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Met deze Nieuwsflits houden we je op de hoogte van het laatste nieuws op het
gebied van leren & ontwikkelen en opleidingen & kennisactiviteiten van
het Opleidingsinstituut DJI.
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Stijgende lijn opleidingen houdt aan
De investering in vakmanschap heeft een grote aanjagende
werking op het opleidingsklimaat binnen DJI. Er zijn in 2017
binnen DJI maar liefst 45 procent meer opleidingen uitgevoerd
dan in 2016. De verwachting is dat dit niveau in 2018 wordt
geëvenaard. De Opleidingenbarometer geeft een kwalitatief
en kwantitatief beeld van de belangrijkste resultaten in 2017

op het gebied van leren en ontwikkelen binnen DJI.

Blijf penitentiair scherp!
In de opleidingsplannen is veel aandacht voor de verbetering
van het DJI-vakmanschap met trainingen waarbij reflectie,
intervisie, gesprekstechnieken zoals praten over je vak en
moreel beraad de rode draad zijn. Daarnaast is er
toenemende aandacht voor veiligheid en beveiliging, want
veilig werken en penitentiaire scherpte zijn een must. Kijk
voor het trainingsaanbod op het gebied van Beveiling &
Weerbaarheid in onze Opleidingsgids of op het ServicePortaal.

MD op Maat
Een nieuw ontwikkeltraject voor potentials van schaal 13 en hoger. Dat is MD op Maat.
Gedurende een jaar zijn de eerste zes deelnemers aan de slag gegaan met klassikale
bijeenkomsten, e-learning en werkopdrachten met de praktijk als leermeester. Het doel is
concreet en meetbaar met een assessment: aan het eind van het traject voldoen de
deelnemers aan de voor hun functie vereiste kwalificaties vanuit het Functiegebouw Rijk en
hebben zij hun handelingsbekwaamheid vergroot.
Femke Hofstee is sinds een jaar plv. VD in PI Alphen aan den Rijn en direct vanaf haar vorige
werkgever Inspectie Justitie en Veiligheid ingestroomd in de eerste MD op Maat-klas. “Het
traject heb ik als zinvol ervaren. Het heeft me meer zelfinzicht gegeven en meer kennis van
leidinggeven. Als nieuwkomer vond ik het contact met de andere deelnemers waardevol.
Zonder drempel kun je dingen met elkaar bespreken. Ik merk wel dat nu pas het kwartje valt
voor sommige zaken, doordat DJI voor mij een nieuwe werkomgeving was. Nu is een periode
aangebroken waarin je individueel verder gaat met de stof in de praktijk met een mentor op de
achtergrond. We ontwikkelen dus nog door.”
Inmiddels is de tweede groep gestart. De evaluaties uit de eerste groep zijn verwerkt in het
programma. Deelnemers komen vanuit de jaarlijkse vlootschouw of als door het GB
aangemerkt talent én na een selectieprocedure in beeld voor MD op Maat.

Omgaan met crisissituaties op de agenda
Op het gebied van omgaan met crisissituaties gebeurt er veel.
Om de samenwerking met ketenpartners te verbeteren is
tijdens twee bijeenkomsten met spilfunctionarissen uit
inrichtingen/diensten alle kennis en ervaring op dit gebied
samengebracht. In het verslag staan de bevindingen en
vervolgacties op een rij.

Ook is er een community ‘Crisisonderhandelaren’ ingericht. Dit
is een besloten plek in de e-learningomgeving (ELO) waar
inrichtingsonderhandelaren informatie en ervaringen kunnen
delen en de laatste inzichten over dit thema kunnen vinden,
zoals de ‘Tafel van tien’. Toegang tot deze community is door
de inrichtingsonderhandelaar aan te vragen per mail
naar servicepunt@dji.minjus.nl o.v.v. het team waarin de
inrichtingsonderhandelaar werkt.
Daarnaast zijn er twee films over crisissituaties gemaakt naar
aanleiding van de conferentie ‘Onderhandelen tijdens
crisissituaties’ (23/11/2017). De eerste is een algemene
impressie van de conferentie. De tweede is de lezing van
Philippe Huinen over de Tafel van tien en de vertaalslag
daarvan naar DJI. De heer Huinen is hoofd Interventie
grootschalig en bijzonder optreden bij de Politie Limburg en
trainer bij het OI. Bekijk de films in de ELO onder Lezingen.

