al deze vragen gaat u tijdens deze 
training aan de slag.

Er zijn 6 bijeenkomsten waarin onder 
andere een succesvolle terugkeer naar 
de samenleving en de aanpak hiervan 
deel uitmaken. 

Vraag het aan de re-integratie trainer, 
uw mentor of casemanager.



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.

t/m 30-11-2021 op de 
Kabelkrant



Video | Wet S&B
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Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel

lottebonenkamp
Getypte tekst
465



Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Coronamaatregelen
Update 6 oktober 2021

Wij zijn nog in afwachting van de 
vertaling van de versoepelingen in 
landelijk DJI-beleid. Dit betekent dat de 
coronamaatregelen in deze inrichting 
gehandhaafd blijven.

Een dringend advies is, zeker als u niet 
gevaccineerd bent en/ of als u geen 1,5-
meter afstand kunt bewaren, een 
mondkapje te dragen. 

Op de inkomstenafdeling van de HvB 
blijft een algehele mondkapjesplicht van 
kracht.





Emates l storing opgelost
update 26 oktober 2021

Goed nieuws! De storing op de website van EMates is opgelost. Vanaf afgelopen 
vrijdag ontvangt de inrichting op de normale manier de Emates. Dit geldt ook voor de 
fotoservice. 

Wij begrijpen hoe vervelend dit voor u is, temeer daar het telefoonverkeer via Telio 
ook al geplaagd werd door storingen. Ook namens EMates excuses voor het ongemak. 



Deels opstarten 
avondbezoek

Eerder informeerden wij u dat de 
mogelijkheid om avondbezoek te 
ontvangen op de dinsdag en woensdag 
ingetrokken wordt tot 1 oktober a.s. 

In oktober zullen wij het avondbezoek 
weer aabieden. Echter niet iedere week, 
maar om de week, te beginnen per 5 
oktober a.s. Dit zal voor een periode van 
6 maanden worden ingezet. Het personeel 
op de afdeling is hiervan op de hoogte.

Reden besluit

Door knelpunten in de bezetting bij het 
personeel hebben wij helaas eerder de 
keuze moeten maken om tijdelijk met 
het avondbezoek te stoppen. Het 
avondprogramma voor de afdelingen 
A, B, C, D, F en J is in die periode wel 
gewoon doorgegaan. De bezetting voor 
de komende periode ziet er inmiddels 
beter uit. Om die reden kunnen wij 
weer bezoek aanbieden in de 
avonduren.



Video | Steffie vaccinatie
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Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

In de persconferentie van 18 juni jl. zijn de versoepelingen van de landelijke 
coronamaatregelen aangekondigd. Wat dit binnen voor ons betekent, hebben wij 
hieronder voor jullie uiteengezet. 

Stap 1 per 28 juni a.s.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen 
wordt de gedetineerde getest. Valt de vijfde dag in het weekend, dan zal de test 
maandag afgenomen worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde 
geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het 
dagprogramma.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Groepsgrootte 50 (was 30), echter nog steeds gecompartimenteerd en mits de 
1,5 meter afstand geborgd kan blijven.

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering of bij een positieve 
testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een 
negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 
24 uur oud (dus geen zelftest van de supermarkt of drogist; géén 
vaccinatiebewijs) op naam mét voorletters en geboortedatum te overleggen. Als 
de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door. 



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, dient aan de volgende 
voorwaarden te voldoen:

� Na drie én vijf dagen wordt de gedetineerde getest met een 
antigeensneltest door de medische dienst.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in de quarantaine.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 2 per 1 juli a.s. 

Kort durend verlof voor gedetineerden (GW/VB) weer mogelijk: bijvoorbeeld een 
sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij 
terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest op de 
3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee 
of is de testuitslag positief, dan gaat hij in quarantaine.

Stap 3 per 15 juli a.s.

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van 
gedetineerden (GW/VB) hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van 
de besmettingscijfers, de vaccinatiestatus, de vaccinatiegraad en de testbereidheid 
onder gedetineerden. Voor het langdurend verlof wordt waarschijnlijk de 
inkomstenprocedure gevolgd, in combinatie met een antigeensneltest die de 
medische dienst op dag 3 én 5 afneemt.



Afbouw coronamaatregelen DJI in 4 stappen

Stap 4 rond 1 oktober a.s.

Afhankelijk van de vaccinatiegraad in Nederland en het aantal besmettingen op dat 
moment, zal het kabinet besluiten of er helemaal gestopt kan worden met de 
landelijke coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, 
beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste 
maatregelen binnen DJI, en daarmee binnen onze inrichting, op te heffen, 
waaronder de 1,5 meter afstand, bezoek achter plexiglas, de inkomstenperiode, het 
aanvullende testen. 



Uitbreiding bezoek
Bij DJI wordt per 28 april 2021 de coronamaatregel voor bezoek aangepast. Dit 
betekent dat u maximaal 4 personen per bezoekmoment mag ontvangen.

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Coronamaatregelen

Wij houden u op de hoogte over 
aanpassingen of wijzigingen rondom 
coronamaatregelen in de inrichting via 
de Kabelkrant. 

Houd de markeringen en looprichting 
zoveel mogelijk aan, en volg de 
instructies van personeel op.



Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.





Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Video | introductie justitiabelen in detentie

 5.1.2.i



Basistraining Re-
integratie Aan de Bak!

Deze training biedt u de mogelijkheid 
om te werken aan uw leven na 
vrijlating. Zodat u goed voorbereid 
weer vrij komt. 

Wat is belangrijk voor uw re-
integratie? Misschien wilt u in de 
toekomst geen schulden meer hebben. 
Of meer kans maken op een betaalde 
baan. Wat kunt u doen om deze doelen 
te behalen? Wie of wat kan u hierbij 
tegenhouden? En wie of wat kan u 
hierbij helpen? 

Met al deze vragen gaat u tijdens deze 
training aan de slag.

Er zijn 6 bijeenkomsten waarin onder 
andere een succesvolle terugkeer naar 
de samenleving en de aanpak hiervan 
deel uitmaken. 

Vraag het aan de re-integratie trainer, 
uw mentor of casemanager.



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.

t/m 30-11-2021 op de 
Kabelkrant



Video | Wet S&B

 5.1.2.i



Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



20211028 ACTIEPUNTENLIJST NW CRISISBERAAD.xlsx

ACTIEPUNT ACTIEHOUDER / 
INBRENGER

REALISATIE 
DATUM

BEHAALD 
JA/NEE BIJZONDERHEDEN

365 Toegang tot inrichting door vrijwilligers Exodus 23-9-2021

 23-09-21 Er zal nog even gewacht moeten worden  tot er meer duidelijkheid wordt gegeven door het 
HK,  en evt op het ingelast Actieteam overleg komende dinsdag. 30-09-21 in afwachting info HK. 06-10-
21 is nog geen nw info 14-10-21 blijft nog zoals het momenteel van toepassing is. 21-10-21 
goedkeuring gegeven net als vrijwilliers van de kerk en de compagnie.

366 voorstellen indienen m.b.t. versoepelingen inrichting allen 23-9-2021
16-09-21 alle actieteamleden (lees leidinggevenden) dienen na te denken over de komende 
versoepelingen in de inrichting en hoe hier mee om te gaan. Ideeën indienen bij . 23-09-21 
afwachten op landelijk OMT DJI-HK. 06-10-21 nog geen nw info 

371 Compartimentering afdelingen Directie 14-10-2021

14-10-21  deelt mede namens de directie dat we in de inrichting de compartimentering op 
bepaalde afdelingen(lees sectie)  los kunnen laten. Dit gaat gelden voor de ABJ, CD en GH. De 
overige afdelingen blijven nog zelfstandig draaien en worden niet gemengd op de afdelingen. 21-10-21 
is ingezet per de 14e okt. GH toegevoegd in de notulen. 28-10-21 EF behoudens de inkomstengang

376 Mailing GV 28-10-2021 28-10-21  pakken dit op samen met 

377 Verzoek vrijstelling bezoek gedetineerde 28-10-2021
28-10-21 heeft een gedetineerde welke zijn dochter op bezoek wilt, helaas zijn er bepaalde 
beperkingen waardoor zij wel een QR code kan overleggen maar geen test. Toestemming wordt 
gegeven en besloten wordt dat gedetineerde dan 5 dagen in quarantaine gaat.

378 Verzoek om 3e dag (snel)test te skippen 28-10-2021
28-10-21  vraagt of de 3e dag testen van een gedetineerde na een OKD-BZT-familiebezoek mag 
komen te vervallen, dit vanwege enorme druk op de medische dienst? Nog geen besluit in genomen 
vanwege afwachten persconferentie di.2 nov.

379 QR code check bij BZT/familie BZT 28-10-2021

28-10-21 er is verwarring omtrent de QR code voor BZT/familie BZT. Het is inconsequent in beide BZT 
momenten. Besloten wordt alles bij het oude te houden totdat er vanuit het HK iets anders wordt 
doorgegeven. Op intranet staat nieuwe regelgeving, wij zetten deze procedure nog niet door, wordt di 
in MT besproken. 

besluit
ingezonden actiepunt

 ( of een ander aanwezig afdelingshoofd).
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20211104 ACTIEPUNTENLIJST NW CRISISBERAAD.xlsx

ACTIEPUNT ACTIEHOUDER / 
INBRENGER

REALISATIE 
DATUM

BEHAALD 
JA/NEE BIJZONDERHEDEN

365 Toegang tot inrichting door vrijwilligers Exodus 23-9-2021

 23-09-21 Er zal nog even gewacht moeten worden  tot er meer duidelijkheid wordt gegeven door het 
HK,  en evt op het ingelast Actieteam overleg komende dinsdag. 30-09-21 in afwachting info HK. 06-10-
21 is nog geen nw info 14-10-21 blijft nog zoals het momenteel van toepassing is. 21-10-21 
goedkeuring gegeven net als vrijwilliers van de kerk en de compagnie. 04-11-21  Er zijn twee soorten 
vrijwilligers met een pas en zonder een geautoriseerd pas voor de compagnie via bezoek 
(spreekkamer) . Dit zijn 5 medewerkers. Zonder pas komen niet binnen op bezoek. Vrijwilligers 
Exodus blijven nog steeds buiten.  verzocht een instructie op papier te zetten.

366 voorstellen indienen m.b.t. versoepelingen inrichting allen 23-9-2021
16-09-21 alle actieteamleden (lees leidinggevenden) dienen na te denken over de komende 
versoepelingen in de inrichting en hoe hier mee om te gaan. Ideeën indienen bij . 23-09-21 
afwachten op landelijk OMT DJI-HK. 06-10-21 nog geen nw info 

376 Mailing GV 28-10-2021

28-10-21  pakken dit op samen  04-11-21 D&R activiteiten ruimte 
mogen gebruikt gaan worden voor de gebedsdiensten in het RIC + V010 ruimte. De multi functionele 
ruimte kan niet toegevoegd worden aan de D&R ruimte. Dit kan inhouden dat de Imam met kleinere 
groepen moet werken in de RIC ruimte dan <30 personen.

378 Verzoek om 3e dag (snel)test te skippen 28-10-2021

28-10-21 vraagt of de 3e dag testen van een gedetineerde na een OKD-BZT-familiebezoek mag 
komen te vervallen, dit vanwege enorme druk op de medische dienst? Nog geen besluit in genomen 
vanwege afwachten persconferentie di.2 nov. 04-11-21 besloten wordt nog op dag 3 en 5 te blijven 
testen omdat er toename van besmettingen is

379 QR code check bij BZT/familie BZT 28-10-2021

28-10-21 er is verwarring omtrent de QR code voor BZT/familie BZT. Het is inconsequent in beide BZT 
momenten. Besloten wordt alles bij het oude te houden totdat er vanuit het HK iets anders wordt 
doorgegeven. Op intranet staat nieuwe regelgeving, wij zetten deze procedure nog niet door, wordt di 
in MT besproken. 04-11-21  zal nogmaals de protocollen verzenden

380 aankomende teamdagen 11-11-2021
381 stand van zaken body thermometers 11-11-2021
382 stand van zaken AB 3 positieven 11-11-2021
383 rondleiding woensdag 17 nov. nieuw personeel 11-11-2021
384 groepsgrootte GV per sectie 11-11-2021

besluit
ingezonden actiepunt

 of een ander aanwezig afdelingshoofd).
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Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel
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Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Coronvirus | mondkapjesplicht per 
zaterdag 6 november
Update 4 november 2021

Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt nu hard op in Nederland. Reden 
voor het kabinet om afgelopen dinsdag een persconferentie te houden.

Op de werkvloer slaat het coronavirus 
snel toe. Ook binnen onze inrichting lopen 
de corona besmettingen op. Onze 
organisatie willen wij gezond én virusvrij 
houden. Daarom geldt opnieuw een 
mondkapjesplicht per zaterdag 6 
november a.s. Vandaag worden deze op 
de afdeling uitgedeeld. Zorg ervoor dat je 
altijd je mondkapje bij je hebt en ook 
draagt.

Het naleven van de basisregels blijft 
belangrijk:

: Was regelmatig je handen

: Nies en hoest in je elleboog

: 1,5 meter blijft een veilige afstand. 
Bescherm jezelf en anderen. 

: Heb je klachten? Geef dit direct door 
aan een medewerkers en laat je direct 
testen op corona. Ook als je al 
gevaccineerd bent.



Coronvirus | mondkapjesplicht per 
zaterdag 6 november
Update 4 november 2021

Regels naleven

Het is onze taak en verantwoordelijkheid 
om de geldende regels na te leven. Bij 
weigering of het niet naleven van de regels 
heeft dit gevolgen: u krijgt een rapport 
aangezegd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het coronavirus en 
de maatregelen die we bij DJI treffen? Via 
de Kabelkrant houden wij u op de hoogte en 
zijn er op de afdeling folders over dit 
onderwerp.





Deels opstarten 
avondbezoek

Eerder informeerden wij u dat de 
mogelijkheid om avondbezoek te 
ontvangen op de dinsdag en woensdag 
ingetrokken wordt tot 1 oktober a.s. 

In oktober zullen wij het avondbezoek 
weer aabieden. Echter niet iedere week, 
maar om de week, te beginnen per 5 
oktober a.s. Dit zal voor een periode van 
6 maanden worden ingezet. Het personeel 
op de afdeling is hiervan op de hoogte.

Reden besluit

Door knelpunten in de bezetting bij het 
personeel hebben wij helaas eerder de 
keuze moeten maken om tijdelijk met 
het avondbezoek te stoppen. Het 
avondprogramma voor de afdelingen 
A, B, C, D, F en J is in die periode wel 
gewoon doorgegaan. De bezetting voor 
de komende periode ziet er inmiddels 
beter uit. Om die reden kunnen wij 
weer bezoek aanbieden in de 
avonduren.



Video | Steffie vaccinatie

5.1.2.i



Coronamaatregelen op een rij 1 van 4 

: Groepsgrootte 30 per sectie, zolang de 1,5 meter afstand toegepast wordt.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) is 5 dagen. Na die 5 dagen wordt de gedetineerde 
getest. Valt de 5e dag in het weekend, dan zal de test maandag afgenomen 
worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde geplaatst worden op een 
afdeling en mag dan deelnemen aan het dagprogramma.

: Kort durend / langdurend re-integratie verlof voor gedetineerden (GW/VB): 
bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een 
identiteitsbewijs. Bij terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, 
maar wordt er getest op de 3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een 
gedetineerde daar niet aan mee of is de testuitslag positief, dan gaat hij in 
quarantaine.



Coronamaatregelen op een rij 2 van 4 

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering van een testafname of bij 
een positieve testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. Wel dient de 
bezoeker vooraf een van de volgende bewijzen te overleggen: een negatieve 
PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 24 uur oud 
(dus geen zelftest van de supermarkt of drogist) op naam mét voorletters en 
geboortedatum.  



Coronamaatregelen op een rij 3 van 4 

: Familie BZT 3 De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 en 5 3 met 
uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de maandag) 
door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de arbeid of 
een andere activiteit vertrekt). Bij weigering van een testafname of bij een 
positieve testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker dient een 
van de volgende bewijzen te overleggen: een negatieve PCR-test van maximaal 
48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 24 uur oud (dus geen zelftest van 
de supermarkt of drogist) op naam mét voorletters en geboortedatum; of 
vaccinatiebewijs; of herstelbewijs.



Coronamaatregelen op een rij 4 van 4 

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, dient aan de volgende 
voorwaarden te voldoen:

� Na 3 én 5 dagen wordt de gedetineerde getest met een antigeensneltest 
door de medische dienst.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in quarantaine.



Bezoek
maximaal 4 personen per bezoekmoment

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Video | introductie justitiabelen in detentie

 5.1.2.i



Basistraining Re-
integratie Aan de Bak!

Deze training biedt u de mogelijkheid 
om te werken aan uw leven na 
vrijlating. Zodat u goed voorbereid 
weer vrij komt. 

Wat is belangrijk voor uw re-
integratie? Misschien wilt u in de 
toekomst geen schulden meer hebben. 
Of meer kans maken op een betaalde 
baan. Wat kunt u doen om deze doelen 
te behalen? Wie of wat kan u hierbij 
tegenhouden? En wie of wat kan u 
hierbij helpen? 

Met al deze vragen gaat u tijdens deze 
training aan de slag.

Er zijn 6 bijeenkomsten waarin onder 
andere een succesvolle terugkeer naar 
de samenleving en de aanpak hiervan 
deel uitmaken. 

Vraag het aan de re-integratie trainer, 
uw mentor of casemanager.



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.

t/m 30-11-2021 op de 
Kabelkrant



Video | Wet S&B

 5.1.2.i



Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



1

Van:

Verzonden: dinsdag 9 november 2021 14:48

Aan: _KAILD DYS Actieteam; _KAILD DYS MT

Onderwerp: Fwd: Corona communicatie update dinsdag 9 november 2021 

Bijlagen: Gezondheidscheck coronavirus (RIVM juli 2021).pdf

Ter info/voorkennis: 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Vestigingsdirecteur  
PI Krimpen aan den IJssel 
 

 
 

 
Van: "Schippers, Monique"  
Datum: dinsdag 9 november 2021 om 12:36:13 
Aan: "  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Onderwerp: Corona communicatie update dinsdag 9 november 2021  
 
Beste VD-en, 
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2

Het Beraad van DJI stemde 8 november 2021 in met het advies van het OMT-DJI om het coronabeleid in de justitiële 

inrichtingen van DJI aan te scherpen. Aanleiding voor het advies van het OMT-DJI is de stijging van het aantal 

besmettingen in de justitiële inrichtingen. Dit heeft ziekteverzuim, een toename van het aantal bron- en 

contactonderzoeken en quarantaines voor justitiabelen tot gevolg.  

Crisisorganisatie DJI 

Door de huidige ontwikkelingen rond het coronavirus in Nederland en de invloed daarvan op onze organisatie, is 

besloten met ingang van deze week de crisisorganisatie bij DJI, in light vorm, opnieuw in te stellen.  

Intranetbericht 

Over de aanscherping van de coronamaatregelen in de justitiële inrichtingen en het opnieuw instellen van de 

crisisorganisatie DJI verschijnt later vandaag een nieuwsbericht op ons intranet met de volgende tekst: 

Coronavirus - gevolgen strengere landelijke maatregelen voor onze justitiële 
inrichtingen 

Op 2 november 2021 kondigde het demissionaire kabinet aanscherpingen aan van de landelijke 

coronamaatregelen. In dit nieuwsbericht lees je wat daar met ingang van vandaag de gevolgen van 

zijn voor de justitiële inrichtingen van DJI. Door de huidige ontwikkelingen rond het coronavirus in 

Nederland en de invloed daarvan op onze organisatie, is besloten met ingang van deze week de 

crisisorganisatie DJI opnieuw in te stellen. 

Dagelijkse gezondheidscheck 

Personeel doet op werkdagen eerst een gezondheidscheck dus voordat medewerkers naar het werk gaan. 

Bezoekers doen de gezondheidscheck voordat zij toegang krijgen tot een justitiële inrichting. De uitslag van de 

gezondheidscheck moet negatief zijn om toegang te krijgen tot het gebouw. Mensen met corona-achtige klachten 

moeten zich laten testen. 

[pdf gezondheidscheck] 

1,5 meter afstand 

Er geldt nog steeds een dringend advies om 1,5 meter afstand te houden van anderen 

Mondkapje 

Voor zowel DJI-medewerkers, justitiabelen als bezoekers van de justitiële inrichtingen geldt: op plekken waar het 

houden van 1,5 meter afstand niet mogelijk is, draagt men een niet-medisch mondkapje. 

Contactberoepen 

In de justitiële inrichtingen geldt voor alle contactberoepen dat een mondkapje moet worden gedragen als binnen 

1,5 meter zorg aan justitiabelen wordt verleend (uitgezonderd kortstondige contacten en wanneer het de 

communicatie met een justitiabele ernstig belemmert). 

Vaccinatie 

Vaccinatie is voor niemand verplicht, maar wordt wel geadviseerd. DJI biedt alle niet-gevaccineerde 

gedetineerden van 18 jaar en ouder, inclusief nieuwe inkomsten en spijtoptanten, het Moderna vaccin (COVID-19 

Vaccin Spikevax) aan. De 12 tot 18 jarigen in de justitiële jeugdinrichtingen krijgen het Pfizer vaccin aangeboden. 

Het is mogelijk dat overgebleven vaccins worden gebruikt voor personeel van DJI. Ben jij nog niet gevaccineerd 

en heb je interesse? Vraag hier dan naar bij de medische dienst op jouw locatie. 

Algemene hygiënerichtlijnen blijven belangrijk 

Het naleven van de algemene adviezen om verspreiding van het coronavirus te beperken blijft belangrijk. Dus blijf 

thuis bij klachten en laat je testen door de GGD (ook als je gevaccineerd bent), was je handen regelmatig, hoest en 

nies in je elleboog, geef anderen geen hand en ventileer goed. 

Coronatoegangsbewijs 

In de rijkspanden is er momenteel voor het personeel geen toegangsbeleid op basis van het coronatoegangsbewijs. 

Dat mag ook niet op basis van de huidige wet- en regelgeving.  

Ook aan bezoekers wordt op dit moment geen coronatoegangsbewijs gevraagd. Hierop zijn twee uitzonderingen: 

bezoekers van 13 jaar en ouder die toegang willen tot een justitiële inrichting voor bezoek aan de familiekamer of 

voor bezoek zonder toezicht. Deze bezoekers kunnen hun coronatoegangsbewijs laten zien door (op vrijwillige basis) 
hun QR-code te tonen via de CoronaCheckapp. Als dat niet mogelijk is, dient de bezoeker een papieren 

vaccinatiebewijs, herstelbewijs of een negatieve uitslag van een antigeen of PCR-test te overhandigen. Als iemand 

geen bewijs wil laten zien, gaat het bezoek niet door. 

Het is goed om te weten dat het kabinet momenteel voorbereidingen treft om het voor organisaties en bedrijven 

mogelijk te maken personeel en bezoekers te verplichten een coronatoegangsbewijs te tonen voordat iemand 

toegang krijgt tot een gebouw. 

Vanuit DJI stellen we alles in het werk om waar mogelijk aan te sluiten bij wetgeving om het werken met een QR-

code in justitiële inrichtingen mogelijk te maken. 

Meer informatie 
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Wil je meer weten over het coronavirus en de maatregelen die we bij DJI treffen? Kijk dan op onze intranetpagina 

over dit onderwerp. Daar staan ook de veelgestelde vragen met antwoorden en links naar relevante internetsites. 

Lees meer over thuiswerken bij DJI op ons intranet. 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens  

Monique 

mr. drs. M.A. Schippers 

Directeur Gevangeniswezen & Vreemdelingenbewaring 

........................................................................ 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 

PO Box 30132 | 2500 GC | Den Haag 

......................................................................... 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

I http://www.dji.nl 

......................................................................... 
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Check:

Stel de bezoeker de volgende vragen:

Verhoging of

koorts

BenauwdheidHoesten Neus-

verkoudheid

Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ?

Ben je op dit moment in isolatie 

omdat je positief getest bent op

het coronavirus (SARS-CoV-2)?

Ben je quarantaine omdat je:

- een huisgenoot of nauw contact

bent van iemand bij wie SARS-CoV-2

is vastgesteld?

- uit een gebied terugkomt met een

(zeer) hoog risico voor SARS-CoV-2

- bent gewaarschuwd door de 

coronamelder-app

Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, 

maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak
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20211111 ACTIEPUNTENLIJST NW CRISISBERAAD.xlsx

ACTIEPUNT ACTIEHOUDER / 
INBRENGER

REALISATIE 
DATUM

BEHAALD 
JA/NEE BIJZONDERHEDEN

365 Toegang tot inrichting door vrijwilligers Exodus 23-9-2021

 23-09-21 Er zal nog even gewacht moeten worden  tot er meer duidelijkheid wordt gegeven door het 
HK,  en evt op het ingelast Actieteam overleg komende dinsdag. 30-09-21 in afwachting info HK. 06-10-
21 is nog geen nw info 14-10-21 blijft nog zoals het momenteel van toepassing is. 21-10-21 
goedkeuring gegeven net als vrijwilliers van de kerk en de compagnie. 04-11-21  Er zijn twee soorten 
vrijwilligers met een pas en zonder een geautoriseerd pas voor de compagnie via bezoek 
(spreekkamer) . Dit zijn 5 medewerkers. Zonder pas komen niet binnen op bezoek. Vrijwilligers 
Exodus blijven nog steeds buiten.  wordt verzocht een instructie op papier te zetten. 11-11-21 
niets veranderd

366 voorstellen indienen m.b.t. versoepelingen inrichting allen 23-9-2021
16-09-21 alle actieteamleden (lees leidinggevenden) dienen na te denken over de komende 
versoepelingen in de inrichting en hoe hier mee om te gaan. Ideeën indienen bij . 23-09-21 
afwachten op landelijk OMT DJI-HK. 06-10-21 nog geen nw info

376 Mailing GV ) 28-10-2021

28-10-21  pakken dit op samen met 04-11-21 D&R activiteiten ruimte 
mogen gebruikt gaan worden voor de gebedsdiensten in het RIC + V010 ruimte. De multi functionele 
ruimte kan niet toegevoegd worden aan de D&R ruimte. Dit kan inhouden dat de Imam met kleinere 
groepen moet werken in de RIC ruimte dan <30 personen. 11-11-21 er is onrust bij deGV over 
ruimtes. Hoe is de s.v.z. voor wat betreft de oude IBT ruimte.

380 aankomende teamdagen 11-11-2021 11-11-21 er wordt aangegeven door  dat teamdagen doorgang kunnen hebben maar dat het wel 
aan de invulling van de dag ligt. Alles moet volgens richtlijnen RIVM

381 stand van zaken body thermometers 11-11-2021 11-11-21  geeft aan dat deze binnen zijn gekomen en verdeeld zullen worden volgens 
opgegeven schema van 

382 stand van zaken AB 3 positieven 11-11-2021 11-11-21 er zijn niet meer meldingen specifiek AB binnengekomen. Verdere acties zijn nog niet nodig.

383 rondleiding woensdag 17 nov. nieuw personeel 11-11-2021 11-11-21 rondleiding mogen doorgaan tenzij DJI anders aan gaat geven. Het zijn medewerkers welke 
de welrkvloer op gaan komen.

384 groepsgrootte GV per sectie 11-11-2021
11-11-21  er is een verzoek binnengekomen van GV) om op zondag 4 diensten te mogen doen. 
Verzoek is goedgekeurd, maar er dient wel rekening te worden gehouden met het max aantal 
personen in de ruimte en het luchten van een halfuur 

385 dagelijkse gezondheidscheck personeel 11-11-2021 11-11-21 medewerkers dienen per direct een dagelijkse gezondheids check te moeten doen, zie 
intranet HK

386 checklist bezoek 11-11-2021 11-11-21 de opgestuurde checklist van het HK dient ingezet te worden. Actie om dit te 
verspreiden en te plaatsen op intranet en beeldkrand.

387 Thuiswerken 11-11-2021 11-11-21 er dient weer aanscherping te komen op het thuiswerken (50%)
388 Aanscherping op aantallen in ruimtes 11-11-2021 11-11-21 er dient aanscherping te komen op het max. aantal mensen in ruimtes/lift
389 mail HK Corona communicatie middelen 18-11-2021
390 J211A - Harte bezoek -zie mail 18-11-2021
391 BZT en Familie BZT nog wel of geen doorgang 18-11-2021

besluit
ingezonden actiepunt

 of een ander aanwezig afdelingshoofd).

Geprint op 27‐6‐2022 1 Z.O.Z.
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Van:

Verzonden: zondag 14 november 2021 18:09

Aan:  

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp: FW: Corona communicatie update donderdag 11 november 2021 

Bijlagen: DJI - iconen corona regels versie Jeugd_je.pdf; DJI - iconen corona regels versie 

Volwassenen_u.pdf; DJI Vloerstickers-1,5M.png; DJI_opmaak 1.5 m. afstand.pdf; 

Voorraad Covid middelen DJI.xlsx; DJI_Een mondkapje is hier verplicht_A4_V2.pdf

Beste allen, 

 

Ter info en verdere uitwerking tijdens het eerst volgende actieteam overleg. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Vestigingsdirecteur 

......................................................................... 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

PI Krimpen aan den IJssel 

Van der Hoopstraat 100 l 2921 LD l Krimpen aan den IJssel 

Postbus 750 l 2920 CB l Krimpen aan den IJssel 

......................................................................... 

 

 

 

.......................................................................... 

DJI. Waar vrijheid ophoudt en weer kan beginnen 

.......................................................................... 

 
 

 

 

 

 

Namens Schippers, Monique 

Verzonden: donderdag 11 november 2021 21:44 

Aan:  
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Onderwerp: Corona communicatie update donderdag 11 november 2021  

 

Beste VD-en, 
 
Hierbij de Corona communicatie update van donderdag 11 november. 
 
Boostervaccinatie  
Binnenkort wordt landelijk gestart met boostervaccinatie om de beschermingsgraad tegen het coronavirus te 
verhogen. DJI is aangesloten bij de landelijke projectgroep van het RIVM voor de boostervaccinatie en de 
verschillende doelgroepen bij DJI zijn bij de projectleiding van het RIVM in beeld gebracht. De persconferentie van 
morgenavond van demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge kan het onderstaande proces 
nog doen veranderen. 
 
Regie bij de GGD 
De GGD is in deze fase van de campagne opdracht verstrekt om het vaccineren te organiseren in Nederland. Uit 
de <lessons learned= kiest VWS/RIVM ervoor om de uitvoering van de booster in één hand te houden. GGD'en zijn 
dus in de lead wat betreft de uitvoering. Redenen hiervoor was met name het logistieke proces, zoals het 
oproepproces, het transport en de registratie van de vaccins. De GGD start begin december 2021 met de 
boostervaccinatie.  
 
Volgorde boostervaccinatie 
Het eerst zijn mensen van 80 jaar en ouder aan de beurt, de mobiele ouderen en diegenen die in zorginstellingen 
wonen. In januari volgen mensen van 60 jaar en ouder en de zorgverleners en daarna mensen van 40 jaar en 
ouder.  
 
Uitvoering 
De landelijke projectgroep (RIVM en koepels) bereidt de uitvoering al enige tijd voor, met name in praktische zin 
en qua fasering. Door de huidige urgentie, de druk op de zorg en het oplopende aantal besmettingen, onderzoekt 
de GGD of er eerder en meer groepen kunnen worden gevaccineerd. Het uitgangspunt van het RIVM is in ieder 
geval decentrale focus, ruimte bieden als er lokaal meer mogelijk is. Huisartsen in de wijk worden ontlast en gaan 
in principe niet prikken. Zodra het kan, mogen zorginstellingen zich melden als zij zelf willen/kunnen prikken. 
Praktische afspraken hierover moeten met de GGD worden gemaakt. Hoe dit proces eruit gaat zien, werken RIVM 
en GGD nu dus nog uit. Er zullen bij de lokale GGD'en ook regionale verschillen bestaan, hebben we geleerd in de 
afgelopen periode. De ene GGD zal veel eerder en meer kunnen dan een andere. Dit heeft vooral te maken met 
de beschikbare capaciteit bij de GGD.  
 
Verschil tussen booster en derde prik 
Een boostervaccinatie is iets anders dan de zogenoemde derde prik. Een booster is een oppepper van de 
basisvaccinatie van één (Janssen) of twee prikken bij mensen (AstraZeneca, Pfizer, Moderna) bij wie de 
basisvaccinatie voldoende werkt, maar waarvan de beschermende werking is afgenomen. De zogenoemde derde 
prik is bedoeld voor mensen bij wie de normale vaccinatie niet of onvoldoende goed werkt. Die derde prik is 
aangeboden aan een selecte groep patiënten met een ernstige afweerstoornis of afweeronderdrukkende 
medicatie. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over de boosterprik is te vinden op de website van het RIVM en de website van de GGD. 
 

Bestellen communicatiemiddelen corona  

Xerox heeft nog een aantal communicatiemiddelen op voorraad, die op de DJI-locaties kunnen worden gebruikt 

om de coronamaatregelen onder de aandacht te brengen: 

- vloerstickers 1,5 meter afstand 

- een poster over de huisregels met iconen in twee maten A3 en A0. 

- een poster over 1,5 meter afstand in twee maten A3 en A0. 

- een folder over de huisregels met iconen op A5 

Zie in de bijlagen bij deze e-mail een overzicht van de hoeveelheid middelen in voorraad en de voorbeelden van 

de beschikbare materialen. 

 

Nieuwe poster beschikbaar 

Naast de al bestaande communicatiemiddelen is er nu een nieuwe poster beschikbaar in A4 formaat die kan 

worden opgehangen op plekken waar het mondkapje verplicht is omdat er geen 1,5 meter afstand kan worden 

gehouden. Voor deze poster geldt dat er geen voorraad is. Bestellen gaat volgens de bestelprocedure als 

hieronder omschreven onder 'Wat als de voorraad bij Xerox op is?' 

 

Hoe te bestellen? 

De voorraad bestaande communicatiemiddelen ligt bij onze (drukwerk)leverancier Xerox. Justitiële inrichtingen 

5.1.2.e
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kunnen deze middelen kosteloos bestellen door een e-mail te sturen naar Xerox: onder 

vermelding van het soort communicatiemiddel en het aantal gewenste aantal. Xerox verdeelt de materialen op 

volgorde van binnenkomst over de justitiële inrichtingen die een bestelling plaatsen. Het is natuurlijk ook mogelijk 

om de materialen zelf te printen in plaats van ze te bestellen bij Xerox. 

 

Wat als de voorraad bij Xerox op is? 

Op dit moment worden centraal geen materialen meer besteld door DJI. Als de hiervoor genoemde voorraad 

middelen op is, kunnen justitiële inrichtingen de middelen uiteraard nog wel bestellen, maar daaraan zijn dan 

kosten verbonden. Bestellen gaat in dat geval via onder vermelding van het 

kostenplaatsnummer. Gelijktijdig kan een e-mail met de gewenste soort en hoeveelheid communicatiemiddelen 

gestuurd worden naar naar:  

 

Gezondheidscheck voor medewerkers  

Er zijn meerdere vragen binnengekomen over de gezondheidscheck die medewerkers thuis moeten doen voordat 

zij naar het werk reizen. Die vragen gingen over quarantaine in relatie tot immuniteit. Ter toelichting op de vraag 

uit de gezondheidscheck Ben je in quarantaine omdat je...: een immune medewerker zal die vraag altijd met NEE 

kunnen beantwoorden, want een immune medewerker hoeft niet in quarantaine bij de drie genoemde situaties. 

