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Met deze Nieuwsflits houden we je op de hoogte van ontwikkelingen bij en
nieuwe producten van het Opleidingsinstituut DJI.
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Het OI vernieuwt: klantenteams
Om je beter van dienst te kunnen zijn, hebben wij
klantenteams ingericht. Deze zijn met ingang van heden
operationeel. Iedere vestiging heeft zijn eigen klantenteam.
Dit multidisciplinaire team bestaat uit een senior
accountmanager, planner, ondersteuner en een backoffice
accountmanager en verzorgt het hele proces van (aan)vraag
tot en met uitvoering. Dit gebeurt efficiënt en met korte

lijnen.
Met het oog op een goede aansluiting op regionale netwerken
met ketenpartners bedienen de klantenteams zoveel mogelijk
een regio. Op onze website staat de portefeuilleverdeling van
de klantenteams.

Kenniskalender OI 2017/2018
Rondom nieuwe inzichten, actuele ontwikkelingen en
specialistische verdieping organiseren wij regelmatig
kennisbijeenkomsten. In de Kenniskalender 2017/2018 staan
de geplande kennisactiviteiten op een rij.

Aantal cursisten verdubbeld!
De investering in medewerkers heeft een enorm aanjagende
werking op het opleidingsklimaat binnen DJI. Ten opzichte van
2015 is het aantal DJI’ers dat een opleiding volgt verdubbeld.
In de Opleidingenbarometer maken wij de balans op ten
aanzien van opleidingen, kennisactiviteiten, actuele thema’s
en vakmanschap tot september 2017.

Nieuwe trainingen: Vitaliteit & Teamwork
- Wil je alles uit je leven halen en stressklachten voorkomen?
De training Vitaliteit leidt je naar kleine veranderingen die een
groot verschil kunnen maken.
- In de training Teamwork – nóg beter komen alle facetten
van samenwerking en teamvorming aan de orde.
Ga naar https://elo.oidji.nl/ voor deze en meer trainingen
persoonlijke ontwikkeling.

Afronding masterclasses penitentiair recht en criminologie met
praktische workshop
Hoe vertaal je wetenschappelijke kennis op het gebied van criminologie en penitentiair recht
naar onze praktijk? Over deze vertaalslag hebben 40 (midden)kaderleden en
beleidsmedewerkers zich gebogen ter afronding van de achtdelige reeks masterclasses
criminologie en recht. Onder regie van prof. Dr. Miranda Boone gingen de lezingen over

theorie, onderzoek en nieuwe inzichten op het gebied van procedurele rechtvaardigheid,
leefklimaat in justitiële inrichtingen, effecten van detentie op levensloop, jeugdcriminaliteit,
beginselen van detentierecht, cultuur en criminaliteit en herstelgerichte detentie en
Vakmanschap.
De deelnemers waardeerden de masterclasses gemiddeld met een acht. Zij gingen naar huis
met ‘waardevolle en vernieuwende inzichten en bewustzijn, waarmee zaken binnen de
vestiging beter uitlegbaar en verklaarbaar zijn.’
In 2018 biedt de DJI Academy de reeks opnieuw aan. Meer
informatie: djiacademy@dji.minjus.nl.

Onderzoek: training Mentale veerkracht werkt
De training Mentale veerkracht maakt de deelnemers
daadwerkelijk fysiek en mentaal sterker. Onderzoek onder de
deelnemers aan deze training in de PI’s Veenhuizen en
Achterhoek heeft dit aangetoond. Lees meer over het
onderzoek en de uitkomst in de publicatie ‘Mentale Veerkracht
binnen DJI: Drie batterijen opladen voor de detentiespecialist’.

Webinar Gesprekscyclus Rijk
In maart 2017 zijn de workshops Gesprekscyclus Rijk gestart.
Meer dan 750 leidinggevenden hebben de workshop
bijgewoond en zijn op de hoogte van de nieuwe format in Pdirekt, de achterliggende gedachte van de GCR en wat dit
betekent voor zowel de medewerker als de leidinggevende.
Heb je de workshop gemist of wil je je geheugen opfrissen?
Bekijk dan de webinar GCR in de elo onder cursussen > DJI >
Leidinggeven.