Overzicht centraal gefinancierde opleidingen
Opleidingen die zijn aangemerkt als essentieel voor het werk
bij DJI worden centraal gefinancierd. Klik hier voor de actuele
lijst.

Master Forensisch Sociale Professional goedkoper
De deeltijdopleiding Master Forensisch Sociale Professional
(FSP) van Hogeschool Utrecht (HU) wordt per 1 september
2018 een door de overheid bekostigde opleiding. Het
collegegeld voor deze interdiscplinaire master voor het hele
forensisch-sociale domein gaat per september van 5.500 euro
omlaag naar 1.830 euro en wordt daarmee voor meer
professionals betaalbaar. De master biedt een gedegen
theoretische basis over het werken met cliënten in het
gedwongen kader.
De MFSP wordt voortdurend afgestemd met het werkveld
(onder meer DJI en OI DJI) en is uitermate geschikt voor
verdere professionalisering van DJI-medewerkers in het
forensisch domein.

Meer informatie en aanmelden
Klik hier voor meer informatie over het collegegeld en de
opleiding. Koop de opleiding in via het Makelloket
(servicepunt@dji.minjus.nl) van het OI DJI om in aanmerking
te kunnen komen voor financiering vanuit het programma
Vakmanschap.

Opleidingen inkopen? OI is het loket
Het inkopen van opleidingen in het kader van vakmanschap
en het opleidingsplan van inrichtingen, dient te worden
uitgevoerd door het OI DJI. Wij verzorgen het gehele inkoop-,
financiële- en rapportageproces van in te kopen opleidingen.
De kosten van externe opleidingen in goedgekeurde
opleidingsplannen worden alleen vergoed vanuit het
programma Vakmanschap indien deze via het OI zijn
ingekocht. Opleidingen die buiten het OI om worden ingekocht
of via P-Direkt worden gedeclareerd komen voor rekening van
het eigen decentrale inrichtingsbudget.

Volg ons op LinkedIn
Op de hoogte blijven van nieuws op opleidingsgebied en
kennisactiviteiten? Volg ons op LinkedIn onder
‘Opleidingsinstituut DJI’.

Collega's vertellen in ervaringsverhalen vakmanschap
Hoe ervaren inrichtingen Integrale coaching (RJJI's), Praten
over je vak, een Ontwikkelplein, Moreel beraad en EVC-MBOtrajecten? Op intranet staan diverse ervaringsverhalen waarin
deelnemers vertellen wat zij hebben opgestoken van
activiteiten vanuit het programma vakmanschap. Deze
verhalen kunnen nieuwe deelnemers een goed beeld
geven voordat zij zelf met zo’n activiteit starten.

Kenniskalender 2018

Voor 2018 zijn er tal van kennisactiviteiten gepland. Klik hier
voor de Kenniskalender OI 2018.

Training omgaan met agressie en geweld (OMAG) gesplitst
De vertrouwde training ‘OMAG’ (omgaan met agressie en geweld) is vernieuwd en gesplitst in
drie losse trainingen rondom een specifiek thema:
- Communicatie en conflicthantering (OMAGA)
- Omgaan met agressie (OMAGB)
- Omgaan met geweldssituaties (OMAGC)
Zo kunnen inrichtingen/diensten afhankelijk van hun behoefte een training kiezen of ze alledrie
achter elkaar volgen. Ga voor meer informatie over de trainingen naar
het ServicePortaal/Opleidingen.
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Verspreiding
De Nieuwsflits wordt verzonden aan het
Groepsberaad, de vestigingsdirecteuren, directeuren
landelijke diensten, BMO's (met het verzoek om door te
sturen naar de plv. VD's en het middenkader),
communicatiefunctionarissen en opleidingscoördinatoren.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.

