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Voorwoord

In het Huis van Bewaring (HvB) te Rotterdam is in de loop van 1983 een plan
opgesteld voor de ontwikkeling van het binnen de inrichting te voeren regiem
gedurende de eerstkomende jaren. Voor de nadere uitwerking van het plan
achtte de directie van het HvB inzicht in de samenstelling van de bevolking en
in de behoeften en voorkeuren van de gedetineerden met betrekking tot het
regiem wenselijk. Op verzoek van de directie hebben het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum en het Stafbureau Wetenschappelijke
Adviezen van de Directie Gevangeniswezen hiernaar onderzoek gedaan.
Het verslag dat thans voor u ligt, geeft de resultaten van het onderzoek weer
voorzover dié voor geïnteresseerden buiten het HvB te Rotterdam van belang
kunnen zijn. Indien gewenst is bij het WODC een meer uitgebreide rapportage
verkrijgbaar.
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Samenvatting en discussie

Samenvatting
In de tweede helft van 1984 is het HvB aan de Noordsingel te Rotterdam uitgebreid met een extra vleugel van bijna honderd plaatsen. Het ging om het
voormalige HvB aan de Bergstraat. De totale capaciteit van het HvB kwam als
gevolg van de uitbreiding op ruim 300 plaatsen. Het HvB is daarmee verreweg
de grootste penitentiaire inrichting in Nederland geworden. De massaliteit in
termen van gedetineerden- en personeelsaantallen die daarvan het gevolg is,
stelt de inrichtingsorganisatie wel voor de nodige problemen.'Om deze massaliteit te. kunnen doorbreken is door de directie van het HvB een plan ontwikkeld, dat voorziet in een differentiatie van de inrichting in vier verschillende
vleugels:
- een inkomstafdeling, tevens bestemd voor (zeer) kortgestraften en voor gedetineerden met een beperkt regiem (B-vleugel);
- een ontwikkelingsvleugel, waar behalve aan arbeid (en recreatie) door de
gedetineerden wordt deelgenomen aan onderwijs- en vorm ingsacitiviteiten
(A-vleugel);
- een hulpverleningsvleugel, voor gedetineerden met een uitgesproken hulpverleningsbehoefte (D-vleugel);
- een vleugel die is bestemd voor, gedetineerden die niet voor plaatsing op de
twee voorgaande afdelingen in aanmerking (willen) komen. Het accent ligt
hier op arbeid en op recreatieve activiteiten (C-vleugel).
Ten behoeve van de planontwikkeling werd door de directie van het HvB een
beroep gedaan op het Stafbureau Wetenschappelijke Adviezen van de Directie Gevangeniswezen en het WODC. Een inventariserend onderzoek naar de
samenstelling van de inrichtingsbevolking en de belangstelling van gedetineerden voor hulpverlenings- en ontwikkelingsactiviteiten werd nodig bevonden om de haalbaarheid van de beschreven regimaire indeling te kunnen inschatten. Vraag daarbij was met name hoeveel plaatsen op de verschillende
vleugels nodig zouden zijn. Gebruik makend van registratieve gegevens omtrent kenmerken van de gedetineerden en hun deelname aan inrichtingsactiviteiten is daartoe de bevolking die op 24 mei 1983 in de inrichting aanwezig
was, gekarakteriseerd. Het ging om in totaal 206 gedetineerden. Dit was de
eerste fase van het onderzoek, waarvan in september 1983 in een interimrapport verslag is. gedaan 1). De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in het
"Beleidsplan Huis van Bewaring te Rotterdam", dat in oktober 1983 door de
directie van het HvB is uitgebracht.
In dezelfde periode werd in overleg tussen onderzoekers en directie van het
HvB vastgesteld dat een beter inzicht in het karakter van de inrichtingsbevolking nodig was. In de eerste onderzoekfase was het niet mogelijk geweest
met de gedetineerden zelf te spreken over hun problemen en behoeften ten

1) ' Linden, B. van der, en A. Rook. De bevolking van het Huis van Bewaring Rotterdam gedifferentieerd. (Ministerie van Justitie, 1983).
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aanzien van de regiemsontwikkeling. Dit werd vooral nodig gevonden om de
voorgestelde regiemsopzet nader te kunnen invullen en zonodig te kunnen
bijstellen.
De tweede fase van het onderzoek had betrekking op de gedetineerden die
op 16 januari 1984 in het HvB aanwezig waren. Het ging om een replicatie van
de registratie zoals die in mei van het jaar daarvoor had plaatsgevonden.
Direct daarop aansluitend is met zoveel mogelijk van de in de peiling betrokken gedetineerden een vraaggesprek gehouden; dit wordt de derde onderzoekfase genoemd. Daarbij ging het om 179 gedetineerden van de 214 die op 16
januari 1984 aanwezig waren. In de interviews is ingegaan op verschillende
onderdelen van het huidige gevoerde regiem en op de toekomstige gedifferentieerde inrichtingsopzet. De belangrijkste resultaten van het interviewónderzoek zijn in dit rapport opgenomen en worden hieronder samengevat. Daarbij
zijn ook de resultaten van de twee registratieve peilingen (mei 1983 en januari
'1984) betrokken.
Aan het onderzoek lag een drieledige. vraagstelling ten grondslag. In de
eerste plaats was de vraag hoe de bevolking van het HvB is samengesteld. In
de tweede plaats is onderzocht hoe de gedetineerden het oorspronkelijke regiem in het HvB beoordelen; dit is het regiem dat voorafgaande aan de wijziging van de inrichtingsopzet werd gevoerd. In de derde plaats is nagegaan of
de veronderstellingen over de behoeften van de gedetineerden waarvan in het
beleidsplan van de directie van het HvB wordt uitgegaan, overeenstemmen
met wat door de gedetineerden zelf ervaren wordt.,
Om de eerstgenoemde vraag, te kunnen beantwoorden is in het tweede
hoofdstuk van het onderhavige rapport een beschrijving opgenomen van de
gedetineerdenbevolking. Dèze bevolking is in. verschillende opzichten weinig
homogeen. Zo'behoort een groot gedeelte van de gedetineerden tot een
etnische minderheidsgroepering. Gedetineerden met een Surinaamse en
Antilliaanse achtergrond vormen daarvan verreweg de grootste groep (25%
van de gehele inrichtingsbevolking). Het aandeel van de buitenlandse gedetineerden bedraagt ongeveer éénderde van de totale gedetineerdenbevolking.
Een zowel qua omvang als qua specifieke problematiek belangrijke groepe
ring vormen verder de verslaafden aan harddrugs. Blijkens de registratieve gegevens die zijn verzameld, behoort ongeveer 40% van de gehele inrichtingsbe'volking tot deze categorie. Bij de'ontwikkeling van het regiemin het HvB zal
met de specifieke culturele achtergrond en/of de speciale problematiek van'
bovengenoemde groepen rekening gehouden moeten worden.
Bij de beschrijving van de bevolking valt tevens de lange verblijfsduur in het
HVB op. Gemiddeld bedroeg deze ruim 7 maanden. De oorzaak hiervan moet
voor een belangrijk deel worden gezocht in het plaatstekort in de gevangenissen. Daardoor is het aantal gedetineerden dat na de veroordeling in het HvB
op plaatsing in een gevangenis wacht, sterk gegroeid. Ook de tijd dat.men'op
deze plaatsing moet wachten, is verlengd. Het programma van regiemsactiviteiten in het HvB; zo wordt, in hoofdstuk 2 geconcludeerd, dient op de lange
verblijfsduur van veel gedetineerden te worden afgestemd. Mét name bij de
bepaling van de duur en de opbouw van de verschillende groepsactiviteiten
zal hieraan aandacht besteed moeten worden.
Indien de gedetineerden in het HvB wordt gevraagd een totaal-oordeel te
geven over de gang van zaken binnen de inrichting, dan blijkt de verhouding'
met het bewarend personeel daarop van grote'invloed te zijn. Deze verhouding
is één van de hoofdonderwerpen van hoofdstuk 3, dat is gewijd aan het oorspronkelijk in het HvB gevoerde regiem. Het blijkt dat een groter deel van de
geïnterviewde gedetineerden ontevreden is over het optreden van de bewaarders dan over het optreden van het arbeidspersoneel. Een dergelijk verschil in
waardering werd ook geconstateerd in ander, vergelijkbaar onderzoek en werd
daar toegeschreven aan het meer regelgerichte karakter van de bewaar-
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derstaak. Daarin zijn meer elementen besloten die weerstand oproepen bij dé
gedetineerden, dan bij het arbeidspersoneel het geval is. Vooral de relatie tussen Surinaamse en Antilliaanse gedetineerden en bewaarders in het HvB laat
te wensen over.^Van deze gedetineerden heeft tweederde een negatief oordeel
over het bewarend' personeel.
.Een aantal bewaarders in het Rotterdamse HvB wordt ingezet bij de begeleiding van gemeenschappelijke recreatieve- en ontwikkelingsactiviteiten. De
meerderheid van de gedetineerden vindt dat de relatie bewaarder-gedetineerde hierdoor geen wijziging ondergaat. Ongeveer 40% meent dat de relatie
in positievere zin wordt beïnvloed, indien de bewaarder tevens optreedt als
activiteitenbegeleider. Deze verbetering wordt meestal in verband gebracht
met een beter begrip dat men krijgt voor,het optreden van de bewaarder. Geen
van de geïnterviewde gedetineerden, tenslotte, constateert een verslechtering
van de verhouding met bewaarders als gevolg van hun inzet bij de begeleiding
van ontwikkelings- en recreatieve activiteiten.
. In hoofdstuk 3 wordt behalve op de verhouding met het executieve personeel ook ingegaan op de verschillende individuele- en groepsactiviteiten
waaraan men in het HvB kan deelnemen en aan de voorlichting die gedetineerden bij binnenkomst ontvangen over de gang van zaken binnen de inrichting.
Op de derde onderzoekvraag wordt in hoofdstuk 4 getracht een antwoord te
,geven. Dit hoofdstuk is gewijd aan de ontwikkeling van een gedifferentieerd
regiem, zoals voorgesteld door de directie van het HvB. Op basis van interviews met gedetineerden wordt geconcludeerd, dat de gédetineerden bij een
uitbreiding van het activiteitenaanbod vooral belangstelling hebben voor
"doe-activiteiten", zoals sleutelen aan motoren, koken en houtbewerken. Aan
uitbreiding van de verbaal gerichte activiteiten bestaat veel minder behoefte..
In hetzelfde hoofdstuk is tevens nagegaan in hoeverre de voorkeur van gedetineerden voor. plaatsing op een van de afdelingen overeen komt met de
capaciteit van de verschillende afdelingen. Het blijkt dat voor de vormings- of
ontwikkelingsafdeling (de A-vleugel) relatief veel belangstelling bestaat, ter-,
wijl de interesse voor plaatsing op de hulpverleningsafdeling (de D-vleugel)
achterblijft bij de daar beschikbare capaciteit.
In het beleidsplan van het HvB Rotterdam wordt een duidelijke samenhang
verondersteld tussen de voorkeur van gedetineerden voor bepaalde (soorten)
activiteiten en hun voorkeur voor plaatsing op één van de onderscheiden
inrichtingsvleugels. Afgaande op de door de gedetineerden zelf naar voren gebrachte voorkeuren blijkt deze samenhang echter nauwelijks te bestaan. Zo
kiest bv. een minderheid van de gedetineerden die belangstelling hebben voor
hulpverleningsactiviteiten, tevens voor plaatsing op de hulpverleningsvleugel.
Omgekeerd heeft een meerderheid van de gedetineerden die voorkeur hebben
voor plaatsing op de C-vleugel, waar het accent op arbeid en recreatieve activiteiten ligt, wel degelijk interessevoor hulpverlenings- en/of vormingsactiviteiten. In de navolgende discussie worden deze bevindingen nader op hun
consequenties beschouwd.

