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Ter attentie van: Raad van Bestuur 

 

Breda, 1 maart 2016 

 

U heeft van het tv-programma Meldpunt vragen gekregen over de inzet van gedetineerden 

door iGuana.  

In deze brief licht ik toe waarom iGuana een bijdrage leverde aan de re-integratie van 

gedetineerden door hen werk te bieden. En hoe dat werk – het voorbereiden voor scanning, 

het scannen zelf en de vernietiging van de oorspronkelijke papieren dossiers – destijds 

plaatsvond. 

Er zijn twee redenen waarom iGuana inging op het verzoek van de Belgische overheid om 

werk te bieden aan gedetineerden. 

In de eerste plaats de geboden flexibiliteit. Het kan gebeuren dat dossiers niet op de 

afgesproken tijd bij ons worden aangeleverd. Als iGuana dan al wel personeel heeft ingehuurd 

en getraind, heeft dat geen werk omhanden.  

Het voordeel van Cellmade, de organisatie die gedetineerden werk biedt, is dat gedetineerden 

‘op afroep’ beschikbaar zijn. Als dossiers later komen dan voorzien, is dat geen probleem. Dit 

werkt kostenbesparend. De kosten van Cellmade, met alles wat erbij komt, waren nauwelijks 

lager dan wanneer iGuana de werkzaamheden zelf verricht.  

De tweede reden was dat iGuana graag een bijdrage levert aan de gemeenschap. In dit geval 

door de kansen op een succesvolle terugkeer van gedetineerden in de maatschappij te 

verhogen via een re-integratieprogramma met een baan binnen de muren van de gevangenis.  

De inzet van Cellmade en Cellmade-gedetineerden bleef beperkt tot het voorbereiden van 

dossiers voorafgaand aan het scanproces. Deze voorbereiding bestond met name uit het 

ontnieten, verwijderen van paperclips e.d. Het scannen zelf – en de kwaliteitscontrole daarop – 

werd uitsluitend gedaan door werknemers van iGuana. 

Aan de inzet van Cellmade ging een zorgvuldige voorbereiding vooraf. Hierbij selecteerde de 

lokale gevangenisdirectie  gedetineerden op geschiktheid, waarbij onder meer hun attitude en 

detentiegedrag doorslaggevende criteria waren. Daarnaast tekenden de gedetineerden, net 

als medewerkers van iGuana, een geheimhoudingsverklaring.  
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Het werkproces van iGuana is van A tot Z software-gestuurd en verloopt als volgt: 

 

De opdrachtgever heeft archieven met honderdduizenden tot meer dan een miljoen dossiers. 

Elk dossier is voorzien van een uniek nummer, vaak in de vorm van een barcode.   

iGuana gebruikt voor deze dossiers eveneens uniek genummerde dozen. Medewerkers van 

iGuana verpakken de dossiers in de genummerde dozen, en registreren van elk dossier in 

welke doos het is verpakt.  

iGuana werkt het uitleensysteem van de opdrachtgever bij, zodat ook de opdrachtgever steeds 

weet of het dossier nog bij hem is, of door iGuana is meegenomen.  

Wanneer de opdrachtgever een dossier tussentijds nodig heeft, haalt iGuana dit uit het 

magazijn; scant het ‘on demand’; verstuurt de scan naar de opdrachtgever; en doet het 

papieren dossier in een nieuwe doos om de administratie sluitend te houden. 

Medewerkers van iGuana stapelen de gevulde dozen bij de opdrachtgever per veertig stuks 

op een pallet, trekken er een hoes over en verzegelen deze.  De medewerkers beladen 

vervolgens een vrachtwagen. Ook deze wordt verzegeld.  

De vrachtwagen levert de lading altijd af in de werkplaats van iGuana in Zaventem (Brussel). 

Hier controleert iGuana de zegels, en wordt elke doos opnieuw geregistreerd.  

iGuana print voor elke dossier een schutblad met de barcode van het betreffende dossier. 

Deze schutbladen worden op de dossiers in hun doos gelegd, de doos wordt gesloten en 

opgeslagen in het magazijn van iGuana. 

Wanneer dossiers voor scanning moeten worden voorbewerkt, worden de betreffende dozen 

uit het magazijn gehaald en naar de voorbereidingsafdeling (preparation unit) gebracht. Als de 

voorbereiding door Cellmade werd verzorgd, bevond deze afdeling zich in de werkplaats van 

de gevangenis. In alle andere gevallen bij iGuana zelf.  

In de werkplaats, zowel die van iGuana als destijds van de gevangenis, is geen wifi, geen 

internetverbinding, en de werkruimte mag niet betreden worden met een mobiele telefoon of 

camera. 

Toen iGuana nog met Cellmade werkte, werden de dozen in een vrachtwagen van iGuana 

geladen met alle procedures zoals die ook bij de klant werden toegepast, inclusief de 

registratie en het verzegelen van pallets en de vrachtwagen. De vrachtwagen leverde de 

pallets af binnen de muren van de gevangenis en de pallets werden onmiddellijk overgebracht 

naar de werkplaats van de gevangenis. 

Het hele proces in de gevangenis vond van het begin tot het einde plaats onder strikt toezicht, 

waardoor het niet mogelijk was om de regels onopgemerkt te overtreden. De kwaliteit van het 
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verrichte werk was zo gewaarborgd. Het lezen van dossiers was hierdoor ook onmogelijk, nog 

los van het feit dat daar wegens het vereiste werktempo geen gelegenheid toe was. 

Voor aanvang van het werk werden de gedetineerden door een bewaarder van de 

verzamelplaats naar de werkplaats gebracht. Bij het binnengaan en bij het verlaten van de 

werkplaats passeerden de gedetineerden een metaaldetector en werden zij gefouilleerd.  

