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Inleiding 

Welkom als nieuwe freelance trainer bij het Opleidingsinstituut DJI. In dit document 

stellen we onszelf aan je voor. Je maakt kort kennis met de Dienst Justitiële 

Inrichtingen en het Opleidingsinstituut DJI in feiten en cijfers. Neem deze informatie 

goed door zodat je bekend bent met de context van ons werkveld. Het OI 

onderscheidt een aantal expertisegebieden waarbinnen een opleidingsprogramma’s 

worden verzorgd. Deze staan onder regie van coördinatoren. Ze staan met 

contactgegevens en een foto overzichtelijk bij elkaar. Voor een soepele uitvoering 

van jouw inzet zijn ook de processen en kaders inzake de samenwerking tussen het 

OI DJI en de freelance trainers in dit document beschreven. 

 

Met vragen kun je altijd contact met ons opnemen via het Servicepunt, 088 07 

27150 of servicepunt@dji.minjus.nl.  

 

Op een succesvolle samenwerking! 

 

Renske van der Veer    Annelen van Schaardenburgh 

Directeur          Plv. directeur / hoofd opleidingen 

 

   

mailto:servicepunt@dji.minjus.nl
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1 Even voorstellen 

1.1 Dienst Justitiële Inrichtingen 

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de minister van Justitie en 

Veiligheid voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende 

maatregelen die door de rechter zijn opgelegd. 

Met 38 locaties verspreid over het land en zo’n 13.000 medewerkers is DJI één van 

de grootste organisaties van Nederland. Jaarlijks stromen er ongeveer 37.000 

nieuwe justitiabelen in. De insluiting vindt plaats in verschillende soorten 

inrichtingen, zoals gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen, die 

penitentiaire inrichtingen (PI) worden genoemd. Maar ook in speciale inrichtingen 

voor de jongeren, de justitiële jeugdinrichtingen (JJI). Voor (tbs-)patiënten zijn er 

forensische psychiatrische centra (FPC) en voor vreemdelingen maakt DJI gebruik 

van detentiecentra. 

 

DJI is een agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit betekent dat 

DJI een zekere mate van zelfstandigheid bezit. Jaarlijks krijgt DJI een budget 

toegewezen vanuit het ministerie en worden afspraken gemaakt over de door DJI te 

leveren prestaties. 

 

De missie van DJI luidt als volgt:  

'De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de 

samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende 

maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden 

een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.' Dit doen we in 

samenwerking met onze ketenpartners. 

 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over DJI op www.dji.nl. 

Hier staan onder meer de corporate film Dit is DJI, de locaties, digitale landkaart 

DJI, feiten en cijfers, het boekje ‘Dit is DJI’ en het periodieke, digitale 

relatiemagazine DJIzien. Op DJIzien kun je je gratis abonneren. 

1.2 Opleidingsinstituut DJI 

Het Opleidingsinstituut DJI is de specialistische opleider en het kennisinstituut op 

het gebied van detentie. Met opleidingen en kennisdeling dragen wij bij aan het 

vakmanschap van medewerkers van DJI en ketenpartners. We bieden initiële en 

post-initiële functiescholing en maatwerk. Onze expertise spitst zich toe op zes 

gebieden: veiligheid & crisisbeheersing, beveiliging & weerbaarheid, zorg & 

begeleiding, integriteit & samenwerking, recht & regelgeving en leidinggeven bij 

DJI. Daarnaast verzorgen wij in opdracht van de NCTV onder de naam 

Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) trainingen op het gebied 

van tegengaan radicalisering. Vanuit deze specialismes bedienen we ook 

ketenpartners en andere organisaties binnen de (semi-)overheid. 

 

Detentiepraktijk 

Ons team van specialistische opleiders en productontwikkelaars staat middenin de 

detentiepraktijk. Bij de verzorging en ontwikkeling van opleidingen en het beheer 

van kennis zijn het DJI-vakmanschap, de behoefte van het veld en nieuwe 

(wetenschappelijke) inzichten en ontwikkelingen ons uitgangspunt. 
  

http://www.dji.nl/
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Onze slogan 

Vakbekwaam zijn, vakbekwaam blijven 

 

Het OI in cijfers 

Aantal opleidingstrajecten DJI in 2019 (incl. ketenpartners): 4157 

Aantal medewerkers: 100 

Aantal freelancers: 200 

 

Een opleidingstraject is een uitgevoerde leeractiviteit voor een groep of 

individu. 

De Opleidingenbarometer geeft een kwantitatief en kwalitatief beeld 

van onze activiteiten over de maanden januari tot en met juni 2020. 