Een niet-immune medewerker moet wel in quarantaine bij de drie genoemde situaties. Ook rees de vraag of de 

gezondheidscheck ingevuld (papier/digitaal) meegenomen moet worden naar het werk. Dat hoeft niet: het 

volstaat als medewerkers de gezondheidscheck voor vertrek naar het werk doorlopen. Als alle vragen met NEE 

beantwoord kunnen worden, kan een medewerker gewoon naar het werk. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens  

 

Monique 

 

 
mr. drs. M.A. Schippers 
Directeur Gevangeniswezen & Vreemdelingenbewaring 
........................................................................ 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Dienst Justitiële Inrichtingen 
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
PO Box 30132 | 2500 GC | Den Haag 
......................................................................... 

 
 

 

I http://www.dji.nl 
......................................................................... 
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Een mondkapje
is hier verplicht

#samentegencorona

Alleen samen krijgen we corona onder controle

lottebonenkamp
Getypte tekst
476



Artikelen

Vloerstickers 1,5 M
Poster A0 Huisregels Iconen
Poster A0 Houd 1,5 m afstand
Poster A3 Huisregels corona Iconen versie volwassenen U
Poster A3 Huisregels corona Iconen versie jeugd JE
Poster A3 Houd 1,5 m afstand
Poster A3 Huisregels corona Iconen versie volwassenen U
Poster A3 Houd 1,5 meter afstand
A5 Huisregels corona Iconen versie jeugd JE
A5 Huisregels corona Iconen versie volwassenen U
A4 Gezondheidscheck
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papier aantal

vloerlamineerfilm 147 Mu 142 ‐15 157
Acuity LED II, weerbestendig 10 10
Acuity LED II, weerbestendig 35 35
Acuity LED II, weerbestendig 20 20
Acuity LED II, weerbestendig 20 20
Acuity LED II, weerbestendig 75 75
Silk 150 gr. 200 200
Silk 150 gr. 180 ‐15 195
Silk 150 gr. 230 230
Silk 150 gr. 3228 3228
Silk 150 gr. 25 25

12‐2‐2021 Vander 
Hoeven kliniek

Totaal



Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel
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Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Coronvirus | mondkapjesplicht per 
zaterdag 6 november
Update 4 november 2021

Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt nu hard op in Nederland. Reden 
voor het kabinet om afgelopen dinsdag een persconferentie te houden.

Op de werkvloer slaat het coronavirus 
snel toe. Ook binnen onze inrichting lopen 
de corona besmettingen op. Onze 
organisatie willen wij gezond én virusvrij 
houden. Daarom geldt opnieuw een 
mondkapjesplicht per zaterdag 6 
november a.s. Vandaag worden deze op 
de afdeling uitgedeeld. Zorg ervoor dat je 
altijd je mondkapje bij je hebt en ook 
draagt.

Het naleven van de basisregels blijft 
belangrijk:

: Was regelmatig je handen

: Nies en hoest in je elleboog

: 1,5 meter blijft een veilige afstand. 
Bescherm jezelf en anderen. 

: Heb je klachten? Geef dit direct door 
aan een medewerkers en laat je direct 
testen op corona. Ook als je al 
gevaccineerd bent.



Coronvirus | mondkapjesplicht per 
zaterdag 6 november
Update 4 november 2021

Regels naleven

Het is onze taak en verantwoordelijkheid 
om de geldende regels na te leven. Bij 
weigering of het niet naleven van de regels 
heeft dit gevolgen: u krijgt een rapport 
aangezegd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het coronavirus en 
de maatregelen die we bij DJI treffen? Via 
de Kabelkrant houden wij u op de hoogte en 
zijn er op de afdeling folders over dit 
onderwerp.





Deels opstarten 
avondbezoek

Eerder informeerden wij u dat de 
mogelijkheid om avondbezoek te 
ontvangen op de dinsdag en woensdag 
ingetrokken wordt tot 1 oktober a.s. 

In oktober zullen wij het avondbezoek 
weer aabieden. Echter niet iedere week, 
maar om de week, te beginnen per 5 
oktober a.s. Dit zal voor een periode van 
6 maanden worden ingezet. Het personeel 
op de afdeling is hiervan op de hoogte.

Reden besluit

Door knelpunten in de bezetting bij het 
personeel hebben wij helaas eerder de 
keuze moeten maken om tijdelijk met 
het avondbezoek te stoppen. Het 
avondprogramma voor de afdelingen 
A, B, C, D, F en J is in die periode wel 
gewoon doorgegaan. De bezetting voor 
de komende periode ziet er inmiddels 
beter uit. Om die reden kunnen wij 
weer bezoek aanbieden in de 
avonduren.



Video | Steffie vaccinatie
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Coronamaatregelen op een rij 1 van 4 

: Groepsgrootte 30 per sectie, zolang de 1,5 meter afstand toegepast wordt.

: Inkomstenprocedure - De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van 
gedetineerden (GW/VB) is 5 dagen. Na die 5 dagen wordt de gedetineerde 
getest. Valt de 5e dag in het weekend, dan zal de test maandag afgenomen 
worden. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde geplaatst worden op een 
afdeling en mag dan deelnemen aan het dagprogramma.

: Kort durend / langdurend re-integratie verlof voor gedetineerden (GW/VB): 
bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een 
identiteitsbewijs. Bij terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, 
maar wordt er getest op de 3e en 5e dag met een antigeen sneltest. Werkt een 
gedetineerde daar niet aan mee of is de testuitslag positief, dan gaat hij in 
quarantaine.



Coronamaatregelen op een rij 2 van 4 

: Bezoek zonder toezicht (BZT) - Gedetineerden die langer dan zes maanden 
aaneengesloten in detentie zitten en aantoonbaar een duurzame relatie hebben, 
mogen weer BZT ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 
en 5 3 met uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de 
maandag) door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de 
arbeid of een andere activiteit vertrekt). Bij weigering van een testafname of bij 
een positieve testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. Wel dient de 
bezoeker vooraf een van de volgende bewijzen te overleggen: een negatieve 
PCR-test van maximaal 48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 24 uur oud 
(dus geen zelftest van de supermarkt of drogist) op naam mét voorletters en 
geboortedatum.  



Coronamaatregelen op een rij 3 van 4 

: Familie BZT 3 De gedetineerde wordt getest na het BZT op dag 3 en 5 3 met 
uitzondering van zaterdag en zondag. De test schuift door naar de maandag) 
door de medische dienst met de antigeensneltest (voordat u naar de arbeid of 
een andere activiteit vertrekt). Bij weigering van een testafname of bij een 
positieve testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker dient een 
van de volgende bewijzen te overleggen: een negatieve PCR-test van maximaal 
48 uur oud of antigeensneltest van maximaal 24 uur oud (dus geen zelftest van 
de supermarkt of drogist) op naam mét voorletters en geboortedatum; of 
vaccinatiebewijs; of herstelbewijs.



Coronamaatregelen op een rij 4 van 4 

: Quarantaine na bezoek kinderen | Een gedetineerde die deelneemt aan een 
ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, dient aan de volgende 
voorwaarden te voldoen:

� Na 3 én 5 dagen wordt de gedetineerde getest met een antigeensneltest 
door de medische dienst.

� Als de ingekomen gedetineerde niet wil meewerken aan de antigeensneltest 
of om andere redenen de test niet kan worden afgenomen, dan geldt voor 
onverkort de quarantaine periode van 8 dagen.

� Als er geen medische dienst is op de testdag, dan wordt de test op de 
eerstvolgende werkdag van de medische dienst afgenomen. Tot die tijd 
verblijft de gedetineerde in quarantaine.



Bezoek
maximaal 4 personen per bezoekmoment

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Video | introductie justitiabelen in detentie
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Basistraining Re-
integratie Aan de Bak!

Deze training biedt u de mogelijkheid 
om te werken aan uw leven na 
vrijlating. Zodat u goed voorbereid 
weer vrij komt. 

Wat is belangrijk voor uw re-
integratie? Misschien wilt u in de 
toekomst geen schulden meer hebben. 
Of meer kans maken op een betaalde 
baan. Wat kunt u doen om deze doelen 
te behalen? Wie of wat kan u hierbij 
tegenhouden? En wie of wat kan u 
hierbij helpen? 

Met al deze vragen gaat u tijdens deze 
training aan de slag.

Er zijn 6 bijeenkomsten waarin onder 
andere een succesvolle terugkeer naar 
de samenleving en de aanpak hiervan 
deel uitmaken. 

Vraag het aan de re-integratie trainer, 
uw mentor of casemanager.



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.

t/m 30-11-2021 op de 
Kabelkrant



Video | Wet S&B
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Video | SOS
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Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



20211118 ACTIEPUNTENLIJST NW CRISISBERAAD.xlsx

ACTIEPUNT ACTIEHOUDER / 
INBRENGER

REALISATIE 
DATUM

BEHAALD 
JA/NEE BIJZONDERHEDEN

366 voorstellen indienen m.b.t. versoepelingen inrichting allen 23-9-2021
16-09-21 alle actieteamleden (lees leidinggevenden) dienen na te denken over de komende 
versoepelingen in de inrichting en hoe hier mee om te gaan. Ideeën indienen bij . 23-09-21 
afwachten op landelijk OMT DJI-HK. 06-10-21 nog geen nw info

380
aankomende teamdagen

11-11-2021
11-11-21 er wordt aangegeven door dat teamdagen doorgang kunnen hebben maar dat het wel 
aan de invulling van de dag ligt. Alles moet volgens richtlijnen RIVM 18-11-21 ligt aan de invulling en 
ichtlijnen buiten.

390 J211A - Harte bezoek -zie mail 18-11-2021 18-11-2021 bij echte nut en noodzaak, ja bezoeker kan en mag naar binnen in afstemming met VD 

391 BZT en Familie BZT nog wel of geen doorgang 18-11-2021 18-11-2021  QR code, VoPo medewerker dienen te worden geinformeerd door LG 
392 Booster vaccinaties HK 18-11-2021 18-11-2021 zal aangestuurd gaan worden vanuit HK, afwachten maar

besluit
ingezonden actiepunt

 of een ander aanwezig afdelingshoofd).

Geprint op 27‐6‐2022 1 Z.O.Z.
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Van:

Verzonden: dinsdag 23 november 2021 16:52

Aan: _KAILD DYS Actieteam; _KAILD DYS Directie

Onderwerp: FW: Corona communicatie update dinsdag 23 november 2021 

Urgentie: Hoog

Beste allen, 

 

Ter info en verdere bespreking en uitvoering tijdens het actieteamoverleg van a.s. donderdag. 

Let wel: de in geel gearceerde tekst gaat per omgaan de in. 

Voor wat betreft het testen door de organisatie (met antigeentest) lijkt me goed hiervoor z.s.m. een plan van 

aanpak klaar te hebben en dit te bespreken. 

@Graag de directeur van de dag of actieteamlid  dit morgenochtend (24-11) vermelden in de 

dagopening van 09.00 uur. Dank! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Vestigingsdirecteur 

......................................................................... 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

PI Krimpen aan den IJssel 

Van der Hoopstraat 100 l 2921 LD l Krimpen aan den IJssel 

Postbus 750 l 2920 CB l Krimpen aan den IJssel 

......................................................................... 

 

 

 

.......................................................................... 

DJI. Waar vrijheid ophoudt en weer kan beginnen 

.......................................................................... 

 
 

 

 

 

 

 Namens Schippers, Monique 

Verzonden: dinsdag 23 november 2021 15:45 

Aan:  

 

 

 

  

 

 

 

 

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

lottebonenkamp
Getypte tekst
480



2

  

Onderwerp: Corona communicatie update dinsdag 23 november 2021  

 

Beste VD-en, 
 
Hierbij de Corona communicatie update van dinsdag 23 november 2021. 
 
 
Wijziging quarantainebeleid immune medewerkers met positief geteste huisgenoot 

Er zijn veel vragen over het onderwerp 'quarantainebeleid immune medewerkers met een positief geteste 
huisgenoot'. Vorige week meldden we via de lijncommunicatie dat dit quarantainebeleid onveranderd bleef 
vanwege de niet veranderde RIVM-richtlijnen voor zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen. Echter, het RIVM 
heeft de richtlijnen met ingang van 19 november 2021 alsnog gewijzigd. Het beleid van DJI verandert 
dientengevolge ook en luidt met ingang van vandaag: alle immune medewerkers met een positief geteste 
huisgenoot mogen niet naar het werk komen en moeten thuis in quarantaine. Dit geldt dus zowel voor 
medewerkers van het hoofdkantoor en de landelijke diensten als medewerkers in de justitiële inrichtingen. 
 
Testen 

Op dag 5 nadat de huisgenoot positief is getest, laat de immune medewerker zich testen met de PCR- of 
antigeensneltest. Als de uitslag negatief is, mag de medewerker uit quarantaine.  
De medewerkers die thuis kunnen werken blijven in ieder geval t/m dag 10 thuiswerken. Medewerkers die niet 
thuis kunnen werken, mogen weer werken als zij t/m dag 10 continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR 
dragen.  
Medewerkers die minder dan 8 weken geleden zelf een corona infectie hebben doorgemaakt hoeven zich op dag 5 
niet te laten testen, tenzij zij klachten hebben. 
 
Uitzondering 

Bij uitzondering mogen immune medewerkers met een positief geteste huisgenoot die met justitiabelen werken 

tijdens de quarantaineperiode wél werken, maar alleen onder de volgende voorwaarden: 

a. de inzet van de betreffende medewerker is noodzakelijk om de continuïteit van de bedrijfsvoering te 

garanderen; 

b. de immune medewerker draagt tot en met dag 10 een chirurgisch mondneusmasker type IIR en houdt zoveel 

mogelijk 1,5 meter afstand van justitiabelen en collega's; 

c. de immune medewerker heeft géén klachten; 

d. de immune medewerker laat zich testen op dag 0 (antigeensneltest of zelftest), dag 3 (antigeensneltest of 

zelftest) en dag 5 (antigeensneltest). 

 

Deze beleidswijziging wordt op korte termijn verwerkt in de Q&A voor medewerkers en het protocol bron- en 

contactonderzoek. 
 

Justitiële inrichtingen krijgen mogelijkheid medewerkers te testen met antigeensneltest 

Het Beraad van DJI heeft besloten justitiële instellingen de mogelijkheid te geven zelf een antigeensneltest te 
verrichten bij medewerkers met milde klachten en zonder koorts (temperatuur  
 
De aanleiding voor dit besluit is het feit dat medewerkers met klachten niet overal dezelfde dag nog getest 
kunnen worden, doordat de GGD'en momenteel de maximale testcapaciteit hebben bereikt en zij DJI 
medewerkers op de meeste locaties geen voorrang verlenen. Dit beïnvloedt de inzetbaarheid van ons personeel. 
Het RIVM is geraadpleegd en heeft met deze werkwijze ingestemd.  

 

Hoe dit te organiseren? 
De directeur bepaalt of en hoe hij/zij het afnemen van antigeensneltesten bij medewerkers wil organiseren. De 
eindverantwoordelijkheid van het testen moet bij een arts liggen. In de praktijk betekent dit dat de arts zich ervan 
moet vergewissen dat de testen correct worden uitgevoerd, dus dat de uitvoerders getraind zijn door de medische 
dienst of de GGD en dat de positieve uitslagen gemeld worden bij de GGD. Het testen wordt bij voorkeur niet door 
de medische dienst uitgevoerd. 

 

Medewerkers met een negatieve uitslag 

Medewerkers met een negatieve testuitslag zijn direct inzetbaar en dragen een chirurgisch mondneusmasker 
zolang de klachten aanhouden. Afhankelijk van de ontwikkeling van de klachten kan worden overwogen de test 
zelf te herhalen in de justitiële instelling of bij de GGD.  
 

Medewerkers met een positieve uitslag 

Medewerkers met een positieve testuitslag moeten thuis in isolatie. Het is niet noodzakelijk om de uitslag te laten 
bevestigen door de GGD. De positief voorspellende waarde van de antigeensneltest is in de huidige situatie hoog. 
Ongevaccineerden wordt geadviseerd de test alleen te laten herhalen bij de GGD voor het verkrijgen van een 
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herstelbewijs als onduidelijk is of de melding van de medische dienst wel goed in het GGD-systeem wordt 
verwerkt. 

 

Hartelijke groet, 
Mede namens  
 
Monique 
 

 
mr. drs. M.A. Schippers 
Directeur Gevangeniswezen & Vreemdelingenbewaring 
........................................................................ 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Dienst Justitiële Inrichtingen 
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
PO Box 30132 | 2500 GC | Den Haag 
......................................................................... 

 
 

 
I http://www.dji.nl 
......................................................................... 
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20211125 ACTIEPUNTENLIJST NW CRISISBERAAD.xlsx

ACTIEPUNT ACTIEHOUDER / 
INBRENGER

REALISATIE 
DATUM

BEHAALD 
JA/NEE BIJZONDERHEDEN

392 Booster vaccinaties HK 18-11-2021 18-11-21 zal aangestuurd gaan worden vanuit HK, afwachten. 25-11-21 werkinstructie is binnen 
gekomen bij Hoofd Zorg.

393 testen bij milde klachten 25-11-2021 Er zal en advies komen m.b.t. testen in portocabin voor medew. met milde klachten.

besluit
ingezonden actiepunt

 of een ander aanwezig afdelingshoofd).

Geprint op 27‐6‐2022 1 Z.O.Z.
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Kabelkrant

Disclaimer
De redactie heeft in alle zorgvuldigheid de Digitale TV 
ontwikkeld  als het gaat om het geven van 
betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet 
garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig 
en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie geen 
rechten worden ontleend. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel

lottebonenkamp
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Respect: Discrimineer mensen niet, 
ga voorzichtig om met uw spullen en 
die van anderen en gebruik geen/ 
dreig niet met geweld.

Openheid: Bespreek problemen en 
probeer dit eerst onderling op te 
lossen. Komt u er samen niet uit, 
vraag dan het personeel van de 
inrichting om te bemiddelen.

Betrouwbaarheid: Houdt u aan de 
afspraken, de beloftes, de regels die 
gemaakt zijn en gelden in de 
inrichting. Maak geen misbruik van 
uw vrijheden en toon 
verantwoordelijkheid. 

Gedragsregels

 Als u zich niet aan de 
gedragsregels houdt, kan dit tot 
een rapport leiden. Dit kan tot 
straf leiden, maar ook gevolgen 
hebben voor uw regime 
(basis/plus). 



Coronvirus | mondkapjesplicht per 
zaterdag 6 november
Update 4 november 2021

Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt nu hard op in Nederland. Reden 
voor het kabinet om afgelopen dinsdag een persconferentie te houden.

Op de werkvloer slaat het coronavirus 
snel toe. Ook binnen onze inrichting lopen 
de corona besmettingen op. Onze 
organisatie willen wij gezond én virusvrij 
houden. Daarom geldt opnieuw een 
mondkapjesplicht per zaterdag 6 
november a.s. Vandaag worden deze op 
de afdeling uitgedeeld. Zorg ervoor dat je 
altijd je mondkapje bij je hebt en ook 
draagt.

Het naleven van de basisregels blijft 
belangrijk:

: Was regelmatig je handen

: Nies en hoest in je elleboog

: 1,5 meter blijft een veilige afstand. 
Bescherm jezelf en anderen. 

: Heb je klachten? Geef dit direct door 
aan een medewerkers en laat je direct 
testen op corona. Ook als je al 
gevaccineerd bent.



Coronvirus | mondkapjesplicht per 
zaterdag 6 november
Update 4 november 2021

Regels naleven

Het is onze taak en verantwoordelijkheid 
om de geldende regels na te leven. Bij 
weigering of het niet naleven van de regels 
heeft dit gevolgen: u krijgt een rapport 
aangezegd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het coronavirus en 
de maatregelen die we bij DJI treffen? Via 
de Kabelkrant houden wij u op de hoogte en 
zijn er op de afdeling folders over dit 
onderwerp.





Testen op Covid319
Wanneer antigeensneltest?

De antigeensneltest wordt gebruikt in de onderstaande situaties:

1. Nieuwe inkomst 3 dag 5

2. Na lang verlof 3 dag 5

3. Na ouder-kind-activiteit 3 dag 3

4. Na bezoek familiekamer 3 dag 3

5. Na bezoek zonder toezicht 3 dag 3

6. Na kort verlof 3 dag 3

7. Bij bron- en contactonderzoek zonder klachten 3 direcct en dag 5

8. Bij coronagerelateerde klachten: als de antigeensneltest negatief is, dan 
testen met PCR-test. 

Let op: Bij weigering van een testafname of bij een positieve testuitslag gaat de 
gedetineerde in quarantaine. Op zaterdag en zondag wordt er niet getest. De test 
schuift door naar de maandag.



Testen op Covid319
Wanneer PCR-test?

De PCR-test wordt gebruikt in de onderstaande situaties:

1. Uitzetting conform de eisen bij uitzetting naar het buitenland.

2. Bij coronagerelateerde klachten en als de antigeensneltest negatief is.

Let op: 

: Bij weigering van een testafname of bij een positieve testuitslag gaat de 
gedetineerde in quarantaine.

: Op zaterdag en zondag wordt er niet getest. De test schuift door naar de 
maandag.



Video | Steffie vaccinatie

G:\KAILD Krimpen digitaal\Kabelkrant_Saida\Filmpjes 
Kabelkrant\2021-04-29_Kabelkrant Steffie vaccinatie.mp4



Deels opstarten 
avondbezoek

Eerder informeerden wij u dat de 
mogelijkheid om avondbezoek te 
ontvangen op de dinsdag en woensdag 
ingetrokken wordt tot 1 oktober a.s. 

In oktober zullen wij het avondbezoek 
weer aabieden. Echter niet iedere week, 
maar om de week, te beginnen per 5 
oktober a.s. Dit zal voor een periode van 
6 maanden worden ingezet. Het personeel 
op de afdeling is hiervan op de hoogte.

Reden besluit

Door knelpunten in de bezetting bij het 
personeel hebben wij helaas eerder de 
keuze moeten maken om tijdelijk met 
het avondbezoek te stoppen. Het 
avondprogramma voor de afdelingen 
A, B, C, D, F en J is in die periode wel 
gewoon doorgegaan. De bezetting voor 
de komende periode ziet er inmiddels 
beter uit. Om die reden kunnen wij 
weer bezoek aanbieden in de 
avonduren.



Bezoek
maximaal 4 personen per bezoekmoment

Enkel de volgende samenstellingen van bezoek zijn toegestaan:

• 1 volwassenen + 3 kinderen jonger dan 13 jaar

• 2 volwassenen + 2 kinderen jonger dan 13 jaar

Onderstaande samenstellingen zijn niet toegestaan:

• 3 volwassenen + 1 kind

• 4 volwassenen



Videobellen
Het videobellen vindt plaats op de bezoekzaal door middel van een laptop. Van te 
voren moet aangegeven worden wanneer en met wie u gaat videobellen.

Gegevens contactpersoon

Contactpersonen kunnen doorgegeven 
worden aan de PIW9er. U dient daarbij 
de voornaam, de achternaam, de 
geboortedatum en het e-mailadres van 
degene door te geven met wie u gaat 
videobellen.

Bezoekuur

Er zijn per bezoekuur 4 plaatsen 
beschikbaar. De regels zijn hetzelfde als 
met normaal bezoek. Het bezoek duurt 
maximaal een uur. Het bezoek kan, als 
dat nodig is vanwege ongepast gedrag, 
afgebroken worden.



Klacht of grief?
Per 1 januari 2021 bestaat de mogelijk om een grief in te dienen.
Wij zien in de klaagschriften dat het verschil tussen een klacht en een grief niet 
altijd duidelijk is.

Bij een klacht klaag je over een 
beslissing van de directeur en/of 
schending van de zorgplicht. Je vraagt 
de beklagcommissie om een 
inhoudelijke behandeling.

Bij een grief vraag je om een 
bemiddeling door de weekcommissaris 
en iemand van de inrichting. Bij een 
grief ligt je bedoeling nadrukkelijk op 
het oplossen van het geschil.



Nieuwe loonregeling
Per 1 juli 2021 is de nieuwe loonregeling gedetineerden landelijk in 
werking getreden. Voor PI Krimpen gaat deze regeling per 12 juli a.s. in. 

Er zijn 3 items geheel anders dan in de vorige loontabel namelijk:

: Het wachtgeld is vervangen door leefgeld: was 100% en wordt 80% 
van het basisloon.

: De religieuze bijeenkomst/ gebedsdienst was 100% wordt 0%.

: Het basisloon is per 1 mei verhoogd van ¬ 0,76 naar ¬ 0,90 per uur.

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers op de werkzaal.



Huisregels inzien

Op de teamkamer van uw afdeling en in de bibliotheek kunt u de huisregels van de 
PI Krimpen aan den IJssel opvragen.



Vonnissen en beschikkingen

De afdeling bevolkingsadministratie voorziet in informatie over vonnissen en 
beschikkingen van de rechtbank. 

Voor vragen kunt u een sprekersbriefje invullen.



Afdeling 
Detentie & Re-integratie

 De afdeling Detentie en Re-integratie 
(D&R) behandelt en geeft advies 
omtrent materiële hulpvraagstukken, 
zoals verzoeken tot strafonderbreking, 
tijdelijk verlaten van de inrichting, 
overplaatsing, verlofaanvragen. 

Toewijzing casemanager
Bij binnenkomst in de inrichting, 
krijgt u een casemanager 
toegewezen. De casemanager gaat 
met u na of er zaken zijn, die zowel 
tijdens als na uw detentie moeten 
worden geregeld. U kunt hierbij 
denken aan zaken die betrekking 
hebben op uw woning, vaste lasten, 
schulden, inkomen en 
identiteitsbewijs, bijzondere zorg na 
detentie. 

Mijn re-integratiemap 
Informatie vindt u in uw Mijn re-
integratiemap. Voor vragen kunt u 
terecht bij uw casemanager op de 
afdeling tijdens het spreekuur. U kunt 
ook het sprekersbriefje invullen.



Video | introductie justitiabelen in detentie

G:\KAILD Krimpen digitaal\Kabelkrant_Saida\Filmpjes 
Kabelkrant\2021-07-01-introductie justitiabelen in detentie.mp4



Basistraining Re-
integratie Aan de Bak!

Deze training biedt u de mogelijkheid 
om te werken aan uw leven na 
vrijlating. Zodat u goed voorbereid 
weer vrij komt. 

Wat is belangrijk voor uw re-
integratie? Misschien wilt u in de 
toekomst geen schulden meer hebben. 
Of meer kans maken op een betaalde 
baan. Wat kunt u doen om deze doelen 
te behalen? Wie of wat kan u hierbij 
tegenhouden? En wie of wat kan u 
hierbij helpen? 

Met al deze vragen gaat u tijdens deze 
training aan de slag.

Er zijn 6 bijeenkomsten waarin onder 
andere een succesvolle terugkeer naar 
de samenleving en de aanpak hiervan 
deel uitmaken. 

Vraag het aan de re-integratie trainer, 
uw mentor of casemanager.



Wet Straffen & Beschermen
Per 1 juli 2021 (was 1 mei 2021) is de Wet Straffen en Beschermen van toepassing. 
Dit is relevant voor:

: Afgestrafte gedetineerden waarbij de straf doorloopt na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die in hoger beroep zijn;

: Gedetineerden in een HvB die mogelijk een straf krijgen opgelegd na 1 juli 2021;

: Gedetineerden die regelmatig recidiveren.

Er is een informatieblad dat u rustig na kunt lezen. Deze vindt u op de gebruikelijke 
plekken. Bij vragen kunt u bij uw mentor of casemanager terecht.



Video | Wet S&B

G:\KAILD Krimpen digitaal\Kabelkrant_Saida\Filmpjes 
Kabelkrant\Wet Straffen en Beschermen.mp4



Video | SOS

G:\KAILD Krimpen digitaal\Kabelkrant_Saida\Filmpjes 
Kabelkrant\2021-11-17_SOS Kabelkrant - PI Krimpen.mp4



Mist u informatie?
Geef dit door/ vraag hiernaar op de teamkamer.



Van:

Verzonden: vrijdag 26 november 2021 13:04

Aan: _KAILD DYS Actieteam; _KAILD DYS Directie

Onderwerp: FW: Corona communicatie update vrijdag 26 november 2021 

Bijlagen: Protocol BCO (25 november 2021).pdf; Schema inzet en testen medewerkers met 

positief getest contact (25 november 2021).pdf; werkinstructie boosterprik (24 

november 2021).pdf

Urgentie: Hoog

Beste allen, 

 

Ter info en verdere verwerking, verspreiding en bespreking tijdens het eerst volgende actieteam overleg. 

Dank! 

 

NB: in de bijlage een handig schema over de inzet en het testen van positief getest contact 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Vestigingsdirecteur 

......................................................................... 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

PI Krimpen aan den IJssel 

Van der Hoopstraat 100 l 2921 LD l Krimpen aan den IJssel 

Postbus 750 l 2920 CB l Krimpen aan den IJssel 

......................................................................... 

 

 

 

 

DJI. Waar vrijheid ophoudt en weer kan beginnen 

.......................................................................... 

 
 

 

 

 

 

 Namens Schippers, Monique 

Verzonden: vrijdag 26 november 2021 12:37 

Aan:  

 

 

 

  

  

Onderwerp: Corona communicatie update vrijdag 26 november 2021  

Urgentie: Hoog 
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Beste VD-en, 

 

Protocol bron- en contactonderzoek (BCO) 

Het protocol BCO is aangepast aan het beleid dat op 23 november 2021 via de lijncommunicatie werd verspreid. 

Voor de duidelijkheid is het geldende beleid voor het testen en de inzet van medewerkers met een positief contact 

in een schema vervat. Het protocol BCO en het schema zijn als bijlagen bij deze lijncommunicatie gevoegd en 

worden op intranet publiceerd. 

Het protocol beleid medewerkers met COVID-19 of positief getest contact komt hiermee te vervallen. 

 

Q&A voor medewerkers 
Het OMT-DJI werkt momenteel aan het actualiseren van de Q&A voor medewerkers. Zodra de herziene versie van 

de Q&A beschikbaar is, wordt deze verspreid via lijncommunicatie en gepubliceerd op ons intranet. 

 

Communicatie over boosterprik 

Informatie over de boosterprik die bij DJI wordt gegeven, stuurt het NIFP rechtstreeks naar de contactpersonen 

vaccinatie op de DJI-locaties. Besloten is dat diezelfde informatie vanaf nu wordt verspreid via de corona-

lijncommunicatie. Er is met ingang van 24 november 2021 een werkinstructie boostercampagne DJI beschikbaar, 

zie de bijlage bij deze lijncommunicatie. 

 

 

Hartelijke groet, 

mede namens  

Monique 

mr. drs. M.A. Schippers 
Directeur Gevangeniswezen & Vreemdelingenbewaring 
........................................................................ 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Dienst Justitiële Inrichtingen 
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
PO Box 30132 | 2500 GC | Den Haag 
......................................................................... 

 
 

 

I http://www.dji.nl 
......................................................................... 
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Protocol 

COVID-19 Bron- en contactonderzoek in  

justitiële inrichtingen 

 

 

25-11-2021 

  

DJI doet er alles aan om te voorkomen dat medewerkers en justitiabelen besmet raken met het coronavirus in een justitiële inrichting.   

Een justitiële inrichting is een bijzondere omgeving, waar medewerkers en justitiabelen langdurig samen in dezelfde ruimtes verblijven. 

Dit betekent dat het coronavirus zich snel kan verspreiden. Het is daarom belangrijk dat de landelijke maatregelen goed worden gevolgd, 

zoals regelmatig handen wassen, hoesthygiëne, 1,5 meter afstand houden en goed ventileren. Daarnaast moeten klachten die passen bij 

COVID-19 snel worden herkend en medewerkers en justitiabelen met klachten direct worden getest. Wordt er COVID-19 bij een 

medewerker of justitiabele vastgesteld, dan wordt er bron- en contactonderzoek (BCO) gedaan. Dit protocol is bedoeld als leidraad bij het 

uitvoeren van het BCO. Het BCO vindt altijd plaats in samenwerking met de GGD.  

 

Wanneer moet je aan COVID-19 denken en testen?  
Een persoon wordt verdacht van COVID-19 en moet zich laten testen bij één of meerdere van onderstaande klachten: 

a. verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) 

b. (licht) hoesten 

c. benauwdheid 

d. verhoging of koorts 

e. plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

 

Bij één of meer van onderstaande klachten is er reden om te testen bij contacten en kan er bij iedereen reden zijn om te testen: 

f. algehele malaise 

g. hoofdpijn 

h. spierpijn 

i. pijn achter de ogen 

j. vermoeidheid en verminderde eetlust 

 

Minder voorkomende klachten bij COVID-19 zijn: 

k. koude rillingen     q.    buikpijn 

l. algehele pijnklachten    r.    diarree 

m. pijn bij de ademhaling    s.    misselijkheid, overgeven 

n. duizeligheid     t.    oogontsteking 

o. schorre stem     u.    verschillende huidafwijkingen 

p. prikkelbaarheid/verwardheid/ delier 

lottebonenkamp
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Wat is het doel van bron- en contactonderzoek (BCO)? 
Het doel van bron- en contactonderzoek (BCO) rond een positief getest persoon, de zogenaamde index, is: 

1. De persoon, de zogenaamde bron, opsporen die de besmetting bij de index heeft veroorzaakt. Dit betekent navragen bij de index waar 

hij/zij denkt de besmetting te hebben opgelopen. 

2. De personen, de zogenaamde contacten, identificeren die mogelijk besmet zijn geraakt door contact met een positief getest persoon in 

de periode dat de persoon (vermoedelijk) besmettelijk was en hen te wijzen op de maatregelen die moeten worden genomen om 

verdere verspreiding te voorkomen.  

De kans om besmet te raken is het grootst bij de personen die intensief (op korte afstand) en/of langdurig contact hadden met de positief 

geteste persoon. Contact in een kleine, niet geventileerde ruimte, vergroot de kans op een besmetting.  

 

Welke categorieën contacten kan men onderscheiden? 
Er worden drie categorieën contacten onderscheiden op grond van de intensiteit van het  contact met de besmette persoon.     

zie  lci.rivm.nl/COVID-19-bco: 

 Categorie 1*: huisgenoten en celgenoten. 

 Categorie 2*: overige nauwe contacten. Dit zijn contacten die cumulatief langer dan 15 minuten (binnen 24 uur) op minder dan 1,5 meter 

afstand contact hadden met de index tijdens zijn/haar besmettelijke periode. Nauwe contacten zijn ook personen met een hoogrisico 

blootstelling (bijvoorbeeld hoesten en spugen in het gezicht of direct fysiek contact).  

 Categorie 3*: niet-nauwe contacten. Dit zijn contacten die: 

o langer dan 15 minuten contact hadden met de index op meer dan 1,5 meter afstand 

o minder dan 15 minuten contact hadden met de index op minder dan 1,5 meter afstand, waarbij geen sprake was van een hoogrisico 

blootstelling. 

 

*Zorgmedewerkers die beschermd contact hebben gehad met een positief getest persoon worden niet als contact beschouwd en niet 

meegenomen in het bron- en contactonderzoek. 

 

Wanneer wordt een persoon als immuun beschouwd? 
Het beleid bij iemand die contact heeft gehad met een besmet persoon wordt medebepaald door de immuunstatus van deze persoon.   

Een persoon wordt als immuun beschouwd wanneer hij/zij:  

 meer dan 14 dagen geleden de vaccinatieserie heeft afgerond*  

 meer dan 28 dagen geleden het Janssen-vaccin heeft ontvangen 

 COVID-19 heeft doorgemaakt en 1 vaccinatie heeft ontvangen* 

 minder dan 6 maanden geleden* COVID-19 heeft doorgemaakt  

 

* Dit geldt in het kader van BCO ook voor personen met een ernstig verminderde weerstand.  