.

Discussie
In het Rotterdamse HvB gaat op een manier gewerkt worden die in verschillende opzichten sterk afwijkt van de oorspronkelijke gang van zaken. De
nieuwe werkwijze sluit aan bij dé algemene beleidsuitgangspunten zoals die
zijn geformuleerd in de in 1982 uitgebrachte beleidsnota Taak en Toekomst
van het Nederlands gevangeniswezen. In het bijzonder wordt hier gedoeld op
de ontwikkeling van zg. regiemsactiviteitenprogramma's en de invoer van de
zg. Gestandaardiseerde Inrichtingsstructuur in de penitentiaire inrichtingen.
In twee zinnen samengevat komt het erop neer dat gedetineerden naast gebruikelijke activiteiten als arbeid en recreatie meer systematisch moeten kun-

nen deelnemen aan zg. ontwikkelingsactiviteiten. Zij worden daarbij begeleid
door penitentiaire inrichtingswerkers die tevens de taken zullen gaan overnemen van het huidige bewarend en arbeidspersoneel.
Twee onderdelen van de nieuwe werkwijze verdienen speciale aandacht.
Hetgeen daarover kan worden opgemerkt, heeft nl. een ruimere strekking dan
uitsluitend voor het HvB Rotterdam.
Het eerste betreft de inzet van bewaarders als begeleiders van ontwikkelings- en arbeidsactiviteiten. Afgezien van de vraag of bewaarders voldoende
zijn toegerust om gespecialiseerde activiteiten te kunnen begeleiden, is het
de vraag of het wenselijk is dat bewaarders vanuit twee zozeer verschillende
rollen met gedetineerden omgaan. We zien bv. nu al dat de taken van het bewarend personeel sterk verschillen van die van het arbeidspersoneel en dat
daardoor de houding van de bewaarders ten opzichte van de gedetineerden
een antagonistischer karakter heeft. Het onderhavige onderzoek wijst echter
niet uit dat het functioneren in een dergelijke dubbelrol problemen oplevert.
Integendeel, de gedetineerden-die momenteel te maken hebben met bewaarders die ook activiteiten begeleiden, menen dat de relatie met hen daardoor is
verbeterd. Hetzelfde is geconstateerd in een ander onderzoek dat in het Rotterdamse HvB is verricht onder de betreffende bewaarderslactiviteitenbegeleiders. Ook van hun kant werd een verbeterde relatie met de gedetineerden
aangegeven, die door hen werd toegeschreven aan een "andere kijk van de gedetineerden op de bewaarder die nu iets positiefs te bieden heeft en andere
dingen kan doen dan alleen opsluiten" 2). Bevindingen zoals deze, vormen een
duidelijke ondersteuning voor wat wordt genoemd de "verbreding van de bewaarderstaak" tot ook het begeleiden van (groeps)activiteiten binnen de inrichting. Deze verbreding lijkt in het Rotterdamse HvB althans een verbetering
van de verhouding met de gedetineerden ten gevolge te hebben. Deze bevinding is des te relevanter, omdat in het onderzoek ook is gebleken dat het optreden van de bewaarders voor een belangrijk deel bepalend is voor de wijze
waarop de gedetineerden hun detentie ondergaan. De houding ten opzichte
van deze personeelscategorie correleert sterk met de houding ten opzichte
van het gehele regiem. In termen van de bij de regiemsontwikkeling te kiezen
veranderingsstrategie betekent dit dat aan de wijze van functioneren van het
bewarend personeel prioriteit moet worden toegekend.
Het tweede punt van aandacht is de gedifferentieerde regiemsopzet. De bevolking van het Rotterdamse HvB is weinig homogeen. Er zijn grote groepen
buitenlandse gedetineerden en gedetineerden met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Verder behoort een groot deel van de HvB-bevolking tot
de categorie verslaafden aan harddrugs. Deze groepen met hun specifieke
culturele achtergrond en speciale problematiek vergen een gedifferentieerde
opvang. Dit zal trouwens voor veel andere penitentiaire inrichtingen gelden en
zeker voor de HvB's in het westen des lands, waarvan het Rotterdamse HvB
als representant kan worden beschouwd. De vraag is vervolgens op welke
wijze een gedifferentieerde regiemsvoering kan worden gerealiseerd. Een mogelijkheid is de differentiatie te beperken tot het aanbod van recreatieve, ontwikkelings- en hulpverleningsactiviteiten. In plaats van deze onvolledige differentiatie is ook een model denkbaar waarbij de gedetineerden niet alleen in
termen van activiteitendeelname, maar ook wat betreft de ruimtelijke onderbrenging worden gescheiden. Voor een dergelijke volledige differentiatie kan
op verschillende gronden worden gekozen. In het Rotterdamse HvB wordt de
sterk gedifferentieerde regiemsopzet bv. als middel beschouwd om de massaliteit in termen van gedetineerden- en personeelsaantallen te doorbreken en
de inrichting organisatorisch beheersbaar te kunnen houden. Ook andere,
meer praktische ove?wegingen hebben een rol gespeeld, zoals de op de ver2)
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Zie: Hooft, M.D.M. van en R.M. van Zeijl, Tussentijds evaluatie-onderzoek kadertrainingen Creatieve Vaardigheden (Vakgroep Sociale en Organisatiepsychologie, Leiden, 1984).