 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over het Opleidingsinstituut DJI op 

www.oidji.nl en in het bijzonder naar onze expertisegebieden, ons 

aanbod, Nieuwsflitsen en contactgegevens. 
 

 

https://www.oidji.nl/nieuws/
http://www.oidji.nl/
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2 Samenwerken met het Opleidingsinstituut DJI 

Binnenkort start je als freelance trainer voor het Opleidingsinstituut DJI. Je hebt 

al kennisgemaakt met ons of een van onze medewerkers, de samenwerking is op 

hoofdlijnen besproken en jouw VOG is ontvangen.  

 

In dit hoofdstuk staat de praktische informatie over onze samenwerking en het 

werken voor het OI op een rij. 

2.1 Overeenkomst inzet externen en Wet deregulering beoordeling 

arbeidsrelaties (DBA) 

Voor de inzet van externen door het Opleidingsinstituut DJI gelden op dit 

moment uitsluitend de ‘Algemene voorwaarden voor opdrachtnemer 

Opleidingsinstituut DJI’, de Annuleringsregeling voor externe opleiders en 

acteurs’, de maandelijkse akkoordverklaring en de Arvodi Rijksoverheid.  

De akkoordverklaring met daarin de bevestiging van de overeengekomen inzet 

versturen wij maandelijks achteraf.   

Klik hier voor de algemene voorwaarden, annuleringsregeling en Arvodi 

Rijksoverheid. 

2.2 Registratie CRKBO 

Om onze kwaliteit te kunnen waarborgen werken wij uitsluitend met freelance 

trainers die zijn geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs 

(CRKBO). Coaches/begeleiders individu- en groepsontwikkeling zijn hiervan 

uitgezonderd. 

2.3 Facturatie diensten en BTW 

Het Opleidingsinstituut DJI betaalt per product of dienst een standaard en 

vastgesteld tarief voor de uitvoering en eventueel gemaakte reiskosten. De 

tarieven die wij vergoeden zijn inclusief eventueel door de opdrachtnemer af te 

dragen BTW.  

 

Op het bovenstaande gelden twee uitzonderingen, waarbij we wel de BTW 

vergoeden, mits deze apart zichtbaar is op de factuur/declaratie: 

 

 individuele coaching 

 het ontwikkelen van een opleiding 

 

2.4 Tarieven 

Wij hanteren de volgende tarieven: 

 

Activiteit Tarief per dagdeel 

Surveilleren/examen €68,- (per 1,5 uur) 

MBO 2, 3, 4 €249,- 

MBO 5 – HBO €280,- 

WO/coaching €330,- 

ROR €400,- 

De reiskostenvergoeding bedraagt €0,30 per kilometer of OV-vergoeding op 

basis van tweede klas. 

https://www.oidji.nl/los/index.aspx


VASTGESTELD | Introductie en samenwerking met het OI - voor freelancers trainers | 24 juni 2019 

  Pagina 10 van 15 

 

2.5 Algemene voorwaarden voor opdrachtnemer Opleidingsinstituut DJI 

Op onze samenwerking zijn de ‘Algemene voorwaarden voor opdrachtnemers 

Opleidingsinstituut DJI’ van toepassing. 

2.6 Annuleringsregeling voor externe opleiders en acteurs 

Op onze samenwerking is de ‘Annuleringsregeling voor externe opleiders en  

acteurs’ van toepassing. 

2.7 Een opdracht 

Met de coördinator van het expertiseteam heb je besproken op welke trainingen 

je inzetbaar bent. Dit is bekend bij de afdeling planning. De planner benadert je 

met de vraag of je een training uit kunt voeren en legt de afgesproken 

trainingsdata vast. Je ontvangt vervolgens: 

• een opdrachtbevestiging met daarin de gemaakte afspraken (datum, aantal 

dagdelen, tarief, locatie) 

• indien nodig eventuele inhoudelijke informatie of maatwerkafspraken die met 

de klant zijn gemaakt en contactgegevens van de klant. 

We streven ernaar de trainingen zes weken voor de uitvoeringsdatum te 

plannen. 

2.8 Declareren dagdelen en reiskosten 

Op de eerste werkdag van de maand waarna de uitvoering is geweest, ontvang 

je een akkoordverklaring met daarop jouw uitgevoerde dagdelen van de lopende 

maand. Deze verstuur je ondertekend en samen met het declaratieformulier (op 

het declaratieformulier vul je ook de reiskosten in): 

• Per post naar: SSC DJI, t.a.v. 363 Opleidingsinstituut DJI, postbus 90832, 

2509 LV Den Haag 

• Of per mail naar: 

 facturen@dji.minjus.nl, 

 t.a.v. 363 Opleidingsinstituut DJI 

 

Je kunt ook een eigen factuur indienen en deze samen met de akkoordverklaring 

per mail of post versturen naar de genoemde adressen. Het verschuldigde 

bedrag worden dan binnen 30 dagen overgemaakt.  