Aanmelden voor Train-de-trainer fysiek-mentale weerbaarheid
De trainingen fysiek-mentale weerbaarheid hebben een metamorfose ondergaan. Alle ilo’ers
worden de komende maanden in deze verplichte zesdaagse training opgeleid volgens de
nieuwe methodiek, waarna zij de medewerkers in de inrichtingen volgens deze methodiek gaan
trainen. De belangrijkste verandering is dat er ‘stressoren’ – onverwachte elementen - zijn
ingebouwd in de training. De technieken worden eerst aangeleerd en geoefend met
rollenspellen in de dojo en het cellenblok. Daarna oefenen zij met onverwachte situaties: ze
weten niet op welke wijze zij worden aangevallen en onder welke situationale omstandigheden.
Aanleiding voor de wijziging is onderzoek van de VU in samenwerking met de politie. Dit wees
uit dat deze opzet significant effectiever is om in de praktijk adequaat te kunnen handelen.

Nekklem
Onderdeel van de training is de nekklem. Deze wordt volgens het nieuwe beleid getraind, dus
zonder ‘bloed- of luchtverwurging’.
Aanmelden voor de verplichte training
De nieuwe training is verplicht voor alle ilo’ers, zo heeft de hoofddirectie in een brief alle
inrichtingen geïnformeerd. Lees meer over de training Train-de-trainer fysiek-mentale
weerbaarheid in de factsheet. Aanmelden kan via het ServicePortaal.

Ervaringsverhalen vakmanschap
Hoe ervaren deelnemers de activiteiten die in het kader van
het programma Vakmanschap worden aangeboden en wat
nemen zij mee terug? Medewerkers uit de PI Zuid-Oost en PI
Sittard vertellen over de Startbijeenkomsten vakmanschap en
beroepsopleidingen mbo/hbo. Ga naar programma
Vakmanschap voor hun inspirerende ervaring én impressies
van de eerste drie Ontwikkelpleinen.

Twaalf kwalificatiedossiers vastgesteld
Inmiddels zijn voor twaalf functies binnen DJI
kwalificatiedossiers beschreven en vastgesteld door het
Curatorium van het OI. Deze dossiers zorgen voor een
kwalitatieve borging van de opleidingen en zijn de basis voor
een opleidings- en toetsdossier. Op formele en
gestandaardiseerde wijze beschrijven ze de eisen waaraan
een beginnend beroepsbeoefenaar na het behalen van een
opleiding moet voldoen. Een kwalificatiedossier bestaat uit:
- Algemene informatie
- Beroepsbeschrijving in kerntaken en werkprocessen
- Uitwerking kerntaken in vakkennis en vaardigheden
De vastgestelde kwalificatiedossiers staan op intranet (of
worden hier deze maand aan toegevoegd).

Scherp op contrabande met geavanceerde training X-ray
Het weren van contrabande is een continue uitdaging en het
lezen van x-raybeelden een vak. Met de x-raytraining
vergroten medewerkers hun herkenningsscores van verboden
producten. In de geavanceerde trainingsmodule kunnen op
basis van actuele casuïstiek specifieke voorwerpen worden
ingebracht en geoefend. Na de klassikale bijeenkomst kunnen
medewerkers zich bovendien verder bekwamen in

beeldinterpretatie door ‘meters te maken’ in de elearningmodule. Bekijk de factsheet X-ray voor een
uitgebreide beschrijving. Aanmelden kan in
het ServicePortaal.

Colofon
Dit is een uitgave van
Opleidingsinstituut DJI
Raamweg 9-11
2596 HL Den Haag
www.oidji.nl

Vragen en reacties
T 088 07 27029
E info-oi@dji.minjus.nl

Verspreiding
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VD's en het middenkader)
en de
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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.