schillende vleugels beschikbare bouwkundige faciliteiten. Een zeer belangrijk
argument is evenwel het uitgangspunt dat categorieën gedetineerden die in
termen van behoeften aan specifieke hulpverlenings- en vormingsactiviteiten
verschillen, ook in andere opzichten van elkaar dienen te worden onderscheiden en gescheiden. Dit uitgangspunt wordt in het "Beleidsplan Huis van Bewaring te Rotterdam" aangeduid als het uniformiteitsbeginsel. Zoals daar geformuleerd houdt dit beginsel in dat "plaatsing op de afdelingen met medegedetineerden met enigszins gelijke behoeften en noden mogelijk is, zodat in de
confrontatie met anderen de eigen problematiek herkenbaar wordt en er dus
momenten van zelfherkenbaarheid ontstaan. Deze afstemming op elkaar verbetert de leefconditie voor het individu en draagt bij tot verbetering van het
leefklimaat van de inrichting".
Op de algemene geldigheid van dit zg. uniformiteitsbeginsel kan op grond
van de uitkomsten van het onderhavige onderzoek worden afgedongen. Het
blijkt bv. dat het willen deelnemen aan bepaalde hulpverleningsactiviteiten
nog niet betekent dat men ook op een op hulpverlening toegespitste afdeling
wil worden ondergebracht. Omgekeerd is het ook niet zo dat gedetineerden
die een vleugel prefereren waar het accent ligt op arbeid of niets doen en op
recreatieve activiteiten, buitengesloten willen worden van bepaalde vormingsen hulpverleningsactiviteiten die nu op andere vleugels zijn geprogrammeerd.
Het uniformiteitsbeginsel gaat uit van de classificatie van gedetineerden in
termen van een enkele behoefte of problematiek. In werkelijkheid zijn aan
deze behoeften en problemen meer dimensies te onderscheiden. Gedetineerden die in een bepaald opzicht als homogeen zijn te beschouwen en te behandelen, zijn dat in andere opzichten duidelijk minder.
Omgekeerd kan echter ook niet worden uitgegaan van de algehele ongeldigheid van het uniformiteitsbeginsel. Zo is er bv. een aanzienlijke groep gedetineerde harddruggebruikers binnen het HvB die niet alleen wat betreft de afdelingsvoorkeur, maar ook in andere opzichten homogeen is: de motivatie om na
de detentie met het gebruik te stoppen, de wil om te participeren in het CADgroepswerk en de bereidheid om'zich regelmatig aan urinecóntrole te onderwerpen. Een integrale regimaire benadering van deze groep gedetineerden op
een afzonderlijke drugvrije afdeling ligt dan ook voor de hand.
De directie van het HvB te Rotterdam heeft er, ondanks de hiervóór gesignaleerde beperkte geldigheid van het uniformiteitsbeginsel, de voorkeur'aangegeven de voorgestelde regiemsdifferentiatie te handhaven. Daarvoor zijn vooral praktische en organisatorische overwegingen aangevoerd, die in het onderzoek geen rol hebben gespeeld. Wij zijn van mening dat een dergelijke keuze
te verdedigen is. Wel zal bij de verdere uitwerking van de afdelingsregiems
rekening moeten worden gehouden met de gemeenschappelijke behoeften
die gedetineerden op de onderscheiden vleugels zullen hebben. Bij de praktische uitwerking van het beleidsplan in het HvB Rotterdam is dit inmiddels ook
gebeurd. Op de verschillende vleugels wordt een gedifferentieerd activiteitenaanbod gedaan, waaruit gedetineerden kunnen kiezen en dat van vleugel tot
vleugel gelijke elementen bevat.
Daarnaast is het ook mogelijk om gedetineerden die op de ene vleugel gehuisvest zijn de gelegenheid te bieden om aan onderdelen van het activiteitenprogramma op een andere vleugel deel te nemen.
Ook voor, de regiemsontwikkeling in andere penitentiaire inrichtingen kunnen de bovenstaande conclusies betekenis hebben. Zij geven nl. aan dat een
zg. onvolledige regiemsdifferentiatie betere mogelijkheden biedt om aan te
sluiten bij het veelzijdige karakter van de gedetineerdenbevolking dan het in
het-Rotterdamse HvB gekozen model van volledig gedifferentieerde inrichtingsafdelingen. Deze conclusie geldt des te meer naarmate de penitentiaire
inrichting een kleinere omvang heeft. Het zal dan steeds lastiger worden om
op dergelijke volledig gedifferentieerde afdelingen nog een voldoende gevarieerd aanbod van activiteiten(pakketten) te doen. De aantallen gedetineerden
worden dan nl. al snel te klein om de continuïteit van de verschillende activi-
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teiten te kunnen garanderen. Verder is in het Rotterdamse HvB voor een volledige regiemsdifferentiatie gekozen om de inrichting organisatorisch beheersbaar te kunnen houden. Het HvB heeft, immers ruim 300 plaatsen. "Naarmate de inrichting een (veel) kleinere omvang heeft; zal dit argument voor een
volledige interne differentiatie minder zwaar behoeven te wegen.
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1 Inleiding en opzet van het onderzoek

1.1

De aanleiding tot het onderzoek
In het HvB te Rotterdam is in de loop van 1983 een plan opgesteld voor de
regiemsontwikkeling gedurende de eerstkomende jaren. Aanleiding hiertoe
was onder meer de beslissing om het voormalige HvB aan de Bergstraat opnieuw in gebruik te nemen en organisatorisch samen te voegen met het
momenteel in gebruik zijnde HvB aan de Noordsingel. In het beleidsplan dat
door de directie van het HvB is ontwikkeld, wordt uitgegaan van een gedifferentieerde regiemsopzet, waarbij de gebouwelijke accommodatie aan de
Noordsingel en Bergstraat in vier vleugels wordt verdeeld:
Een inkomstafdeling (de B-vleugel met 81 plaatsen) die bedoeld is voor de
opname van alle nieuwkomers, voor degenen die een straf van maximaal 1
maand opgelegd hebben gekregen, voor degenen die zijn ingesloten ter fine
van uitwijzing of uitlevering en voor degenen die in het belang van het gerechtelijk vooronderzoek of de beheersbaarheid van de inrichting zijn afgezonderd.
Een ontwikkelingsafdeling (de A-vleugel met 96 plaatsen) die bedoeld is
voor gedetineerden, die de inkomstperiode in de B-vleugel achter de rug hebben en gekozen hebben voor een vormingsgericht programma en daarvoor ook
geschikt bevonden zijn. Bij de activiteiten ligt - volgens het beleidsplan het accent op (groeps)onderwijs, muzische vorming en groepsmaatschappelijk werk of hulpverlening aan verslaafden die (nog) niet in aanmerking (wensen te) komen voor plaatsing op de D-vleugel.
Een hulpverleningsafdeling (de D-vleugel met 57 plaatsen). Deze is bestemd
voor, gedetineerden die de inkomstperiode achter de rug hebben en die willen
werken aan de oplossing van door hen ervaren psychosociale problemen. Dat
kunnen problemen zijn op het gebied van drugs, maar ook zullen gedetineerden met (andere) psychosociale problemen op deze afdeling hun plaats moeten kunnen vinden. Bij het activiteitenprogramma ligt het accent op groepsgerichte hulpverleningsactiviteiten (groepsmaatschappelijk werk, CAD-groepen). Daarnaast worden de bewoners van deze afdeling in staat gesteld deel
te nemen aan vormingsgerichte (groeps)activiteiten.
De C-vleugel (95 plaatsen) tenslotte, is bestemd voor al die gedetineerden
die niet op de inkomstafdeling thuishoren, maar die ook niet wensen deel te
nemen aan de groepsgerichte activiteiten van de A- en D-vleugel. Blijkens het
beleidsplan is deze afdeling vooral bestemd voor gedetineerden die hele
dagen werken, voor gedetineerden die halve dagen werken en te kennen hebben gegeven de andere halve dag te willen doorbrengen op cel met lezen, studeren of niets doen, en voor die gedetineerden die te kennen hebben gegeven
in het geheel niet aan het arbeidsproces te willen deelnemen 1). Bovendien is
deze vleugel aangewezen voor gedetineerden die voor plaatsing op de A- of Dvleugel in aanmerking (willen) komen, maar daar nog niet terecht kunnen.
Aan deze differentiatie ligt ten grondslag wat in het beleidsplan van de directie van het Rotterdamse HvB het uniformiteitsbeginsel wordt genoemd 2).
1)