2.9 Uitvoeren van een bestaande training 

• De afdeling ondersteuning zorgt ervoor dat de benodigdheden voor de 

training (pennen, kladblokken, tafelnaamkaarten en evaluatieformulieren) 

klaar liggen op de locatie. Bij uitvoering in onze trainingslocaties in Den Haag 

en Nieuwegein ligt dit materiaal klaar in het lokaal. Bij uitvoering incompany 

of op een andere locatie wordt het materiaal naar de contactpersoon van de 

klant gestuurd. 

• De presentielijsten liggen bij uitvoering in de trainingslocatie in Den Haag 

klaar in kamer 2.09, bij uitvoering in de trainingslocatie in Nieuwegein bij de 

receptie en bij uitvoering op een andere locatie ontvang je deze per mail om 

zelf uit te printen.  

• Eventuele bewijzen van deelname liggen bij uitvoering in de trainingslocatie 

in Den Haag klaar in kamer 2.09, bij uitvoering in de trainingslocatie in 

Nieuwegein bij de receptie en bij uitvoering op een andere locatie ontvang je 

deze vooraf per post. Indien de cursist minimaal 75% van de tijd aanwezig is 

geweest, krijgt hij na afloop het bewijs van deelname. De resterende 

bewijzen van deelname zien we graag per post retour.  

• De afdeling ondersteuning zorgt ervoor dat eventuele audio-visuele middelen 

(zoals een beamer) aanwezig zijn in het lokaal op basis van de werkagenda 

van de betreffende opleiding. Indien je een eigen laptop meeneemt, dien je 

https://www.oidji.nl/losse-paginas/index.aspx
https://www.oidji.nl/losse-paginas/index.aspx
https://www.oidji.nl/losse-paginas/index.aspx
https://www.oidji.nl/losse-paginas/index.aspx
https://www.oidji.nl/losse-paginas/index.aspx
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dit door te geven aan de afdeling planning, zodat deze toestemming aan kan 

vragen om de laptop mee de locatie in te kunnen nemen. 

• We verzoeken je om de presentielijsten en evaluatieformulieren binnen een 

week na de training naar het OI te sturen. Dit kan per post naar het 

antwoordnummer of per mail (ingescand) oi-ondersteuning@dji.minjus.nl. 

2.10 Ontwikkelen van een nieuwe training 

In overleg met de coördinator van het expertiseteam kun je de opdracht krijgen 

om een nieuwe training te ontwikkelen. Met de coördinator maak je een raming 

van het aantal voor de ontwikkeling benodigde dagdelen en je stemt op 

hoofdlijnen de inhoud en doelen van de training af en de planning voor de 

productie van het lesmateriaal. Indien de training maatwerk betreft, kan in 

overleg met de coördinator overleg met de klant plaatsvinden. De afspraken 

worden vooraf voor akkoord vastgelegd in een opdrachtbevestiging. 

2.11 Huisstijl OI 

De trainingen worden altijd gegeven onder de vlag van het OI. Dat betekent dat 

het materiaal in de DJI/OI-huisstijl is vormgegeven en er geen eigen logo’s of 

bureaunamen mogen worden gebruikt. 

2.12 Een training geven in een DJI-locatie 

In DJI-locaties waar justitiabelen verblijven, krijg je te maken met de daar 

geldende toegangsprocedure. Deze is gericht op de borging van orde en 

veiligheid in de locatie. Dit betekent onder meer dat: 

• Je je legitimeert bij de voorportier, 

• Je pieploos door de metaaldetectiepoort gaat (dit kan betekenen dat 

schoenen, riemen of sierraden moeten worden af- of uitgedaan), 

• Bagage door het röntgenapparaat gaat ter controle op verboden voorwerpen, 

• GSM, camera, USB, PDA en laptop of andere elektronische apparatuur niet 

mee naar binnen mogen tenzij je hier via de afdeling planning van het OI 

vooraf toestemming voor hebt gekregen. Je kunt deze voorwerpen opbergen 

in de kluisjes bij de voorportier. 

2.13 Nieuwe klantvragen 

Nieuwe klantvragen worden altijd in behandeling genomen door de 

accountmanagers front- en backoffice. Verwijs klanten met een ontwikkel- of 

leervraagstuk of een vraag naar een specifieke opleiding daarom altijd door naar 

ons Servicepunt  088 07 27150. 

