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RSJ-werkprogramma advisering 2019

Geachte heer Dekker,
Hierbij stuur ik u het werkprogramma 2019 van de Afdeling advisering van
de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).
Dit werkprogramma is tot stand gekomen in overleg met
vertegenwoordigers van uw ministerie. Daarnaast is gesproken met
contactpersonen van het ministerie van VWS en de inspecties
(IJenV en IGJ). Ook is aan andere stakeholders en tijdens werkbezoeken
en directeurenoverleggen gevraagd suggesties voor adviesonderwerpen
aan te dragen.
In het werkprogramma zijn naast onderwerpen waarover de RSJ op
verzoek van de ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS zal adviseren,
ook onderwerpen opgenomen waarover de RSJ voornemens is op eigen
initiatief te adviseren. Hierbij ligt het komende jaar – met twee belangrijke
adviezen over de jeugdhulp - het zwaartepunt op het jeugdterrein.
Aanleiding hiervoor zijn onder meer zorgen over de toegang van kwetsbare
jeugdigen tot de jeugdhulp en de rechtsbescherming bij de huidige inzet
van drang in de praktijk. Ook baart de kwetsbare (rechts)positie van
jongeren die in de gesloten jeugdzorg verblijven zorgen.

Op grond van de Instellingswet RSJ stelt de RSJ elk jaar een
werkprogramma op. We zien dit werkprogramma als een dynamisch
document: actualiteit, veranderende vraagstukken in de samenleving,
politieke realiteit, overleg met de departementen, etc. kunnen aanleiding
vormen voor bijstelling gedurende het jaar. Hierover vindt periodiek
overleg plaats tussen de RSJ en de vaste contactpersonen op de
departementen.
De RSJ streeft naar adviezen die betekenisvol, kwalitatief hoogwaardig en
effectief zijn en beoogt daarmee bij te dragen aan de maatschappelijke
opgaven en strategische ambities op het terrein van sanctietoepassing en
jeugdbescherming waar uw departement en uitvoeringsorganisaties voor
staan.
We kijken uit naar een constructieve samenwerking het komende jaar.

Met vriendelijke groet,
Namens de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming,

mw. Frederieke Leeflang, algemeen voorzitter
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