Bij het regiem op de A- en D-vleugel wordt in beginsel uitgegaan van halve dagen arbeid.

2)

Beleidsplan Huis van Bewaring te Rotterdam, p. 18.
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Voor de gedetineerden houdt dat in, dat zij in principe geplaatst zullen worden
op afdelingen met medegedetineerden met vergelijkbare behoeften en noden.
Aangenomen wordt, dat deze afstemming op elkaar de leefconditie van het individu verbetert en bijdraagt tot een verbetering van het algemene leefklimaat
in de inrichting.
Ten behoeve van de opstelling en de nadere uitwerking van het voorgestelde inrichtingsmodel achtte de directie onderzoek naar de samenstelling van
de bevolking en de behoeften van de gedetineerden op het gebied van hulpverlenings- en vormingsactiviteiten als onderdeel van het te voeren regiem wenselijk. Een dergelijk inventariserend onderzoek is als "joint-venture" door het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) en het Stafbureau Wetenschappelijke Adviezen van de Directie Gevangeniswezen in uitvoering genomen.

1.2

Vraagstelling van het onderzoek
De vraagstelling van het onderzoek was drieledig. In de eerste plaats was
de vraag hoe de bevolking van het HvB is samengesteld. Aan deze vraag ligt
de opvatting ten grondslag, dat een te ontwikkelen programma van regiemsactiviteiten afgestemd dient te zijn op de actuele gedetineerdenbevolking binnen de penitentiaire inrichting 3). Relevant geachte categorieën gedetineerden zijn in dit kader o.a. de drugverslaafden, de leden van etnische minderheden en de buitenlandse gedetineerden. Bovendien is het voor het ontwikkelen van activiteitenprogramma's van belang na te gaan op welke titel en voor
hoe lang gedetineerden bij benadering in de betreffende inrichting in detentie
(zullen) verblijven.
In de tweede plaats was de vraag hoe gedetineerden oordelen over het oorspronkelijke regiem. Daarbij ging het niet alleen om de vraag aan welk soort
activiteiten gedetineerden deelnemen en wat ze daar van vinden, maar ook om
de vraag hoe zij over andere regiemsaspecten (zoals de behandeling door het
personeel) oordelen. De verwachting is dat dit soort informatie van belang kan
zijn voor een nadere uitwerking van het beleidsplan.
Een derde vraag was tenslotte of de veronderstellingen uit het beleidsplan
over de behoeften van gedetineerden aansloten bij hetgeen door de gedetineerden zelf ervaren wordt. Op basis van het antwoord op deze vraag kan het
realiteitsgehalte van het beleidsplan getoetst worden.

1.3

De gegevensverzameling
Voor de beantwoording van bovengenoemde vragen zijn op twee manieren
gegevens verkregen. In de eerste plaats is informatie verzameld over gedetineerden die op een bepaalde datum in de inrichting aanwezig waren. De gegevensverzameling omvatte persoonskenmerken (zoals leeftijd, nationaliteit,'
etnische achtergrond, verblijfstitel, delict, eventueel drug- of alcoholgebruik
etc.) alsmede informatie over deelname aan inrichtingsactiviteiten en over
contacten met hulpverleners en met de medische dienst. Deze gegevens werden ontleend aan de inschrijvingskaart en aan registratielijsten, die waren ingevuld door het inrichtingsmaatschappelijk werk, het Consultatiebureau voor
Alcohol en Drugs (CAD), de medische dienst in de inrichting, het bedrijfsbureau en de bejegeningsadministratie. •
Deze informatie diende voornamelijk om de bevolking te kunnen beschrijven (de eerste deelvraag van het onderzoek). Omdat het niet uitgesloten werd
geacht, dat.de bevolkingssamenstelling aan veranderingen onderhevig is,
3)
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Zie de Nota inzake de ontwikkeling van een Regiems Activiteiten Programma (de zg. RAP-nota).
Directie Gevangeniswezen, Ministerie van Justitie, juni 1983.

werd niet volstaan met een enkele registratie, maar is deze registratie tweemaal uitgevoerd. In eerste instantie zijn gegevens verzameld van de gedetineerden die op 24 mei 1983 in de inrichting aanwezig waren. In totaal werden
toen van 206 gedetineerden gegevens verzameld. Op 16 januari 1984 is de registratie herhaald. Toen waren 214 gedetineerden in de inrichting aanwezig 4).
Van de resultaten-van de eerste peiling is elders verslag gedaan 5). In deze rapportage is het accent gelegd op de tweede peiling. Aan de eerste peiling wordt
slechts aandacht besteed voorzover een vergelijking van beide peilingen relevant wordt geacht.
Behalve bovengenoemde registaties hebben direct volgend op de tweede
peiling met zoveel mogelijk in de peiling betrokken gedetineerden interviews
plaatsgevonden. In de interviews is ondermeer aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- de informatieverstrekking aan gedetineerden bij binnenkomst;
- de relatie met bewaarders en werkmeesters;
- de bekendheid met, de deelname aan en de evaluatie van inrichtingsactiviteiten; en tenslotte
- het volgens het beleidsplan te ontwikkelen regiem in het HvB te Rotterdam. Hierbij is onder meer aandacht besteed aan de voorkeur van gedetineerden voor een van de in de toekomstige situatie regimair onderscheiden
inrichtingsvleugels.
Met 179 gedetineerden is een interview gehouden. De non-response bedroeg 35; 20 gedetineerden waren uit detentie ontslagen of overgeplaatst,
voordat ze geïnterviewd konden worden, en 15 gedetineerden hebben geweigerd deel te nemen aan het interviewgedeelte van het onderzoek. Aan de hand
van verzamelde registratieve gegevens is nagegaan of de 35 niet-geïnterviewden een speciale groep vormen. Over het algemeen komen de kenmerken van
de groep niet-geïnterviewden echter overeen met die van de geïnterviewden.
Op twee aspecten is er evenwel sprake van een oververtegenwoordiging in de
uitgevallen groep. Zowel absoluut als relatief komt de meeste non-response
van één afdeling (n = 19). Deze uitval wordt voornamelijk veroorzaakt door ontslagen. Een reden hiervoor kan zijn dat op deze afdeling als laatste is geïnterviewd. Ten tweede komen de meeste weigeringen voor in de groep gedetineerden die op de peildatum tussen de 1 en 3 maanden in het HvB aanwezig
waren. Een verklaring hiervoor is moeilijk te geven. Aangenomen wordt dat de
representativiteit van de onderzoekresultaten er niet door is beïnvloed.