De werkzaamheden in de werkplaats stonden altijd onder toezicht van meerdere 

gevangenbewaarders en ook verrichten medewerkers van iGuana wekelijks onaangekondigde 

controles om te checken of alle procedures werden gevolgd. 

Het voorbereiden van de dossiers vond binnen de gevangenis precies zo plaats als bij iGuana. 

Dit betekent dat als een medewerker (gedetineerd of niet) een doos met dossiers voorbereidt 

voor scanning, hij deze op een speciale weegschaal plaatst, zijn badge aanbiedt aan een lezer 

en dat ook de doos wordt gelezen. Van elke doos is nu tot op de gram nauwkeurig het gewicht 

bekend, en welke persoon de dossiers in de doos gaat voorbewerken.  

De medewerker haalt de dossiers uit de doos en legt het bijbehorende schutblad als eerste 

pagina in elke dossiermap. De doos is dan leeg. Daarna bereidt hij dossier na dossier voor 

zodat losse, scanbare pagina’s overblijven. Als hij klaar is met een dossier, legt hij dit direct 

weer terug in de doos; met het schutblad als eerste pagina. Voorbewerkte dossiers bevinden 

zich dus altijd in de uniek genummerde doos en liggen niet ergens op een tafel.  

Als de stapel met voor te bewerken dossiers op is, zitten alle dossiers in de doos die dan 

wordt gesloten en weer op de weegschaal wordt gezet. Hierbij worden de badge van de 

medewerker en de doos weer geregistreerd. Het systeem meet of het gewicht van de doos 

overeenkomt met het gewicht dat verwacht wordt. 

Afval dat bij het voorbereiden ontstaat (dossieromslagen bijvoorbeeld) wordt verzameld, 

gecontroleerd en later ook gecertificeerd vernietigd. 

De dozen gaan weer op pallets, per veertig stuks, en als de voorbereiding in de 

gevangeniswerkplaats plaatsvond, werden de pallets weer verzegeld. Vervoer van de 

gevangenis terug naar iGuana vond plaats volgens dezelfde procedure als het vervoer naar de 

gevangenis.  

Dozen met voorbewerkte dossiers worden opgeslagen in het magazijn van iGuana, zowel de 

dozen die door de medewerkers van iGuana zijn voorbewerkt, als die welke door Cellmade 

werden voorbewerkt. Vanaf dat moment zijn ze beschikbaar voor scanning door de 

ScanFactory van iGuana. 
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Alle dossiers worden bij iGuana  gescand door de eigen medewerkers. De scanoperator 

identificeert zich bij de scanner met zijn badge en voordat hij een doos kan scannen, leest hij 

ook de barcode van de doos af. Zo weet de scanner precies welke dossiers hij kan 

verwachten. De scanoperator legt de dossiers in de scanner en legt ze na scanning in 

dezelfde volgorde terug in de doos. De scanner is voorzien van een ultrasone detectie om 

dubbele feeds (twee of meer vellen op elkaar) te signaleren. Elke pagina wordt gescand in 

kleur en in zwart-wit omdat sommige pagina’s beter leesbaar zijn in kleur, andere in zwart-wit. 

Het systeem wijst willekeurig dozen aan die door de kwaliteitsmanager van iGuana 

gecontroleerd moeten worden. De kwaliteitsmanager controleert de scans op kwaliteit, 

leesbaarheid en volledigheid. Mocht bij deze steekproef een onregelmatigheid worden 

geconstateerd, dan worden ook de dozen die ervoor en erna op dezelfde scanner zijn gescand 

aan controle onderworpen. 

Als de kwaliteitsmanager goedkeuring heeft verleend, worden de beelden direct en 

automatisch via SFTP, beveiligd en versleuteld, naar de Medical Viewer van de opdrachtgever 

verstuurd. Software van iGuana checkt of dit correct verloopt en werkt automatisch het 

uitleensysteem van de opdrachtgever bij. Vervolgens wordt dit weer doorgegeven aan de 

administratie van iGuana. 

De dozen met de gescande dossiers, worden weer op pallets geplaatst, verzegeld en in een 

verzegelde vrachtwagen naar de quarantaineruimte van het gecertificeerde vernietigingsbedrijf 

gebracht en door iGuana geregistreerd. Daar blijven zij gedurende de vooraf met de 

opdrachtgever afgesproken periode.  

Voordat een doos definitief wordt vernietigd, wordt de barcode afgelezen en gecheckt of de 

betreffende doos volgens de administratie van iGuana inderdaad vernietigd mag worden. De 

vernietiging vindt plaats per complete doos waarbij deze met inhoud tot stroken van maximaal 

2 mm breed wordt versnipperd.  

De opdrachtgever ontvangt vervolgens een certificaat van vernietiging. 

 

Uiteraard hebben wij via onze woordvoerder, het tv-programma Meldpunt onder meer van 

bovenstaande informatie voorzien. We hebben helaas alle reden om aan te nemen dat 

Meldpunt zich hier doof voor houdt en vanavond een volstrekt vertekend beeld zal geven.  

Graag zijn wij bereid om uw communicatieafdeling desgewenst te assisteren. Voor het overige 
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nodig ik u van harte uit voor een bedrijfsbezoek zodat u zelf onze procedures kunt vaststellen, 

iets wat Meldpunt, die we ook hebben uitgenodigd, heeft nagelaten. 

 

Met een vriendelijke groet,  

Stéphane Horta, CEO iGuana  

 

 

 

 

 

 

Contact  

Stéphane Horta 
CEO, iGuana 
 
+32 486 137 231 
shorta@iguana-dms.com  

Persvragen: 
Albert Holtzappel, Bex*communicatie  
 
+31 6 53 95 13 42 
aholtzappel@bexcommunicatie.nl  
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