 

Wat is de rol van de GGD bij het BCO? 
De GGD heeft de wettelijke plicht om het BCO uit te voeren bij een melding van COVID-19 (Wet publieke gezondheid). Een arts heeft de wettelijke 

plicht om een patiënt met COVID-19 bij de GGD te melden. Voor het kunnen starten van het BCO is het belangrijk dat de GGD wordt geïnformeerd 

wanneer een medewerker of justitiabele in een justitiële inrichting positief is getest. De GGD voert in principe het contactonderzoek uit bij 

contacten buiten de justitiële inrichting, zoals bijvoorbeeld bij de huisgenoten van medewerkers of een advocaat van een justitiabele. Om deze 

taak te kunnen uitvoeren, moet de justitiële inrichting de contactgegevens van deze personen doorgeven aan de GGD. De justitiële inrichting voert 

het contactonderzoek uit bij personen in de inrichting. De GGD delegeert hiermee een deel van het BCO aan de justitiële inrichting, maar blijft wel 

eindverantwoordelijk. De GGD kan bij het BCO adviseren wie in welke categorie valt en welke informatie moet worden gedeeld met de contacten. 

 

Wanneer krijgt een besmet persoon klachten? 
Niet iedereen krijgt klachten na een besmetting. Als iemand wel klachten krijgt, dan ontstaan deze 2 tot 14 dagen na de besmetting. In 99% van de 

gevallen ontstaan de klachten binnen 10 dagen en gemiddeld na 5-6 dagen.   

 

Wanneer is een positief getest persoon besmettelijk? 
Bij een persoon met klachten (symptomatische infecties) begint de besmettelijke periode 2 dagen voor de start van de klachten. De besmettelijke 

periode eindigt minimaal 7 dagen na de start van de symptomen én als de persoon tevens 24 uur klachtenvrij is.  

Bij personen zonder klachten (asymptomatische infecties) begint de besmettelijke periode op de testdatum en eindigt 5 dagen na de testafname.  

 

Een medewerker of justitiabele is positief getest. Wat doe je?  
Organisatie 

1. Een positief geteste medewerker of justitiabele moet direct in isolatie, ook als hij/zij geen klachten heeft en ongeacht zijn/haar immuunstatus. 

2. Leg vast bij wie een positief geteste medewerker zich direct kan melden als hij/zij positief is getest, ook buiten kantooruren.  

https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco


3. Leg vast wie verantwoordelijk is voor het direct contact opnemen met de besmette medewerker of justitiabele om zijn/haar activiteiten in de 

justitiële inrichting in de besmettelijke periode door te nemen en de contacten te identificeren. Dit kan de leidinggevende (van dienst) of het 

afdelingshoofd zijn. Bij voorkeur worden de contacten al bij een verdenking op COVID-19 in beeld gebracht. 

4. Leg vast wie positieve uitslagen van een COVID-19 test direct meldt bij de regionale GGD. Voor justitiabelen is dit de taak van de medische 

dienst. Voor medewerkers is dit afhankelijk van de persoon/organisatie onder wiens verantwoordelijkheid de test plaatsvindt. 

5. Zet een vast team in voor de analyse van het gesprek met de besmette medewerker of justitiabele. Dit team bestaat bij voorkeur uit het (plv.) 

hoofd zorg, een arts en een preventiemedewerker aangevuld met de persoon die het gesprek heeft gevoerd met de besmette persoon. 

6. Bespreek met een vast team direct na de analyse van de contacten welke acties direct noodzakelijk zijn en wie die acties uitvoert en 

communiceert. Dit team bestaat bij voorkeur uit het afdelingshoofd van de betrokken afdeling, het (plv.) hoofd zorg, een arts, een 

preventiemedewerker, een directielid en een vertegenwoordiger van het actieteam. 

7. De GGD voert het BCO-gesprek met een positief geteste medewerker voor de contacten buiten de justitiële inrichting. Informatie over de 

isolatie, quarantaine en inzetbaarheid van medewerkers is te vinden in de Q&A voor medewerkers op intranet.  

8. Bij drie of meer gerelateerde besmettingen is er sprake van een uitbraak en moet de GGD ondersteuning bieden bij het BCO en het testen in 

de justitiële inrichting. 

9. Er wordt een tijdelijke, afgeschermde contactlijst gemaakt, die na afsluiting van het BCO wordt vernietigd.  

10. Bij het afsluiten van het BCO wordt geadviseerd de resultaten van het BCO anoniem terug te koppelen aan het management, de medische 

dienst, het COVID-19 actieteam. Dit biedt de mogelijkheid het proces te analyseren/evalueren en verbeterpunten door te voeren. 

11. Het (plv.) hoofd zorg, in samenspraak met de GGD en huisarts, informeert/adviseert het hoofd van de afdeling over de te nemen preventieve 

maatregelen op de leefafdeling. 

Identificeren contacten en eventuele bron  

1. Om het BCO rond een positief geteste medewerker te kunnen starten, zal de medewerker de justitiële inrichting vrijwillig moeten informeren 

over zijn/haar besmetting. Het melden van een uitslag van een medisch onderzoek aan de werkgever is niet verplicht. Echter, het niet melden 

kan consequenties hebben voor zowel de bedrijfsvoering als de persoon zelf (zie de Q&A voor medewerkers).     

2. Het BCO-gesprek met een positief geteste medewerker of justitiabele vindt zo spoedig mogelijk plaats. Tijdens het BCO-gesprek wordt 

nagegaan wat de daadwerkelijke eerste ziektedag was. Dit is de dag waarop de klachten ontstonden. Vervolgens wordt gekeken aan welke 

activiteiten betrokkene heeft deelgenomen vanaf twee dagen voordat hij/zij klachten ontwikkelde tot het moment dat hij/zij in isolatie ging. 

Daarbij moet op basis van het dagprogramma feitelijk van minuut tot minuut worden uitgevraagd welke contactmomenten er zijn geweest, 

waar, wanneer, met wie en de intensiteit van het contact. Er wordt een contactlijst opgesteld met de geïdentificeerde contacten. Ook worden 

de contacten gecategoriseerd. Hierbij kan de GGD ondersteunen. Toets waar mogelijk de betrouwbaarheid van de ingewonnen informatie.  

3. Voor het vinden van de mogelijke bron wordt bij de index nagevraagd waar hij/zij denkt de besmetting te hebben opgelopen. Bij een 

geïdentificeerde bron wordt uiteraard ook rond de bron contactonderzoek verricht.  

4. Mocht de justitiabele in zijn/haar besmettelijke periode buiten de justitiële inrichting zijn geweest, dan moeten ook de contacten buiten de 

justitiële inrichting in beeld gebracht worden (politie, DV&O, persoonlijke contacten). Met de GGD wordt besproken wie deze personen op de 

contactlijst het best kan informeren. In principe informeert de GGD personen buiten de justitiële inrichting. DJI zal dan wel de 

contactgegevens van deze personen moeten aanleveren.  

 

Communicatie 

De medische dienst, het COVID-19 actieteam en het afdelingshoofd stemmen met elkaar af wie de regie voert over de te nemen maatregelen op 

de afdeling en wie zorgt voor het communiceren van de maatregelen naar het management, de justitiabelen en de medewerkers van de justitiële 

inrichting.   

 

Beleid positief geteste medewerkers met klachten ongeacht immuunstatus 
Een positief geteste medewerker met klachten moet thuis in isolatie tot minimaal 7 dagen na de start van de klachten én hij/zij ten minste 24 uur 

klachtenvrij is. Medewerkers met een ernstig verminderde weerstand moeten minimaal 14 dagen in thuisisolatie. De behandelend arts beoordeelt 

wanneer de isolatie kan worden opgeheven. 

 

Beleid immune medewerkers na contact met een positief getest persoon  
1. Immune medewerkers met een positief geteste huisgenoot moeten thuis in quarantaine en zich zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur) laten 

testen. Is de testuitslag positief (dag 0) dan blijven zij tot en met 5 dagen na de testafname in isolatie. Vanaf dag 6 mogen zij uit isolatie. 

Medewerkers die niet thuis kunnen werken, mogen weer naar hun werk. Zij dragen t/m dag 10 na de testafname continu een chirurgisch 

mondneusmasker type IIR. Medewerkers die thuis kunnen werken, blijven thuis t/m dag 10 na de testafname.  

Is de testuitslag (vóór dag 5) negatief (of is er nog geen test afgenomen), dan laten zij zich 5 dagen na de testdag van de huisgenoot opnieuw 

testen met een PCR-, LAMP-  of antigeensneltest, ook als zij geen klachten hebben.  

Is de testuitslag op dag 5 negatief, dan kunnen medewerkers die niet thuis kunnen werken, weer naar hun werk. Zij moeten t/m 10 na het 

laatste risicocontact met de huisgenoot continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen. Medewerkers die thuis kunnen werken, 

blijven thuis werken t/m dag 10 of langer als de leidinggevende dit vraagt. 

Is de testuitslag op dag 5 positief, dan moet de medewerker in isolatie. Als er geen klachten bestaan, dan duurt de isolatie tot en met dag 5 na 

de testafname. Op dag 6 mag de medewerker weer werken. Hij/zij draagt tot en met dag 10 na de testafname continu een chirurgisch 

mondneusmasker type IIR. 

http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/landelijke-themas/coronavirus/q-en-a-voor-medewerkers.aspx
http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/landelijke-themas/coronavirus/q-en-a-voor-medewerkers.aspx


2. Immune medewerkers met een positief getest nauw contact (categorie 2 contact) hoeven niet in quarantaine.  

Medewerkers die thuis kunnen werken, blijven thuiswerken tot en met dag 10 na het laatste contact. Zij hoeven zich alleen te laten testen bij 

klachten en als de GGD dat adviseert. Medewerkers die niet thuis kunnen werken laten zich 5 dagen na het laatste risicocontact testen met een 

PCR-, LAMP-  of antigeensneltest, ook als zij geen klachten hebben. Zij hoeven niet thuis te blijven in afwachting van de testuitslag. Zij dragen 

tot en met dag 10 continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR. De GGD test in principe geen immune categorie 2 contacten op dag 5, 

tenzij het een zorgmedewerker betreft. Het is dus belangrijk als men zich laat testen bij de GGD te melden dat de test een zorgmedewerker 

betreft. Ook als de persoon geen zorgmedewerker is maar wel met justitiabelen in contact komt tijdens het werk, moet hij/zij melden dat het 

een test voor een zorgmedewerker betreft. 

Is de testuitslag op dag 5 positief, dan moet de medewerker in isolatie. Als er geen klachten bestaan, dan eindigt de isolatie 72 uur na de 

testafname. Op dag 4 mag de medewerker weer werken. Hij/zij draagt tot en met dag 10 na de testafname continu een chirurgisch 

mondneusmasker type IIR. 

3. Medewerkers zonder klachten die zelf een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden, 

hoeven niet te worden getest, omdat een coronatest na een COVID-19 infectie nog weken positief kan blijven zonder dat zij besmettelijk zijn.  

Als zij niet thuis kunnen werken, kunnen zij vanaf dag 5 aan het werk. Zij dragen tot en met dag 10 na het laatste risicocontact continu een 

chirurgisch mondneusmasker type IIR. 

Medewerkers die behoren tot de categorie 3 contacten hoeven niet in quarantaine. Zij hoeven in principe geen chirurgisch mondneusmasker 

te dragen t/m dag 10 na het risicocontact. Echter, voor de eenduidigheid in de inrichting zou hier wel voor gekozen kunnen worden.  Zij hoeven 

zich alleen op dag 5 te laten testen als het contact een positief geteste collega of justitiabele in de inrichting betreft EN er besmettingen zijn 

vastgesteld onder categorie 2 contacten.   

 

Beleid niet-immune medewerkers na contact met een positief getest persoon   
1. Niet-immune medewerkers die behoren tot de categorie 1 en 2 contacten moeten strikt thuisblijven en zich, ook als zij geen klachten hebben, 

zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur) laten testen met een PCR-, LAMP- of antigeensneltest. Als de test is afgenomen binnen 5 dagen na de 

laatste blootstelling aan de besmettelijke persoon, blijft de medewerker in quarantaine, ook als de uitslag negatief is. De medewerker laat 

zich op dag 5 (opnieuw) testen.  

2. Medewerkers die behoren tot de categorie 1 of 2 contacten mogen bij een negatieve testuitslag op of na dag 5 uit quarantaine. Medewerkers 

die thuis kunnen werken, blijven thuiswerken t/m dag 10 na het laatste risicocontact. Medewerkers die niet thuis kunnen werken, kunnen 

weer naar hun werk. Zij dragen continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR tot en met dag 10 na het laatste risicocontact. 

3. Een positief geteste medewerker zonder klachten mag 5 dagen na de testafname uit isolatie. Medewerkers die thuis kunnen werken, blijven 

thuiswerken t/m dag 10 na de testafname. Medewerkers die niet thuis kunnen werken, kunnen weer naar hun werk. Zij dragen continu een 

chirurgisch mondneusmasker type IIR tot en met dag 10 na de testafname. 

4. Medewerkers die behoren tot de categorie 3 contacten hoeven niet in quarantaine en mogen werken als zij in de justitiële inrichting continu 

een chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen tot en met dag 10 na het laatste risicocontact. Als het contact een positief geteste collega in 

de inrichting of justitiabele betreft, wordt de medewerker geadviseerd zich op dag 5 te laten testen. Als onder categorie 1 en 2 contacten geen 

besmettingen worden gevonden, kan het testen van categorie 3 contacten achterwege worden gelaten.   

5. Een medewerker die klachten ontwikkelt, moet zich altijd direct (opnieuw) laten testen (in principe door de GGD), ook als hij/zij eerder 

negatief is getest. 

 

Beleid justitiabelen na contact met een positief getest persoon 
1. Justitiabelen die behoren tot categorie 1 en 2 contacten worden op cel (EPC of MPC) in quarantaine geplaatst en direct getest met een 

antigeensneltest. Als de test is afgenomen binnen 5 dagen na de laatste blootstelling aan de besmettelijke persoon, blijft de justitiabele in 

quarantaine, ook als de uitslag negatief is. De justitiabele wordt op dag 5 (opnieuw) getest. 

2. Wanneer men op een afdeling geen onderscheid kan maken tussen justitiabelen met nauwe (categorie 2) en niet-nauwe contacten (categorie 

3), of er is meer dan één besmetting vastgesteld bij justitiabelen binnen een afdeling/groep/unit, dan wordt de hele afdeling/groep/unit op cel 

in quarantaine geplaatst en worden alle justitiabelen en betrokken medewerkers getest.  

3. Een positief geteste justitiabele wordt direct geïsoleerd op cel (EPC).  Een eventuele celgenoot wordt alleen op cel in quarantaine geplaatst.  

4. Een positief geteste justitiabele met klachten blijft in isolatie tot minimaal 7 dagen na de start van de klachten én hij/zij tevens ten minste 24 

uur klachtenvrij is.   

5. Een positief geteste justitiabele zonder klachten blijft in isolatie tot en met dag 5 na de testafname.  

6. Op dag 5 negatief geteste justitiabelen die tot de categorie 1 en 2 contacten behoren, hoeven niet langer op cel in quarantaine te blijven. Zij 

kunnen samen met de justitiabelen van hun afdeling gezamenlijk luchten en samen recreëren. Zij blijven wel afgezonderd van justitiabelen 

van andere afdelingen/groepen/units. Buiten de cel moeten zij continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen tot en met dag 10 na 

het laatste risicocontact.  

7. Justitiabelen die behoren tot de niet-nauwe (categorie 3) contacten hoeven niet in quarantaine. Zij blijven wel afgezonderd van justitiabelen 

van andere afdelingen/groepen/units en moeten buiten de cel een chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen tot en met 10 dagen na het 

risicocontact. Geadviseerd wordt deze justitiabelen op dag 5 na het laatste risicocontact te testen, ook als zij geen klachten hebben.  Als onder 

categorie 1 en 2 contacten geen besmettingen worden gevonden, kan het testen van categorie 3 contacten op dag 5 achterwege worden 

gelaten.   



8. Alle justitiabelen die zelf een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden, hoeven niet op 

cel in quarantaine. Zij hoeven ook niet getest te worden, omdat een coronatest na een COVID-19 infectie nog weken positief kan blijven. Zij 

dragen een chirurgisch mondneusmasker tot de afzondering van de afdeling/groep/unit is opgeheven. 

9. Alle justitiabelen die in isolatie of quarantaine verblijven mogen niet in contact komen met (onbeschermde) medewerkers of andere 

justitiabelen. Dit betekent dat zij alleen voor luchten, noodzakelijke activiteiten en zorg die niet kan worden uitgesteld de cel mogen verlaten 

met een chirurgisch mondneusmasker type IIR op en nadat zij de handen met zeep hebben gewassen.  

10. De afzondering van de afdeling/groep/unit duurt voort totdat alle justitiabelen 5 dagen uit quarantaine zijn en het laatste risicocontact dus 

meer dan 10 dagen geleden is. De justitiabelen moeten worden geïnformeerd dat zij zich bij klachten direct melden bij de medische dienst. Bij 

klachten moeten zij direct geïsoleerd en (opnieuw) getest worden met een PCR- of antigeensneltest. 

11. Als op meer dan één afdeling/groep/unit justitiabelen positief getest worden, zullen meer afdelingen in quarantaine moeten en meer 

justitiabelen en medewerkers direct getest moeten worden om duidelijk te krijgen of verdere verspreiding van het virus in de justitiële 

inrichting heeft plaatsgevonden. Neem bij meerdere besmettingen altijd contact op met de GGD voor advies.  

12. Justitiabelen die in quarantaine op cel verblijven (categorie 1 en 2 contacten) en op of na dag 5 niet getest willen worden, moeten de 

quarantaineperiode van 10 dagen op cel uitzitten. 

 

Beleid op een afdeling in quarantaine 
De zorg voor justitiabelen in isolatie en quarantaine 

1. Het is belangrijk tijdens de isolatie en quarantaine dagelijks zowel de negatief als positief geteste justitiabelen te observeren en te vragen 

naar klachten. Bij voorkeur gebeurt dit door een verpleegkundige of een arts van de medische dienst. 

2. Justitiabelen die op dag 5 negatief getest zijn, hoeven in principe niet meer te worden gecontroleerd. Geadviseerd wordt wel de kwetsbare 

justitiabelen tot en met dag 10 te blijven observeren en te vragen naar klachten.  

3. Justitiabelen die klachten ontwikkelen, moeten altijd (opnieuw) worden getest.  

4. De behandelend arts bepaalt het medisch inhoudelijke beleid en welke controles met welke frequentie moeten worden uitgevoerd. Het 

(plv.) hoofd zorg en de behandelend arts zorgen dat de eventueel benodigde controles, ook in afwezigheid van de medische dienst 

(weekend), kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door bepaalde taken te delegeren aan speciaal daarvoor geïnstrueerde medewerkers.     

5. Op een afdeling/groep/unit in quarantaine of afzondering moet het aantal medewerkers dat in contact komt met de justitiabelen zo 

beperkt mogelijk worden gehouden. De medewerkers moeten op deze afdelingen/groep/units continu een chirurgisch mondneusmasker 

type IIR dragen en regelmatig de handen wassen.  

 

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen 

1. Justitiabelen die tot de categorie 1 en 2 contacten behoren, dragen buiten hun cel een chirurgisch mondneusmasker type IIR tot en met dag 

10 na het laatste risicocontact. Zij moeten goede instructies krijgen wanneer en hoe zij het mondneusmasker moeten gebruiken.   

2. Medewerkers die tot de categorie 1, 2 en 3 contacten behoren en niet (meer) in thuisquarantaine verblijven, dragen tot en met dag 10 na het 

laatste risicocontact continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR in de justitiële inrichting. Dit vereist goede instructies aan de 

betrokken medewerkers en de juiste logistiek wat betreft de mondneusmaskers. De niet-medische mondneusmaskers zijn namelijk niet te 

onderscheiden van de chirurgische mondneusmaskers type IIR zodra ze uit de oorspronkelijk doos zijn.  

3. Op een afdeling/groep/unit die in quarantaine of afzondering is, dragen alle medewerkers continu een chirurgisch mondneusmasker type 

IIR en wassen regelmatig de handen. Naast de gebruikelijke hygiënemaatregelen zijn aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen niet 

nodig.  

4. Voor het betreden van de cel van een positief geteste justitiabele moeten een chirurgisch mondneusmasker type IIR, een 

spatbril/faceshield, schort met lange mouwen en wegwerphandschoenen worden gedragen. Het is van belang dat medewerkers goed op 

de hoogte zijn van de te nemen maatregelen en bekend zijn met het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De directie en 

leidinggevenden moeten erop toezien dat medewerkers zich adequaat beschermen.  

 

Meer informatie 

 

Colofon 
Dit protocol is een publicatie van: 

Outbreak Management Team van 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

Postbus 30132 2500 GC Den Haag 

 

Dit protocol is bedoeld voor intern gebruik bij DJI. Er kunnen 

geen rechten aan worden ontleend. DJI aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor eventuele fouten in dit protocol. 
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Testen en inzet medewerkers met justitiabelen contacten 

zonder klachten met een positief getest contact 

Type contact Immune medewerker Niet-immune medewerker 

Huisgenoot 

(categorie 1) 

 Verplicht quarantaine 10 dagen# 

 Testen* binnen 24 uur (dag 0) 

 Testen* dag 5  

 testen* bij klachten 

 Verplicht quarantaine 10 dagen 

 Testen* binnen 24 uur (dag 0) 

 Testen* dag 5 

 Testen* bij klachten 

Testuitslag 

dag 0 positief 

Isolatie t/m 5e dag na positieve testuitslag. Mag op dag 6 weer aan het werk met verplicht 

dragen een chirurgisch mondneusmasker type IIR  t/m dag 10 na positieve testafname. 

Testuitslag 

dag 5 positief 

Isolatie t/m 5e dag na positieve testuitslag. Mag op dag 6 weer aan het werk met verplicht 

dragen een chirurgisch mondneusmasker type IIR  t/m dag 10 na positieve testafname. 

Testuitslag 

dag 0 negatief 

Verplichte quarantaine voortzetten. 

 

Testuitslag 

dag 5 negatief 

Quarantaine beëindigen. Verplicht dragen van een chirurgisch mondneusmasker type IIR  

t/m dag 10 na het laatste risicocontact. 

Overig nauw 

contact  

(categorie 2)** 

 Géén quarantaine, verplicht dragen 

chirurgisch mondneusmasker type IIR t/m 

dag 10 na laatste risicocontact 

 Testen dag 5**, mag doorwerken in 

afwachting van testuitslag 

 Testen* bij klachten 

 Quarantaine 10 dagen 

 Testen* dag 0 

 Testen* dag 5 na laatste risicocontact 

 Testen* bij klachten 

Testuitslag 

dag 0 positief 

Testen dag 0 wordt niet geadviseerd. Isolatie t/m 5e dag na positieve 

testafname. Vervolgens verplicht dragen  

chirurgisch mondneusmasker type IIR t/m 

dag 10 na laatste risicocontact. 

Testuitslag dag 

5 positief 

Isolatie t/m 3e dag na positieve testafname.  

Verplicht dragen chirurgisch mondneus-

masker type IIR t/m dag 10  na laatste 

risicocontact. 

Isolatie t/m 5e dag na positieve testafname.   

Verplicht dragen mondneusmasker type IIR 

t/m dag 10  na laatste risicocontact. 

Testuitslag 

dag 0 negatief: 

Testen dag 0 wordt niet geadviseerd. Quarantaine voortzetten tot dag 5. 

Testuitslag 

dag 5 negatief: 

Verplicht dragen chirurgisch mondneus-

masker type IIR t/m dag 10 na laatste 

risicocontact. 

Quarantaine beëindigen. Verplicht dragen 

chirurgisch mondneusmasker type IIR t/m 

dag 10  na laatste risicocontact. 

Niet nauw 

contact 

(categorie 3) 

 Géén quarantaine. 

 Testen* bij klachten. 

 Advies ivm eenduidigheid chirurgisch mondneusmasker type IIR gebruik t/m dag 10 na 

laatste contact. 

 Als het contact een positief geteste collega of justitiabele in de inrichting betreft EN er 

besmettingen zijn vastgesteld onder categorie 2 contacten, testen op dag 5 en protocol 

categorie 2 contacten volgen (zie hierboven). 

* Testen (ook zonder klachten) met PCR-, LAMP- of antigeensneltest. 

Noot: Medewerkers die zelf een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden hoeven niet te worden 

getest op dag 5, omdat een coronatest na een COVID-19 infectie nog weken positief kan blijven zonder dat zij besmettelijk zijn. 

** De GGD test in principe geen immune categorie 2 contacten op dag 5, tenzij het een zorgmedewerker betreft. Het is dus belangrijk als men zich laat 

testen bij de GGD te melden dat de test een zorgmedewerker betreft. Ook als de persoon geen zorgmedewerker is, maar wel met justitiabelen in contact 

komt tijdens het werk, moet hij/zij melden dat het een test voor een zorgmedewerker betreft. 

# Bij uitzondering mogen immune zorgmedewerkers met een COVID-19 positief geteste huisgenoot tijdens de quarantaineperiode wel werken, maar 

alléén onder de volgende voorwaarden: 

a. de inzet van de betreffende medewerker is noodzakelijk om de continuïteit van de bedrijfsvoering te garanderen; 

b. de immune medewerker draagt tot en met dag 10 een chirurgisch mondneusmasker type IIR en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van 

justitiabelen en collega's; 

c. de immune medewerker heeft géén klachten; 

d. de immune medewerker laat zich testen op dag 0 (antigeensneltest of zelftest), dag 3 (antigeensneltest of zelftest) en dag 5 (antigeensneltest). 
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  Testen en inzet medewerkers die thuis kunnen werken 

  zonder klachten met een positief getest contact 

  Type contact   Immune medewerker   Niet-immune medewerker 

Huisgenoot 

(categorie 1) 

 Verplicht quarantaine 10 dagen 

 Testen* bij klachten 

 Testen* dag 0 

 Testen* dag 5 

 Verplicht quarantaine 10 dagen 

 Testen* bij klachten 

 Testen* dag 0 

 Testen* dag 5 

 Testuitslag 

 dag 0 positief 

Isolatie t/m 5e dag na testafname. 

Thuis werken minimaal t/m dag 10 na het laatste risicocontact. 

 Testuitslag 

 dag 5 positief 

Isolatie t/m 5e dag na testafname. 

Thuis werken minimaal t/m dag 10 na het laatste risicocontact. 

 Testuitslag 

 dag 0 negatief 

Quarantaine voortzetten. 

 Testuitslag 

 dag 5 negatief 

Quarantaine beëindigen. 

Thuis werken minimaal t/m dag 10 na het laatste risicocontact. 

Overig nauw 

contact 

(categorie 2)** 

 Geen quarantaine 

 Thuis werken minimaal t/m dag 10 na het 

laatste risicocontact 

 Testen* bij klachten 

 Quarantaine 10 dagen 

 Testen* dag 0 

 Testen* dag 5 

 Testen* bij klachten 

Testuitslag 

dag 0 positief 

Testen dag 0 wordt niet geadviseerd. Isolatie t/m 5e dag na testafname. 

Thuis werken minimaal t/m dag 10 na het 

laatste risicocontact. 

Testuitslag dag 

5 positief 

 Testen dag 5 wordt niet geadviseerd. Isolatie t/m 5e dag na testafname. 

Thuis werken minimaal t/m dag 10 na het 

laatste risicocontact. 

Testuitslag 

dag 0 negatief: 

Testen dag 0 wordt niet geadviseerd. Quarantaine voortzetten. 

Thuis werken minimaal t/m dag 10 na het 

laatste risicocontact. 

Testuitslag 

dag 5 negatief: 

Testen dag 5 wordt niet geadviseerd. Quarantaine beëindigen. 

Thuis werken minimaal t/m dag 10 na het 

laatste risicocontact. 

Niet  nauw 

contact 

(categorie 3) 

 Geen quarantaine. 

 Thuis werken minimaal t/m dag 10 na het laatste risicocontact. 

 Testen* bij klachten. 
* Testen (ook zonder klachten) met een PCR-, LAMP- of antigeensneltest. 

Noot: Medewerkers die een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden hoeven niet te worden getest 

op dag 5, omdat een coronatest na een COVID-19 infectie nog weken positief kan blijven zonder dat zij besmettelijk zijn. 

 

 

Inzet positief geteste medewerker met klachten (ongeacht immuunstatus) 

 Een positief geteste medewerker met klachten moet in thuisisolatie. 

 

 Een positief geteste medewerker met klachten blijft in isolatie tot minimaal 7 dagen na de start van de 

klachten én hij/zij ten minste 24 uur klachtenvrij is.  

 Positief geteste medewerkers met klachten en een ernstig verminderde weerstand moeten minimaal 

14 dagen in thuisisolatie. De behandelend arts beoordeelt wanneer de isolatie kan worden opgeheven. 

 



 

DIENST JUSTITIELE INRICHTINGEN, MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID  Datum versie 24.11.2021 

WERKINSTRUCTIE 

BOOSTERCAMPAGNE DJI 
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Werkinstructie boostervaccinatie DJI en GGD prikt  

 
          
 

De werkinstructie is bestemd voor de boostercampagne bij DJI en voor de locaties van 
1)  8Intramurale GGZ9 locaties (4 PPC9s, 2 FPC en PBC) en het Justitieel centrum voor somatische zorg 

(JCvSZ, PI Haaglanden) 
 

2) Overige DJI-locaties (reguliere GW/VB-vestigingen en Jeugdinstellingen) 
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Inleiding  
Door minister de Jonge is aangekondigd dat gestart wordt met de boostervaccinatie bij 60-plussers, 
volwassenen (18+) in instellingen en zorgmedewerkers.  
De boostercampagne wordt uitgevoerd door een mobiel team van de GGD met BioNTech/Pfizer(Comirnaty).  
Het doel van deze werkinstructie is de stappen weer te geven die instellingen moeten doorlopen om de 
justitiabelen (en eventueel medewerkers) een boostervaccinatie te geven, hierna boosteren genoemd.  
 
De boostervaccinatie is gericht op het onderhouden van de bescherming en daarmee het voorkomen en 
verminderen van (ernstige) ziekte en sterfte als gevolg van COVID-19 en het beperken van ziekteverzuim 
bij medewerkers. 
Een boostervaccinatie kan pas worden gegeven als de volledige vaccinatie minimaal zes maanden geleden is 
afgerond. Een voorwaarde is ook dat iemand die de boostervaccinatie ontvangt op dat moment niet besmet 
is met het coronavirus. 

Algemene uitgangspunten  
Uitgangspunten bij deze boostercampagne voor alle DJI-locaties zijn: 
 GGD vaccineert, tenzij... GGD is in de lead (mits lokale afspraken mogelijk zijn tussen GGD en instelling). 
 Interval van 6 maanden tussen de laatste prik of zes maanden na het doormaken van een Covid-infectie 

indien deze plaatsvond na de volledige basisvaccinatie. 
 Zo min mogelijk kleine cohorten: binnen één instelling bewoners zoveel mogelijk in 1 keer 
 In de instellingen zal alleen geboosterd worden met BioNTech/Pfizer of Moderna. 
 De instelling selecteert de doelgroepen, organiseert de toestemming, voorlichting justitiabelen etc. 
 De GGD zal op locatie komen voor de booster na aanmelding bij de GGD.  
 

Verantwoordelijkheden van de GGD  
 De artsen van de GGD zijn medebehandelaar;  
 De GGD zorgt dat het personeel deskundig is om deze COVID-19-booster te kunnen toedienen;  
 De communicatie naar instellingen over de planning en boosterdatum;  
 Het controleren van de toestemming, contra-indicaties, gezondheidsverklaring en overige gegevens van 

de justitiabele voorafgaand aan het boosteren;  
 Het boosteren van de bewoners/cliënten die door de instellingen zijn aangemeld voor de booster;  
 Het registreren van de booster;  
 Overdragen van een papieren vaccinatieregistratiekaart aan de justitiabele.  
 

Verantwoordelijkheden Instelling 
Verantwoordelijkheden DJI-instellingen (in overleg met de huisarts)  
 Inventariseren welke personen binnen de doelgroep vallen en in aanmerking komen voor de booster.  
 De instelling inventariseert de informatie over de contra-indicaties en/of aandachtspunten zijn (maak 

gebruik van een door de NHG opgesteld formulier).  
 Instelling zorgt ervoor, dat alle benodigde (medische) informatie over de cliënten beschikbaar is op de 

geplande booster dag, inclusief de toestemming en de ingevulde gezondheidsverklaring (bijlage) en een 
check of de persoon op de dag van de booster geen koorts heeft;  

 Het maken van een afspraak met de GGD over de priklocatie en -datum en het doorgeven van het 
aantal personen en persoonsgegevens voor de booster;  

 Instellingen treffen benodigde voorbereidingen voor het bezoek van de GGD, zoals het organiseren van 
een veilige en efficiënt ingedeelde priklocatie en zorgen voor cliënt specifieke ondersteuning; 

 Hieronder valt ook eventuele voorlichting over de boostervaccinatie. 
 Als het aantal te boosteren personen op locatie wijzigt, moet de instelling dit zo snel mogelijk doorgeven 

aan de GGD;  
 De instelling heeft een reservelijst gereed (spillageprotocol), voor het geval het prikteam doses vaccin 

overhoudt.  
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Specifieke uitgangspunten 
Binnen DJI hanteren we twee specifieke doelgroepen met betrekking tot het boosteren.  
1. 8Intramurale GGZ9 locaties (4 PPC9s, 2 FPC en PBC) en het Justitieel centrum voor somatische zorg 

(JCvSZ, PI Haaglanden) 
2. Overige DJI-locaties (reguliere GW/VB-vestigingen en Jeugdinstellingen) 
 
Ad 1. Boosteren in intramurale GGZ en JCvSZ, locaties PPC’s, FPC’s, PBC, en JCvSZ 

In het Rijksvaccinatieprogramma vallen de DJI GGZ locaties onder de zogenaamde intramurale GGZ. Het 
JCvSZ valt onder de verpleegzorginstellingen. Voor deze groepen geldt het volgende. 
 Alle justitiabelen in de DJI-GGZ instelling of JCvSZ van 18 jaar of ouder komt in aanmerking voor de 

booster. Dit gaat op actuele leeftijd en niet op geboortejaar.  
 Medewerkers met direct patiënt/cliënt contact vallen ook onder de doelgroep voor het boosteren.  

Het gaat hierbij om de medewerkers die frequent, direct of in de nabijheid van justitiabelen werken. 
 Eventuele andere doelgroepen die mogelijk aanwezig kunnen zijn op de locatie, komen nog niet in 

aanmerking, deze volgen in later stadium. 
 

Ad 2. Boosteren in overige DJI-locaties  

Bij overige instellingen van DJI geldt het volgende.  
 Vanaf heden zal de GGD aanbieden van de boostervaccinatie bij mensen boven de 80 jaar, voor deze 

doelgroep kan de inrichting in overleg met de GGD besluiten om deze doelgroep nog in de veegronden 
mee te nemen. Hiervoor dient wel de registratie op orde en mogelijk te zijn. 

 Vanaf 1 januari zal binnen DJI, door de GGD conform het landelijk beleid RIVM, begonnen worden met 
vaccineren van de ouderen, ouder dan 60+. Lokaal kunnen GGD-en over voldoende capaciteit 
beschikken om eerder te kunnen starten, dat mag. 