4)

In beide peilingen zijn de weekeindexecuties buiten de beschouwing gebleven.

5)

Van der Linden, B. en A. Rook o.c.

2 De bevolking van het Huis van Bewaring

2.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de bevolking van het
HvB te Rotterdam. Inzicht in de samenstelling van de bevolking is relevant
voor de regiemsontwikkeling in het HvB. Aangenomen mag immers worden
dat de behoefte aan bepaalde programmatische activiteiten en - meer algemeen - aan bepaalde afdelingsregiems samenhangt met factoren zoals leeftijd, druggebruik, culturele achtergrond etc. Bovendien is het voor het ontwikkelen van een activiteitenprogramma wenselijk enig inzicht te hebben in de
duur van het verblijf van gedetineerden in het HvB.
De relevantie van een bevolkingsbeschrijving blijft niet beperkt tot de regiemsontwikkeling in het HvB te Rotterdam. Aangenomen mag worden dat de
bevolking van andere HvB's in de randstad - en met name in 's-Gravenhage
en Amsterdam - overeenkomst vertoont met die in het HvB te Rotterdam. De
beschrijving geeft dus tevens een karakteristiek van de inrichtingsbevolking
van deze HvB's.
Bij de beschrijving van de bevolking is voornamelijk gebruik gemaakt van
gegevens die zijn overgenomen van de inschrijvingskaart van gedetineerden.
Daarnaast is uitgegaan van door de gedetineerden zelf verstrekte gegevens
en van gegevens die door de medische dienst en het CAD zijn verschaft.
In het navolgende wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan:
- de achtergronden en de duur van het verblijf in het HvB;
- de samenstelling van de gedetineerdenbevolking in termen van leeftijd, nationaliteit en etnische achtergrond; en
- het drug- en alcoholgebruik voorafgaand aan de detentie.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met enkele conclusies die op grond van de
beschrijving kunnen worden getrokken ten aanzien van de regiemsontwikkeling.

2.2

Achtergrond en duur van het verblijf in de inrichting
De verblijfstitel
Ten tijde van de (tweede) registratie in januari 1985 waren in het HvB 214 gedetineerden aanwezig. Hiervan verbleven er 97 (45,3%) in preventieve hechtenis, 106 gedetineerden 1) zaten gevangenisstraf uit (49,5%), 4 gedetineerden
(1,9%) bevonden zich in hechtenis en 7 mensen (3,3%) waren gedetineerd in
afwachting van uitwijzing of uitlevering. In vergelijking met de eerste peiling
heeft zich een verschuiving voorgedaan. Het percentage preventief gehechten
1)

Hieronder bevonden zich 65 gedetineerden die een onvoorwaardelijke gevangenisstraf uitzaten
in aansluiting op hun preventieve hechtenis in het Rotterdamse HvB, 40 gedetineerden die niet
tevoren preventief gehecht waren geweest in het HvB Rotterdam en 1 gedetineerde die in aansluiting op een gevangenisstraf, uitgezeten in Rotterdam, een subsidiaire hechtenis onderging.
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is in ruim een half jaar tijd teruggelopen van 60% van de gedetineerdenbevolking tot 45%. Daar staat een stijging van het aantal veroordeelden tot een gevangenisstraf tegenover van 33% tot 50% (zie tabel 2.1). De verschillen zijn
statistisch significant (X2 = 14.1; df = 4; p«0.01) 2).
Tabel 2.1:

Titel van verblijf in het HvB.

titel

peiling 1

peiling II

preventief gehechten
tot gevangenisstraf veroordeelden
subsidiair en principaal gehechten
vreemdelingen ter uitwijzing of uitlevering
diversen

122 ( 59,2 %)
67 ( 32,6%)
5( 2,4%)
10 ( 4,8%)
2( 1,0%)

97(45,3%)
106 ( 49,5%)

totaal

206(100

214(100 %)

4( 1,9%)

7( 3,3%)
- -

%)

Van 206 van de 214 gedetineerden (96%) was een delict bekend waarvoor
men was veroordeeld of waarvan men werd verdacht. In tabel 2.2 is dit delict
weergegeven.
Tabel 2.2:

Delict waarvan verdacht of waarvoor veroordeeld.

delict

n*)

%*)

moord, doodslag of gekwalificeerde mishandeling
vermogensdelicten
sexuele delicten
opiumwetdelicten
overige delicten

23
99
13
60
33

11,2
48,1
6,3
29,1
16,0

N o206 en % 0100, omdat sommigen gedetineerd zijn vanwege verschillende delicten, die niet tot
dezelfde categorie behoren.

De verblijfsduur in de inrichting
Gemiddeld verbleven de gedetineerden binnen de onderzoekgroep op het
tijdstip van registratie 111 dagen (3,7 maanden) in de inrichting. Dat is langer
dan tijdens de eerste peiling; toen was de gemiddelde verblijfsduur ongeveer
3 maanden: Bij een nadere analyse blijkt, dat ten tijde van beide peilingen
60% van de gedetineerden 3 maanden of korter in het HvB aanwezig was (gemiddelde verblijfsduur ±30 dagen). Het zijn degenen die al langer dan 3
maanden in.het HvB verbleven waarvan de gemiddelde verblijfsduur aanzienlijk is toegenomen in vergelijking met de eerste peiling (namelijk van 6 maanden tot 7,5 maanden). Deze toename hangt samen met een stijging van het
percentage gedetineerden dat zeer lange tijd in het HvB verblijft. Bij de eerste
peiling verbleef ongeveer 10% 7 maanden of langer in het HvB, bij de tweede
peiling was dit percentage opgelopen tot ongeveer 15%.
Om te kunnen vaststellen waaraan de toename van de gemiddelde verblijfsduur moet worden toegeschreven, is van de gedetineerden die langer dan 3
maanden in het HvB verbleven, nagegaan op welke titel zij daar waren ingesloten en wat per categorie de gemiddelde verblijfsduur was (zie tabel 2.3).
Uit de tabel blijkt dat in de categorie gedetineerden die al langer dan 3
maanden in het HvB heeft verbleven, het percentage onherroepelijk veroordeelden in de tweede peiling is toegenomen ten opzichte van de eerste peiling. Gelet op hetgeen eerder is opgemerkt over het gegroeide aantal veroordeelden (zie tabel 2.1) was dat ook wel te verwachten. Daarnaast valt echter
op dat ook van de preventief gehechten uit de tweede peiling de gemiddelde
2)
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Deze significantie wil zeggen dat er minder dan 1 % kans is dat de verschillen in de tabel aan het
toeval zijn toe te schrijven.

Tabel 2.3: Verblijfstitel en gemiddelde verblijfsduur (in dagen) van gedetineerden die langer dan 3
maanden in het HvB hebben verbleven.
titel

n

preventieve hechtenis
onvoorw. vrijh.straf
uitleveringluitzetting

34
40
3

totaal

77

peiling 1
% gem. verblijfsd.
44,2
51,9
3,9
100

n

175
204
107

27
57
-

187

84

peiling II
% gem. verblijfsd.
32,1
67,9
100

269
208
227

verblijfsduur is toegenomen. Dit wijst erop dat de toename van de verblijfsduur slechts ten dele kan worden toegeschreven aan een stagnerende
doorstroming van veroordeelden naar gevangenissen. De verklaring moet
eveneens worden gezocht in de lange duur van het strafproces bij bepaalde
preventief gehechten.
In het voorgaande is steeds uitgegaan van de verblijfsduur van de gedetineerden op het moment van de peiling. Dit mag niet verward worden met de
totale verblijfsduur. Daarvoor dient men ook te weten wanneer de gedetineerden de inrichting hebben verlaten. Omdat inzicht in de totale verblijfsduur van
belang is bij het ontwikkelen van concrete activiteitenprogramma's, zijn we
nagegaan wat de totale verblijfsduur van de gedetineerden uit de eerste peiling (mei 1983) is geweest.
Van de 206 gedetineerden uit de eerste peiling verbleven er ruim 14 maanden na dato - d.w.z. op 31 juli 1984 - nog 13 (6,3 %) in de inrichting 3). Dat betekent dat ook van de gedetineerden waarover in de eerste peiling gegevens
zijn verzameld, de gemiddelde verblijfsduur niet exact bepaald kan worden.
Nemen we voor de genoemde 13 gedetineerden de verblijfsduur tot 31 juli
1984 als totale verblijfsduur, dan bedraagt de gemiddelde totale verblijfsduur
van alle gedetineerden tezamen 7 maanden (218 dagen). Kijken we naar de frequentieverdeling (zie tabel 2.4), dan blijkt verder dat slechts 24% van de bevolking korter dan 3 maanden in het HvB heeft verbleven.
Tabel 2.4:

Verblijfsduur in de inrichting (eerste peiling).

verblijfsduur
tot 3 maanden
3 tot 6 maanden
6 tot 9 maanden
9 tot 12 maanden
1 jaar of langer
totaal

N
49
45
55
21
33
203`

24,1
22,2
27,1
10,3
16,3
100

Van 3 gedetineerden waren deze gegevens niet bekend.

