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Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Geachte heer Dees,
Hierbij geef ik een reactie op uw brief van 13 juni 2021 over De Compagnie in de
Penitentiaire Inrichting (PI) Krimpen aan den IJssel. In uw brief vraagt u om geen
onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van de Compagnie voordat er
concrete plannen zijn ontwikkeld voor een eventuele landelijke uitrol van de
werkwijze van de Compagnie.
Laat ik vooropstellen dat de Compagnie een mooi project is. Met de juiste hulp en
begeleiding wordt de kans op een baan en de zelfredzaamheid van (ex-)
gedetineerden vergroot. De lessen die De Compagnie heeft opgehaald en de
werkwijze die is ontwikkeld zie ik als zeer waardevol. De belangrijkste werkzame
elementen, zoals de toepassing van selectie, motivatie en arbeidstoeleiding,
liggen dan ook ten grondslag aan het concept van de Beperkt Beveiligde
Afdelingen (BBA), zoals ontwikkeld met de wet Straffen en Beschermen (SenB).
De Compagnie is in 2016 gestart als een pilot en vormgegeven als een
kleinschalig project voor 28 gedetineerden (met een gesloten regime). Ik zou
graag zien dat meer gedetineerden op een soortgelijke manier kunnen werken
aan hun re-integratie in de maatschappij. Op 31 mei hebben Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI), Gevangenenzorg Nederland (GN) en mijn ministerie daarom
gesproken over het vervolg van De Compagnie. Doel is om ook andere werkzame
elementen van De Compagnie op een duurzame wijze in het BBA-concept te
implementeren. Waar mogelijk worden vrijwilligers ook voor de reguliere
(gevangenis)afdeling ingezet, aansluitend op het Detentie & Re-integratie (D&R)proces. Bekeken zal worden hoe het opgebouwde netwerk van De Compagnie kan
worden benut, bijvoorbeeld door BBA’s hier gebruik van te laten maken. GN heeft
aangegeven hier graag over te willen meedenken. Binnenkort vindt hier een
verdiepende sessie over plaats.
Specifiek voor de PI Krimpen aan den IJssel geldt dat deze PI een GVM-hoog
locatie is (een PI waar gedetineerden met een hoog vlucht- en/of maatschappelijk
risico geplaatst worden). De plaatsing van risicovolle gedetineerden en de
gebouwelijke situatie in Krimpen aan den IJssel maakt dat deze PI niet geschikt is
als BBA-locatie. Een BBA kent namelijk een open regime waar gedetineerden in
de laatste fase van hun detentie buiten de muren aan het werk kunnen.
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Tot slot, het is zeker niet de bedoeling om het spreekwoordelijke kind met het
badwater weg te gooien, zoals u in uw brief aangeeft. Het gesprek tussen DJI, GN
en mijn ministerie is erop gericht om op duurzame wijze de werkzame elementen
van De Compagnie in het BBA-concept te implementeren. Ik zal u hierover,
parallel aan de Tweede Kamer, na het zomerreces informeren. Voor die tijd zullen
geen onomkeerbare stappen worden gezet.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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De Minister voor Rechtsbescherming,

Sander Dekker
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