Artikelen
Reactie ministerie
Sancties 2016/14
Een aantal sprekers tijdens het symposium van het Forum TBS plaatste kritische opmerkingen richting de directie voorlichting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie dan wel de
afdeling communicatie van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Deze bleven kennelijk onweersproken, hoewel volgens de organisatoren medewerkers van het Ministerie van Veiligheid
en Justitie waren uitgenodigd (zij het niet expliciet voorlichtingsfunctionarissen). Enkelen
van hen waren aanwezig, maar mengden zich niet in de discussie.
Voor de redactie van Sancties is dit aanleiding geweest om bij de directie Voorlichting van
het ministerie een reactie te vragen. Deze was tweeledig.
In de eerste plaats bevestigde de woordvoerder dat de directie Voorlichting van het ministerie niet op het forum vertegenwoordigd was, terwijl deelname bij een discussie over dit
onderwerp als essentieel gevoeld wordt. Echter, volgens deze woordvoerder is de directie
Voorlichting niet gevraagd om deel te nemen, evenmin als de afdeling Corporate Communicatie of de beleidsafdeling van DJI.1
In de tweede plaats meende de woordvoerder dat het – bekende – verwijt van een krampachtige houding van het ministerie nergens op gebaseerd is. Wel spelen politieke afwegingen natuurlijk altijd een rol.
In ieder media-contact over TBS worden, aldus de woordvoerder, de goede kanten van het
TBS-systeem benadrukt. Desondanks zal TBS een onderwerp blijven waar vooral negatief
over wordt gepubliceerd. Dit is onvermijdelijk, omdat veel contact met media plaatsvindt
rond incidenten, die nu eenmaal mediageniek en angstaanjagend zijn.
Juist daarom probeert het ministerie, los van incidenten, positieve aandacht voor TBS te
generen. Zo heeft DJI in 2015 een journalistendag in de Oostvaarderskliniek georganiseerd.
Ook op andere momenten zijn journalisten, onder voorwaarden, welkom in TBS-klinieken.
Dat de ruimte om het over de goede kanten van TBS te hebben beperkt is, komt volgens de
woordvoerder dus niet door een vermeende krampachtige houding van het ministerie.

1

De organisatoren meldden in reactie hierop dat aankondigingen van het symposium zijn gestuurd naar vele
betrokkenen binnen het ministerie, onder wie beleidsambtenaren, leidinggevenden en de bewindslieden. Aan
het departement of DJI is echter geen uitnodiging gestuurd met het verzoek om iemand te laten deelnemen
aan het in de aankondiging vermelde panel “bestaande uit personen, afkomstig uit de journalistiek, openbaar
bestuur, politiek, reclassering en behandelklinieken”.
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