 Vanaf 1 februari volgen de andere doelgroepen onder de 60, dit zal in leeftijdscohorten plaats vinden. 
 Zorgmedewerkers van de medische dienst (conform huisartsenpraktijken) met direct justitiabelen 

contact vallen ook onder de doelgroep voor het boosteren. 
 Overige DJI medewerkers vormen binnen de Rijksvaccinatiestrategie géén aparte groep. Dit betekent 

dat de meeste DJI medewerkers thuis een opgeroep voor een booster ontvangen (van RIVM/GGD). 
 

Tabel 1 
 

Stappenplan 

Stap 1: informeren, selecteren en uitnodigen 
Het medische dienst (onder leiding van vaccinatieverantwoordelijk arts) informeert, selecteert en nodigt 
de personen uit die in aanmerking komen voor de booster.  
 
Toestemming voor de derde vaccinatie is nodig, maar hoeft niet schriftelijk te gebeuren. Mondelinge 
toestemming is voldoende. Het maakt hierbij niet uit of een cliënt eerder met een ander vaccin is 
gevaccineerd. De mondelinge toestemming dient wel schriftelijk vastgelegd te worden in het medisch 
dossier. Indien eerder al toestemming is gegevens voor de gegevensverstrekking van vaccinatiegegevens 
aan het RIVM, dan is opnieuw toestemming vragen niet nodig. Mocht u hier zelf van willen afwijken, dan 
mag dat. Het is wel belangrijk personen te informeren waarom een booster nodig is, en dat gegevens 
uitgewisseld worden met het RIVM indien daar eerder toestemming voor is gegeven. De medische dienst 
checkt vooraf aan het boosteren de gegeven toestemming. 
 

Stap 2: Aanmelden bij de GGD 
De DJI instellingen mogen per heden zich melden bij de GGD om (werk)afspraken te maken over de 
planning om te komen boosteren. De instelling meldt de geselecteerde justitiabelen en medewerkers met 
direct patiënt/cliënt contact aan bij de GGD via het landelijke loket (zie doelgroep onder ad 1 en 2):  
 

    
 

  
 
Mocht er lokaal al contact zijn over de booster tussen de instelling en de GGD in de regio en als de 
aanmelding inmiddels in gang gezet bij de GGD, dan hoeft het aanmeldformulier niet ingevuld te worden.  
 
Indien van toepassing houdt rekening bij de planning van de Covid-19-vaccinatie met de combinatie van de 
griepprik en pneumokokkenprik:  
1. Als de COVID-19-vaccinatie na de Influenza- en/of pneumokokkenvaccinatie is gepland, dient een 

interval van minimaal 1 week te worden gehanteerd;  
2. Als de COVID-19-vaccinatie vóór de influenza- en/of pneumokokkenvaccinatie is gepland, dient er een 

interval van minimaal 2 weken te worden gehanteerd;  
3. De vaccinaties mogen ook tegelijkertijd worden gegeven.  

5.1.2.i
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Stap 3: Boosteren en registratie. 
 
GGD prikt tenzij. 

Uitgangspositie is dat de GGD, na aanmelding, op locatie komt boosteren. De contactpersoon van de locatie 
maakt afspraken over de planning met de GGD. De GGD draagt zorg voor de vaccins en registreert de 
booster volgens de gebruikelijke GGD-werkwijze. Dit geldt ook bij het boosteren van personen met spillage.  
 
Het is mogelijk om in overleg met de GGD mee te helpen boosteren als de medische dienst hiertoe besluit. 
Een voorwaarde is dat het registreren in de zorgsystemen bij DJI mogelijk is. Dit is een vereiste.  
 

Spillageprotocol  

Als er aangebroken flacons over zijn aan het eind van de prikdag, dan mag dit vaccin gebruikt worden voor 

boosteren van medewerkers (van oud naar jong).  

 

Zelf boosteren en registratie 
De instelling kan in overleg met de GGD zelf boosteren. Dit kan alleen als de registratie mogelijk is. 

 
Uitgangspunten bij zelf boosteren  

Als besloten wordt voor zelf boosteren is de inrichting gehouden aan de uitgangspunten zoals beschreven in 
hoofdstuk algemene uitgangspunten en specifieke uitgangspunten, tabel 1 
 
Inrichtingen zorgen zelf voor selectie, toestemming, voorlichting etc. zoals ook bij de gewone vaccinatie (zie 
draaiboek vaccinatie covid 19). 
 

Registratie bij zelf boosteren 
Op dit moment kan er nog niet geregistreerd worden in Microhis. We verwachten dat in de week van 6 
december Microhis aangepast is en de registratie van de 3e prik en de booster mogelijk is. Nadere informatie 
volgt hierover. 
Vaccinatie van medewerkers kon in de vorige fase in het BrBa geregistreerd worden en voor de registratie in 
(eigen) medisch dossier werden zij doorverwezen naar eigen huisarts. Huisartsen boosteren in deze fase 
niet. De systemen zijn nog niet aangepast. RIVM werkt nog voor een oplossing waar instellingen (als 
werkgever) eventueel de booster kunnen registeren. BrBa is op dit moment niet voldoende omdat het 
systeem geen medisch dossier is, maar alleen een invoersysteem (sluist informatie uitsluitend door naar het 
cims van rivm). 
 
Als de registratie van vaccinatie van justitiabelen en of medewerkers niet mogelijk is dan is het dwingend 
advies om niet zelf te vaccineren.  

 
Bijlage 5 beschrijft het bestelproces en route om vaccins te verkrijgen. 
 

Stap 4: Informatielijn professionals (RIVM) 
Tijdens het gehele traject kunnen de instellingen voor uitvoeringsvragen terecht bij de RIVM- helpdesk via 
nummer 088 6788900. Hierbij zijn de volgende keuzeopties beschikbaar: 

 Beloptie 1 (08.30-17.00) voor logistieke vragen, cold chain-incidenten en 

productmeldingen: vragen over het bestellen van vaccins, vaccinlevering, vaccinbeheer, productklachten 
en vaccinincidenten. Productmeldingen kunnen worden gedaan door een e-mail voorzien van foto9s te 
sturen naar support.lcc@rivm.nl. Voor urgente situaties bij uitzonderlijke vaccinincidenten is een 
noodnummer beschikbaar. Het noodnummer is bereikbaar tussen 17:00-20:00 uur. Mocht u daar gebruik 
van moeten maken, luister dan het gehele bericht onder beloptie 1 voor professionals af. 

 Beloptie 2 (08.30-17.00 op werkdagen) voor medisch-inhoudelijke vragen: voor alle medisch-
inhoudelijke vragen waarop het antwoord niet te vinden is in deze uitvoeringsrichtlijn COVID-19-
vaccinatie of op de webpagina COVID-19-vaccinatie voor professionals op de RIVM-website. Uiteraard is 
de LCI voor calamiteiten 24/7 bereikbaar voor de dienstdoende arts IZB van de GGD voor overleg. 

 Beloptie 3 (08.30-17.00) voor registratievragen: voor het opvragen van vaccinatiegegevens, voor 
zover in CIMS geregistreerd. 

 Het openingswindow is per 01-11-2021: 

 
 
 

 

 

 

 
 

weekend 

Beloptie 1 08:30 – 20:00* 08:30 – 20:00* 

Beloptie 2 08:30 – 17:00 08:30 – 17:00 

Beloptie 3 08:30 – 17:00 gesloten 

mailto:support.lcc@rivm.nl
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals
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Bijlagen:  
1. Aanmeldingsformulier GGD (online) 
2. Gezondheidsvragenlijst (GGDGHOR) 
3. De handreiking Beoordelen van een voor allergie verdachte reactie na COVID-19-vaccinatie. 
4. Toestemmingsverklaring gegevens delen met RIVM 
5. Bestelproces vaccins veegrondes, 3e prik en booster 
6. Veel gestelde vragen (van het RIVM: 18.11.2021) 
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1. Aanmeldingsformulier GGD (online invullen) 
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2. Gezondheidsvragenlijst 
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3. Toestemmingsverklaring gegevens delen met RIVM 
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4. De handreiking Beoordelen van een voor allergie verdachte reactie na COVID-19-

vaccinatie. 
De handreiking is een hulpmiddel voor de arts bij het beoordelen of iemand een COVID-19-vaccinatie mag krijgen 
(bron: LCI d.d. 23.11.2021) 

  

  

 

5.1.2.e
5.1.2.i
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5. Bestelproces vaccins veegrondes, 3e prik en booster 
 

De medische dienst kan de volgende vaccins bestellen: 
 

Vaccins  Waar  Hoe  Doel(en) 

Moderna 
(flacons) 

RIVM via  
centraal 
DJI  

 - Reguliere vaccinaties (8veegrondes9) 91e, 2e prik 
- Of 3e prik (personen die door specialist zijn 

aangewezen)  
- Of booster* (oppepper voor de massa. Van oud 

naar jong) 

Pfizer 
(opgetrokken 
spuit) 

Direct bij 
GGD  

MD -> Lokale GGD - Reguliere vaccinaties (8veegrondes9) 91e, 2e prik 
- Of 3e prik (personen die door specialist zijn 

aangewezen)  
- Of booster* (oppepper voor de massa. Van oud 

naar jong) 

Janssen 
(flacons) 

RIVM via  
centraal 
DJI  

 1 prik (veegrondes) 

   * Booster: mobiel team GGD prikt op locatie, tenzij 
afspraken tussen JI en GGD over zelf boosteren en 
registratie in microhis mogelijk is (= een 

vereiste) 

 
Boostervaccin bestellen uitsluitend als md zelf 
boostert (iom GGD). Dit kan eventueel wekelijks 
worden besteld.  
Vaccin voor de reguliere veegrondes maandelijks.  

  

5.1.2.e

5.1.2.e
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6. Veel gestelde vragen (van het RIVM: 18.11.2021) 
 

Ik heb het Janssen-vaccin gehad, krijg ik ook een booster? 

Of mensen jonger dan 60, die het Janssen-vaccin hebben gekregen ook een booster zouden moeten krijgen, 
wordt nog onderzocht. Op dit moment is er nog geen medische noodzaak hiervoor. 
Welk vaccin wordt voor de booster gebruikt? 

De vaccinatie wordt gezet met een mRNA vaccin: Pfizer/BioNTech of Moderna. Het maakt niet uit welk 
vaccin iemand als 1e en 2e prik heeft gehad. Er is geen keuzemogelijkheid. 
 
- Mensen die een booster krijgen met Pfizer/BioNTech worden gevaccineerd met dezelfde dosis als de 1e 

en 2e prik. 
- Mensen die een booster krijgen met Moderna, krijgen een dosis die de helft is van wat er bij de 1e en 2e 

prik is gegeven.   
 

Waarom is de Moderna-booster een halve dosis? 

Het komt vaker voor dat bij een boostervaccinatie een kleinere dosis wordt gegeven dan bij de basisserie. 
Het immuunsysteem heeft dan genoeg aan een kleinere dosis om weer aan het werk gezet te worden. Een 
halve dosis is dus voldoende voor een goede reactie. En het kan zijn dat een halve dosis ook minder 
bijwerkingen geeft. 
 
In het onderzoek naar de Moderna-booster is een halve dosis (van 50 microgram) 6-8 maanden na de 
basisserie gegeven. Het bleek dat mensen een goede oppepper van hun immuunsysteem kregen. De 
European Medicines Agency (EMA) heeft vervolgens de boostervaccinatie met Moderna goedgekeurd (alleen) 
voor die halve dosis. 
Bij Pfizer is alleen onderzoek gedaan met dezelfde dosis (30 microgram). Deze dosis is door de EMA 
goedgekeurd om te gebruiken in de boostercampagne. Of een kleinere dosis Pfizer ook voor net zo9n goede 
afweerreactie zorgt, is nog niet onderzocht 
Is het veilig als ik de boostervaccinatie met een ander merk vaccin krijg? 

Voor de boostervaccinatie kunnen allebei de mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna) ingezet worden. Het maakt 
niet uit welk merk vaccin is gebruikt bij eerdere vaccinaties: Pfizer, Moderna, AstraZeneca of Janssen. 
Een boostervaccinatie van een ander merk dan de eerste of tweede prik, het combineren van vaccins, staat 
nog niet officieel beschreven in de bijsluiters van de vaccins en de EMA-registratie. Wel is uit onderzoek tot 
nu toe gebleken dat er geen verschil in effectiviteit en bijwerkingen is. Daarom is door de Gezondheidsraad 
geadviseerd dat voor de booster de vaccins gecombineerd kunnen worden.  
Ik heb corona gehad en twee keer een prik gehaald. Moet ik nog een booster?  

Ook als je corona hebt gehad, krijg je een uitnodiging voor een boosterprik.  
Wat is het verschil tussen een booster en een 3de prik? 

Een derde vaccinatie kan ervoor zorgen dat mensen die nog onvoldoende beschermd zijn na 2 vaccinaties 
alsnog een betere bescherming krijgen (8een immuunreactie opbouwen9). Deze derde prik is voor deze 
mensen daarmee onderdeel van de basisvaccinatie, die voor de meeste andere mensen uit 1 of 2 vaccinaties 
bestaat. 
 
Dit is anders bij een booster. Een booster is een extra prikkel voor het afweersysteem, een oppepper. Die is 
voor mensen die na 1 of 2 vaccinaties eerst wel voldoende bescherming opgebouwd hebben, maar bij wie de 
bescherming daarna is afgenomen.  
 
De 3de vaccinatie is een onderdeel van de basisserie met COVID-19-vaccinaties. De 3de prik is geen booster 
en wordt ook niet als booster geregistreerd. Tussen de 3de vaccinatie en de boostervaccinatie moeten 6 
maanden zitten. 
Hoeveel tijd moet er tussen mijn eerste vaccinatie(s) en de booster zitten?  

Er moet minimaal 6 maanden tussen je laatste vaccinatie en de booster zitten. Eerder prikken is niet zinvol.  
Hoeveel tijd moet er tussen de booster en de griepprik zitten?  

Er moet 2 weken tussen zitten. 
Wat zijn de mogelijke bijwerkingen bij een booster?  

Er kunnen bijwerkingen optreden na een booster zoals dat ook kan na de 1ste en 2de prik. Het Landelijke 
Registratie Evaluatie Bijwerkingen (LaREB) monitort de bijwerkingen en publiceert de gegevens daarvan op 
haar website.  
Ik ben zwanger, moet ik nu wel een boosterprik nemen? 

Als je zwanger bent, is het vooral belangrijk om de basisvaccinaties te krijgen, dus de 1e en 2e prik. Dat 
komt, omdat je als zwangere vrouw een hoger risico loopt om ernstig ziek te worden van COVID-19. Dit kan 
gevolgen hebben voor moeder en kind. Voor zwangere vrouwen geldt dat mRNA vaccins (Pfizer en Moderna) 
in de basisserie veilig zijn bevonden. 
Voor een boostervaccinatie met mRNA vaccin tijdens de zwangerschap zijn nog weinig data bekend over 
mogelijke bijwerkingen. De verwachting is dat de bijwerkingen na de mRNA booster niet vaker of ernstiger 
zijn dan na de basisserie met mRNA vaccins. 
De keuze om een boostervaccinatie te krijgen is dan ook een persoonlijke afweging. Het hangt af van je 
eigen gezondheid en hoeveel risico je loopt om besmet te raken, bijvoorbeeld op je werk. De aanbeveling 
om een boostervaccinatie te krijgen kan veranderen in de tijd, als meer data beschikbaar komen. 



20211202 ACTIEPUNTENLIJST NW CRISISBERAAD.xlsx

ACTIEPUNT ACTIEHOUDER / 
INBRENGER

REALISATIE 
DATUM

BEHAALD 
JA/NEE BIJZONDERHEDEN

392 Booster vaccinaties HK 18-11-2021

18-11-21 zal aangestuurd gaan worden vanuit HK, afwachten. 25-11-21 werkinstructie is binnen 
gekomen bij Hoofd Zorg. 02-12-21  geeft aan dat er een uitleg heeft plaatsgeonden voor de 
medische dienst medew. Het betreft een andere opzet dan de vorige keer met de 1e & 2e vaccinaties. 
Er wordt nu niet alleen naar leeftijd gekeken maar ook naar de urgentie. Verwachting is dat medio 
jan.'22 gestart al worden door de GGD.

393 testen bij milde klachten

25-11-2021 Er zal en advies komen m.b.t. testen in portocabin voor medew. met milde klachten. 02-12-
21 Er is een advies op maat geschreven. Na enige discussie zijn de schrijvers van dit advies gevraagd 
de tekst aan te passen. Het moet ook duidelijk zijn dat dit advies niet is gemaakt uit wantrouwen maar 
juist om alle positief besmette medew. buiten te houden. is gevraagd mee te denken.

394 Vraag: Mag OKD doorgang houden 2-12-2021
2-12-2021 Besloten wordt, zolang er geen vernadering is vanuit het HK kan en mag de OKD en het 
vader-kind moment (Sinterklaasfeest  dec.) gewoon doorgang hebben. Er dient wel gehandeld moeten 
worden volgens de Covid-19 maatregelen DJI.

besluit
ingezonden actiepunt

 of een ander aanwezig afdelingshoofd).

Geprint op 27‐6‐2022 1 Z.O.Z.
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Van:

Verzonden: vrijdag 3 december 2021 17:01

Aan: _KAILD DYS Actieteam; _KAILD DYS Directie

Onderwerp: Fwd: Volgende update lijncommunicatie komt maandag 6 december

Ter info en bespreking/behandeling tijdens het eerst volgende actieteamoverleg. 
Wordt maandag vervolgt (zie onderstaande mail) 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Vestigingsdirecteur  
PI Krimpen aan den IJssel 
 

 
 

 
Van: "Schippers, Monique"  
Datum: vrijdag 3 december 2021 om 16:54:35 
Aan:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Onderwerp: Volgende update lijncommunicatie komt maandag 6 december 
 
Beste VD-en, 

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

lottebonenkamp
Getypte tekst

lottebonenkamp
Getypte tekst
488



2

Maandag ontvangen jullie de nieuwe corona update. Gisteren stond een corona update klaar om naar jullie te 

verzenden maar aan het einde van de dag kwam er nieuwe informatie over zelftesten vanuit het kabinet. Om jullie 

een volledige update te kunnen sturen kiezen we ervoor om deze pas na het weekend naar jullie te mailen zodat we 

de informatie over het zelftesten kunnen toevoegen.  

Zelftesten bij corona gerelateerde klachten 

Gisteren (2 december) werd bekendgemaakt dat zelftesten ook geschikt zijn om te gebruiken bij mensen met 

corona-gerelateerde klachten. Het gaat dan om de niet-kwetsbaren. Het OMT heeft dat geadviseerd op basis van 

recent wetenschappelijk onderzoek. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Hugo de Jonge neemt 

dit advies over. Mensen die corona-gerelateerde klachten hebben, kunnen vanaf nu een zelftest doen of naar de 

GGD. Bij een positieve zelftest is een GGD-test altijd nodig. Wat dit precies voor DJI betekent wordt op dit moment 

besproken. Zodra hier meer bekend over is, ontvangen jullie een update, naar verwachting aanstaande maandag 6 

december.  

Hartelijke groet, 

Mede namens  

Monique 

mr. drs. M.A. Schippers 

Directeur Gevangeniswezen & Vreemdelingenbewaring 

........................................................................ 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 

PO Box 30132 | 2500 GC | Den Haag 

......................................................................... 

 

 

 

I http://www.dji.nl 

......................................................................... 
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MAX.
 
 
 

PERSONEN

krijgen we corona onder controlealleen samen  

W A S  E N  O N T S M E T  U W  H A N D E N
O N T S M E T  A P P A R A T U U R

G E B R U I K  P A P I E R E N  T I S S U E S
N I E S /  H O E S T  I N  U W  E L L E B O O G

G E E F  E L K A A R  G E E N  H A N D
H O U D  1 , 5  M E T E R  A F S T A N D

Coronaproof?
Houd je aan de regels! 

Draag een mondkapje in de inrichting. 
Bedek neus, mond én kin.

Houd u aan het maximaal aantal personen dat
in een ruimte is toegestaan. Plaats géén extra
stoelen. 

LOOPRICHTING

Volg de looprichting of houd zoveel mogelijk
rechts aan.

Heeft u verkoudheidsklachten of vragen? 
Meld dit direct bij een medewerker. 

lottebonenkamp
Getypte tekst
469



MAX.
 
 
 

PERSONEN

krijgen we corona onder controlealleen samen  

W A S  E N  O N T S M E T  J E  H A N D E N
O N T S M E T  A P P A R A T U U R

G E B R U I K  P A P I E R E N  T I S S U E S
N I E S /  H O E S T  I N  J E  E L L E B O O G

G E E F  E L K A A R  G E E N  H A N D
H O U D  1 , 5  M E T E R  A F S T A N D

Coronaproof?
Houd je aan de regels! 

Draag een mondkapje in de inrichting. 
Bedek neus, mond én kin.

Houd je aan het maximaal aantal personen dat
in een ruimte is toegestaan. Plaats géén extra
stoelen. 

LOOPRICHTING

Volg de looprichting of houd zoveel mogelijk
rechts aan.

Heb jij verkoudheidsklachten, een positieve/
negatieve testuitslag of vragen? 
Meld dit direct bij jouw leidinggevende. 

lottebonenkamp
Getypte tekst
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BESLUITEN

BESLUITEN CRISISOVERLEGGEN ACTIEHOUDER REALISATIE 
DATUM

BEHAALD 
JA/NEE BIJZONDERHEDEN

24A Inkomsten na 14 dagen quarantaine 23-7-2020 23-7-2020

Onduidelijk is wat te doen met inkomsten na 14 dagen quarantaine m.b.t. bezoek. J  
bespreekt het advies om gedetineerden direct na de 14 dagen kunnen ontvangen met de 
directie. 22-07-20  Ter verduidelijking de piw'ers doen de close monitoring conform checklist. 
De MD controleert op de dinsdag en donderdag. Na 14 dagen gaan de gedetineerden 
zonder klachten regulier meedraaien. Stelregel blijft Inkomsten en regulier zijn strikt 
gescheiden! 23-07-20 Besloten is dat na 14 dagen geen klachten en/of bijzonderheden de 
gedetineerden uit quarataine gaan en regulier gaan meedraaien.

42
DIRECTIE BEVRAGEN NAAR AFSTAND TIJDENS 
OPLEIDINGEN GEDETINEERDEN TOV OPLEIDERS 
ACCEPTEREN WE DIT OF NIET IVM 1,5 METER

MT 2-7-2020

2-6-2020 OPNEMEN BIJ PLAN VAN AANPAK - VRAGENLIJST 09-06-2020 BESLUIT IS 
GENOMEN ZOALS GEADVISEERD IN PVA 11-06-2020 vraag:  MOGEN 
ONDERWIJSMOMENTEN, KVV TRAININGEN EN DE RIC GEMENGD? ZELFSTANDIG 
LOPEN ?
23-06-20: Zie punt 38 PVA 30.06.20 Besloten is in het MT dat kleine groepen ivm onderwijs, 
kvv en GV niet gemengd mogen worden. Dit besluit zal per augustus worden geëvalueerd.

54 BEWEGING NAAR AKTIVITEITEN VAN GEDETINEERDEN 
PER GANG ONTSLUITEN - UITZETTEN AAN AFDELINGEN 25-6-2020 BESLUIT

25-6-2020

09-06-2020 BESLUIT GEDETINEERDEN GAAN PER GANG VAN DE AFD NAAR 
ARBEIDSZALEN 16-06-2020 WAS NOG NIET UITGEZET
25-06-20 Besloten was in de 1,5 meter werkgroep dat de groepen door toedoen van de 
piw'er gedoseerd de afdeling verlaten. Op de gangen wordt de 1,5 m gehandhaafd door de 
arbeidsmedewerker en ambulante.

64 SKYPEN GEDETINEERDEN op moeilijke plekken in 
bezoekzalen 30-6-2020 BESLUIT

25-06-20

16-06-2020 VOORSTEL WORDT AANGENOMEN, HIERDOOR 12 GEDETINEERDEN TE 
PLAATSEN EN 10 BEZOEKERS.23-06-20: Periodieke evaluatie van skypen in de 
bezoekzaal.25-06-20: Besloten was maximaal 10 gedetineerden. 

67
VRAAG  2X GEDETINEERDEN AFD.J ZIJN NOG 
WERKZAAM OP METAAL(OPLEIDING) EN DIVERSE. IVM 
OPLEIDING HOE HIER MEE OM TE GAAN

25-6-2020 BESLUIT
25-06-20

16-06-2020 ADVIES; SCHRIJF EEN VERZOEK AAN DIRECTIE, IS DIRECTIEBESLUIT 22-
06-2020 BESLUIT GEVRAAGD AAN DIRECTIE.23-06-20: Betreft 1 gedetineerde in 
opleiding op de metaal die werkt ik een lasbox. De vraag wordt voorgelegd aan het MT. 25-
06-20 Besloten is dat gedetineerden op de metaal zijn opleiding mag blijven vervolgen, mits 
in achtneming van de 1,5m maatregelen. Wanneer er nog geen uitzicht is op het afnemen 
van de examens wordt de opleiding tijdelijk stopgezet.

99 VERGOEDING VAN € 5,00 STOPT ALS BEZOEK WEER 
START MT 17-6-2020 JA 09-06-2020 BESPROKEN - 10-06-2020 BESLUIT

100 OPSTARTEN BEZOEK WERKGROEP 1,5 METER 15-6-2020 JA 11-06-2020 STARTEN VAN HET BEZOEK 15-06-2020 BEZOEK START PER 17-06-2020

101 DAGP[ROGRAMMA - SCHADUWPROGRAMMA 21-6-2020 JA 11-06-2020 NIEUW DAGPROGRAMMA MAKEN + SCHADUWPROGRAMMA 1-06 TM 19-
06-2020 - 18-06-2020 NIEUWE DAGPROGRAMMA ZAL STARTEN PER 22-06-2020

102 SKYPEN IN BEZOEKZAAL JA/ NEE MT 17-6-2020 JA 11-06-2020 SKYPEN IN BEZOEKZAAL JA/NEE - 17-06-2020 BESLOTEN DAT PER 22-06-
2020 SKYPEN IN DE BEZOEKERSZAAL GAAT PLAATSVINDEN

103 AFSCHALEN CRISISBERAAD MT 17-6-2020 JA 11-06-2020 VOORSTEL CRISISBERAAD 3X P/W 17-06-2020 ACCOORD

104 SAMENVOEGEN CRISISBERAAD + WERKGROEP 1,5 
METER MT 17-6-2020 JA 17-06-2020 SAMENVOEGEN ACCOORD 18-06-2020 START 2X P/W IN NW 

SAMENSTELLING

105 KAPPER OP DE AFDELING J 16-6-2020 JA 12-6-2020 OP DE J IS EEN COMPAGNON KAPPER, MAG DEZE GEDETINEERDEN 
KNIPPEN?16-06-2020  BESLUIT NEE, AFDELINGEN BLIJVEN GESCHEIDEN 

106 VRIJ OPENSTELLEN G-COMPARTIMENT 16-6-2020 JA 16-6-2020 MEDEW.WILLEN GRAAG OPEN STELLEN VAN HET G-COMPARTIMENT 
I.V.M. NAAR HUIS GAAN, BESLUIT IS DIT NIET TE DOEN.

107 AANWEZIGHEID RECLASSERING IN DE INRICHTING 17-6-2020 JA

16-6-2020 ER WORDT GEVRAAGD OF DE RECLASSERING IN DE INRICHTING 
AANWEZIG DIENT TE ZIJN. 17-06-2020 BESLUIT UITGANGSPUNT VOOR CONTACT 
BLIJFT SKYPE EN TELEFOON. TENZIJ NOODZAKELIJK VOOR RAPPORTAGE T.B.V. 
VAN STRAFPROCES

108 WEEKCOMMISARIS BEZOEK AAN GEDETINEERDEN IN 
ISO 12-6-2020 JA

11-06-2020 WEEKCOMMISARIS WIL GRAAG DE GEDETINEERDEN IN DE ISO 
BEZOEKEN. BESLUIT VOORALSNOG NIET, BLIJFT ZOALS HET WAS.12-06-2020 

 ZAL TERUGKOPPELING DOEN AAN WEEKCOMMISARIS
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BESLUITEN

116 AFSCHALEN TL + AHO IN HET WEEKEND MT 2-7-2020

11-6-2020 IN MT OVERLEG ZAL WORDEN BESLOTEN OF ER EEN AFSCHALING GAAT 
PLAATSVINDEN BETREFFENDE AANWEZIGHEID VAN TL + AHO IN WEEKENDEN. 26-
06-20 wordt door in een separaat overleg met AH en TL besproken.02-07-20 
Besloten is dat vanaf 1 juli tot aan 31 december er 1 LG in het weekend aanwezig is. Per 1 
Januari moeten dit er weer 2 worden.

121 ONDERZOEKEN OF DE BEZOEKZALEN MET SKYPE NAAR 
BEZETTING VAN 11 KAN 18-6-2020

17-6-2020 GAAT DIT ONDERZOEKEN
23-06-20 Besloten is dat het aantal gedetineerden in de zaal aangevuld met skype  
maximaal 10 blijft.

135A Onderwijs MBO 9-7-2020 02-07-20  stuurt voorstel voor deelname onderwijs naar het actieteam. 16-07-20 
Besloten is dat MBO niet gemengd mag worden.

137 Voegen GV diensten 9-7-2020
20-07-20: een besluit moet worden genomen t.a.v. het voegen van de gang F1 bij de EZV, 
die medio augustus tot samen gaan en de afdeling J met de E regulier.16-07-20 Besloten is 
de alleen de  F en de I samen mogen

125C VCA 9-7-2020 16-07-20 Besloten is dat de VCA examans met  in  achtnemeing van de 1,5meter en geen 
vermeningen weer mogen.

142 Doorgeven namen distrubutie PBM 9-7-2020 geeft de namen door van de bestellers voor de PBM, Besloten is dat  
 (zorg) en  (Zorg) de bestellers worden

145A Sollicitanten 4-8-2020 30-08-20 Er moet duidelijk gemaakt worden hoe om te gaan met sollicitanten 04-08-20 Blijft 
digitaal tenzij. Eventueel extern ruimte reserveren.

152 Erkennen van kind bij de gemeente met partner 21-7-2020 14-07-20: D&R doet het verzoek aan het MT om het erkennen van een kind te faciliteren in 
de inrichting 16-07-20 MT is akkoord

159 Invoer Koptelefoon met Microfoon 28-7-2020 Besluit
28-07-20

28-7-2020 Er is een voorgenomen besluit om akkoord te gaan met de invoer van 
koptelefoons met spreekluisterverbinding. 28-07-20 Besloten is dat gedetineerden geen 
koptelefoons met microfoon mogen invoeren.

163 Frequentie actieteam 4-8-2020 04-08-2020 In de maand augustus alleen op de donderdag ivm afwezigheid leden. 
Tenzij….13-08 nieuw besluit. Terug naar 2x pw.

165 Thuiswerken, leveren laptops aan medewerkers ja/nee 29-10-2020

06-08- contact opgenomen P&O, moet MT besluit worden, wordt onderzocht door 
P&O hoe hiermee om te gaan. Staat niet op normale Corona thuiswerk middelenlijst. 13-08 1 
incident tot nu toe. Oplossen met maatwerk door LG's en dan voor besluit naar MT. 25-08-20 
alles is maatwerk. wordt verzocht contact op te nemen met  i.v.m. stand 
van zaken. 17-09-20  geeft aan geen update te hebben 24-09-20 n neemt dit 
mee op komend MT i.v.m. besluitvorming 30-09-20 Vooralsnog maatwerk in de lijn.  
verzameld documenten ter besluitvorming voor directie MT-13-10 15-10-20 Het punt laptops 
wordt besproken in het MT van 27-10. 29.10.20 Zoals eerder gecommuniceerd is besloten 
dat medewerkers gebruikmaken van eigen ICT middelen. Bij die medewerkers  die niet over 
ICT middelen beschikken kan na afstemming in de lijn maatwerk worden toegepast.

175 Reparatie pijpensnijder in de metaal 20-8-2020 20-08 Toestemming op 31-08 uit te voeren. Gedetineerden blijven op de afdeling. Arbeid 
stemt af met afdeling.

183 Toegang Homerun 8-9-2020 Besluit
08-09-20

08-09-2020 Het actieteam is akkoord over het toegang tot de inrichting verlenen van  
Trajectbegeleider PI Homerun Rotterdam.

184 Backoffice medwerker samenwerkingsverband 8-9-2020 8-9-2020 08-09-20 Het actieteam ziet geen bezwaar voor de backoffice medewerker om deel te 
nemen aan het EMDO in PI de Schie. (Beslissing is aan PI de Schie)

185 Bezoek ketenpartners veiligheid 8-9-2020 8-9-2020 Het actieteam is overtuigd van de nut en noodzaak voor veiligheid om intern te 
overleggen met de ketenpartners.

187 Examen MBO-2 8-9-2020 08-09-020 Het Actieteam is akkoord met het coronaproof afnemen van de MBO-examens

188 IBT training 10-9-2020 10-09-20  deelt mee dat het IBT weer coronaproof gaat trainen

189 op en afplaatsen gedetineerden 10-9-2020 Besluit
10-09-20

10-09-20 Besloten is dat tot de einde quarantaine periode er geen gedetineerden van of op 
de GH worden geplaatst.

193 Luchten afdeling B 29-9-2020 Besluit 29-01-20 Besloten is dat de afdeling B op het sportveld lucht en vanwege veiligheidsredenen 
niet op de rooktuin.

198 Toelaten externe bedrijven 29--09-20 BESLUIT

29-09-20 Conform eerder besluit mogen voor noodzakelijke diensten externen naar binnen. 
De BMI is een noodzakelijk dienst. Bij niet noodzakelijk geen toegang en bij twijfel overleg!
Voor het afstemmen om een afdeling te kunnen betreden is er eerst overleg met het  
desbetreffende afdelingshoofd van de afdeling of het afdelingshoofd van dienst (NIET de 
piw'er).

199 Verbouwing stiltecentrum 29-9-2020 BESLUIT 29-09-20 De verbouwing van het stiltecentrum is noodzakelijk en vindt doorgang, mits 
coronaproof.
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BESLUITEN
203 Testen medewerker 29-9-2020 BESLUIT 29-09-20 Besloten is ons te houden aan het stappen plan volgen de DJI site, wat inhoud 

eerst de eigen GGD contacten.
204 Connect 29-9-2020 BESLUIT 29-09-20 Besloten is dat alle kaderleden connect kunnen aanvragen via 

212 Hondeninzet 1-10-2020 BESLUIT 01-10-20 er werd toestemming gevraagd voor de hondeninzet de volgende ag, kerntaken 
gaan gewoon door volgens protocol

217 BHV oefengen met Brandweer 2-10-2020 BESLUIT
1-10-2020 de oefeningen met de Brandweer worden voor de maand oktober gecanceld, voor 
de maand november zal hier weer later naar worden gekeken en opnieuw een besluit 
worden genomen.

219 Algemene reiniging en onderhoudsploeg MT 13-10-2020 BESLUIT 13-10-20 Besloten is om voorlopig te stoppen met de algemene reiniging en 
onderhoudsploeg. Dit wordt ivm de compartimentering per afdeling.

220 Mondkapjes vervoer DV&O Actieteam 13-10-2020 BESLUIT 13-10-20 (Punt hoort in de lijn) Wanneer DV&O bij transport  incidenteel geen mondkapjes 
bij zich heeft worden ze door de PI gefaciliteerd.

224 Declareren mondkapjes wanneer de PI  faciliteert? 20-10-2020 Besluit
13-10-2020 Declareren wel of niet toestaan. 20.10.20 Besloten is er verder geen 
ruchtbaarheid aan te geven, het betreft een rijksbesluit. Medewerkerst worden er op 
gewezen dat de inrichting mondkapjes faciliteerd.