2.14 Verhinderd, ziek of te laat 

Indien je ziek bent, anderszins verhinderd of te laat, geef dit dan door aan de 

afdeling planning, 088 07 27018. Wij zijn bereikbaar vanaf 07.30 uur. Kijk in de 

annuleringsregeling voor de voorwaarden bij annulering, verhindering en te laat 

komen. 

2.15 Vragen? 

We hopen je zo voldoende te hebben geïnformeerd om een goede start bij ons te 

kunnen maken. Neem met eventuele vragen contact met ons op.  

 

Inhoudelijke trainingsvragen kun je richten aan de coördinator van jouw 

expertiseteam. Zie bijlage. 

  

Vragen over organisatorische zaken kun je stellen aan de afdeling ondersteuning 

(T 088 07 27150, E servicepunt@dji.minjus.nl) 

mailto:oi-ondersteuning@dji.minjus.nl




VASTGESTELD | Introductie en samenwerking met het OI - voor freelancers trainers | 24 juni 201926 oktober 

2020 

   Pagina 13 van 15 

 

3 Coördinatoren expertisegebieden 

 
Leon Palmen 
Coördinator Zorg & Begeleiding 
T 06-48132960 
E l.palmen@dji.minjus.nl 

 
 
 
 

 

 
Harry Hittema 
Coördinator Beveiliging & Weerbaarheid 

T 06-29096513 
E h.hittema@dji.minjus.nl 

 

 

 

 

 

 

Theo Pet 

           Coördinator Veiligheid & Crisisbeheersing 

           T 06-50093633 

           E t.pet@dji.minjus.nl 

 
 
 

 

 

 
Sara Windsant 
Coördinator Recht & Regelgeving 
T 06-11110438 

E s.windsant@dji.minjus.nl  

 

 

 

 

 

 

Thijs Biemans 
Coördinator Integriteit & Samenwerking 
Coördinator Leidinggeven bij DJI 
Accountmanager DJI Academy 
T 06-48131832 
E t.biemans@dji.minjus.nl 

 

 
  

http://oi-dji-intranet.minvenj.nl/wie-is-wie/opleidingen-coordinatoren-adviseurs/theopet.aspx
mailto:l.palmen@dji.minjus.nl
mailto:h.hittema@dji.minjus.nl
mailto:t.pet@dji.minjus.nl
mailto:s.windsant@dji.minjus.nl
mailto:t.biemans@dji.minjus.nl
http://oi-dji-intranet.minvenj.nl/wie-is-wie/opleidingen-coordinatoren-adviseurs/thijsbiemans.aspx
http://oi-dji-intranet.minvenj.nl/wie-is-wie/opleidingen-coordinatoren-adviseurs/leonpalmen.aspx
http://oi-dji-intranet.minvenj.nl/wie-is-wie/opleidingen-coordinatoren-adviseurs/harryhittema.aspx
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Johan Cats 
Hoofd Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering 
T 06-15573192 
E j.cats@dji.minjus.nl 

 
 
 
 
 
 
 

          Johan Dekkers 

          Coördinator beroeps- en basisopleidingen 
T 06-46960008 
E j.dekkers@dji.minjus.nl 

 
 
 
 
 
 

 
 
Klik hier voor meer informatie over de expertisegebieden.  
 

 

 

http://oi-dji-intranet.minvenj.nl/wie-is-wie/opleidingen-coordinatoren-adviseurs/johandekkers.aspx
mailto:j.cats@dji.minjus.nl
mailto:j.dekkers@dji.minjus.nl
https://www.oidji.nl/expertisegebieden/
http://oi-dji-intranet.minvenj.nl/wie-is-wie/opleidingen-coordinatoren-adviseurs/johancats.aspx
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4 Senior accountmanagers 

 

Daniëlle Groenewegen 

Senior accountmanager 

T 06-13014651 

E d.groenewegen@dji.minjus.nl  

 

 
 

 
 
Annet Lelieveld 

Sernior accountmanager 

T 06-52753817 

E a.lelieveld@dji.minjus.nl 

 
 
 
 
 
 
 

Natascha de Raaf 
Senior accountmanager 
T 06-25768570 
E n.raaf@dji.minjus.nl  

 

 

 

 

 

Klik hier (en open dan het document ‘Wie is mijn klantenteam?’) voor de 

portefeuilleverdeling van de senior accountmanagers. 

mailto:d.groenewegen@dji.minjus.nl
mailto:a.lelieveld@dji.minjus.nl
mailto:n.raaf@dji.minjus.nl
https://www.oidji.nl/contact/
http://oi-dji-intranet.minvenj.nl/wie-is-wie/accountmanagement-fo-bo/annetlelieveld.aspx
http://oi-dji-intranet.minvenj.nl/wie-is-wie/accountmanagement-fo-bo/nataschaderaaf.aspx