2.3

Persoonsgebonden kenmerken van de gedetineerden
Behalve gegevens die de aard van het verblijf in het HvB karakteriseren, zijn
ook enkele relevante persoonsgebonden kenmerken van de gedetineerden
vastgelegd. Deze betreffen de nationaliteit en culturele achtergrond, de leeftijd, de opleiding, het arbeidsverleden, eventuele drug- of alcoholverslaving en
het delict waarvoor men is veroordeeld.

3)

Hun verblijfsduur varieerde op dat moment van 15 maanden tot 2 jaar.
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Nationaliteit en culturele achtergrond
Van de gedetineerden in de onderzoekgroep is de nationaliteit en het land
van geboorte geregistreerd. Tevens is van degenen met een Nederlandse
nationaliteit door de bejegeningsadministratie aangegeven of men tot een
etnische minderheidsgroepering behoort.
Van de 213 gedetineerden waarvan gegevens over de nationaliteit bekend
waren, hadden er 148 (69.5%) de Nederlandse nationaliteit. Hiervan hadden er
56 een niet-Europese culturele achtergrond; deze groep bestond voor het overgrote deel uit Surinamers (n = 44) 4). Evenals bij de vorige peiling vormen de
Nederlanders met een Europese culturele achtergrond een minderheid onder
de gedetineerden. In vergelijking met de eerste peiling is hun aantal zelfs nog
iets teruggelopen (nl. van 48,5% naar 43,2%, zie tabel 2.5).
Tabel 2.5:

Nationaliteit en culturele achtergrond.

nationaliteit en
culturele achtergrond

peiling 1

peiling II

totaal

n

%

n

%

n

%

Nederlanders
Surinamers/Antillianen
buitenlanders

100
47
59

48,5
22,8
28,6

92
56
65

43,2
26,3
30,5

192
103
124

45,8
24,6
29,6

totaal

206

100

213

100

419

100

X2 = 1.29; df = 2; n.s.

Van de 65 buitenlanders komen er 27 uit Europa, 17 uit Afrika, 15 uit Azië en
6 uit Midden- of Zuid-Amerika. Evenals in de vorige peiling bevinden zich
onder de buitenlanders relatief veel Turken (n =11; eerste peiling n =10) en
Pakistani (n = 9; eerste peiling n = 10). Opvallend is het aantal Marokkanen in
vergelijking met de eerste peiling (n= 1 l; eerste peiling n= l). In vergelijking
met de eerste peiling is het aantal gedetineerden met een Columbiaanse
(n = 1; eerste peiling n = 5) of Chinese (n = 2; eerste peiling n = 5) nationaliteit
afgenomen. Hoewel de aantallen niet erg groot zijn, lijken zij voldoende basis
te bieden voor de conclusie dat weliswaar het totale percentage buitenlanders in de bevolking van het HvB redelijk stabiel is, maar dat de samenstelling
van de groep naar nationaliteit aan schommelingen onderhevig is 5).
Van de buitenlanders is nog nagegaan of zij Nederlandstalig zijn. Dit gegeven is van belang; omdat het zich verstaanbaar kunnen maken in de Nederlandse taal een voorwaarde is om aan een aantal activiteiten binnen de inrichting te kunnen deelnemen. Volgens de informatie op de inschrijvingskaarten
spreken van de 65 buitenlanders er 42 Nederlands; dit is 64%.

Leeftijd
De gemiddelde leeftijd van de gedetineerden binnen de onderzoekgroep bedraagt - evenals tijdens de eerste peiling - 31 jaar. De mediaan ligt bij 30
jaar. De gemiddelde leeftijd in beide peilingen is hoger dan veelal wordt aangenomen. Het blijkt dat de buitenlanders - evenals overigens in de eerste
peiling - verhoudingsgewijs iets vaker in een hoge leeftijdscategorie vallen
dan de Surinaamse/Antilliaanse gedetineerden, en dat de Surinaamse en Antilliaanse gedetineerden iets vaker tot een hoge leeftijdscategorie behoren
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4)

De Nederlanders met een Europese achtergrond zullen verder worden aangeduid als "Nederlanders". Op drie na zijn zij allen in ons land geboren. Bij de niet-Europese Nederlanders gaat het
behalve om Surinamers ook om Antillianen. Zij worden in tabel 2.5 en verdere tabellen als aparte
categorie onderscheiden.

5)

Dit is ook geconstateerd met betrekking tot de samenstelling van de bevolking in de gevangenissen voor langgestraften. Zie Rook, A. Probleemgroepen in de inrichtingen voor langgestraften,
Ministerie van Justitie, WODC, 1982.

dan de Nederlandse gedetineerden (zie tabel 2.6). De verschillen zijn echter
niet opvallend groot, hetgeen ook blijkt uit het feit dat de gemiddelde leeftijd
van de buitenlanders nauwelijks hoger is dan van de Nederlanders (32,3 jaar
versus 30,0 jaar).
Tabel 2.6:

Nationaliteit, etnische achtergrond en leeftijd.

nationaliteit/
etnische achtergrond
Nederlanders

23 of jonger

leeftijd
24 t/m 30

ouder dan 30

totaal

15
(16,3%)

41
(44,6%)

36
(39,0%)

92
(100%)

5
(8,6%)

28
(48,3%)

58
(100%)

34
(54,8%)

62
(100%)

98
(26,2%)

212
(100%)

buitenlanders

7
(11,3%)

25
(43,1%)
21
(33,9%)

totaal

27
(12,7%)

87
(41,0%)

Surinamers/Antillianen

Druggebruik voor detentie
Het druggebruik van gedetineerden voorafgaand aan hun detentie is op
twee verschillende manieren onderzocht. In de eerste plaats is het percentage
druggebruikers becijferd met behulp van de gecombineerde gegevens van de
medische dienst en het CAD. Daarnaast is ook in de interviews aandacht
besteed aan het druggebruik voor detentie. In deze paragraaf gaan we eerst in
op het druggebruik volgens de opgave van CAD en medische dienst. Daarna
wordt aandacht besteed aan het zelf gerapporteerde druggebruik en worden
beide bronnen vergeleken.
In totaal blijken 96 gedetineerden bij ofwel de medische dienst ofwel het
CAD bekend te zijn als gebruiker van harddrugs; dit is 45% van de totale bevolking. In de eerste peiling werd een lager percentage gevonden, nl. 40%.
Evenals in de eerste peiling blijkt het percentage druggebruikers vooral
hoog te zijn onder de jongeren tot 24 jaar en onder de Surinaamse en Antilliaanse gedetineerden (zie tabel 2.7).
Tabel 2.7:

Kenmerken van drugverslaafde gedetineerden: culturele achtergrond en leeftijd.
peiling 1

peiling 11

verslaafd

niet
verslaafd

verslaafd

niet
verslaafd

42%
62%
18%

58%
38%
82%

42%
68%
29%

58%
32%
71%

54%
53%
28%

46%
47%
72%
96%

67%
52%
38%
19%

33%
48%
62%
81%

nationaliteit/etn. achtergr.
Nederlanders
Surinamers/Antillianen
buitenlanders
leeftijd
»Q4 jaar
24 t/m 30 jaar
31 t/m 40 jaar
»40 jaar