226 IBT training 20-10-2020 Besluit 15-10-20 In afwachting dat de Brief van minister Dekker vanmiddag (15-10) wordt besproken 
in de TK. 20.10.20 besloten is dat IBT (mits coronaproof) kan blijven trainen.

227 Schoonmaak/compagnie 15-10-020 Besluit

15-10-20 er wordt een integraal plan opgesteld mbt de mogelijkheden/onmogelijkheden 
betreffende de schoonmaak. Bij tegenwerking ketenpartners wordt geescaleerd naar Johan / 
directie. 
20.10.20 T.a.v. de reiniging is integraal besloten:
-          De gehele 2e verdieping wordt niet meer gereinigd door gedetineerden.
-          De reiniging met gedetineerden mag wel in gedetineerdengebied inclusief begane 
grond voorgebouw, 1e verdieping voorgebouw en de ISO-afdeling. Afgesproken is dat 
gedetineerden niet meer achter de trappenhuizen komen (kantoren Arbeid, GV, BVA, D&R, 
Psycholoog)
-          Met Faza ( is afgesproken dat alle sanitair op de genoemde plekken waar 
geen (gedetineerden)reinigers meer komen per direct door RSO worden onderhouden (was 
al geregeld per vrijdag jl.). Tevens is afgesproken dat  met RSO in overleg gaat om 
een uitbreiding op de werkzaamheden te formaliseren vwb het schoonhouden van de 
geherle 2e verdieping en die ruimtes achter de trappenhuizen waar voorheen gedetineerden 
schoon maakten. (afstemming dus met de arbeid om alle ruimtes in beeld te hebben).
-          Ook afgesproken dat de arbeid meekijkt naar de sanitaire ruimtes en voorlopig 
voorziet in voldoende schoonmaakproducten per sanitaire ruimte (zeep / WC reiniger…) en 
vervanging van handdoekrollen indien nodig. 

Aan  verzoek aan  terug te koppelen of de afspraken ook 
daadwerkelijk in uitvoering zijn/kunnen worden genomen.
 
Voor de heel korte termijn ook de vraag  wel aandacht te houden voor het schoonhouden 
van de kantine. Dat is immers een veelgebruikte ruimte waar hygiene in het oog moet 
worden gehouden.

228 Facefiew maskers 20-10-2020 Besluit
15-10-20 Onderzocht moet worden of faceviewmaskers allen op medische gronden verstrekt 
mogen worden en hoe het proces dan verloopt. 20.10.20 Besloten is dat alleen de reiniging 
de faceviewmaskers mag dragen.

230 Begeleide individuele gedinteerden voorgebouw 20.10.20 Besluit 20.10.20 Besloen is dat individuele gedetineerden onder begeleiding wel gesporken kunnen 
worden op de 1ste door GV en D&R en op de 2de verdiepeing  ivm de CVT.

234 Face shield 27.10.20 Besluit
27.10.20 Face shields mogen alleen op medische gronden. Verzoek via leidinggevende naar 
AB ACTIE zoekt uit wie deze verstrekt. 29.10.20 Alleen via de Leidingevende naar de 
bedrijfsarts, die adviseert!

235 Melden positief besmette collega Leidingevende 27.10.20 BESLUIT 27.10.20 Bij melden van positieve besmetting wordt in het weekend en de avonduren altijd 
piketdirectie ingelicht.

238 Afschalen actieteam Actieteam 29-10-2020 BESLUIT 29-10-20 Besloten is 1 keer per week  actieteam  op de donderdag. Woensdag 4 november 
is er nog verzuim, daarna op dinsdag!

247 Mondkapje(s) t.b.v. gedetineerde in uitzonderlijke situaties Actieteam 19-11-2020
Besloten is dat als een gedetineerde van de quarantaine afdeling zich moet verplaatsen 
naar de medische dienst dat hij een mondkapje op moet, zijn handen met zeep moet wassen 
voor hij vertrekt.

250 Teamdagen 2021 10-12-20 Er moet een besluit worden genomen over het wel of niet inroosteren van 
teamdagen in 2021.17-12-020 besluit is genomen in MT, dagen gewoon inplannen.
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BESLUITEN

253 Ophogen van aantal in fitnesszalen 14-12-2020
10-12-2020 er heeft onderzoek plaatsgevonden om de aanwezigheid van 6 naar 8 personen 
in de fitnesszalen (1e etages) op te hogen. Onderzoek heeft aangegeven dat dit mogelijk is 
om daarin een 1,5 meter te kunnen garanderen. Goedkeuring wordt gegeven in actieteam

258 Sport 17-12-2020 17-12-2020 Sport en training blijven toestaan mits de >1,5 meter gewaarborgd kan blijven 24-
12-2020 is afgerond

262 Richtlijnen GGD of DJI/Rijk 7-1-2021 31-12-2020 gebruik richtlijnen GGD(t.o.v. medewerkers) of van het Rijk(DJI). Besluit: gebruik 
richtlijnen Rijk-DJI. 

264 Besluiten onderhoud Bakkerij door externe 7-1-2021 7-1-2021 07-01-21 Het actieteam is akkoord met het verzoek voor onderhoud van de bakkerij door 
externen

271 Mondkapjesplicht medewerkers/bezoekers en derden 27-1-2021

25-01-2021 besluit dat alle medewerkers/bezoekers en derden vanaf de voordeur een 
mondkapje moeten dragen, dus ook in het gehele voorgebouw. Uitzonderingen:op kantoor- 
in het restaurant als men zit aan tafel -vergaderzaal waar een 1,5 meter geborgd kan worden 
en niet teveel mensen aanwezig zijn. In het centrale magazijn mogen de 
magazijnmedewerkers hun mondkpaje af,mits de 1,5 meter gewaarborgd blijft. 
Bezoek(collega's,derden etc) aldaar houd wel hun mondkapje op.  dient de bedrijven 
hierover te informeren.

Laatst toegevoegd Besluit

279 Toestemming facials ipv mondkapje gedeinteerden op de time-
out lijst. 28-1-2021 28-1-2021 28-01-21 Besloten is dat gedetineerden die op medische gronden een facial mogen dragen 

genoteerd worden op de time-outlijst

284 ingebracht stuk ophogen aantal sportplekken 25-2-2021 25-2-2021 ingebrachte voorstellen worden goedgekeurd en kunnen per 1 maart worden 
ingezet.

285 Dragen mondkapjes medewerkers/justitiabelen continu 23-9-2021

25-02-21 Er worden meerdere signalen afgegeven over het draaggedrag van mondkapjes in 
de gehele inrichting. Hoe kan en mag er gehandhaafd worden/gesanctioneerd worden?          
Advies:  zal dit punt bespreekbaar maken bij de MT leden.04-03-21 actiepunt blijven 
monitoren en op actielijst laten staan.11-03-21LG worden gevraagd zich ook op de plekken 

293 Besluitdocument  stagiaires voor MT 25-3-2021
18-03-21  maakt een besluitdocument op inzake stagiaires en deze wordt ingediend via 
de VZ actieteam. 25-03-21 Doc. gaat op MT agenda geplaatst worden. 01-04-21 verzoek is 
afgewezen vanwege corona maar ook vanwege de bezetting in de gehele inrichting.

294 Bepalen doelmatigheid bezoekkeet voorterrein 1-4-2021 18-03-21  onderzoekt of de keet op het voorterrein nog covid functioneel is. 25-03-21 
nog niet aan kunnen voldoen.

296 Toestaan kapper 18-03-21 Besluit Ter kennisneming, punt verschuift volgend overleg naar besluitenlijst
297 Toestaan OKD 18-03-21 Besluit Ter kennisneming, punt verschuift volgend overleg naar besluitenlijst

298 Invoer van 72 naar 24 uur quarantaine 18-03-21 Besluit Ter kennisneming, punt verschuift volgend overleg naar besluitenlijst

302 Justitiabele las opleiding 25-03-21 besluit 25-03-21  heeft verzoek gedaan om een justitiabele van een andere afd. een opleiding 
te laten volgen in een tijdsblok van een andere afdeling. Besluit: nee geen goedkeuring.

303 certificering 12tal werkmeesters z.s.m. 25-03-21 besluit
25-03-21  heeft een verzoek ingediend voor goedkeuring om een externe binnen te 
laten komen om de afronding/certificering af te ronden van een 12 tal arbeidsmedewerkers. 
Goedkeuring wordt gegeven om deze in het VG te ontvangen.

304 Quarantaine na OKD 25-3-2021 besluit/ advies
25-03-21  geeft aan dat een justitiabele na een OKD moment altijd 10 dg in quarantaine 
moet worden geplaatst. Met aansluitend na 5 dg een PCR test af te nemen. Is deze negatief 
dan mag de justitiabele weer deelnemen aan dagprogramma.

305 knutselen kinderen met justitiabelen

01-04-21  Er is een voorstel gedaan voor goedkeuring om op 1 mei te gaan knutselen met 
kinderen en justitiabelen i.v.m. moederdag. Justitiabelen moeten dan wel daarna 10 dg in 
quarantaine. Verzoek is gedaan door  o hier 8 dagen van te maken en na 5 
dg testen. Advies is afgewezen. Wel is er besloten dat het knutselen uitgewerkt kan gaan 
worden zoals ook een activiteit wordt georganiseerd vanuit de OKD

306 Pilot projekt 15-4-2021

08-04-21 Vanuit het HK is er een pilot uitgeroepen waar PI Krimpen is verzocht aan mee te 
doen. Verzoek van  om twee HBO studentes toe te laten om deze pilot te mogen 
draaien. Verzoek zal bij MT besproken worden.15-04-2021 akkoord is gegeven 23-04-21 
was een besluit

310 RI&E - Veiligheidskundige Arbodienst toegang verlenen voor 
inspectie RI&E's 15-4-2021

15-04-2021 Er wordt gevraagd of de veiligheidskundige van de Arbodienst de inrichting in 
mag om de liggende RI&E's te komen inspecteren en beoordelen. Er wordt akkoord 
gegeven.
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BESLUITEN
313 Mondkapjes in VoPo t.b.v. personeel welke een mondkapje 

vergeten 28-4-2021 23-04-21 eerder besluit is op verzoek teruggedraaid er zullen op de VoPo weer nieuwe 
mondkajes worden geplaatst met een registratieblad 30-04-21 is aan voldaan

314 Huwelijk justitiabele 1-6-2021

23-04-21 verzoek ingediend voor het eerder goedgekeurde besluit om een 
huwelijksvoltrekking te doen. Besluit, deze zal plaatsvinden in de Getijdenzaal, minst 
risicovolle plek omdat er ook +/-12 externe binnen gaan komen. (gemeente ambtenaar, 
reclassering, getuigen etc.) Justitiabele moet wel 10 dg quarantaine tenzij de PCR test na 5 
dg negatief is. Corona maatregelen blijven gehandhaafd.

315 Brandkarren repareren 1-5-2021
23-04-21 vraagt toestemming om twee externe personen naar binnen te laten komen 
om te gaan inspecteren en werken aan brandkarren. krijgt advies hier zelf een 
verstandig besluit te nemen.

317 Bezoek in bezoekerszaal 30-4-2021
30-04-21 er mogen per 28 april jl. meer mensen van buiten op bezoek komen. Twee 
volwassenen + twee kinderen (<13 jaar) of 1 volwasene en 3 kinderen (<13 jaar) LET OP de 
30 personen regel in de bezoekerszaal

319 mag advocaat extra iemand meenemen 6-5-2021 06-05-21 nee

332 Sportveld 10-6-2021 10-06-21 Besloten is dat wanneer het sportveld gereed is deze weer conform 
coronamaatregelen volledig in gebruik genomen gaat worden.

334 Vraag: sneltesten, zijn deze ook geschikt voor de Delta 
variant? 15-8-2021

17-06-21 geven aan dit niet te weten.Er zal navraag gedaan worden. 24-06-21 
nog geheel onduidelijk volgens de GGD.08-07-21 nog geen duidelijkheid. De sneltest is 
volgens de GGD geschikt voor de Delta variant.

335 Vaccineren justitiabelen 17-6-2021

17-06-21 Er wordt aangegeven dat ongeveer 33% van de justitiabelen is gevaccineerd. 
Ongeveer 10% van de uitgenodigen heeft zich laten vaccineren met Janssen. De 375 
Janssen vaccins zijn niet weggespoten vanwege afwijzingen justitiabelen. Spillage is 
uitgezet volgens landelijk protocol bij IBT/AIT/BAD medewerkers, maar ook hier was maar 
een behoefte van vier medewerkers. Justitiabelen willen wachten op Moderna/Pfizer, 
medewerkers willen liever via de GGD vaccineren of niet. 24-06-21 Aanvraag vaccinaties 
moeten voor 25-06-21 11:00 uur worden gedaan zodat deze binnen 14 dg uitgeleverd 
worden. Keuze is Pfizer of Moderna. 01-07-21 vaccins komen maandag 05-07-21 binnen, 
gestart wordt er met vaccineren op dinsdag 06-07-21 (unit 1 zijde) en op 13-07-21 (unit 2) . 
08.07.21 Er wordt een nieuw plan gemaakt om een vaccinatiedag te orgainseren in week 29. 
15-07-21

336 Groepsgroote binnen HK 24-6-2021 de groepsgrootte mag van 30 naar 50 personen mits er 1,5 meter wordt aangehouden. De 
bezoekerszaal zal nog steeds 30 personen moeten blijven incl. toezichten.

337 Knuffelcontact bezoek/gedetineerde HK 24-6-2021 Gedetineerden mogen geen knuffelcontact met hun bezoek

338 BZT HK 24-6-2021

Bezoek Zonder Toezicht mag weer, ingaande direct, mits het bezoek een relatie heeft met 
gedetineerde (partner-getrouwd). Tevens dient de bezoeker een negatief testuitslag te 
kunnen overleggen, Sneltest max.<24 uur / PCR test <48 uur oud. Kosten afname test zijn 
voor eigen rekening bezoeker. Afname document moet op naam bezoeker staan, ondanks of 
een bezoeker gevaccineerd is.

339 OKD bezoek HK-Directie 24-6-2021

Op het moment een gedetineerde deel heeft genomen aan een OKD moment hoeft hij 
volgens het HK niet in quarantaine maar moet mee werken aan een testafname op dag 3 en 
dag 5. Bij geen deelname test gaat de gedetineerde direct in quarantaine voor 5 dagen. Als 
inrichting gaan wij niet mee in dit besluit maar hanteren de quarantaine nog wel van 5 dagen 
en testen, dit komt n.a.v. de casussen van de afgelopen 4 OKD's waarbij iedere keer 
minimaal 1 gedetineerde positief is bevonden. Directie zal dit opnieuw 
indienen/bespreekbaar maken  bij het HK

340 verlof gedetineerden HK 24-6-2021 gedetineerden welke van verlof komen dienen mee te werken aan een afname test op dag 3 
en dag 5. Bij niet mee willen werken gaat de quarantaine direct in.

341 Thuiswerken HK 24-6-2021 Allemedewerkers welke thuiswerken mogen voor 50% weer op kantoor komen werken, mits 
er wel 1,5 meter wordt aangehouden en de aantal personenen per ruimte.

342 Reserve diensten BeWa's 24-6-2021 Per 1 juli zullen alle BeWa's geen reservediensten meer thuiswerken aan maar zich 
moeten melden in de inrichting en dan eventueel worden ingezet daar waar nodig is.

343 Lunch faciliteiten 24-6-2021
Tijdens lunchtijd mogen de executieve medewerkers van 11:45 - 12:15 uur lunchen in de 
bedrijfskantine, lekzaal en/of Getijdenzaal.(tenzij deze bezet is voor een vergaderlunch. Niet 
executieve medewerkers mogen pas lunchen om 12:15-12:45 uur.

344 MBO opleiding gedetineerden 1-7-2021 01-07-21 nieuwe MBO opleidingen moeten opnieuw worden aanbesteed.

345 Opleidngen en afname zelftest HK 1-7-2021
1-7-2021 als er geen 1,5 meter gehouden kan worden tijdens opleidingen dient de cursist 
een zelftest afneemt
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346 Actieteam/crisisteam HK 1-7-2021
01-07-21 Het HK adviseerd om per 8 juli a.s. het crisisteam(landelijk) en actieteam (lokaal) 
op te heffen. PI Krimpen zal niet per direct het acgtieteam opheffen.

348 Vraag: BZT /familie BZT Actieteam 8-7-2021
01-07-21 Kan familie BZT opgestart zal dit maandag bespreekbaar maken bij 
collega directieleden.08-07-21 Besloten is dat er voorlopig geen familie BZT wordt opgestart 
ivm het aantal bezoekers in een te kleine ruimte en het verhoogde risico op besmetting.

349 Aanpassen kabelkrant ivm vaccinatiedag 15-7-2021 08.07.21 Informeren gedetineerden en vaccinatiebereidheid vergroten t.a.v. de vaccinatiedag.

351 fysiekcontact voor en na bezoek Actieteam 8-7-2021 8-7-2021 08-07-21 gezien de beperkingen in de bezoekzaal, de 1,5 meter regel, de orde rust en 
veiligheid is fysiek contact voor en na bezoek  niet toegestaan.

352 Attentiebeleid MT 8-7-2021 8-7-2021 8-7-21 Voor alle toekomstige collega's die in aanmerking komen voor het attentiebeleid geldt 
dat deze activiteiten georganiseerd mogen worden conform de covidmaatregelen.

354 Lokaal actieteam blijft operationeel MT 8-7-2021 8-7-2021 8-7-21 Landelijk is het actieteam afgeschaald

356 Thuiswerken besluit HK 22-7-2021 22-07-21 thuiswerken is een basisregel, PIT zal per 1 sept. indien mogelijk iedere dag 1 
medewerker actief aanwezig zijn.

357 ventilatie besluit HK 22-7-2021 22-07-21 schrijven HK, ventilatie op werkzalen blijft een knelpunt,  zullen dit 
samen proberen op te lossen

347 Snelgids MT 29-7-2021

29-07-21   vragen of de snelgids nog wel relevant is t.o.v. alle richtlijnen 
en de Q&A lijst. Besloten wordt dat de Snelgids komt te vervallen. Saida zal deze 
verwijderen van het intranet, Rene zal alle actieteamleden informeren dat deze Snelgids 
komt te vervallen.

353 Oude attentiebeleid aanvragen MT 8-7-2021
-07-21 nieuw attentiebeleid in Iprova. Medewerkers welke nog onder het oude attentiebeleid 
vallen n.a.v. Corona moeten worden geinventariseerd, actiepunt al in MKO besproken 
worden.

361 Mondkapjes t.b.v. bezoekers Actieteam 9-9-2021

09-09-2021 Momenteel komen (bijna) alle bezoekers en advocaten zonder mondkapje op 
bezoek, zij krijgen dan niet in de portocabin een mondkapje maar bij de VoPo. Per direct zal 
dit veranderen, de bezoeker/advocaat krijgt nog steeds een mondkapje aangeboden maar al 
een stap eerder, in de portocabin. 

364 Training - gevangenenzorg 16-9-2021 16-09-2021 verzoek wordt gehonoreerd en afgestemd met  Past goed in het 
komende en lopende stappenplan van loslaten Coronamaatregelen.

368 Teamdagen vs vacinatiebewijs Actieteam 30-9-2021 Besluit

30-09-21 Besloten is, dat medewerkers die uit vrije keus niet gevaccineerd zijn, hoeven niet 
zelf de kosten dragen voor het testen om deel te kunnen nemen aan de teamdag, deze zijn 
gratis. Medewerkers die hierdoor weigeren deel te nemen aan de teamdag worden op 
diensten gezet. 06-10-21  geeft aan dat alle geplande teamdagen ongeacht wat LG's er 
van vinden allen moeten doorgaan. 

372 (snel) testen bij verplaatsen allen 14-10-2021

14-10-21 Bij iedere verplaatsing van een gedetineerde van sectie wordt geadviseerd deze te 
laten (snel)testen. Verzoek was ingediend dit wel te doen, maar door juiste argumentatie is 
dit niet gehonoreerd en kunnen gedetineerden welke al binnen zijn zonder sneltest worden 
verplaatst van sectie/unit. 21-10-21 

377 Verzoek vrijstelling bezoek gedetineerde 28-10-2021

28-10-21 heeft een gedetineerde welke zijn dochter op bezoek wilt, helaas zijn er 
bepaalde beperkingen waardoor zij wel een QR code kan overleggen maar geen test. 
Toestemming wordt gegeven en besloten wordt dat gedetineerde dan 5 dagen in 
quarantaine gaat. 

378 Verzoek om 3e dag (snel)test te skippen 28-10-2021

28-10-21  vraagt of de 3e dag testen van een gedetineerde na een OKD-BZT-
familiebezoek mag komen te vervallen, dit vanwege enorme druk op de medische dienst? 
Nog geen besluit in genomen vanwege afwachten persconferentie di.2 nov. 04-11-21 
besloten wordt nog op dag 3 en 5 te blijven testen omdat er toename van besmettingen is. 

379 QR code check bij BZT/familie BZT 28-10-2021

28-10-21 er is verwarring omtrent de QR code voor BZT/familie BZT. Het is inconsequent in 
beide BZT momenten. Besloten wordt alles bij het oude te houden totdat er vanuit het HK 
iets anders wordt doorgegeven. Op intranet staat nieuwe regelgeving, wij zetten deze 
procedure nog niet door, wordt di in MT besproken. 04-11-21  zal nogmaals de 
protocollen verzenden. 11-11-21 is voldaan
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384 groepsgrootte GV per sectie 11-11-2021
11-11-21  er is een verzoek binnengekomen van (GV) om op zondag 4 diensten te 
mogen doen. Verzoek is goedgekeurd, maar er dient wel rekening te worden gehouden met 
het max aantal personen in de ruimte en het luchten van een halfuur 

387 Thuiswerken 11-11-2021 11-11-21 er dient weer aanscherping te komen op het thuiswerken (50%)

394 Vraag: Mag OKD doorgang houden 2-12-2021
2-12-2021 Besloten wordt, zolang er geen vernadering is vanuit het HK kan en mag de OKD 
en het vader-kind moment (Sinterklaasfeest  dec.) gewoon doorgang hebben. Er dient wel 
gehandeld moeten worden volgens de Covid-19 maatregelen DJI.

395 Inside project wedstrijd 9-12-2021 ja

09-12-21 vraagt of de wedstrijd Inside project doorgang mag hebben en of er een 
mogelijkheid is om dan ook ergens nadien gezamenlijk te eten met de voetballers en 
begeleiders? Goedkeuring  wordt gegeven omdtat de wedstrijd buiten is en het diner ins de 
V010 ruimte . Alle externen welke binnen komen zullen een test moeten afnemen.
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Van: namens BMO de IJssel

Verzonden: donderdag 9 december 2021 15:36

Aan: _KAILD DYS Iedereen

Onderwerp: Corona update

Urgentie: Hoog

Beste collega9s, 

 

Wij, als medewerkers DJI, behoren tot de cruciale beroepsgroepen. Dit betekent dat er soms andere regels gelden in 

de inrichting dan erbuiten. Dit vanwege een zorgplicht naar gedetineerden, en naar elkaar, om onze organisatie 

veilig en virusvrij te houden. Daarom hanteren wij het DJI beleid. De volgende punten willen wij extra onder jullie 

aandacht brengen: 

 

•  Heb je milde klachten en heb je thuis al negatief getest? In dat geval vragen wij je als extra controle een 

sneltest in de portocabin af te laten nemen om een positieve test uit te sluiten. Bij een negatieve uitslag van 

de test, mag je aan het werk met een medisch (type IIR) mondkapje. Deze zal dan worden meegegeven. Bij 

een positieve uitslag zal je verzocht worden direct naar huis te gaan en word je geadviseerd je aan te 

melden voor een PCR test bij één van de GGD locaties bij jou in de buurt. Je gaat dan in quarantaine. Wil je 

niet aan het testbeleid meewerken, dan wordt dit bij de leidinggevende en de dienstdoende VD gemeld. 

 

Testtijden portocabin maandag t/m vrijdag: 

o 07:15 - 07:45 uur 

o 13:00 - 13:30 uur 

o 16:00 - 16:30 uur 

Testtijden portocabin zaterdag en zondag: 

o 07:45 3 08:15 uur 

o 12:15 3 12:45 uur 

o 16:00 3 16:30 uur 

 

•  Adviseer externe bezoekers zoveel mogelijk om bij een bezoek aan onze locatie een zelftest af te nemen. 

Mocht dit onverhoopt niet gebeurd zijn, en willen ze dit toch, dan kunnen ze bij de portocabin alsnog een 

sneltest laten afnemen. 

•  De regels voor fysieke bijeenkomsten op OI-loacaties zijn per 8 december aangescherpt. Hier lees je meer 

over de maatregelen. 

•  In uitzonderingssituaties, waarbij de continuïteit van vitale processen in het geding komt door personele 

krapte, kan je verplicht worden om te komen werken.  

•  Check regelmatig de Q&A voor medewerkers. Deze wordt steeds actueel gehouden.  

•  Vaccineren blijft nog steeds belangrijk. Op de website van Rijksoverheid lees je meer over de Werking en 

veiligheid coronavaccin | Vaccinatie tegen het coronavirus.  

Meer informatie 

Wil je meer weten over het coronavirus en de maatregelen die we bij DJI treffen? Kijk dan op onze intranetpagina. 

Daar staan ook de veelgestelde vragen met antwoorden en links naar relevante internetsites. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Directie PI Krimpen  
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Van:

Verzonden: vrijdag 10 december 2021 12:04

Aan: _KAILD DYS Directie; _KAILD DYS Actieteam

Onderwerp: FW: Corona communicatie update donderdag 9 december 2021 

Bijlagen: Schema inzet en testen medewerkers met positief getest contact (6 december 

2021).pdf; Q&A voor DJI-medewerkers (9 december 2021).pdf

Beste allen, 

 

Ter info, uitvoering, en bespreking tijdens het eerst volgende actieteam overleg! 

Dank allen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Vestigingsdirecteur 

......................................................................... 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

PI Krimpen aan den IJssel 

Van der Hoopstraat 100 l 2921 LD l Krimpen aan den IJssel 

Postbus 750 l 2920 CB l Krimpen aan den IJssel 

......................................................................... 

 

 

 

.......................................................................... 

DJI. Waar vrijheid ophoudt en weer kan beginnen 

.......................................................................... 

 
 

 

 

 

 

Van: Namens Schippers, Monique 

Verzonden: vrijdag 10 december 2021 08:46 

Aan:  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Onderwerp: Corona communicatie update donderdag 9 december 2021  

 

Beste VD-en, 
 
Hierbij de corona update van donderdag 9 december. 
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CE-keurmerk zelftest  

Het is belangrijk dat medewerkers zelftesten gebruiken van goede kwaliteit. Dat houdt in: een coronatest met een 
CE-markering voor zelfgebruik. Die testen zijn te herkennen aan het CE-logo op de verpakking. Na 1 januari 2022 
mogen alleen zelftesten met het CE-keurmerk (al dan niet met vier cijfers erachter) worden gebruikt. 
 
Niet alle zelftesten die eerder zijn geleverd, bezitten het CE-keurmerk. Deze mogen worden gebruikt tot 31 
december 2021, mits er een IVD-markering op staat. Vanaf 1 januari 2022 zijn deze zelftesten op zich niet 
onbruikbaar, maar vervalt de ontheffing van VWS voor deze testen. 
 
Tot slot nog een tip: bestel vóór de jaarwisseling voldoende voorraad zelftesten, zodat er op de locatie voldoende 
zelftesten beschikbaar zijn in de eerste paar weken van het nieuwe jaar. Dit in verband met mogelijk langere 
levertijden door drukte bij de bezorgdiensten in de laatste weken van dit jaar. 
 
Intranet en communicatiemiddelen geactualiseerd  

De intranetpagina testen medewerkers, de Q&A voor medewerkers en het schema inzet en testen medewerkers 

met een positief getest contact zijn op basis van de recente beleidswijzigingen geactualiseerd (zie de bijlagen bij 
dit bericht). Momenteel wordt nog gewerkt aan het actualiseren van het protocol BCO. Zodra dat beschikbaar is, 
word je geïnformeerd en wordt het protocol op intranet gepubliceerd. 
 
Hartelijke groet, 
Mede namens  
 

 

Monique  
 
mr. drs. M.A. Schippers 
Directeur Gevangeniswezen & Vreemdelingenbewaring 
........................................................................ 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Dienst Justitiële Inrichtingen 
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
PO Box 30132 | 2500 GC | Den Haag 
......................................................................... 

 
 

 
I http://www.dji.nl 
......................................................................... 
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Veelgestelde vragen over het coronavirus  

 
Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen die betrekking hebben op jou en je werk bij DJI. 
De meest recente wijzigingen/nieuwe Q&A's zijn met geel gemarkeerd. 
 

Gezondheid 
 

Wanneer word ik als immuun beschouwd?  
Je wordt als immuun beschouwd als je:  
 meer dan 14 dagen geleden* de vaccinatieserie hebt afgerond dan wel meer dan 28 dagen geleden het 

Janssen-vaccin hebt ontvangen  

 COVID-19 hebt doorgemaakt en 1 vaccinatie hebt ontvangen*  

 minder dan 12 maanden geleden* COVID-19 hebt doorgemaakt  

* Dit geldt in het kader van bron- en contactonderzoek ook voor personen met een ernstig verminderde 

weerstand. 
 
Het woord 'immuun' betekent hier dat je beschikt over antistoffen tegen het coronavirus en minder vatbaar 
bent voor een nieuwe infectie. De kans is dan klein dat je bij een nieuwe infectie ernstig ziek wordt. Als 
gezonde immune personen na een hernieuwde infectie met het coronavirus toch besmettelijk worden, dan 
zijn zij meestal minder besmettelijk en ook korter besmettelijk. 
 
Welke soorten contacten worden onderscheiden rond een positief getest persoon?  

Contacten worden onderscheiden in drie categorieën. Categorie 1 contacten lopen het grootste risico besmet 

te worden. 

 categorie 1 contacten hebben een positief geteste huisgenoot 

 categorie 2 contacten hebben een positief getest nauw contact. Dit zijn personen met: 

a. cumulatief langer dan 15 minuten (binnen 24 uur) contact op minder dan 1,5 meter afstand met een 

positief getest persoon tijdens zijn/haar besmettelijke periode.  

b. een hoogrisicoblootstelling aan een positief getest persoon, bijvoorbeeld hoesten en spugen in het 

gezicht of direct fysiek contact. 

c. een melding vanuit de CoronaMelder app. 

 categorie 3 contacten hebben een positief getest niet-nauw contact. Dit zijn contacten die: 

a. langer dan 15 minuten contact hadden met de positief geteste persoon op meer dan 1,5 meter 

afstand. 

b. minder dan 15 minuten contact hadden met de positief geteste persoon op minder dan 1,5 meter 

afstand, waarbij geen sprake was van een hoogrisicoblootstelling. 
 
Ik ben immuun. Wanneer moet ik thuisblijven?  

   
1. Als je één of meer van de onderstaande klachten hebt, moet je in thuisisolatie en je laten testen: 

a. verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen 
b. keelpijn, schorre stem 
c. hoesten 
d. kortademigheid, benauwdheid, pijn bij ademhalen 
e. verhoging of koorts, koude rillingen 
f. plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 
g. algehele malaise, vermoeidheid, verlies eetlust 
h. algehele pijnklachten 
 
Klachten die ook veel voorkomen en waarbij testen moet worden overwogen: 
i. (ongewone) hoofdpijn, spierpijn, pijn in de ogen 
j. duizeligheid, prikkelbaarheid, verwardheid 
k. diarree, overgeven, misselijkheid  

lottebonenkamp
Getypte tekst
492



          9 december 2021 

 
2. Als je in afwachting bent van een testuitslag van jezelf wegens klachten (thuisisolatie). 

 
3. Als je positief getest bent (thuisisolatie). 

 
4. Als een huisgenoot (categorie 1) positief getest is, moet je thuis in quarantaine**. 
 
5. Als je klachten hebt van koorts en benauwdheid maar de testuitslag negatief was. 
 
Ik ben niet-immuun. Wanneer moet ik thuisblijven?  
   

1. Als je één of meer van de onderstaande klachten hebt, moet je in thuisisolatie en je laten testen: 
a. verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen 
b. keelpijn, schorre stem 
c. hoesten 
d. kortademigheid, benauwdheid, pijn bij ademhalen 
e. verhoging of koorts, koude rillingen 
f. plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 
g. algehele malaise, vermoeidheid, verlies eetlust 
h. algehele pijnklachten 

 
Klachten die ook veel voorkomen en waarbij testen moet worden overwogen: 
i.  (ongewone) hoofdpijn, spierpijn, pijn in de ogen 
j. duizeligheid, prikkelbaarheid, verwardheid 
k. diarree, overgeven, misselijkheid  

 
2. Als je een bericht hebt ontvangen van de CoronaMelder app dat je in de buurt bent geweest van een 

besmet persoon (categorie 2 contact) moet je in quarantaine en je op dag 5 laten testen. 
 

3. Als je in afwachting bent van een testuitslag van jezelf (thuisisolatie). 
 
4. Als een huisgenoot coronaklachten én koorts en/of benauwdheid heeft of als je huisgenoot 

coronaklachten ontwikkelt binnen 10 dagen na contact met een positief getest persoon en je in 
afwachting bent van de testuitslag van je huisgenoot (quarantaine). 

 
5. Als je positief getest bent (thuisisolatie). 
 
6. Als een huisgenoot (categorie 1) of iemand met wie je nauw contact (categorie 2) hebt gehad positief 

getest is, moet je in thuisquarantaine. 

 
7. Als je klachten hebt van koorts en benauwdheid maar de testuitslag negatief was. 
 
8. Als je bent teruggekeerd uit een land/gebied met een zeer hoog risico op COVID-19 moet je in 

quarantaine. 
 
Ik heb klachten en ben positief getest. Wanneer mag ik uit isolatie en weer werken?  
Een medewerker met klachten die positief is getest, blijft in thuisisolatie tot minimaal 7 dagen na de start 
van de klachten EN hij/zij ten minste 24 uur klachtenvrij is. Klachtenvrij betekent: geen koorts, geen 
diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid, geen hoesten. Moeheid en 
reuk- en smaakverlies spelen geen rol bij de definitie van klachtenvrij. Voor positief geteste medewerkers 
met een ernstig verminderde weerstand duurt de isolatie minstens 14 dagen en bepaalt de GGD of 
behandelend arts wanneer de isolatie kan worden opgeheven. 
 
Ik heb geen klachten en ben positief getest. Wanneer mag ik uit isolatie en weer werken? 

Een positief geteste medewerker zonder klachten, moet in thuisisolatie en mag niet werken.  

Een immune medewerker mag 72 uur na de testafname uit isolatie als hij/zij dan nog steeds geen klachten 

heeft.   

Een niet-immune medewerker mag 5 dagen na de testafname uit isolatie als hij/zij dan nog steeds geen 

klachten heeft. 

 

Adviseert DJI medewerkers de zelftest te gebruiken? 

Medewerkers die niet thuis kunnen werken wordt geadviseerd om de dag of twee keer per week de zelftest 

te doen.  
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Ik heb milde klachten en de zelftest, PCR- of antigeensneltest is negatief. Mag ik werken?  
Medewerkers met milde klachten (in ieder geval geen koorts en/of benauwdheid) en een negatieve zelftest, 
PCR-test of antigeensneltest mogen werken. Dit geldt niet als de geteste medewerker ernstige klachten 
heeft of in quarantaine is vanwege een positief getest contact. Personen met a) ernstige klachten, b) een 
kwetsbare gezondheid of c) werken met kwetsbare personen wordt geadviseerd niet de sneltest te 
gebruiken, maar de PCR-test of antigeensneltest. Voor meer informatie zie de intranetpagina testen 

medewerkers. 
 
Ik heb klachten van koorts en/of benauwdheid en de PCR-test of antigeensneltest is negatief. 
Mag ik werken? 

Medewerkers met ernstige klachten (zoals koorts en/of benauwdheid) blijven thuis tot de klachten over zijn, 
ook als de PCR-test of antigeentest negatief is (bij ernstige klachten wordt geadviseerd niet de zelftest te 
gebruiken, maar je te laten testen door de GGD). Als de klachten aanhouden of verergeren, moet je je 
opnieuw laten testen. 
 
Ik werk in een justitiële inrichting en/of ik werk met justitiabelen. Ik heb geen klachten en heb 
contact gehad met een positief getest persoon. Moet ik in quarantaine en mij laten testen?  
 
A. Immune medewerker met categorie 1 contact (huisgenoot) 

 je moet in quarantaine* 
 je laat je direct testen* (zelftest) en op dag 5 (GGD) na het laatste contact met je huisgenoot in diens 

besmettelijke periode. 
 bij een negatieve test op dag 5 mag je weer werken als je tijdens het werk continu een chirurgisch 

mondneusmasker type IIR draagt t/m dag 10 na het laatste contact met je huisgenoot in diens 
besmettelijke periode. 

 
B. Immune medewerker met categorie 2 contacten (overig nauw contact)  

 je hoeft niet in quarantaine 
 je laat je direct testen* (zelftest) en op dag 5 (GGD) na het laatste contact met de positief geteste 

persoon 
 je mag werken in afwachting van de test op dag 5 
 je draagt tijdens het werk continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR t/m dag 10 na het 

laatste contact met de positief geteste persoon, ook als de testuitslag op dag 5 negatief is  
 
C. Immune medewerker met categorie 3 contacten (niet nauw contact) 

 je hoeft niet in quarantaine 
 je laat je testen* bij klachten (zelftest of GGD) en als er besmettingen zijn gevonden onder categorie 

2 contacten bij collega's en/of justitiabelen 
 het dragen van een chirurgisch mondneusmasker type IIR t/m dag 10 na het laatste contact met de 

positief geteste persoon is optioneel, bijvoorbeeld in het kader van een eenduidig beleid  
 
D. Niet-immune medewerker met categorie 1 contact (huisgenoot) 

 je moet in quarantaine 
 je laat je direct testen (zelftest) en op dag 5 (GGD) na het laatste contact met de positief geteste 

persoon 
 bij een negatieve test op dag 5 mag je weer werken als je tijdens het werk continu een chirurgisch 

mondneusmasker type IIR draagt t/m dag 10 na het laatste contact met de positief geteste persoon 
 
E. Niet-immune medewerker met categorie 2 contact (overig nauw contact) 

 je moet in quarantaine 
 je laat je direct testen (zelftest) en op dag 5 (GGD) na het laatste contact met de positief geteste 

persoon 
 bij een negatieve test op dag 5 mag je weer werken als je tijdens het werk continu een chirurgisch 

mondneusmasker type IIR draagt t/m dag 10 na het laatste contact met de positief geteste persoon  
 
F. Niet-immune medewerker met categorie 3 contact (niet nauw contact) 

 je hoeft niet in quarantaine 
 je laat je testen bij klachten (zelftest of GGD) en als er besmettingen zijn gevonden onder categorie 2 

contacten bij collega's en/of justitiabelen. Volg dan het beleid categorie 2 contact. 
 het dragen van een chirurgisch mondneusmasker type IIR t/m dag 10 na het laatste contact met de 

positief geteste persoon is optioneel 
 
* Ben je <8 weken geleden positief getest op COVID-19, dan hoef je niet in quarantaine en hoef je je niet te 
laten testen. 
 

  

https://hk-dji-intranet.minvenj.nl/landelijke-themas/coronavirus/testen-medewerkers.aspx
https://hk-dji-intranet.minvenj.nl/landelijke-themas/coronavirus/testen-medewerkers.aspx
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Ik werk niet in een justitiële inrichting en/of werk niet met justitiabelen. Ik heb geen klachten en 
heb contact gehad met een positief getest persoon. Moet ik in quarantaine en mij laten testen?  

 

A. Immune medewerker met categorie 1 contact (huisgenoot) 
 je moet in quarantaine* en blijft thuiswerken 
 je laat je direct testen* (zelftest) en op dag 5 (GGD) na het laatste contact met je huisgenoot in diens 

besmettelijke periode  
 bij een negatieve test op dag 5 mag je uit quarantaine 
 je blijft thuiswerken t/m dag 10** na het laatste contact met je huisgenoot in diens besmettelijke 

periode. 
 

B. Immune medewerker met categorie 2 (overig nauw contact) contact 
 je hoeft niet in quarantaine 
 je laat je direct testen* (zelftest) en op dag 5 (GGD) na het laatste contact met de positief geteste 

persoon 
 bij een negatieve test op dag 5 mag je uit quarantaine 
 je blijft thuiswerken t/m dag 10** na het laatste contact met de positief geteste persoon 

 

C. Immune medewerker met categorie 3 contact 
 je hoeft niet in quarantaine 
 je laat je testen* bij klachten (zelftest of GGD) 
 je blijft thuiswerken t/m dag 10** na het laatste contact met de positief geteste persoon 

 

D. Niet-immune medewerker met categorie 1 (huisgenoot) contact 
 je moet in quarantaine en blijft thuiswerken 
 je laat je direct testen (zelftest) en op dag 5 (GGD) na het laatste contact met je huisgenoot in diens 

besmettelijke periode  
 bij een negatieve test op dag 5 mag je uit quarantaine  
 je blijft thuiswerken t/m dag 10** na het laatste contact met je huisgenoot in diens besmettelijke 

periode 

 

E. Niet immune medewerker met categorie 2 contact 
 je moet in quarantaine en blijft thuiswerken 
 je laat je direct testen (zelftest) en op dag 5 (GGD) na het laatste contact met de positief geteste 

persoon  
 bij een negatieve test op dag 5 mag je uit quarantaine 
 je blijft thuiswerken t/m dag 10** na het laatste contact met de positief geteste persoon 

 

E. Niet-immune medewerker met categorie 3 (niet-nauw) contact 
 je hoeft niet in quarantaine 
 je laat je testen bij klachten (zelftest of GGD) 
 je blijft thuiswerken t/m dag 10** na het laatste contact met de positief geteste persoon 

 
*Ben je <8 weken geleden positief getest op COVID-19, dan hoef je niet in quarantaine en hoef je je niet te 
laten testen. Je blijft wel thuiswerken t/m dag 10 na de testdag van je huisgenoot.  
 
**In principe geldt op dit moment voor alle DJI-medewerkers die thuis kunnen werken, dat zij zoveel 
mogelijk thuiswerken. Dus ook na dag 10, als een van bovenstaande situaties op jou van toepassing is. 
 
BELANGRIJK!!! 
Neem in alle bovenstaande situaties contact op met je leidinggevende. Bespreek met je leidinggevende de 
mogelijkheden van thuiswerken. Als thuiswerken niet kan, krijg je bijzonder verlof voor de periode waarin je 
thuis moet blijven. Volg de adviezen van de GGD op. 
 
Als ik thuisblijf omdat ik ziekteverschijnselen heb en ik word getest op besmetting met het 
coronavirus, ben ik dan verplicht dit te melden aan mijn leidinggevende? 
Nee. Je leidinggevende mag niet vragen wat je precies hebt als je thuisblijft omdat je 
ziekteverschijnselen hebt. Zo is het wettelijk geregeld. Maar je mag het natuurlijk wel zelf vertellen als 
het gaat om een mogelijke besmetting met het coronavirus. Héél graag zelfs, zeker als je in een justitiële 
inrichting werkt. Want in een gesloten setting zijn de gevolgen van een besmetting met corona groot, 
voor zowel de veiligheid in de inrichting als de gezondheid van anderen. Het kan immers niet alleen jouw 
familie/vrienden/kennissen raken, maar ook collega's, gedetineerden en hún familie/vrienden/kennissen, 
waar misschien mensen tussen zitten met een kwetsbare gezondheid. Je leidinggevende mag deze 
informatie niet schriftelijk vastleggen. 
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Als snel bekend is dat een medewerker die werkzaam is in een justitiële inrichting wordt getest op 
corona, kunnen er eerder preventieve maatregelen worden getroffen dan wanneer gewacht moet worden 
op de testuitslag en vervolgens op het bron- en contactonderzoek van de GGD. Belangrijk: als je ervoor 
kiest je leidinggevende te informeren dat je getest wordt, kun je anoniem blijven als je dat wilt. Want 
ook zonder de vermelding van iemands naam kunnen de nodige maatregelen worden getroffen. 
Samengevat: melden is niet verplicht, maar je draagt daarmee wel bij aan de veiligheid én de 
gezondheid van de mensen op jouw locatie. 
 
Ben ik verplicht mij te laten testen als mijn leidinggevende of de GGD dit adviseert?  
Nee. Testen is niet verplicht en gebeurt altijd op vrijwillige basis. Als er sprake is van een substantiële 
uitbraak van COVID-19 in een justitiële inrichting, vormen ook de medewerkers een risico voor het 
doorgeven van een besmetting. DJI heeft de plicht justitiabelen te beschermen tegen COVID-19. DJI 
verwacht daarom van zijn medewerkers dat zij meewerken aan het bron- en contactonderzoek en zich 
indien nodig laten testen. 
 
Kan het consequenties hebben als ik een test weiger? 

Ja, dat kan in bepaalde dringende gevallen consequenties hebben. Bijvoorbeeld bij dreigende personele 

krapte voor vitale werkzaamheden of bij een uitbraak van COVID-19 in een justitiële inrichting. Als je in een 

justitiële inrichting werkt of met justitiabelen werkt, geen klachten hebt en contact hebt gehad met een 

positief getest persoon, dan moet je je in de meeste gevallen op dag 5 laten testen om te bepalen of je nog 

thuis moet blijven of dat je weer kunt werken.  
Als niet kan worden bepaald of je kunt worden ingezet voor het werk omdat je je niet wilt laten testen kan 
personele krapte ontstaan en de bedrijfsvoering kan in gevaar komen. Als je weigert je te laten testen op 
dag 5 moet de quarantaine worden voortgezet t/m dag 10. De eerste vijf dagen van de quarantaine zijn 
voor rekening van DJI. De extra vijf dagen die je langer thuis in quarantaine moet blijven omdat je weigert 
een coronatest te ondergaan, zijn wel voor eigen rekening. Je hebt over die extra dagen geen recht op loon. 
Je kunt als je dit wilt voor deze dagen ook vakantieverlofdagen opnemen.  

 

Kan ik verplicht worden om te komen werken terwijl ik eigenlijk in quarantaine moet? 
Ja, in uitzonderingssituaties waarbij de continuïteit van vitale overheidsprocessen in het geding komt door 
dreigende personele krapte. De werkgever formuleert criteria (eventueel met benoemen van specifieke 
functies) wanneer de continuïteit van overheidsdiensten in het geding komt en werknemers ten tijde van 
quarantaine met persoonlijke beschermingsmiddelen wel kunnen werken.  

 
Kan ik naar mijn werk als ik behoor tot een risicogroep voor een coronavirusinfectie? 
Om veilig en gezond te kunnen werken, is het van extra belang om aandacht te besteden aan het 
zorgvuldig opvolgen van de bestaande hygiënerichtlijnen en protocollen. Het uitgangspunt is dat zoveel 
mogelijk moet worden voorkomen dat het werk een nadelige invloed heeft op je gezondheid. Er zijn 
momenteel situaties denkbaar waarin het werk wél een verhoogd gezondheidsrisico voor jou oplevert. 
Kwetsbare medewerkers hebben recht op extra bescherming. Ga in overleg met je leidinggevende en 
beoordeel samen of er extra bescherming nodig is binnen jouw huidige werkzaamheden. Een kwetsbare 
werknemer moet als er een verhoogd gezondheidsrisico speelt, worden vrijgesteld van werkzaamheden 
waarbij blootstelling mogelijk is aan COVID-19-positief geteste patiënten of voor COVID-19-verdachte 
personen. Ben je niet zeker over je medische situatie, neem dan samen met je leidinggevende contact op 
met de bedrijfsarts. Zie https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers. 
 
Kan ik naar mijn werk als mijn partner behoort tot een risicogroep voor een 
coronavirusinfectie?  
Je helpt je partner door zelf het risico op een besmetting zo klein mogelijk te houden. Dit doe je door je 
te laten vaccineren, je direct te laten testen bij klachten, de algemene hygiënerichtlijnen te volgen en 
contacten met anderen te beperken. Overleg met je leidinggevende over aanpassing van werkzaamheden 
die het risico op een besmetting mogelijk verhogen.  
 
Ik ben zwanger. Kan ik naar mijn werk?  

Ja, je kunt naar je werk. Geef bij je leidinggevende aan dat je zwanger bent. Je moet niet ingezet worden bij 
de zorg voor een (mogelijk) besmette justitiabele. Het RIVM adviseert alle zwangere vrouwen om zich te 
laten vaccineren met een mRNA-vaccin (dit zijn de vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna), omdat zij een 
verhoogde kans hebben op een ernstig verloop van een infectie met het coronavirus. Daarnaast heeft recent 
onderzoek uitgewezen dat wanneer een ongevaccineerde zwangere vrouw in de tweede helft van de 
zwangerschap besmet raakt met het coronavirus, in uitzonderlijke gevallen de ongeboren baby in gevaar 
kan komen met de kans op doodgeboorte. Verder onderzoek hierna wordt uitgevoerd.  
 

Met wie kan ik bellen als ik tegen iemand aan wil praten tijdens de coronacrisis? 
Gespecialiseerde maatschappelijk werkers van UBR Bedrijfszorg bieden je op werkdagen van  
08.00-20.00 uur een luisterend oor en geven je tips en adviezen. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer  
088-3713710. 

https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/personeel/arbodienstverlener-uitvoeringsorganisatie-bedrijfsvoering-rijk-ubr/index.aspx
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Helpt de griepprik tegen corona?  

Nee. De griepprik biedt geen extra bescherming tegen COVID-19. Wil je meer weten over de griepprik en 

het vaccinatiebeleid van DJI? Kijk dan op onze intranetpagina Arbodienstverlener UBR. 

 

Quarantaine en isolatie 

Wat is thuisquarantaine of quarantaine op cel? 
We spreken van quarantaine als iemand die geen klachten heeft, tijdelijk thuis of op cel moet blijven 
omdat hij/zij mogelijk besmet is. De persoon moet tijdens deze periode met zo min mogelijk mensen in 
contact komen. Deze maatregel kan door de GGD worden opgelegd als bijvoorbeeld een huisgenoot 
besmet is of als de uitslag van het onderzoek nog niet bekend is. De quarantaine duurt bij een persoon 
zonder klachten maximaal 10 dagen. De GGD adviseert over welke maatregelen moeten worden 
genomen. 

Wat is isolatie en hoe lang duurt isolatie? 
Een medewerker wordt in isolatie geplaatst als hij/zij bewezen besmet is (positieve testuitslag) of als er een 
hoge verdenking bestaat dat hij/zij COVID-19 heeft en in afwachting is van de testuitslag. Dit is bijvoorbeeld 
het geval als iemand koorts en luchtwegklachten heeft en de laatste weken verbleef in een risicogebied of 
een zieke huisgenoot heeft. Door isolatie wordt voorkomen dat anderen besmet raken. Afhankelijk van de 
ernst van de klachten verblijft de medewerker thuis (justitiabelen ook op cel) of in een ziekenhuis in isolatie. 
Voor een medewerker met klachten eindigt de isolatie minimaal 7 dagen na de start van de klachten én de 
medewerker tevens ten minste 24 uur klachtenvrij is. Voor een immune medewerker zonder klachten eindigt 
de isolatie 3 dagen na de testafname. Voor een niet-immune medewerker zonder klachten, eindigt de 
isolatie 5 dagen na de testafname. Positief geteste medewerkers met een ernstig verminderde weerstand 
blijven minimaal 14 dagen in isolatie. De GGD of behandelend arts bepaalt dan wanneer de isolatie kan 
worden opgeheven. 

 

Niet-medische mondkapjes 

Wanneer moeten DJI-medewerkers een niet-medisch mondkapje dragen in een justitiële 

inrichting? 

Het dragen van een niet-medisch mondkapje is in alle justitiële inrichtingen verplicht voor medewerkers op 

plekken waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Het is aan de directeur om te beoordelen waar dat 

in de justitiële inrichting het geval is. De directeur besluit op grond hiervan in welke ruimtes er een 

mondneusmasker moet worden gedragen. Een niet-medisch mondneusmasker mag een papieren of stoffen 

mondmasker zijn. 
 

Mag ik een faceshield dragen in plaats van een niet-medisch mondkapje?  
Een faceshield geldt in beginsel niet als een alternatief voor een mondkapje. Je mag alleen een faceshield 

dragen als: 
 je vanwege een beperking of ziekte geen mondmasker kunt dragen of 
 het mondmasker de bejegening van een justitiabele ernstig belemmert en 
 de veiligheid van de drager, bij mogelijk geweld, voldoende gegarandeerd is 

Waar vind ik informatie over het gebruik van niet-medische mondkapjes? 
Informatie over hoe je een niet-medisch mondkapje gebruikt, vind je op rijksoverheid.nl. 
 
Moeten bezoekers een niet-medisch mondkapje dragen in een justitiële inrichting? 

Het dragen van een niet-medisch mondkapje door bezoekers is in alle justitiële inrichtingen verplicht op 
plekken waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Voor bezoekers van 13 jaar en ouder betekent dit 
dat zij verplicht een niet-medisch mondkapje moeten dragen tijdens het bezoek aan een justitiële inrichting 
bij de toegangscontrole en tijdens de route naar en van de bezoekersruimte. In de bezoekersruimte mag het 
mondkapje af als de bezoeker zit. De directeur van een justitiële inrichting is altijd bevoegd hiervan af te 
wijken omwille van de veiligheid of gezondheid van de mensen in de inrichting. Op de internetpagina van 
iedere justitiële inrichting staat welke specifieke bezoekinformatie geldt voor die locatie. 
 
Moeten justitiabelen een niet-medisch mondkapje dragen in een justitiële inrichting? 

Het dragen van een niet-medisch mondkapje is in alle justitiële inrichtingen verplicht voor justitiabelen op 
plekken waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Als 1,5 meter afstand houden wel mogelijk is, 
mogen justitiabelen zelf bepalen of zij een mondkapje willen dragen.  
 

http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/personeel/arbodienstverlener-uitvoeringsorganisatie-bedrijfsvoering-rijk-ubr/index.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/instructies
https://www.dji.nl/locaties/index.aspx
https://www.dji.nl/locaties/index.aspx


          9 december 2021 

Voor justitiabelen met psychiatrische problematiek geldt dat de directeur van de justitiële inrichting bepaalt 
of en wanneer deze justitiabelen een mondkapje moeten dragen. 
 
De directeur van een justitiële inrichting kan besluiten van het bovenstaande af te wijken. Hij kan 
justitiabelen verbieden een mondkapje te dragen als dat nodig is in verband met de veiligheid, leefbaarheid 
en/of zorg en behandeling van justitiabelen. Hij kan het ook verbieden als de veiligheid van medewerkers in 
het geding is. Dat is bijvoorbeeld bij een dreigende situatie, als identificatie van justitiabelen van belang is of 
bij een afdeling voor justitiabelen met beheersproblematiek.  
De directeur kan justitiabelen ook verplichten een mondkapje te dragen omwille van de gezondheid en 
leefbaarheid van justitiabelen en medewerkers, bijvoorbeeld als er sprake is van (mogelijke) besmettingen. 

 

De niet-medische mondkapjes voor justitiabelen worden door DJI verstrekt. 
 
Wordt er tijdens het vervoer van justitiabelen een mondkapje gedragen? 
Ja. Alle DV&O-medewerkers en justitiabelen dragen een mondkapje tijdens transporten. DV&O-medewerkers 
kunnen via een uitgifteformulier mondkapjes aanvragen. Dat uitgifteformulier is te vinden op het lokale 
intranet van DV&O. Daar staat ook het informatieblad 'gebruik wasbare mondkapjes' voor DV&O'ers.  
 
Hoe zit het met het dragen van niet-medische mondkapjes door DJI'ers bij landelijke diensten en 

hoofdkantoor? 
Medewerkers van de landelijke diensten (met uitzondering van DV&O) en hoofdkantoor werken thuis, tenzij 
het niet anders kan. Alleen als zij daarvoor toestemming hebben van hun leidinggevende, mogen zij op 
afgesproken tijden op kantoor werken. Op kantoor houden ze 1,5 meter afstand en hoeven zij geen 
mondkapje te dragen. Tijdens de reis met het openbaar vervoer dragen zij verplicht een niet-medisch 
mondkapje. In de publieke binnenruimtes van DJI-locaties geldt een mondkapjesplicht. Denk dan 
bijvoorbeeld aan het dragen van een niet-medisch mondkapje op het moment dat je het atrium van het 
hoofdkantoor aan de Turfmarkt in Den Haag betreedt. 

 

 

Werktijden en verlof 

Ik werk parttime. Kan DJI mij fulltime inzetten?  
Je leidinggevende kan met jou overleggen of je tijdelijk meer uren wilt werken en afspreken om de uren 
op een later moment weer terug te nemen. 
 

Ik werk fulltime. Kan DJI mij laten overwerken? 
Het is mogelijk dat DJI jou opdraagt om over te werken. 
  
Kan DJI mijn verlof intrekken? 
DJI mag al verleend vakantieverlof alleen intrekken voor een zwaarwegend bedrijfsbelang. Je 
leidinggevende moet dit altijd eerst met je bespreken. Als het verleende vakantieverlof daadwerkelijk 
wordt ingetrokken, moet DJI de schade vergoeden die je hiervan ondervindt. 
 
Kan ik mijn verlof intrekken?  
Je kunt je vakantie wijzigen/intrekken, tenzij de bedrijfsvoering daardoor ernstig wordt verstoord. Houd 
er wel rekening mee dat je de jaarlijkse wettelijke vakantie-uren kunt opnemen in het jaar waarin het 
recht daarop is ontstaan en in het daaropvolgende jaar. De IKB-uren (bovenwettelijke vakantie-uren) kun 
je laten uitbetalen of toevoegen aan het IKB-spaarverlof. 
 
Kan DJI mijn PAS-aanvraag afwijzen?  
DJI mag een PAS-aanvraag afwijzen als de bedrijfsvoering ernstig wordt verstoord. Daarbij kijkt DJI ook 
naar de lange termijn. Als een PAS-aanvraag voor de korte termijn slecht uitkomt, kan je leidinggevende 
met jou overleggen om de PAS vanwege het Corona-virus enige weken later te laten ingaan. 
 
Ik maak gebruik van de PAS-regeling. Kan DJI de opname van de PAS-uren tijdelijk 

stopzetten? 
DJI kan met jou afspreken om enige tijd geen of minder PAS-uren op te nemen en dit op een later 
moment in te halen. 
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Reizen naar het buitenland 
 

Ik kan niet terugkeren uit een land met een hoog coronarisico. Heb ik dan recht op mijn loon? 
Als je reist naar een land waar op het moment van vertrek een hoog coronarisico bestaat en je kunt niet 
terugkeren naar Nederland, dan is deze situatie voor jouw rekening en risico. Je moet dan extra 
vakantie-uren of onbetaald verlof opnemen. Het kan zijn dat je de mogelijkheid hebt om op afstand te 
telewerken; dan kan de opname van extra vakantie-uren of onbetaald verlof achterwege blijven. 
Uiteraard moet voorafgaand aan het op afstand telewerken bij DJI worden geïnformeerd of de 
informatiebeveiliging niet in het geding is. 

 

Als je reist naar een land waar op het moment van vertrek geen hoog corona risico bestaat en je kunt 
vervolgens niet terugkeren van vakantie en je kunt niet telewerken, dan is deze situatie in beginsel voor 
rekening en risico van DJI. Houd dus tijdens je reis steeds de reisadviezen in de gaten. 

 

Ik wil terugkeren of ben teruggekeerd uit een land met een zeer hoog coronarisico en moet in 

quarantaine. Heb ik dan recht op mijn loon? 
Als je reist naar een land waar op het moment van vertrek een zeer hoog coronarisico bestaat en je kunt 
niet terugkeren naar Nederland of je moet bij terugkomst in Nederland in quarantaine, dan is deze 
situatie voor jouw rekening en risico. Je moet dan extra vakantie-uren of onbetaald verlof opnemen.  

Het kan zijn dat je de mogelijkheid hebt om op afstand te telewerken; dan kan de opname van extra 

vakantie-uren of onbetaald verlof achterwege blijven. Uiteraard moet voorafgaand aan het op afstand 

telewerken bij DJI worden geïnformeerd of de informatiebeveiliging niet in het geding is. 

 

Als je reist naar een land waar op het moment van vertrek geen zeer hoog corona risico bestaat en je 
kunt vervolgens niet terugkeren van vakantie of je moet bij terugkomst in Nederland in quarantaine en je 
kunt niet telewerken, dan is deze situatie in beginsel voor rekening en risico van DJI. Houd dus tijdens je 
reis steeds de reisadviezen in de gaten. 

 
Geldt de 10 dagen thuisquarantaine bij terugkeer uit een gebied met een zeer hoog corona risico 

ook voor DJI personeel?  
Ja. Bij terugkeer uit een gebied met een zeer hoog coronarisico moet je, als je niet gevaccineerd bent of niet 
beschikt over een herstelbewijs, 10 dagen in quarantaine en mag je alleen thuiswerken. Keer je terug uit 
een land in zuidelijk Afrika, dan geldt de quarantaineplicht ook als je imuun bent. Kun je niet thuiswerken, 
neem dan contact op met je leidinggevende.  
 
Als je klachten krijgt tijdens de thuisquarantaine, laat je dan testen. Heb je 5 dagen na terugkomst in 
Nederland geen klachten, dan kun je een PCR- of antigeensneltest laten doen. Als de testuitslag negatief is, 
hoef je niet langer thuis te blijven en mag je weer werken.  
 
Medewerkers die in justitiële inrichtingen werken en/of met justitiabelen werken mogen na een negatieve 
testuitslag op dag 5 alleen het werk hervatten als zij tot en met 10 dagen na terugkeer uit het risicogebied 
op het werk altijd een chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen en goede handhygiëne toepassen.  

 
Als je in het buitenland woont en als zogenaamde grensarbeider vanuit een gebied met een zeer hoog 
coronarisico werkt bij DJI, geldt voor jou niet het dringende advies om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan 
en mag je werken op een DJI-locatie. 

 

Waar vind ik informatie over reizen naar het buitenland? 
Ga je naar het buitenland? Bereid je dan goed voor en informeer jezelf. Bijvoorbeeld op Nederland 
wereldwijd. Als je op deze pagina klikt op 'reisadviezen', vind je alle actuele coronamaatregelen per land en 
wat je moet doen bij terugkeer in Nederland. Landen met een zeer hoog coronarisico vind je op de volgende 
site van de overheid: Quarantaineplicht voor reizigers uit gebied met zeer hoog risico (verplicht thuisblijven) 
| Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl  
 
Ken de regels in het land van bestemming, weet waarvoor je verzekerd bent en zorg dat je ook tijdens je 
vakantie steeds op de hoogte blijft, bijvoorbeeld via de reisapp van Buitenlandse Zaken. Het reisadvies 
kan tijdens je verblijf in het buitenland veranderen. Besluit je op vakantie te gaan in het buitenland? Ga 
dan wijs op reis. 

  

https://www.nederlandwereldwijd.nl/
https://www.nederlandwereldwijd.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/in-quarantaine-na-aankomst-in-nederland/quarantaineplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/in-quarantaine-na-aankomst-in-nederland/quarantaineplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/06/03/toch-op-vakantie-ga-dan-wijs-op-reis
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Veilig werken 

Wanneer moeten medewerkers van DJI persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken? 
De Arbowet stelt dat wanneer het werk niet op een veilige manier kan worden georganiseerd, er in bepaalde 
situaties persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn. In zo'n situatie is de werkgever verplicht om 
deze ter beschikking van de werknemer te stellen. De werknemer is dan vervolgens verplicht om deze 
middelen op de juiste manier te gebruiken. Als het gaat om Covid-19 volgt DJI de richtlijnen van het RIVM. 
Medisch personeel en medewerkers die in contact komen met een (mogelijk) besmette justitiabele gebruiken 
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschreven in het protocol isolatie in een justitiële instelling. 
Verder gebruiken medewerkers die binnenkomende justitiabelen moeten controleren en visiteren, waarbij er 
dus fysiek contact is, ook persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarmee kunnen we de grootste risico's op 
besmetting indammen. 
 
Medisch personeel en medewerkers die in contact komen met een (mogelijk) besmette justitiabele gebruiken 
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschreven in het protocol isolatie in een justitiële instelling. 
Verder gebruiken medewerkers die binnenkomende justitiabelen moeten controleren en visiteren, waarbij er 
dus fysiek contact is, ook persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarmee kunnen we de grootste risico's op 
besmetting indammen. 

Kan ik een opdracht weigeren als ik niet de voorgeschreven beschermingsmiddelen krijg? 
Op basis van de Arbo-wetgeving mag personeel niet worden opgedragen zonder afdoende bescherming 
contact te hebben met besmette (of van besmetting verdachte) justitiabelen. 

Kan ik veilig een ruimte in gaan waar iemand met het coronavirus geweest is om deze 
schoon te maken? 
Je kunt de ruimte waar een patiënt verbleef zonder mondneusmasker in gaan nadat de ruimte 30 
minuten goed is geventileerd. Raak niets aan in die ruimte totdat je wegwerphandschoenen hebt 
aangetrokken en ga dan pas schoonmaken. Gebruik ten minste een chirurgisch mondmasker type IIR 
en handschoenen als je de ruimte binnen 30 minuten moet betreden. 

Kan het virus zich via het ventilatiesysteem verspreiden? 
Een ziek persoon kan door hoesten en niezen kleine druppeltjes met het virus in de lucht verspreiden. 
Deze druppeltjes blijven niet lang in de lucht zweven maar dalen snel neer. Hoe zieker iemand is, hoe 
meer virus iemand kan verspreiden. Er is geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven 
en zich via een buizensysteem kan verspreiden. 

Kan het nieuwe coronavirus zich via de lucht verspreiden? 
Een patiënt met het coronavirus hoest en niest het virus in kleine druppeltjes via neus en mond de lucht 
in. Deze druppeltjes blijven slechts kort in de lucht zweven en dalen snel neer. Er is nog geen bewijs 
dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven en zich zo kan verspreiden. 

Kun je besmet raken met het nieuwe coronavirus door het aanraken van een oppervlak? 
Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om 'in leven te blijven' en zich te kunnen delen. Buiten het 
lichaam kan het virus maar kort overleven. Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld het soort oppervlak, de 
temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde 
materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. 
De kans dat je besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet 
helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam. In 
het algemeen raden we je aan om regelmatig je handen te wassen. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, 
kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. 

Heeft sproeien met desinfectiemiddel zin?  
Een patiënt met het coronavirus hoest en niest het virus in kleine druppeltjes via neus en mond de lucht 
in. Het virus kan slechts kort overleven buiten het lichaam. Sproeien met desinfectiemiddel in de 
openbare ruimte heeft daarom weinig zin. 

Waarom staat er niet overal handalcohol of desinfecterende gel? 
DJI volgt de RIVM richtlijnen. Handen wassen doe je met stromend water en vloeibare zeep. 
Handalcohol of alcoholgel gebruik je alleen als er geen gelegenheid is om je handen met water en zeep 
te wassen. Als je handen zichtbaar of voelbaar vuil zijn, moet je je handen altijd (eerst) met water en 
zeep wassen. Dus als je je neus hebt gesnoten en je hebt geen water, zeep en handdoek in de buurt, 
dan kun je handalcohol of alcoholgel gebruiken. 

 

http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/binaries/protocol%20isolatie%20in%20een%20justiti%C3%ABle%20inrichting%20(DEF%2024%20december%202020)_tcm64-481112.pdf
http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/binaries/protocol%20isolatie%20in%20een%20justiti%C3%ABle%20inrichting%20(DEF%2024%20december%202020)_tcm64-481112.pdf
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
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Opvang kinderen 

Mijn kind is in verband met een coronabesmetting op school naar huis gestuurd. Wat nu? 
Als je plotsklaps naar opvang moet zoeken voor thuisblijvende niet zelfstandige kinderen, kun je zo nodig 
calamiteiten- en ander kort verzuimverlof opnemen. Tijdens dit verlof blijf je loon ontvangen. Je neemt het 
verlof op voor de tijd die nodig is om het dringende probleem op te lossen. Het verlof is bedoeld voor een 
korte duur (niet meer dan enkele dagen) en biedt geen structurele oplossing. Een werknemer die thuis kan 
werken, hoeft deze verlofvorm niet te gebruiken. 
 

 

Schoonmaken cel/kamer justitiabele 
 
Hoe moet er worden schoongemaakt? 

Cel/kamer van justitiabele met (verdenking) COVID-19  
De cel/kamer van een justitiabele met (verdenking op) COVID-19 moet - net als in een normale situatie - 
huishoudelijk worden gereinigd. Door het schoonmaken worden zoveel virussen weggehaald, dat de kans op 
besmetting heel klein wordt. Bovendien kan het virus buiten het lichaam maar kort overleven. Het 
schoonmaken gebeurt in eerste instantie door de justitiabele zelf. Justitiabelen moeten tijdens het 
schoonmaken handschoenen dragen en na het uittrekken van de handschoenen handhygiëne toepassen.  

Als iemand anders dan de justitiabele de cel/kamer schoonmaakt, moet de ruimte eerst minimaal 30 
minuten worden gelucht. Dat kan bijvoorbeeld als de justitiabele aan het luchten is. Ook nu moeten 
handschoenen worden gedragen tijdens het schoonmaken en na het uittrekken van de handschoenen 
moet handhygiëne worden toegepast.  

Gemeenschappelijke doucheruimte 

Het komt voor dat een justitiabele in (thuis)isolatie zit op een eenpersoonscel en buiten de cel gebruik 
moet maken van de douche. De douche moet na gebruik door de besmette justitiabele 30 minuten 
gelucht worden voordat deze weer betreden kan worden door een andere persoon. Vervolgens moet de 
douche huishoudelijk worden gereinigd, waarbij vooral aandacht moet worden besteed aan de 
contactpunten, zoals deurkrukken en kranen.   

Schoonmaak als cel vrijkomt 
Als een cel/kamer niet langer in gebruik is door de justitiabele met klachten die passen bij een 
coronavirusinfectie, moet de cel/kamer grondig huishoudelijk gereinigd worden met de nadruk op de 
contactpunten, zoals deurkrukken, lichtknoppen en kranen voordat de cel/kamer door een andere 
justitiabele mag worden gebruikt. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen bij schoonmaken 

 Gebruik bij reiniging altijd wegwerphandschoenen 
 Als de ruimte minimaal 30 minuten gelucht is, hoeft er geen mondmasker gedragen te worden. 
 Pas na het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen handhygiëne toe. 

 

BHV-bezetting 
 
Is er voldoende BHV-bezetting?  

Per dag wordt het aantal medewerkers en BHV'ers bekeken. Dit in verband met voldoende bezetting van 
het aantal BHV'ers. Er zijn op dit moment voldoende allround BHV'ers op de locaties van DJI. De 
veiligheid bij een calamiteit is daarmee gegarandeerd. 