4%

Ook is aan de geïnterviewde gedetineerden een aantal vragen gesteld over
hun druggebruik voorafgaand aan de detentie. Uit de antwoorden blijkt dat de
helft van de ondervraagden (88 van de 177) 6) direct voorafgaand aan hun
detentie drugs gebruikte. Aan de gebruikers zijn bovendien vragen gesteld
over de frequentie van hun druggebruik en over het soort drug dat gebruikt is.
Van de 88 druggebruikers zijn er 79 (dit is 90%) die tenminste éénmaal per

6)

Van twee geïnterviewde gedetineerden ontbreken hierover de gegevens.
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week drugs gebruikten. Bovendien blijkt 77% van de gebruikers harddrugs (al
dan niet in combinatie met andere middelen) te gebruiken. Gaan we ervan uit
dat diegenen die tenminste wekelijks harddrugs gebruikten, tot de verslaafden gerekend kunnen worden, dan blijken 66 van de 177 gedetineerden tot
deze categorie te behoren. Met andere woorden 37% van de geïnterviewden
zou dan verslaafd zijn.
Van de 179 geïnterviewden zijn ook registratieve gegevens bekend over het
druggebruik. Bij deze gedetineerden is het mogelijk het door henzelf gerapporteerde druggebruik te vergelijken met de gegevens daaromtrent van het CAD
en de medische dienst. In tabel 2.8 worden de resultaten met behulp van beide
waarnemingsmethoden vergeleken.
Tabel 2.8: Druggebruik volgens eigen opgave en volgens registratie van CAD en medische dienst.
eigen opgave
niet
wel
verslaafd
verslaafd

registratie
niet verslaafd
wel verslaafd
totaal

totaal

90
21

6
60

96
81

111

66

177

r=.70

Bij 150 van de 177 gedetineerden, d.w.z. bij 85% van de onderzoekgroep,
komen de gegevens overeen; 6 geinterviewden (3%) zijn op basis van door
henzelf verstrekte gegevens ingedeeld bij zware gebruikers, maar zijn als zodanig niet bekend bij het CAD of de medische dienst en 21 geïnterviewden
(12%) zijn alleen volgens de registratie van CAD en medische dienst verslaafd. Van deze laatstgenoemden (n = 21) zeggen er 13 in het geheel geen
drugs te gebruiken; de overige 8 zeggen wel vrijwel dagelijks drugs te gebruiken, maar geen harddrugs. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat'
het zelf opgegeven harddruggebruik redelijk tot goed correspondeert met de
gecombineerde registraties van CAD en medische dienst. Deze twee registraties zijn tezamen kennelijk redelijk betrouwbaar.

Alcoholgebruik voor detentie
Er is tevens getracht vast te stellen hoeveel gedetineerden alcoholist of
probleemdrinker zijn.
Omdat de gegevens van het CAD en/of de medische dienst hiervan waarschijnlijk een onderschatting geven, is uitgegaan van de gegevens uit de interviews. Van de 179 geïnterviewden zei 52% (n= 92) wel eens alcohol te
gebruiken 7). Aan deze gedetineerden is vervolgens gevraagd hoeveel ze dronken. In tabel 2.9 zijn de resultaten gepresenteerd.
Tabel 2.9:

Alcoholgebruik voor detentie.

alcoholgebruik

N

%

weinig alcohol (onregelmatig)
dagelijks 1-5 glazen
dagelijks 6-10 glazen
dageljks meer dan 10 glazen
veel alcohol (onregelmatig)
anders (hoeveelheid onbekend)

28
26
8
14
7
9

30,4
28,3
' 8,7
15,2
7,6
9,8

totaal alcoholgebruikers

92

100

7)
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Ook hierbij gaat het om gebruik van alcohol direct voorafgaand aan de detentie.

Rekenen we gedetineerden die gewoon waren meer dan 10 glazen alcohol
per dag te drinken of die onregelmatig, maar veel alcohol dronken, tot de categorie alcoholisten en/of probleemdrinkers, dan zou volgens de interviewgegevens 12% (nl. 21 van de 179 geïnterviewden) hiertoe behoren.

2.4

Conclusie
Een HvB is niet primair bestemd voor de onderbrenging van veroordeelden
tot een gevangenisstraf, maar voor preventief gehechten en enkele kleine
andere categorieën gedetineerden. In het Rotterdamse HvB echter maakten
de veroordeelden ten tijde van het onderzoek niet minder dan de helft uit van
de inrichtingsbevolking en vormden de preventief gehechten een minderheid
(45%). Aangenomen mag worden dat capaciteitsnood in de gevangenissen
hiervan de hoofdoorzaak is. Daardoor is het aantal gedetineerden dat na de
veroordeling in het HvB op plaatsing in een gevangenis wacht, sterk toegenomen.
Het tekort aan plaatsruimte in de gevangenissen leidt er ook toe dat de verblijfsduur in het HvB wordt verlengd. De toenemende verblijfsduur in het HvB
moet echter, behalve aan de stagnerende doorstroming naar gevangenissen,
ook worden toegeschreven aan de lange duur van het strafproces bij bepaalde
preventief gehechten.
Van de gedetineerden uit de eerste peiling is ook nagegaan hoe lang hun
totale verblijfsduur in het HvB is geweest. Opvallend daarbij is dat 13 gedetineerden (6%) ruim 14 maanden na de peildatum nog steeds in de inrichting
aanwezig waren. De gemiddelde totale verblijfsduur van alle gedetineerden
tezamen werd berekend op ongeveer 7 maanden.
Voor de ontwikkeling van het regiemsactiviteitenprogramma is deze
constatering relevant. In het "Beleidsplan Huis van Bewaring te Rotterdam"
wordt ervan uitgegaan dat de meeste gedetineerden bij binnenkomst 2 à 3
weken op de inkomstvleugel verblijven en daarna - eventueel na een tussentijds verblijf op de C-vleugel - doorstromen naar de vleugel waarvoor zij zijn
geselecteerd. In het beleidsplan wordt met uitzondering van de hulpverleningsvleugel (de D-vleugel) 8) niet ingegaan op de minimale of maximale tijd,
die de gedetineerden aan op een vleugel geprogrammeerde activiteiten deel
kunnen nemen. Bij sommige activiteiten - zoals de sportieve of recreatieve
- is dat ook niet nodig. Er is immers geen reden deelname aan deze activiteiten aan een bepaalde tijdsduur te binden. Bij andere, meer doelgerichte activiteiten, zoals de activiteiten gericht op de vorming of hulpverlening, is die
noodzaak er wel. Bij de aanvang van de activiteiten zal men immers enig beeld
moeten hebben van de termijn waarbinnen de doelstellingen gerealiseerd zouden moeten zijn. Behalve van de aard van de activiteiten, zal de optimale duur
van een activiteitencyclus ook afhankelijk zijn van de verblijfsduur van de gedetineerden in het HvB. Zoals gezegd bedraagt de gemiddelde verblijfsduur
tenminste 7 maanden. Ruim 75% van de gedetineerden verblijft langer dan 3
maanden in het HvB en ruim 50% zelfs langer dan 6 maanden. Wat kan op
basis van deze gegevens gezegd worden over de gewenste duur en opbouw
van de groepsactiviteiten waarmee vorming of hulpverlening wordt beoogd?
Met sommige vormingsactiviteiten wordt getracht de kennis van de gedetineerden te vergroten of gedetineerden (technische) vaardigheden aan te leren
(bv. groepsonderwijs). Dit veronderstelt een planmatige opbouw en afronding
van de activiteitendeelname. De duur van de activiteitencyclus zou zodanig
moeten zijn dat een groot aantal gedetineerden in beginsel in aanmerking
komt voor deelname. In dit verband is te denken aan een cyclusduur van ongeveer 3 maanden. Een groot aantal gedetineerden verblijft echter aanzienlijk
8)