 

Coronabesmet afval 
 

Hoe moeten coronabesmette persoonlijke beschermingsmiddelen worden weggegooid?  
Persoonlijke beschermingsmiddelen die gebruikt zijn bij een positief geteste coronapatiënt moeten 
worden behandeld als besmet ziekenhuisafval. Dit afval moet gescheiden worden afgevoerd in speciaal 
daarvoor bestemde containers of vuilniszakken. Het facilitair team weet op welke manier dit kan en hoe 
de noodzakelijke middelen hiervoor aangeschaft kunnen worden. 
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Werkzaamheden 

Wat gebeurt er als er geen werk meer voor mij is? 
Dit is een risico voor DJI, niet voor jou. Je leidinggevende kan wel met jou afspraken maken om tijdelijk  
andere werkzaamheden te verrichten op een andere locatie. 
 
Kan DJI mij andere werkzaamheden opdragen? 
Ja, dat kan binnen de grenzen van het instructierecht van de werkgever en goed werkgeverschap en 
werknemerschap. 
 
Kan DJI mij opdragen om op een andere locatie te werken? 
Ja, dit kan binnen de grenzen van het instructierecht van de werkgever en goed werkgeverschap en 
werknemerschap. 
 

Schadevergoeding 
 

Ik ga toch werken, omdat mijn vakantiereis is geannuleerd. Is DJI verplicht mijn kosten te 

vergoeden?  

DJI is alleen verplicht schade te vergoeden als DJI je vakantie vanwege een zwaarwegend bedrijfsbelang 

intrekt of wijzigt. 

 

 

Reiskostenvergoeding 
 
Ik reis nu liever niet met het openbaar vervoer. Krijg ik een reiskostenvergoeding als ik met 
eigen vervoer reis?  
Ja, voor het woon-werkverkeer kan in dit geval de lage tegemoetkoming van € 0,09 per kilometer 
worden gedeclareerd. Ook parkeerkosten kunnen worden gedeclareerd. Je regelt dit in P-Direkt. 
 
Wordt mijn vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer gestopt/gewijzigd nu ik 
lange tijd achter elkaar thuis werk? 
Ja. Rijksbreed is afgesproken dat per 1 oktober 2020 de vaste woon-werkverkeervergoeding van 
medewerkers die vanwege de coronacrisis thuiswerken, en dus niet meer reizen, moet worden stopgezet. 
Medewerkers die vanwege de coronacrisis nog wel naar de werklocatie reizen, maar minder dan voorheen, 
moeten de vergoeding aanpassen op de feitelijke situatie. Ze kunnen dan recht hebben op een lagere of een 
incidentele vergoeding. Voor medewerkers die thuiswerken en normaliter met de Shuttelkaart reizen, 
verandert er niets. 
 
Meer informatie over het stopzetten of wijzigen van de vaste reiskostenvergoeding kun je vinden op het 
Rijksportaal. 

 

 
 

Ondertekening documenten 
 
Wat te doen als het niet mogelijk is om documenten zoals besluiten of overeenkomsten op de 

gebruikelijke manier te ondertekenen door het zetten van een echte handtekening (de 
zogenaamde 'natte handtekening')? 
Uitgangspunt in het schriftelijke verkeer tussen de overheid en een burger is dat documenten worden 
ondertekend. Die ondertekening zorgt er in ieder geval voor dat de afzender van het document 
herleidbaar is. In sommige gevallen is die ondertekening wettelijk vereist en in sommige gevallen mag 
de burger van de overheid verwachten dat er een vorm van ondertekening plaatsvindt (ook als dat niet 
wettelijk is vereist). Wij versturen veel verschillende documenten. Het juridische belang en het vereiste 
(of: noodzaak) van ondertekening verschilt per document. Er zijn binnen het Rijk drie opties om een 
handtekening op documenten, zoals besluiten, brieven, opdrachten of overeenkomsten, te plaatsen. 
Daarnaast is er de optie om - als een andere vorm van ondertekening niet mogelijk is - geen 
handtekening onder een document te plaatsen. Deze opties zijn door uiteengezet in een informatieblad 
ondertekening van documenten. 

http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/cispersoneel/cisfinanci_n_3/cisvergoedingen_en_toeslagen_/cisbinnenlandse_dienstreis_28/cisfaq_stopzetten_vergoeding_woonwerkverkeer
http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/binaries/Informatieblad%20ondertekening%20van%20documenten_tcm64-443193.pdf
http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/binaries/Informatieblad%20ondertekening%20van%20documenten_tcm64-443193.pdf
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Testen en inzet medewerkers met justitiabelen contacten 

zonder klachten met een positief getest contact 

  Type contact   Niet-immune medewerker   Immune medewerker 

Huisgenoot 

(categorie 1) ** 
 Verplicht quarantaine** 10 dagen 

 Testen bij klachten (zelftest* < dag 5; GGD > dag 

5) 

 Testen dag 0 (z.s.m. zelftest*)  

 Testen dag 5 na laatste blootstelling (GGD) 

 Verplicht quarantaine** 10 dagen 

 Testen* bij klachten (zelftest* < dag 5; GGD > dag 5) 

 Testen dag 0 (z.s.m. zelftest*) 

 Testen dag 5 na testdatum huisgenoot (GGD) 

Testuitslag positief op 

dag 0 of dag 5  

(geen klachten) 

Isolatie t/m 5e dag na testafname. Vanaf dag 6 

werken met verplicht dragen chirurgisch 

mondneusmasker type IIR  t/m dag 10 na laatste 

blootstelling aan besmettelijke huisgenoot. 

Isolatie t/m 3e dag na testafname. Vanaf dag 4 werken 

met verplicht dragen chirurgisch mondneusmasker type 

IIR  t/m dag 10 na laatste blootstelling aan besmettelijke 

huisgenoot. 

Testuitslag dag 0 

negatief (geen klachten) 

Quarantaine voortzetten. 

Testuitslag dag 5 

negatief (geen klachten) 

Quarantaine beëindigen. Verplicht dragen chirurgisch mondneusmasker type IIR t/m dag 10 na laatste 

blootstelling aan besmettelijke huisgenoot. 

Overig nauw contact  

(categorie 2)** 
 Verplicht quarantaine** 10 dagen 

 Testen bij klachten (zelftest* < dag 5; GGD > dag 

5) 

 Testen dag 0 (z.s.m. zelftest*)  

 Testen dag 5 na laatste risicocontact (GGD) 

 Geen quarantaine  

 Testen bij klachten (GGD) 

 Testen dag 0 (z.s.m. zelftest*)  

 Testen dag 5 na laatste risicocontact (GGD); mag 

werken in afwachting van testuitslag 

Testuitslag positief op 

dag 0 of dag 5  

(geen klachten) 

Isolatie t/m 5e dag na testafname. Vanaf dag 6 

werken met verplicht dragen chirurgisch 

mondneusmasker type IIR  t/m dag 10 na laatste 

risicocontact. 

Isolatie t/m 3e dag na testafname. Vanaf dag 4 werken 

met verplicht dragen chirurgisch mondneusmasker type 

IIR  t/m dag 10 na laatste risicocontact. 

Testuitslag dag 0 

negatief (geen klachten) 

Quarantaine voortzetten. Werken met verplicht dragen chirurgisch mondneus-

masker type IIR  t/m dag 10 na laatste risicocontact. 

Testuitslag dag 5 

negatief (geen klachten) 

Quarantaine beëindigen. Werk hervatten met 

verplicht dragen chirurgisch mondneusmasker type 

IIR t/m dag 10 na laatste risicocontact. 

Werk continueren met verplicht dragen chirurgisch 

mondneusmasker type IIR t/m dag 10 na laatste 

risicocontact. 

Niet nauw contact 

(categorie 3) 
 Géén quarantaine. 

 Testen bij klachten op GGD als klachten ontstaan < 10 dagen na laatste risicocontact. 

 Optioneel dragen van chirurgisch mondneusmasker type IIR gebruik t/m dag 10 na laatste contact. 

 Als het contact een positief geteste collega of justitiabele in de inrichting betreft EN er besmettingen zijn 

vastgesteld onder categorie 2 contacten, dan testen op dag 5 en protocol categorie 2 contacten volgen (zie 

hierboven). 

  

  

* Een positieve zelftest moet altijd bevestigd worden door een PCR-, LAMP- of antigeensneltest. Voorwaarde voor het gebruik van zelftesten bij 

   klachten is dat deze medewerkers niet kwetsbaar zijn en niet in aanraking komen met kwetsbare mensen. 

** Medewerkers die een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden hoeven zich niet te laten testen 

als zij geen klachten hebben en hoeven niet in quarantaine. Een coronatest kan na een COVID-19 infectie nog weken positief blijven zonder dat de 

medewerker besmettelijk is. 

# Bij uitzondering mogen immune medewerkers met een COVID-19 positief geteste huisgenoot tijdens de quarantaineperiode wel werken, maar alléén 

onder de volgende voorwaarden: 

a. de inzet van de betreffende medewerker is noodzakelijk om de continuïteit van de bedrijfsvoering te garanderen; 

b. de immune medewerker draagt tot en met dag 10 een chirurgisch mondneusmasker type IIR en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van 

justitiabelen en collega's; 

c. de immune medewerker heeft géén klachten; 

d. de immune medewerker laat zich testen op dag 0 (antigeensneltest of zelftest), dag 3 (antigeensneltest of zelftest) en dag 5 (antigeensneltest). 

lottebonenkamp
Getypte tekst
493
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Testen en inzet medewerkers die thuis kunnen werken 

zonder klachten met een positief getest contact  

  Type contact   Niet-immune medewerker   Immune medewerker 

Huisgenoot 

(categorie 1) ** 
 Verplicht quarantaine** 10 dagen 

 Testen bij klachten (zelftest* of GGD) 

 Testen dag 0 (z.s.m. zelftest*)  

 Testen dag 5 na laatste blootstelling (GGD) 

 Verplicht quarantaine** 10 dagen 

 Testen* bij klachten (zelftest* of GGD)  

 Testen dag 0 (z.s.m. zelftest*)  

 Testen dag 5 na testdatum huisgenoot (GGD) 

Testuitslag positief op 

dag 0 of dag 5  

(geen klachten) 

Isolatie t/m 5e dag na testafname.  

Thuiswerken t/m dag 10 na laatste blootstelling 

aan besmettelijke huisgenoot. 

Isolatie t/m 3e dag na testafname. 

Thuiswerken t/m dag 10 na laatste blootstelling aan 

besmettelijke huisgenoot. 

Testuitslag dag 0 positief 

(geen klachten) 

Quarantaine voortzetten. 

Testuitslag dag 5 positief 

(geen klachten) 

Quarantaine beëindigen. 

Thuiswerken minimaal t/m dag 10 na laatste blootstelling aan besmettelijke huisgenoot. 

Overig nauw contact  

(categorie 2)** 
 Verplicht quarantaine** 10 dagen 

 Testen* bij klachten (zelftest of GGD) 

 Testen dag 0 (z.s.m. zelftest*)  

 Testen dag 5 na laatste risicocontact (GGD) 

 Geen quarantaine 

 Testen* bij klachten (zelftest of GGD) 

 Testen dag 0 (z.s.m. zelftest*)  

 Testen dag 5 na laatste risicocontact (GGD) 

Testuitslag positief op 

dag 0 of dag 5  

(geen klachten) 

   Isolatie t/m 5e dag na testafname.  

Thuiswerken t/m dag 10 na laatste risicocontact. 

Isolatie t/m 3e dag na testafname. 

Thuiswerken t/m dag 10 na laatste risicocontact. 

Testuitslag dag 0 negatief 

(geen klachten) 

Quarantaine voortzetten. Thuiswerken t/m dag 10 na laatste risicocontact. 

Testuitslag dag 5 negatief 

(geen klachten) 

Quarantaine beëindigen. 

Thuiswerken t/m dag 10 na laatste risicocontact. 

Thuiswerken t/m dag 10 na laatste risicocontact. 

Niet nauw contact 

(categorie 3) 
 Geen quarantaine. 

 Thuiswerken t/m dag 10 na het laatste risicocontact. 

 Testen* bij klachten (zelftest of GGD) 

* Een positieve zelftest moet altijd bevestigd worden door een PCR-, LAMP- of antigeensneltest. Voorwaarde voor het gebruik van zelftesten bij klachten 

is dat deze medewerkers niet kwetsbaar zijn en niet in aanraking komen met kwetsbare mensen. 

**  Medewerkers die een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden hoeven zich niet te laten testen 

als zij geen klachten hebben en hoeven niet in quarantaine. Een coronatest kan na een COVID-19 infectie nog weken positief blijven zonder dat de 

medewerker besmettelijk is. 

 

 

 

 

Inzet positief geteste medewerker met klachten (ongeacht immuunstatus) 

 Een positief geteste medewerker met klachten moet in thuisisolatie. 

 Een positief geteste medewerker met klachten blijft in isolatie tot en met minimaal 7 dagen na de start van de klachten én hij/zij 

tevens ten minste 24 uur klachtenvrij is.  

 Een positief geteste medewerker met klachten en een ernstig verminderde weerstand moet minimaal 14 dagen in thuisisolatie. 

De behandelend arts beoordeelt wanneer de isolatie kan worden opgeheven. 
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Veelgestelde vragen over het coronavirus  

 
Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen die betrekking hebben op jou en je werk bij DJI. 
De meest recente wijzigingen/nieuwe Q&A's zijn met geel gemarkeerd. 
 

Gezondheid 
 

Wanneer word ik als immuun beschouwd?  
Je wordt als immuun beschouwd als je:  
 meer dan 14 dagen geleden* de vaccinatieserie hebt afgerond dan wel meer dan 28 dagen geleden het 

Janssen-vaccin hebt ontvangen  

 COVID-19 hebt doorgemaakt en 1 vaccinatie hebt ontvangen*  

 minder dan 12 maanden geleden* COVID-19 hebt doorgemaakt  

* Dit geldt in het kader van bron- en contactonderzoek ook voor personen met een ernstig verminderde 

weerstand. 
 
Het woord 'immuun' betekent hier dat je beschikt over antistoffen tegen het coronavirus en minder vatbaar 
bent voor een nieuwe infectie. De kans is dan klein dat je bij een nieuwe infectie ernstig ziek wordt. Als 
gezonde immune personen na een hernieuwde infectie met het coronavirus toch besmettelijk worden, dan 
zijn zij meestal minder besmettelijk en ook korter besmettelijk. 
 
Welke soorten contacten worden onderscheiden rond een positief getest persoon?  

Contacten worden onderscheiden in drie categorieën. Categorie 1 contacten lopen het grootste risico besmet 

te worden. 

 categorie 1 contacten hebben een positief geteste huisgenoot 

 categorie 2 contacten hebben een positief getest nauw contact. Dit zijn personen met: 

a. cumulatief langer dan 15 minuten (binnen 24 uur) contact op minder dan 1,5 meter afstand met een 

positief getest persoon tijdens zijn/haar besmettelijke periode.  

b. een hoogrisicoblootstelling aan een positief getest persoon, bijvoorbeeld hoesten en spugen in het 

gezicht of direct fysiek contact. 

c. een melding vanuit de CoronaMelder app. 

 categorie 3 contacten hebben een positief getest niet-nauw contact. Dit zijn contacten die: 

a. langer dan 15 minuten contact hadden met de positief geteste persoon op meer dan 1,5 meter 

afstand. 

b. minder dan 15 minuten contact hadden met de positief geteste persoon op minder dan 1,5 meter 

afstand, waarbij geen sprake was van een hoogrisicoblootstelling. 
 
Ik ben immuun. Wanneer moet ik thuisblijven?  

   
1. Als je één of meer van de onderstaande klachten hebt, moet je in thuisisolatie en je laten testen: 

a. verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen 
b. keelpijn, schorre stem 
c. hoesten 
d. kortademigheid, benauwdheid, pijn bij ademhalen 
e. verhoging of koorts, koude rillingen 
f. plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 
g. algehele malaise, vermoeidheid, verlies eetlust 
h. algehele pijnklachten 
 
Klachten die ook veel voorkomen en waarbij testen moet worden overwogen: 
i. (ongewone) hoofdpijn, spierpijn, pijn in de ogen 
j. duizeligheid, prikkelbaarheid, verwardheid 
k. diarree, overgeven, misselijkheid  
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2. Als je in afwachting bent van een testuitslag van jezelf wegens klachten (thuisisolatie). 

 
3. Als je positief getest bent (thuisisolatie). 

 
4. Als een huisgenoot (categorie 1) positief getest is, moet je thuis in quarantaine**. 
 
5. Als je klachten hebt van koorts en benauwdheid maar de testuitslag negatief was. 
 
Ik ben niet-immuun. Wanneer moet ik thuisblijven?  
   

1. Als je één of meer van de onderstaande klachten hebt, moet je in thuisisolatie en je laten testen: 
a. verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen 
b. keelpijn, schorre stem 
c. hoesten 
d. kortademigheid, benauwdheid, pijn bij ademhalen 
e. verhoging of koorts, koude rillingen 
f. plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 
g. algehele malaise, vermoeidheid, verlies eetlust 
h. algehele pijnklachten 

 
Klachten die ook veel voorkomen en waarbij testen moet worden overwogen: 
i.  (ongewone) hoofdpijn, spierpijn, pijn in de ogen 
j. duizeligheid, prikkelbaarheid, verwardheid 
k. diarree, overgeven, misselijkheid  

 
2. Als je een bericht hebt ontvangen van de CoronaMelder app dat je in de buurt bent geweest van een 

besmet persoon (categorie 2 contact) moet je in quarantaine en je op dag 5 laten testen. 
 

3. Als je in afwachting bent van een testuitslag van jezelf (thuisisolatie). 
 
4. Als een huisgenoot coronaklachten én koorts en/of benauwdheid heeft of als je huisgenoot 

coronaklachten ontwikkelt binnen 10 dagen na contact met een positief getest persoon en je in 
afwachting bent van de testuitslag van je huisgenoot (quarantaine). 

 
5. Als je positief getest bent (thuisisolatie). 
 
6. Als een huisgenoot (categorie 1) of iemand met wie je nauw contact (categorie 2) hebt gehad positief 

getest is, moet je in thuisquarantaine. 

 
7. Als je klachten hebt van koorts en benauwdheid maar de testuitslag negatief was. 
 
8. Als je bent teruggekeerd uit een land/gebied met een zeer hoog risico op COVID-19 moet je in 

quarantaine. 
 
Ik heb klachten en ben positief getest. Wanneer mag ik uit isolatie en weer werken?  
Een medewerker met klachten die positief is getest, blijft in thuisisolatie tot minimaal 7 dagen na de start 
van de klachten EN hij/zij ten minste 24 uur klachtenvrij is. Klachtenvrij betekent: geen koorts, geen 
diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid, geen hoesten. Moeheid en 
reuk- en smaakverlies spelen geen rol bij de definitie van klachtenvrij. Voor positief geteste medewerkers 
met een ernstig verminderde weerstand duurt de isolatie minstens 14 dagen en bepaalt de GGD of 
behandelend arts wanneer de isolatie kan worden opgeheven. 
 
Ik heb geen klachten en ben positief getest. Wanneer mag ik uit isolatie en weer werken? 

Een positief geteste medewerker zonder klachten, moet in thuisisolatie en mag niet werken.  

Een immune medewerker mag 72 uur na de testafname uit isolatie als hij/zij dan nog steeds geen klachten 

heeft.   

Een niet-immune medewerker mag 5 dagen na de testafname uit isolatie als hij/zij dan nog steeds geen 

klachten heeft. 

 

Adviseert DJI medewerkers de zelftest te gebruiken? 

Medewerkers die niet thuis kunnen werken wordt geadviseerd om de dag of twee keer per week de zelftest 

te doen.  

 

 

 



          15 december 2021 

Ik heb milde klachten en de zelftest, PCR- of antigeensneltest is negatief. Mag ik werken?  
Medewerkers met milde klachten (in ieder geval geen koorts en/of benauwdheid) en een negatieve zelftest, 
PCR-test of antigeensneltest mogen werken. Dit geldt niet als de geteste medewerker ernstige klachten 
heeft of in quarantaine is vanwege een positief getest contact. Personen met a) ernstige klachten, b) een 
kwetsbare gezondheid of c) werken met kwetsbare personen wordt geadviseerd niet de sneltest te 
gebruiken, maar de PCR-test of antigeensneltest. Voor meer informatie zie de intranetpagina testen 

medewerkers. 
 
Ik heb klachten van koorts en/of benauwdheid en de PCR-test of antigeensneltest is negatief. 
Mag ik werken? 

Medewerkers met ernstige klachten (zoals koorts en/of benauwdheid) blijven thuis tot de klachten over zijn, 
ook als de PCR-test of antigeentest negatief is (bij ernstige klachten wordt geadviseerd niet de zelftest te 
gebruiken, maar je te laten testen door de GGD). Als de klachten aanhouden of verergeren, moet je je 
opnieuw laten testen. 
 
Ik werk in een justitiële inrichting en/of ik werk met justitiabelen. Ik heb geen klachten en heb 
contact gehad met een positief getest persoon. Moet ik in quarantaine en mij laten testen?  
 
A. Immune medewerker met categorie 1 contact (huisgenoot) 

 je moet in quarantaine* 
 je laat je direct testen* (zelftest) en op dag 5 (GGD) na het laatste contact met je huisgenoot in diens 

besmettelijke periode. 
 bij een negatieve test op dag 5 mag je weer werken als je tijdens het werk continu een chirurgisch 

mondneusmasker type IIR draagt t/m dag 10 na het laatste contact met je huisgenoot in diens 
besmettelijke periode. 

 
B. Immune medewerker met categorie 2 contacten (overig nauw contact)  

 je hoeft niet in quarantaine 
 je laat je direct testen* (zelftest) en op dag 5 (GGD) na het laatste contact met de positief geteste 

persoon 
 je mag werken in afwachting van de test op dag 5 
 je draagt tijdens het werk continu een chirurgisch mondneusmasker type IIR t/m dag 10 na het 

laatste contact met de positief geteste persoon, ook als de testuitslag op dag 5 negatief is  
 
C. Immune medewerker met categorie 3 contacten (niet nauw contact) 

 je hoeft niet in quarantaine 
 je laat je testen* bij klachten (zelftest of GGD) en als er besmettingen zijn gevonden onder categorie 

2 contacten bij collega's en/of justitiabelen 
 het dragen van een chirurgisch mondneusmasker type IIR t/m dag 10 na het laatste contact met de 

positief geteste persoon is optioneel, bijvoorbeeld in het kader van een eenduidig beleid  
 
D. Niet-immune medewerker met categorie 1 contact (huisgenoot) 

 je moet in quarantaine 
 je laat je direct testen (zelftest) en op dag 5 (GGD) na het laatste contact met de positief geteste 

persoon 
 bij een negatieve test op dag 5 mag je weer werken als je tijdens het werk continu een chirurgisch 

mondneusmasker type IIR draagt t/m dag 10 na het laatste contact met de positief geteste persoon 
 
E. Niet-immune medewerker met categorie 2 contact (overig nauw contact) 

 je moet in quarantaine 
 je laat je direct testen (zelftest) en op dag 5 (GGD) na het laatste contact met de positief geteste 

persoon 
 bij een negatieve test op dag 5 mag je weer werken als je tijdens het werk continu een chirurgisch 

mondneusmasker type IIR draagt t/m dag 10 na het laatste contact met de positief geteste persoon  
 
F. Niet-immune medewerker met categorie 3 contact (niet nauw contact) 

 je hoeft niet in quarantaine 
 je laat je testen bij klachten (zelftest of GGD) en als er besmettingen zijn gevonden onder categorie 2 

contacten bij collega's en/of justitiabelen. Volg dan het beleid categorie 2 contact. 
 het dragen van een chirurgisch mondneusmasker type IIR t/m dag 10 na het laatste contact met de 

positief geteste persoon is optioneel 
 
* Ben je <8 weken geleden positief getest op COVID-19, dan hoef je niet in quarantaine en hoef je je niet te 
laten testen. 
 

  

https://hk-dji-intranet.minvenj.nl/landelijke-themas/coronavirus/testen-medewerkers.aspx
https://hk-dji-intranet.minvenj.nl/landelijke-themas/coronavirus/testen-medewerkers.aspx
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Ik werk niet in een justitiële inrichting en/of werk niet met justitiabelen. Ik heb geen klachten en 
heb contact gehad met een positief getest persoon. Moet ik in quarantaine en mij laten testen?  

 

A. Immune medewerker met categorie 1 contact (huisgenoot) 
 je moet in quarantaine* en blijft thuiswerken 
 je laat je direct testen* (zelftest) en op dag 5 (GGD) na het laatste contact met je huisgenoot in diens 

besmettelijke periode  
 bij een negatieve test op dag 5 mag je uit quarantaine 
 je blijft thuiswerken t/m dag 10** na het laatste contact met je huisgenoot in diens besmettelijke 

periode. 
 

B. Immune medewerker met categorie 2 (overig nauw contact) contact 
 je hoeft niet in quarantaine 
 je laat je direct testen* (zelftest) en op dag 5 (GGD) na het laatste contact met de positief geteste 

persoon 
 bij een negatieve test op dag 5 mag je uit quarantaine 
 je blijft thuiswerken t/m dag 10** na het laatste contact met de positief geteste persoon 

 

C. Immune medewerker met categorie 3 contact 
 je hoeft niet in quarantaine 
 je laat je testen* bij klachten (zelftest of GGD) 
 je blijft thuiswerken t/m dag 10** na het laatste contact met de positief geteste persoon 

 

D. Niet-immune medewerker met categorie 1 (huisgenoot) contact 
 je moet in quarantaine en blijft thuiswerken 
 je laat je direct testen (zelftest) en op dag 5 (GGD) na het laatste contact met je huisgenoot in diens 

besmettelijke periode  
 bij een negatieve test op dag 5 mag je uit quarantaine  
 je blijft thuiswerken t/m dag 10** na het laatste contact met je huisgenoot in diens besmettelijke 

periode 

 

E. Niet immune medewerker met categorie 2 contact 
 je moet in quarantaine en blijft thuiswerken 
 je laat je direct testen (zelftest) en op dag 5 (GGD) na het laatste contact met de positief geteste 

persoon  
 bij een negatieve test op dag 5 mag je uit quarantaine 
 je blijft thuiswerken t/m dag 10** na het laatste contact met de positief geteste persoon 

 

E. Niet-immune medewerker met categorie 3 (niet-nauw) contact 
 je hoeft niet in quarantaine 
 je laat je testen bij klachten (zelftest of GGD) 
 je blijft thuiswerken t/m dag 10** na het laatste contact met de positief geteste persoon 

 
*Ben je <8 weken geleden positief getest op COVID-19, dan hoef je niet in quarantaine en hoef je je niet te 
laten testen. Je blijft wel thuiswerken t/m dag 10 na de testdag van je huisgenoot.  
 
**In principe geldt op dit moment voor alle DJI-medewerkers die thuis kunnen werken, dat zij zoveel 
mogelijk thuiswerken. Dus ook na dag 10, als een van bovenstaande situaties op jou van toepassing is. 
 
BELANGRIJK!!! 
Neem in alle bovenstaande situaties contact op met je leidinggevende. Bespreek met je leidinggevende de 
mogelijkheden van thuiswerken. Als thuiswerken niet kan, krijg je bijzonder verlof voor de periode waarin je 
thuis moet blijven. Volg de adviezen van de GGD op. 
 
Als ik thuisblijf omdat ik ziekteverschijnselen heb en ik word getest op besmetting met het 
coronavirus, ben ik dan verplicht dit te melden aan mijn leidinggevende? 
Nee. Je leidinggevende mag niet vragen wat je precies hebt als je thuisblijft omdat je 
ziekteverschijnselen hebt. Zo is het wettelijk geregeld. Maar je mag het natuurlijk wel zelf vertellen als 
het gaat om een mogelijke besmetting met het coronavirus. Héél graag zelfs, zeker als je in een justitiële 
inrichting werkt. Want in een gesloten setting zijn de gevolgen van een besmetting met corona groot, 
voor zowel de veiligheid in de inrichting als de gezondheid van anderen. Het kan immers niet alleen jouw 
familie/vrienden/kennissen raken, maar ook collega's, gedetineerden en hún familie/vrienden/kennissen, 
waar misschien mensen tussen zitten met een kwetsbare gezondheid. Je leidinggevende mag deze 
informatie niet schriftelijk vastleggen. 
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Als snel bekend is dat een medewerker die werkzaam is in een justitiële inrichting wordt getest op 
corona, kunnen er eerder preventieve maatregelen worden getroffen dan wanneer gewacht moet worden 
op de testuitslag en vervolgens op het bron- en contactonderzoek van de GGD. Belangrijk: als je ervoor 
kiest je leidinggevende te informeren dat je getest wordt, kun je anoniem blijven als je dat wilt. Want 
ook zonder de vermelding van iemands naam kunnen de nodige maatregelen worden getroffen. 
Samengevat: melden is niet verplicht, maar je draagt daarmee wel bij aan de veiligheid én de 
gezondheid van de mensen op jouw locatie. 
 
Ben ik verplicht mij te laten testen als mijn leidinggevende of de GGD dit adviseert?  
Nee. Testen is niet verplicht en gebeurt altijd op vrijwillige basis. Als er sprake is van een substantiële 
uitbraak van COVID-19 in een justitiële inrichting, vormen ook de medewerkers een risico voor het 
doorgeven van een besmetting. DJI heeft de plicht justitiabelen te beschermen tegen COVID-19. DJI 
verwacht daarom van zijn medewerkers dat zij meewerken aan het bron- en contactonderzoek en zich 
indien nodig laten testen. 
 
Kan het consequenties hebben als ik een test weiger? 

Ja, dat kan in bepaalde dringende gevallen consequenties hebben. Bijvoorbeeld bij dreigende personele 

krapte voor vitale werkzaamheden of bij een uitbraak van COVID-19 in een justitiële inrichting. Als je in een 

justitiële inrichting werkt of met justitiabelen werkt, geen klachten hebt en contact hebt gehad met een 

positief getest persoon, dan moet je je in de meeste gevallen op dag 5 laten testen om te bepalen of je nog 

thuis moet blijven of dat je weer kunt werken.  
Als niet kan worden bepaald of je kunt worden ingezet voor het werk omdat je je niet wilt laten testen kan 
personele krapte ontstaan en de bedrijfsvoering kan in gevaar komen. Als je weigert je te laten testen op 
dag 5 moet de quarantaine worden voortgezet t/m dag 10. De eerste vijf dagen van de quarantaine zijn 
voor rekening van DJI. De extra vijf dagen die je langer thuis in quarantaine moet blijven omdat je weigert 
een coronatest te ondergaan, zijn wel voor eigen rekening. Je hebt over die extra dagen geen recht op loon. 
Je kunt als je dit wilt voor deze dagen ook vakantieverlofdagen opnemen.  

 

Kan ik verplicht worden om te komen werken terwijl ik eigenlijk in quarantaine moet? 
Ja, in uitzonderingssituaties waarbij de continuïteit van vitale overheidsprocessen in het geding komt door 
dreigende personele krapte. De werkgever formuleert criteria (eventueel met benoemen van specifieke 
functies) wanneer de continuïteit van overheidsdiensten in het geding komt en werknemers ten tijde van 
quarantaine met persoonlijke beschermingsmiddelen wel kunnen werken.  

 
Kan ik naar mijn werk als ik behoor tot een risicogroep voor een coronavirusinfectie? 
Om veilig en gezond te kunnen werken, is het van extra belang om aandacht te besteden aan het 
zorgvuldig opvolgen van de bestaande hygiënerichtlijnen en protocollen. Het uitgangspunt is dat zoveel 
mogelijk moet worden voorkomen dat het werk een nadelige invloed heeft op je gezondheid. Er zijn 
momenteel situaties denkbaar waarin het werk wél een verhoogd gezondheidsrisico voor jou oplevert. 
Kwetsbare medewerkers hebben recht op extra bescherming. Ga in overleg met je leidinggevende en 
beoordeel samen of er extra bescherming nodig is binnen jouw huidige werkzaamheden. Een kwetsbare 
werknemer moet als er een verhoogd gezondheidsrisico speelt, worden vrijgesteld van werkzaamheden 
waarbij blootstelling mogelijk is aan COVID-19-positief geteste patiënten of voor COVID-19-verdachte 
personen. Ben je niet zeker over je medische situatie, neem dan samen met je leidinggevende contact op 
met de bedrijfsarts. Zie https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers. 
 
Kan ik naar mijn werk als mijn partner behoort tot een risicogroep voor een 
coronavirusinfectie?  
Je helpt je partner door zelf het risico op een besmetting zo klein mogelijk te houden. Dit doe je door je 
te laten vaccineren, je direct te laten testen bij klachten, de algemene hygiënerichtlijnen te volgen en 
contacten met anderen te beperken. Overleg met je leidinggevende over aanpassing van werkzaamheden 
die het risico op een besmetting mogelijk verhogen.  
 
Ik ben zwanger. Kan ik naar mijn werk?  

Ja, je kunt naar je werk. Geef bij je leidinggevende aan dat je zwanger bent. Je moet niet ingezet worden bij 
de zorg voor een (mogelijk) besmette justitiabele. Het RIVM adviseert alle zwangere vrouwen om zich te 
laten vaccineren met een mRNA-vaccin (dit zijn de vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna), omdat zij een 
verhoogde kans hebben op een ernstig verloop van een infectie met het coronavirus. Daarnaast heeft recent 
onderzoek uitgewezen dat wanneer een ongevaccineerde zwangere vrouw in de tweede helft van de 
zwangerschap besmet raakt met het coronavirus, in uitzonderlijke gevallen de ongeboren baby in gevaar 
kan komen met de kans op doodgeboorte. Verder onderzoek hierna wordt uitgevoerd.  
 

Met wie kan ik bellen als ik tegen iemand aan wil praten tijdens de coronacrisis? 
Gespecialiseerde maatschappelijk werkers van UBR Bedrijfszorg bieden je op werkdagen van  
08.00-20.00 uur een luisterend oor en geven je tips en adviezen. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer  
088-3713710. 

https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/personeel/arbodienstverlener-uitvoeringsorganisatie-bedrijfsvoering-rijk-ubr/index.aspx
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Helpt de griepprik tegen corona?  

Nee. De griepprik biedt geen extra bescherming tegen COVID-19. Wil je meer weten over de griepprik en 

het vaccinatiebeleid van DJI? Kijk dan op onze intranetpagina Arbodienstverlener UBR. 

 

Quarantaine en isolatie 

Wat is thuisquarantaine of quarantaine op cel? 
We spreken van quarantaine als iemand die geen klachten heeft, tijdelijk thuis of op cel moet blijven 
omdat hij/zij mogelijk besmet is. De persoon moet tijdens deze periode met zo min mogelijk mensen in 
contact komen. Deze maatregel kan door de GGD worden opgelegd als bijvoorbeeld een huisgenoot 
besmet is of als de uitslag van het onderzoek nog niet bekend is. De quarantaine duurt bij een persoon 
zonder klachten maximaal 10 dagen. De GGD adviseert over welke maatregelen moeten worden 
genomen. 

Wat is isolatie en hoe lang duurt isolatie? 
Een medewerker wordt in isolatie geplaatst als hij/zij bewezen besmet is (positieve testuitslag) of als er een 
hoge verdenking bestaat dat hij/zij COVID-19 heeft en in afwachting is van de testuitslag. Dit is bijvoorbeeld 
het geval als iemand koorts en luchtwegklachten heeft en de laatste weken verbleef in een risicogebied of 
een zieke huisgenoot heeft. Door isolatie wordt voorkomen dat anderen besmet raken. Afhankelijk van de 
ernst van de klachten verblijft de medewerker thuis (justitiabelen ook op cel) of in een ziekenhuis in isolatie. 
Voor een medewerker met klachten eindigt de isolatie minimaal 7 dagen na de start van de klachten én de 
medewerker tevens ten minste 24 uur klachtenvrij is. Voor een immune medewerker zonder klachten eindigt 
de isolatie 3 dagen na de testafname. Voor een niet-immune medewerker zonder klachten, eindigt de 
isolatie 5 dagen na de testafname. Positief geteste medewerkers met een ernstig verminderde weerstand 
blijven minimaal 14 dagen in isolatie. De GGD of behandelend arts bepaalt dan wanneer de isolatie kan 
worden opgeheven. 

 

Niet-medische mondkapjes 

Wanneer moeten DJI-medewerkers een niet-medisch mondkapje dragen in een justitiële 

inrichting? 

Het dragen van een niet-medisch mondkapje is in alle justitiële inrichtingen verplicht voor medewerkers op 

plekken waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Het is aan de directeur om te beoordelen waar dat 

in de justitiële inrichting het geval is. De directeur besluit op grond hiervan in welke ruimtes er een 

mondneusmasker moet worden gedragen. Een niet-medisch mondneusmasker mag een papieren of stoffen 

mondmasker zijn. 
 

Mag ik een faceshield dragen in plaats van een niet-medisch mondkapje?  
Een faceshield geldt in beginsel niet als een alternatief voor een mondkapje. Je mag alleen een faceshield 

dragen als: 
 je vanwege een beperking of ziekte geen mondmasker kunt dragen of 
 het mondmasker de bejegening van een justitiabele ernstig belemmert en 
 de veiligheid van de drager, bij mogelijk geweld, voldoende gegarandeerd is 

Waar vind ik informatie over het gebruik van niet-medische mondkapjes? 
Informatie over hoe je een niet-medisch mondkapje gebruikt, vind je op rijksoverheid.nl. 
 
Moeten bezoekers een niet-medisch mondkapje dragen in een justitiële inrichting? 

Het dragen van een niet-medisch mondkapje door bezoekers is in alle justitiële inrichtingen verplicht op 
plekken waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Voor bezoekers van 13 jaar en ouder betekent dit 
dat zij verplicht een niet-medisch mondkapje moeten dragen tijdens het bezoek aan een justitiële inrichting 
bij de toegangscontrole en tijdens de route naar en van de bezoekersruimte. In de bezoekersruimte mag het 
mondkapje af als de bezoeker zit. De directeur van een justitiële inrichting is altijd bevoegd hiervan af te 
wijken omwille van de veiligheid of gezondheid van de mensen in de inrichting. Op de internetpagina van 
iedere justitiële inrichting staat welke specifieke bezoekinformatie geldt voor die locatie. 
 
Moeten justitiabelen een niet-medisch mondkapje dragen in een justitiële inrichting? 

Het dragen van een niet-medisch mondkapje is in alle justitiële inrichtingen verplicht voor justitiabelen op 
plekken waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Als 1,5 meter afstand houden wel mogelijk is, 
mogen justitiabelen zelf bepalen of zij een mondkapje willen dragen.  
 

http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/personeel/arbodienstverlener-uitvoeringsorganisatie-bedrijfsvoering-rijk-ubr/index.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/instructies
https://www.dji.nl/locaties/index.aspx
https://www.dji.nl/locaties/index.aspx
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Voor justitiabelen met psychiatrische problematiek geldt dat de directeur van de justitiële inrichting bepaalt 
of en wanneer deze justitiabelen een mondkapje moeten dragen. 
 
De directeur van een justitiële inrichting kan besluiten van het bovenstaande af te wijken. Hij kan 
justitiabelen verbieden een mondkapje te dragen als dat nodig is in verband met de veiligheid, leefbaarheid 
en/of zorg en behandeling van justitiabelen. Hij kan het ook verbieden als de veiligheid van medewerkers in 
het geding is. Dat is bijvoorbeeld bij een dreigende situatie, als identificatie van justitiabelen van belang is of 
bij een afdeling voor justitiabelen met beheersproblematiek.  
De directeur kan justitiabelen ook verplichten een mondkapje te dragen omwille van de gezondheid en 
leefbaarheid van justitiabelen en medewerkers, bijvoorbeeld als er sprake is van (mogelijke) besmettingen. 

 

De niet-medische mondkapjes voor justitiabelen worden door DJI verstrekt. 
 
Wordt er tijdens het vervoer van justitiabelen een mondkapje gedragen? 
Ja. Alle DV&O-medewerkers en justitiabelen dragen een mondkapje tijdens transporten. DV&O-medewerkers 
kunnen via een uitgifteformulier mondkapjes aanvragen. Dat uitgifteformulier is te vinden op het lokale 
intranet van DV&O. Daar staat ook het informatieblad 'gebruik wasbare mondkapjes' voor DV&O'ers.  
 
Hoe zit het met het dragen van niet-medische mondkapjes door DJI'ers bij landelijke diensten en 

hoofdkantoor? 
Medewerkers van de landelijke diensten (met uitzondering van DV&O) en hoofdkantoor werken thuis, tenzij 
het niet anders kan. Alleen als zij daarvoor toestemming hebben van hun leidinggevende, mogen zij op 
afgesproken tijden op kantoor werken. Op kantoor houden ze 1,5 meter afstand en hoeven zij geen 
mondkapje te dragen. Tijdens de reis met het openbaar vervoer dragen zij verplicht een niet-medisch 
mondkapje. In de publieke binnenruimtes van DJI-locaties geldt een mondkapjesplicht. Denk dan 
bijvoorbeeld aan het dragen van een niet-medisch mondkapje op het moment dat je het atrium van het 
hoofdkantoor aan de Turfmarkt in Den Haag betreedt. 

 

 

Werktijden en verlof 

Ik werk parttime. Kan DJI mij fulltime inzetten?  
Je leidinggevende kan met jou overleggen of je tijdelijk meer uren wilt werken en afspreken om de uren 
op een later moment weer terug te nemen. 
 

Ik werk fulltime. Kan DJI mij laten overwerken? 
Het is mogelijk dat DJI jou opdraagt om over te werken. 
  
Kan DJI mijn verlof intrekken? 
DJI mag al verleend vakantieverlof alleen intrekken voor een zwaarwegend bedrijfsbelang. Je 
leidinggevende moet dit altijd eerst met je bespreken. Als het verleende vakantieverlof daadwerkelijk 
wordt ingetrokken, moet DJI de schade vergoeden die je hiervan ondervindt. 
 
Kan ik mijn verlof intrekken?  
Je kunt je vakantie wijzigen/intrekken, tenzij de bedrijfsvoering daardoor ernstig wordt verstoord. Houd 
er wel rekening mee dat je de jaarlijkse wettelijke vakantie-uren kunt opnemen in het jaar waarin het 
recht daarop is ontstaan en in het daaropvolgende jaar. De IKB-uren (bovenwettelijke vakantie-uren) kun 
je laten uitbetalen of toevoegen aan het IKB-spaarverlof. 
 
Kan DJI mijn PAS-aanvraag afwijzen?  
DJI mag een PAS-aanvraag afwijzen als de bedrijfsvoering ernstig wordt verstoord. Daarbij kijkt DJI ook 
naar de lange termijn. Als een PAS-aanvraag voor de korte termijn slecht uitkomt, kan je leidinggevende 
met jou overleggen om de PAS vanwege het Corona-virus enige weken later te laten ingaan. 
 
Ik maak gebruik van de PAS-regeling. Kan DJI de opname van de PAS-uren tijdelijk 

stopzetten? 
DJI kan met jou afspreken om enige tijd geen of minder PAS-uren op te nemen en dit op een later 
moment in te halen. 
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Reizen naar het buitenland 
 

Ik kan niet terugkeren uit een land met een hoog coronarisico. Heb ik dan recht op mijn loon? 
Als je reist naar een land waar op het moment van vertrek een hoog coronarisico bestaat en je kunt niet 
terugkeren naar Nederland, dan is deze situatie voor jouw rekening en risico. Je moet dan extra 
vakantie-uren of onbetaald verlof opnemen. Het kan zijn dat je de mogelijkheid hebt om op afstand te 
telewerken; dan kan de opname van extra vakantie-uren of onbetaald verlof achterwege blijven. 
Uiteraard moet voorafgaand aan het op afstand telewerken bij DJI worden geïnformeerd of de 
informatiebeveiliging niet in het geding is. 

 

Als je reist naar een land waar op het moment van vertrek geen hoog corona risico bestaat en je kunt 
vervolgens niet terugkeren van vakantie en je kunt niet telewerken, dan is deze situatie in beginsel voor 
rekening en risico van DJI. Houd dus tijdens je reis steeds de reisadviezen in de gaten. 

 

Ik wil terugkeren of ben teruggekeerd uit een land met een zeer hoog coronarisico en moet in 

quarantaine. Heb ik dan recht op mijn loon? 
Als je reist naar een land waar op het moment van vertrek een zeer hoog coronarisico bestaat en je kunt 
niet terugkeren naar Nederland of je moet bij terugkomst in Nederland in quarantaine, dan is deze 
situatie voor jouw rekening en risico. Je moet dan extra vakantie-uren of onbetaald verlof opnemen.  

Het kan zijn dat je de mogelijkheid hebt om op afstand te telewerken; dan kan de opname van extra 

vakantie-uren of onbetaald verlof achterwege blijven. Uiteraard moet voorafgaand aan het op afstand 

telewerken bij DJI worden geïnformeerd of de informatiebeveiliging niet in het geding is. 

 

Als je reist naar een land waar op het moment van vertrek geen zeer hoog corona risico bestaat en je 
kunt vervolgens niet terugkeren van vakantie of je moet bij terugkomst in Nederland in quarantaine en je 
kunt niet telewerken, dan is deze situatie in beginsel voor rekening en risico van DJI. Houd dus tijdens je 
reis steeds de reisadviezen in de gaten. 

 
Geldt de 10 dagen thuisquarantaine bij terugkeer uit een gebied met een zeer hoog corona risico 

ook voor DJI personeel?  
Ja. Bij terugkeer uit een gebied met een zeer hoog coronarisico moet je, als je niet gevaccineerd bent of niet 
beschikt over een herstelbewijs, 10 dagen in quarantaine en mag je alleen thuiswerken. Keer je terug uit 
een land in zuidelijk Afrika, dan geldt de quarantaineplicht ook als je imuun bent. Kun je niet thuiswerken, 
neem dan contact op met je leidinggevende.  
 
Als je klachten krijgt tijdens de thuisquarantaine, laat je dan testen. Heb je 5 dagen na terugkomst in 
Nederland geen klachten, dan kun je een PCR- of antigeensneltest laten doen. Als de testuitslag negatief is, 
hoef je niet langer thuis te blijven en mag je weer werken.  
 
Medewerkers die in justitiële inrichtingen werken en/of met justitiabelen werken mogen na een negatieve 
testuitslag op dag 5 alleen het werk hervatten als zij tot en met 10 dagen na terugkeer uit het risicogebied 
op het werk altijd een chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen en goede handhygiëne toepassen.  

 
Als je in het buitenland woont en als zogenaamde grensarbeider vanuit een gebied met een zeer hoog 
coronarisico werkt bij DJI, geldt voor jou niet het dringende advies om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan 
en mag je werken op een DJI-locatie. 

 

Waar vind ik informatie over reizen naar het buitenland? 
Ga je naar het buitenland? Bereid je dan goed voor en informeer jezelf. Bijvoorbeeld op Nederland 
wereldwijd. Als je op deze pagina klikt op 'reisadviezen', vind je alle actuele coronamaatregelen per land en 
wat je moet doen bij terugkeer in Nederland. Landen met een zeer hoog coronarisico vind je op de volgende 
site van de overheid: Quarantaineplicht voor reizigers uit gebied met zeer hoog risico (verplicht thuisblijven) 
| Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl  
 
Ken de regels in het land van bestemming, weet waarvoor je verzekerd bent en zorg dat je ook tijdens je 
vakantie steeds op de hoogte blijft, bijvoorbeeld via de reisapp van Buitenlandse Zaken. Het reisadvies 
kan tijdens je verblijf in het buitenland veranderen. Besluit je op vakantie te gaan in het buitenland? Ga 
dan wijs op reis. 

  

https://www.nederlandwereldwijd.nl/
https://www.nederlandwereldwijd.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/in-quarantaine-na-aankomst-in-nederland/quarantaineplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/in-quarantaine-na-aankomst-in-nederland/quarantaineplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/06/03/toch-op-vakantie-ga-dan-wijs-op-reis
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Veilig werken 

Wanneer moeten medewerkers van DJI persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken? 
De Arbowet stelt dat wanneer het werk niet op een veilige manier kan worden georganiseerd, er in bepaalde 
situaties persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn. In zo'n situatie is de werkgever verplicht om 
deze ter beschikking van de werknemer te stellen. De werknemer is dan vervolgens verplicht om deze 
middelen op de juiste manier te gebruiken. Als het gaat om Covid-19 volgt DJI de richtlijnen van het RIVM. 
Medisch personeel en medewerkers die in contact komen met een (mogelijk) besmette justitiabele gebruiken 
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschreven in het protocol isolatie in een justitiële instelling. 
Verder gebruiken medewerkers die binnenkomende justitiabelen moeten controleren en visiteren, waarbij er 
dus fysiek contact is, ook persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarmee kunnen we de grootste risico's op 
besmetting indammen. 
 
Medisch personeel en medewerkers die in contact komen met een (mogelijk) besmette justitiabele gebruiken 
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschreven in het protocol isolatie in een justitiële instelling. 
Verder gebruiken medewerkers die binnenkomende justitiabelen moeten controleren en visiteren, waarbij er 
dus fysiek contact is, ook persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarmee kunnen we de grootste risico's op 
besmetting indammen. 

Kan ik een opdracht weigeren als ik niet de voorgeschreven beschermingsmiddelen krijg? 
Op basis van de Arbo-wetgeving mag personeel niet worden opgedragen zonder afdoende bescherming 
contact te hebben met besmette (of van besmetting verdachte) justitiabelen. 

Kan ik veilig een ruimte in gaan waar iemand met het coronavirus geweest is om deze 
schoon te maken? 
Je kunt de ruimte waar een patiënt verbleef zonder mondneusmasker in gaan nadat de ruimte 30 
minuten goed is geventileerd. Raak niets aan in die ruimte totdat je wegwerphandschoenen hebt 
aangetrokken en ga dan pas schoonmaken. Gebruik ten minste een chirurgisch mondmasker type IIR 
en handschoenen als je de ruimte binnen 30 minuten moet betreden. 

Kan het virus zich via het ventilatiesysteem verspreiden? 
Een ziek persoon kan door hoesten en niezen kleine druppeltjes met het virus in de lucht verspreiden. 
Deze druppeltjes blijven niet lang in de lucht zweven maar dalen snel neer. Hoe zieker iemand is, hoe 
meer virus iemand kan verspreiden. Er is geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven 
en zich via een buizensysteem kan verspreiden. 

Kan het nieuwe coronavirus zich via de lucht verspreiden? 
Een patiënt met het coronavirus hoest en niest het virus in kleine druppeltjes via neus en mond de lucht 
in. Deze druppeltjes blijven slechts kort in de lucht zweven en dalen snel neer. Er is nog geen bewijs 
dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven en zich zo kan verspreiden. 

Kun je besmet raken met het nieuwe coronavirus door het aanraken van een oppervlak? 
Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om 'in leven te blijven' en zich te kunnen delen. Buiten het 
lichaam kan het virus maar kort overleven. Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld het soort oppervlak, de 
temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde 
materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. 
De kans dat je besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet 
helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam. In 
het algemeen raden we je aan om regelmatig je handen te wassen. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, 
kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. 

Heeft sproeien met desinfectiemiddel zin?  
Een patiënt met het coronavirus hoest en niest het virus in kleine druppeltjes via neus en mond de lucht 
in. Het virus kan slechts kort overleven buiten het lichaam. Sproeien met desinfectiemiddel in de 
openbare ruimte heeft daarom weinig zin. 

Waarom staat er niet overal handalcohol of desinfecterende gel? 
DJI volgt de RIVM richtlijnen. Handen wassen doe je met stromend water en vloeibare zeep. 
Handalcohol of alcoholgel gebruik je alleen als er geen gelegenheid is om je handen met water en zeep 
te wassen. Als je handen zichtbaar of voelbaar vuil zijn, moet je je handen altijd (eerst) met water en 
zeep wassen. Dus als je je neus hebt gesnoten en je hebt geen water, zeep en handdoek in de buurt, 
dan kun je handalcohol of alcoholgel gebruiken. 

 

http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/binaries/protocol%20isolatie%20in%20een%20justiti%C3%ABle%20inrichting%20(DEF%2024%20december%202020)_tcm64-481112.pdf
http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/binaries/protocol%20isolatie%20in%20een%20justiti%C3%ABle%20inrichting%20(DEF%2024%20december%202020)_tcm64-481112.pdf
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
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Noodopvang kinderen 

De basisscholen, het speciale basisonderwijs en de buitenschoolse opvang zijn gesloten in de week van 20 
tot en met 24 december 2021. Scholen blijven die week wel open voor de noodopvang van kwetsbare 
kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Alle DJI'ers behoren tot de cruciale 
beroepsgroepen; je kunt daardoor in deze periode gebruikmaken van de noodopvang als dat nodig is. 

 

Opvang kinderen ivm coronabesmetting op school 

Mijn kind is in verband met een coronabesmetting op school naar huis gestuurd. Wat nu? 
Als je plotsklaps naar opvang moet zoeken voor thuisblijvende niet zelfstandige kinderen, kun je zo nodig 
calamiteiten- en ander kort verzuimverlof opnemen. Tijdens dit verlof blijf je loon ontvangen. Je neemt het 
verlof op voor de tijd die nodig is om het dringende probleem op te lossen. Het verlof is bedoeld voor een 
korte duur (niet meer dan enkele dagen) en biedt geen structurele oplossing. Een werknemer die thuis kan 
werken, hoeft deze verlofvorm niet te gebruiken. 
 

 

Schoonmaken cel/kamer justitiabele 
 
Hoe moet er worden schoongemaakt? 
Cel/kamer van justitiabele met (verdenking) COVID-19  
De cel/kamer van een justitiabele met (verdenking op) COVID-19 moet - net als in een normale situatie - 
huishoudelijk worden gereinigd. Door het schoonmaken worden zoveel virussen weggehaald, dat de kans op 
besmetting heel klein wordt. Bovendien kan het virus buiten het lichaam maar kort overleven. Het 
schoonmaken gebeurt in eerste instantie door de justitiabele zelf. Justitiabelen moeten tijdens het 
schoonmaken handschoenen dragen en na het uittrekken van de handschoenen handhygiëne toepassen.  

Als iemand anders dan de justitiabele de cel/kamer schoonmaakt, moet de ruimte eerst minimaal 30 
minuten worden gelucht. Dat kan bijvoorbeeld als de justitiabele aan het luchten is. Ook nu moeten 
handschoenen worden gedragen tijdens het schoonmaken en na het uittrekken van de handschoenen 
moet handhygiëne worden toegepast.  

Gemeenschappelijke doucheruimte 

Het komt voor dat een justitiabele in (thuis)isolatie zit op een eenpersoonscel en buiten de cel gebruik 
moet maken van de douche. De douche moet na gebruik door de besmette justitiabele 30 minuten 
gelucht worden voordat deze weer betreden kan worden door een andere persoon. Vervolgens moet de 
douche huishoudelijk worden gereinigd, waarbij vooral aandacht moet worden besteed aan de 
contactpunten, zoals deurkrukken en kranen.   

Schoonmaak als cel vrijkomt 
Als een cel/kamer niet langer in gebruik is door de justitiabele met klachten die passen bij een 
coronavirusinfectie, moet de cel/kamer grondig huishoudelijk gereinigd worden met de nadruk op de 
contactpunten, zoals deurkrukken, lichtknoppen en kranen voordat de cel/kamer door een andere 
justitiabele mag worden gebruikt. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen bij schoonmaken 

 Gebruik bij reiniging altijd wegwerphandschoenen 
 Als de ruimte minimaal 30 minuten gelucht is, hoeft er geen mondmasker gedragen te worden. 
 Pas na het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen handhygiëne toe. 

 

BHV-bezetting 
 
Is er voldoende BHV-bezetting?  
Per dag wordt het aantal medewerkers en BHV'ers bekeken. Dit in verband met voldoende bezetting van 
het aantal BHV'ers. Er zijn op dit moment voldoende allround BHV'ers op de locaties van DJI. De 
veiligheid bij een calamiteit is daarmee gegarandeerd. 
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Coronabesmet afval 
 

Hoe moeten coronabesmette persoonlijke beschermingsmiddelen worden weggegooid?  
Persoonlijke beschermingsmiddelen die gebruikt zijn bij een positief geteste coronapatiënt moeten 
worden behandeld als besmet ziekenhuisafval. Dit afval moet gescheiden worden afgevoerd in speciaal 
daarvoor bestemde containers of vuilniszakken. Het facilitair team weet op welke manier dit kan en hoe 
de noodzakelijke middelen hiervoor aangeschaft kunnen worden. 
 

Werkzaamheden 

Wat gebeurt er als er geen werk meer voor mij is? 
Dit is een risico voor DJI, niet voor jou. Je leidinggevende kan wel met jou afspraken maken om tijdelijk  
andere werkzaamheden te verrichten op een andere locatie. 
 

Kan DJI mij andere werkzaamheden opdragen? 
Ja, dat kan binnen de grenzen van het instructierecht van de werkgever en goed werkgeverschap en 
werknemerschap. 
 
Kan DJI mij opdragen om op een andere locatie te werken? 
Ja, dit kan binnen de grenzen van het instructierecht van de werkgever en goed werkgeverschap en 
werknemerschap. 
 

Schadevergoeding 
 

Ik ga toch werken, omdat mijn vakantiereis is geannuleerd. Is DJI verplicht mijn kosten te 

vergoeden?  

DJI is alleen verplicht schade te vergoeden als DJI je vakantie vanwege een zwaarwegend bedrijfsbelang 

intrekt of wijzigt. 

 

 

Reiskostenvergoeding 
 
Ik reis nu liever niet met het openbaar vervoer. Krijg ik een reiskostenvergoeding als ik met 

eigen vervoer reis?  
Ja, voor het woon-werkverkeer kan in dit geval de lage tegemoetkoming van € 0,09 per kilometer 
worden gedeclareerd. Ook parkeerkosten kunnen worden gedeclareerd. Je regelt dit in P-Direkt. 
 
Wordt mijn vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer gestopt/gewijzigd nu ik 
lange tijd achter elkaar thuis werk? 
Ja. Rijksbreed is afgesproken dat per 1 oktober 2020 de vaste woon-werkverkeervergoeding van 
medewerkers die vanwege de coronacrisis thuiswerken, en dus niet meer reizen, moet worden stopgezet. 
Medewerkers die vanwege de coronacrisis nog wel naar de werklocatie reizen, maar minder dan voorheen, 
moeten de vergoeding aanpassen op de feitelijke situatie. Ze kunnen dan recht hebben op een lagere of een 
incidentele vergoeding. Voor medewerkers die thuiswerken en normaliter met de Shuttelkaart reizen, 
verandert er niets. 
 
Meer informatie over het stopzetten of wijzigen van de vaste reiskostenvergoeding kun je vinden op het 
Rijksportaal. 

 

  

http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/cispersoneel/cisfinanci_n_3/cisvergoedingen_en_toeslagen_/cisbinnenlandse_dienstreis_28/cisfaq_stopzetten_vergoeding_woonwerkverkeer
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Ondertekening documenten 
 
Wat te doen als het niet mogelijk is om documenten zoals besluiten of overeenkomsten op de 
gebruikelijke manier te ondertekenen door het zetten van een echte handtekening (de 
zogenaamde 'natte handtekening')? 

Uitgangspunt in het schriftelijke verkeer tussen de overheid en een burger is dat documenten worden 
ondertekend. Die ondertekening zorgt er in ieder geval voor dat de afzender van het document 
herleidbaar is. In sommige gevallen is die ondertekening wettelijk vereist en in sommige gevallen mag 
de burger van de overheid verwachten dat er een vorm van ondertekening plaatsvindt (ook als dat niet 
wettelijk is vereist). Wij versturen veel verschillende documenten. Het juridische belang en het vereiste 
(of: noodzaak) van ondertekening verschilt per document. Er zijn binnen het Rijk drie opties om een 
handtekening op documenten, zoals besluiten, brieven, opdrachten of overeenkomsten, te plaatsen. 
Daarnaast is er de optie om - als een andere vorm van ondertekening niet mogelijk is - geen 
handtekening onder een document te plaatsen. Deze opties zijn door uiteengezet in een informatieblad 
ondertekening van documenten. 

http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/binaries/Informatieblad%20ondertekening%20van%20documenten_tcm64-443193.pdf
http://hk-dji-intranet.minvenj.nl/binaries/Informatieblad%20ondertekening%20van%20documenten_tcm64-443193.pdf
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Van:

Verzonden: donderdag 16 december 2021 16:18

Aan: _KAILD DYS Actieteam

Onderwerp: FW: 2e corona communicatie update donderdag 16 december 2021

Dag allen, 

 

Ter info, bespreking en uitvoering. 

Dank! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Vestigingsdirecteur 

......................................................................... 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

PI Krimpen aan den IJssel 

Van der Hoopstraat 100 l 2921 LD l Krimpen aan den IJssel 

Postbus 750 l 2920 CB l Krimpen aan den IJssel 

......................................................................... 

 

 

 

 

DJI. Waar vrijheid ophoudt en weer kan beginnen 

.......................................................................... 
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Verzonden: donderdag 16 december 2021 16:13 
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Onderwerp: 2e corona communicatie update donderdag 16 december 2021 

 

Beste VD-en, 

 

Noodopvang kinderen 

Om de mogelijkheid tot noodopvang voor kinderen op basisscholen en in het speciale basisonderwijs in de week 

van 20 december 2021 extra onder de aandacht te brengen van alle DJI'ers, is hierover vanmorgen een 

nieuwsbericht op intranet gepubliceerd: Coronavirus - noodopvang kinderen (minvenj.nl) 
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Belang van vaccinatie 

Als werkgever is DJI verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving aan 

medewerkers. Ook dienen wij verantwoorde zorg te leveren aan onze kwetsbare doelgroepen en hen te 

beschermen tegen gezondheidsrisico's, zoals besmetting met het coronavirus. Daarom volgen we in onze hele 

organisatie de richtlijnen van het RIVM. Wij vinden het dan ook belangrijk dat medewerkers zich laten vaccineren. 

Voor hun eigen gezondheid en die van hun familie, voor de gezondheid van collega's en voor de veiligheid en 

gezondheid van onze ingeslotenen. En natuurlijk voor de samenleving als geheel. 

 

De coronapandemie heeft forse impact op DJI. De druk op onze medewerkers is onafgebroken hoog; er wordt al 

geruime tijd veel van hen gevraagd. Het is goed dat wij ons realiseren dat DJI-medewerkers essentieel zijn voor 

de veiligheid van Nederland. Het is dan ook belangrijk dat zij gezond blijven, zodat DJI zijn belangrijke 

maatschappelijke taak altijd kan blijven uitvoeren. De vaccinatiebereidheid van onze medewerkers speelt daar 

een rol in. We roepen leidinggevenden op om hier regelmatig aandacht voor te vragen, oog te hebben voor 

medewerkers die twijfelen over vaccinatie en eventuele vragen van medewerkers te beantwoorden.  

 

Wij vinden vaccineren belangrijk, maar uiteindelijk is het ieders vrije keuze om zich te laten vaccineren of niet. Als 

organisatie respecteren wij deze vrijheid en medewerkers mogen erop vertrouwen dat we dit zullen blijven doen. 

We vragen iedereen in onze organisatie respectvol om te gaan met ieders mening hierover. 

 

Voor meer informatie over vaccinatie kunnen medewerkers worden verwezen naar de websites van het RIVM en 

de Rijksoverheid. 

 

Hartelijk groet, 

mede namens  

 
 

Plv. Directeur Gevangeniswezen & Vreemdelingenbewaring 
........................................................................ 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Dienst Justitiële Inrichtingen 
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
PO Box 30132 | 2500 GC | Den Haag 
....................................................................... 

 

 
I http://www.dji.nl 
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20211216 ACTIEPUNTENLIJST NW CRISISBERAAD.xlsx

ACTIEPUNT ACTIEHOUDER / 
INBRENGER

REALISATIE 
DATUM

BEHAALD 
JA/NEE BIJZONDERHEDEN

392 Booster vaccinaties HK 18-11-2021

18-11-21 zal aangestuurd gaan worden vanuit HK, afwachten. 25-11-21 werkinstructie is binnen 
gekomen bij Hoofd Zorg. 02-12-21  aan dat er een uitleg heeft plaatsgeonden voor de 
medische dienst medew. Het betreft een andere opzet dan de vorige keer met de 1e & 2e vaccinaties. 
Er wordt nu niet alleen naar leeftijd gekeken maar ook naar de urgentie. Verwachting is dat medio 
jan.'22 gestart al worden door de GGD. 09-12-21 Protocol is ontvangen, zie allen email in je box van 

Medewerkers welke in aanmerking komen voor boostervaccinatie krijgen een code om bij de 
GGD langs te kunnen gaan. 16-12-2021 boostercodes medewerkers zijn aangevraagd.Boosters voor 
gedetineerden start in jan. extra vaccinatie ronde zal weer 23 dec. plaatsvinden voor gedetineerden.

393 testen bij milde klachten

25-11-2021 Er zal en advies komen m.b.t. testen in portocabin voor medew. met milde klachten. 02-12-
21 Er is een advies op maat geschreven. Na enige discussie zijn de schrijvers van dit advies gevraagd 
de tekst aan te passen. Het moet ook duidelijk zijn dat dit advies niet is gemaakt uit wantrouwen maar 
juist om alle positief besmette medew. buiten te houden. is gevraagd mee te denken.  09-12-21 
advies is aangepast en goedgekeurd voor uitvoering. Er zal gestart worden op maandag 13 dec.2021 
16-12-21 testen in portocabin om 16:00 uur vervalt maar kan wel door alle LG's aangevraagd worden 
op **250

besluit
ingezonden actiepunt

5

 ( of een ander aanwezig afdelingshoofd).

Geprint op 27‐6‐2022 1 Z.O.Z.
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Van:

Verzonden: donderdag 16 december 2021 09:42

Aan: _KAILD DYS Actieteam

Onderwerp: FW: Corona communicatie update woensdag 15 december 2021 (+bijlage)

Bijlagen: Q&A voor DJI-medewerkers (15 december 2021).pdf

Beste allen, 

 

Ter bespreking en opvolging tijdens het actieteamoverleg. 

In het bijzonder (mocht het vandaag niet meer lukken te bespreken) graag de aandacht voor de tekst betreffende de 

booster (in het geel). 

Dank! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Vestigingsdirecteur 

......................................................................... 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

PI Krimpen aan den IJssel 

Van der Hoopstraat 100 l 2921 LD l Krimpen aan den IJssel 

Postbus 750 l 2920 CB l Krimpen aan den IJssel 

......................................................................... 

 

 

 

.......................................................................... 

DJI. Waar vrijheid ophoudt en weer kan beginnen 

.......................................................................... 

 
 

 

 

 

 

Namens  

Verzonden: donderdag 16 december 2021 09:08 

Aan:  

 

 

 

  

 

 

 

  

Onderwerp: Corona communicatie update woensdag 15 december 2021 (+bijlage) 

 

Beste VD-en, 
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Noodopvang kinderen  

De basisscholen, het speciale basisonderwijs en de buitenschoolse opvang zijn gesloten in de week van 20 tot en 

met 24 december 2021. Scholen blijven die week wel open voor de noodopvang van kwetsbare kinderen en 

kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Alle DJI'ers behoren tot de cruciale beroepsgroepen; medewerkers 

kunnen daardoor in deze periode gebruikmaken van de noodopvang als dat nodig is. Dit is opgenomen in de Q&A 

voor medewerkers (zie de bijlage bij deze e-mail). 

 

Boostervaccinatie 
In de lijncommunicatie van vrijdag 10 december 2021 is aan de directies van de justitiële inrichtingen en 

landelijke diensten gevraagd een inventarisatie te maken van het aantal medewerkers dat onder de doelgroep 

'overige zorgmedewerkers' valt en gebruik wil maken van de boostervaccinatie. Tijdens de persconferentie van 

gisteravond is aangegeven dat iemand een boostervaccinatie kan krijgen drie maanden na de laatste vaccinatie of 

doorgemaakte coronabesmetting (in plaats van zes maanden).  

Omdat hierover vragen zijn gerezen, informeren we je hierbij dat het voor de inventarisatie niet nodig is te kijken 

naar de datum van iemands laatste vaccinatie of doorgemaakte coronabesmetting, noch naar de leeftijd van de 

medewerker. Het gaat louter om een opgave van het aantal medewerkers dat met justitiabelen werkt. De 

inrichting/landelijke dienst ontvangt dan de hoeveelheid codes en een werkinstructie hoe deze uit te geven. 

 

 

 

Hartelijke groet, 

mede namens  

 
 

Plv. Directeur Gevangeniswezen & Vreemdelingenbewaring 
........................................................................ 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Dienst Justitiële Inrichtingen 
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 
PO Box 30132 | 2500 GC | Den Haag 
....................................................................... 
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Gezondheidscheck

Stel uw bezoeker 
de volgende vragen:

Had u een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur?

Hee� u op dit moment een

huisgenoot met koorts en/of

benauwdheidsklachten?

Hee� u het nieuwe coronavirus

gehad en is dit de afgelopen

7 dagen vastgesteld (in een lab)?

Hee� u een huisgenoot/gezinslid

met het nieuwe coronavirus en

hee� u in de afgelopen 14 dagen

contact met hem/haar gehad

terwijl hij/zij nog klachten had?

Indien de bezoeker een van de vragen met “ja” beantwoordt, 

kan het bezoek niet doorgaan.
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Huisregels Corona binnen deze inrichting
Volg binnen de aanwijzingen van het personeel op. Zij houden toezicht op onze veiligheid.

#samentegencorona      Alleen samen krijgen we corona onder controle

Schud geen handen

Gebruik papieren  

zakdoekjes

Was vaak je handen

1,5 m

Houd 1,5 meter afstand

Hoest en nies in je elleboog

Volg looproutes als deze  

zijn aangegeven
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Huisregels Corona binnen deze inrichting
Volg binnen de aanwijzingen van het personeel op. Zij houden toezicht op onze veiligheid.

#samentegencorona      Alleen samen krijgen we corona onder controle

Schud geen handen

Gebruik papieren  

zakdoekjes

Was vaak uw handen

1,5 m

Houd 1,5 meter afstand

Hoest en nies in uw elleboog

Volg looproutes als deze  

zijn aangegeven



Huisregels Corona binnen deze inrichting
Volg binnen de aanwijzingen van het personeel op. Zij houden toezicht op onze veiligheid.

#samentegencorona      Alleen samen krijgen we corona onder controle

Schud geen handen

Gebruik papieren  

zakdoekjes

Was vaak je handen

1,5 m

Houd 1,5 meter afstand

Hoest en nies in je elleboog

Volg looproutes als deze  

zijn aangegeven



Huisregels Corona binnen deze inrichting
Volg binnen de aanwijzingen van het personeel op. Zij houden toezicht op onze veiligheid.

#samentegencorona      Alleen samen krijgen we corona onder controle

Schud geen handen

Gebruik papieren  

zakdoekjes

Was vaak uw handen

1,5 m

Houd 1,5 meter afstand

Hoest en nies in uw elleboog

Volg looproutes als deze  

zijn aangegeven