Van deze vleugel wordt opgemerkt dat een te korte verblijfsduur, evenals in extreme gevallen een
zeer lange verblijfsduur, een contra-indicatie kunnen zijn voor plaatsing. In dergelijke gevallen
kan besloten worden tot plaatsing c.q. herplaatsing op een andere vleugel.
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langer dan deze periode in het HvB. Overwogen zou kunnen worden om voor
deze gedetineerden vervolgcursussen te organiseren. Voor groepsonderwijsactiviteiten zou dit betekenen dat er (tenminste) twee verschillende groepen
komen: een cursus voor beginners en één voor gevorderden, die (in ieder geval) openstaat voor die gedetineerden die de cursus voor beginners hebben
gevolgd.
Bij andere vormen van activiteiten is een dergelijke strikte opbouw wellicht
minder noodzakelijk. Ook hier is het echter van belang stil te staan bij de gemiddelde verblijfsduur van de gedetineerden. Een verblijfsduur van 7 maanden betekent dat het niet uitgesloten is dat gedetineerden (ruim) 6 maanden
op de vormingsvleugel zullen verblijven en aan activiteiten zullen deelnemen.
Er zal echter rekening mee gehouden moeten worden dat bij de deelnemers op
een zeker moment een verzadigingspunt wordt bereikt. Verdere deelname is
dan niet zinvol meer. Hetzelfde geldt voor deelname aan de hulpverleningsactiviteiten; zeker indien men zich realiseert dat de activiteiten in de hulpverleningssfeer in de eerste plaats gericht zijn op het op gang brengen van een
inzichtgevend proces en pas in tweede instantie op (de definiëring van) de behandeling. Voor de concretisering van het beleidsplan is de vraag wat er moet
gebeuren met gedetineerden bij wie het "verzadigingspunt" is bereikt, zeker
van belang. Er is een aantal mogelijkheden. In de eerste plaats is het mogelijk
de gedetineerden aan andere activiteiten op dezelfde vleugel te laten deelnemen. Zeker bij een gevarieerd aanbod van activiteiten zal dat bij de vormingsvleugel mogelijk zijn. In feite is deze oplossing in het HvB Rotterdam gekozen. De gedetineerden kunnen hier na verloop van tijd de samenstelling van
hun activiteitenpakket veranderen. Een tweede mogelijkheid is overplaatsing
van de betreffende gedetineerde naar een andere vleugel, bv. van de hulpverlenings- of ontwikkelingsvleugel naar de C-vleugel. Probleem hierbij is echter
dat de gedetineerden zo'n overplaatsing - gelet op de daar geldende regels
en mogelijkheden - als een achteruitgang zullen beschouwen. Overigens
moet hier worden vermeld dat het streven van de directievan het Rotterdamse
HvB erop gericht is om de opvang op de D-vleugel met toepassing van artikel
47 GM zoveel mogelijk te laten overgaan in een behandeling buiten de inrichting.
Een gegeven waarmee bij de regiemsontwikkeling in het HvB ook rekening
gehouden zal moeten worden, is dat meer dan de helft van de gedetineerden
binnen de onderzoekgroep een niet-Nederlandse nationaliteit of culturele achtergrond heeft. De Surinamers en Antillianen vormen daarvan de grootste
groep; zij maken ruim 25% van de bevolking uit. De categorie buitenlanders
lijkt naar omvang redelijk stabiel, maar naar samenstelling niet. In verschillende opzichten kan de opvang van gedetineerden met een niet-Nederlandse afkomst speciale problemen opleveren. De taalbarrière kan worden genoemd,
maar ook de mogelijk conflicterende culturele achtergrond. Later in het rapport zal hierop worden teruggekomen.
Van belang is tenslotte ook dat een zeer groot deel van de inrichtingsbevolking tot de categorie harddrugverslaafden gerekend kan worden. Volgens de
eigen opgave van de gedetineerden behoort 37% van hen tot de zeer frequente harddruggebruikers. Volgens opgave van de medische dienst en/of CAD
gaat het om 45%.
Concluderend kan worden gesteld dat binnen de bevolking van het HvB Rotterdam een aantal (deels overlappende) groepen zijn te onderscheiden, waarvan de opvang en begeleiding speciale eisen stelt: zij die lang tot zeer lang in
de inrichting verblijven, de gedetineerden met een niet-Nederlandse achtergrond en de grote categorie harddrugverslaafden. Bij het verder ontwikkelen
van het activiteitenprogramma in de inrichting, maar ook anderszins, verdienen deze categorieën terdege de aandacht.
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3 Het oorspronkelijke regiem

3.1

Inleiding
De tweede hoofdvraag van het onderzoek betrof het oordeel van de gedetineerden over het oorspronkelijk gevoerde regiem in het HvB Rotterdam. In de
interviews die met de gedetineerden in het HvB zijn gehouden, zijn daarom
evaluatieve vragen opgenomen over achtereenvolgens de verhouding tussen
de gedetineerden en het executieve inrichtingspersoneel; de deelname aan en
evaluatie van hulpverleningscontacten en -activiteiten; de deelname aan en
evaluatie van recreatieve ontwikkelingsactiviteiten en de arbeid; de voorlichting over het gevoerde regiem in het HvB bij binnenkomst; en de detentie in
het algemeen.
Om twee redenen werd het stellen van dergelijke vragen relevant geacht. In
de eerste plaats zullen de antwoorden aandachtspunten opleveren voor de
verdere uitwerking van het regiemsplan. In de tweede plaats wordt aldus een
beschrijving gegeven van de uitgangssituatie in de inrichting - zoals beoordeeld door de gedetineerden - waaraan in de toekomst de realisering van de
in het beleidsplan genoemde doelstellingen kan worden afgemeten.

3.2

De verhouding tot het executieve inrichtingspersoneel
Regelmatige contacten worden door de gedetineerden onderhouden met
het bewarend personeel en - in de meeste gevallen - met het arbeidspersoneel. Het is van belang om nader op de verhouding van de gedetineerden met
beide personeelscategorieën in te gaan, omdat deze verhouding voor een deel
bepalend is voor de manier waarop de algehele gang van zaken binnen de inrichting wordt ervaren. Een aantal vragen had betrekking op de frequentie en
de aard van de communicatie tussen de gedetineerden en deze twee personeelscategorieën. Slechts weinig gedetineerden blijken nimmer met vertegenwoordigers van één van beide personeelsgroepen te praten. Zo zegt 11 % van
de geïnterviewde gedetineerden (N = 175) nooit een praatje te maken met het
bewarend personeel en zegt 27% van de geïnterviewde gedetineerden die aan
de arbeid deelnemen (N = 147) nooit met een van de werkmeesters te praten.
Aan de gedetineerden die wel contact hebben met bewaarders of werkmeesters is gevraagd aan te geven waarover de gesprekken meestal gaan.
Het blijkt dat deze doorgaans geen persoonlijk karakter hebben; meestal
wordt over algemene onderwerpen gepraat.
Samengevat kan worden gezegd dat de meeste gedetineerden weliswaar
contact hebben met een bewaarder of een werkmeester, maar dat de contacten in het algemeen nogal oppervlakkig zijn.
Indien wordt nagegaan in hoeverre de frequentie waarmee men contact
onderhoudt met het inrichtingspersoneel, samenhangt met nationaliteit en
etnische achtergrond, dan blijkt dat veel niet-Nederlandssprekende gedetineerden zelden of nooit een praatje maken met het inrichtingspersoneel. Verrassend is dit niet. De taalbarrière speelt hierbij nl. een belangrijke rol. Wel opvallend is dat Surinaamse en Antilliaanse gedetineerden veel minder vaak
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contact hebben met bewaarders. Dit is vooral ook opmerkelijk, omdat van een
relatief minder frequent contact met werkmeesters geen sprake is. Hierop zal
in het onderstaande worden teruggekomen.
In de interviews met de gedetineerden is niet alleen geïnformeerd naar het
contact dat men heeft met bewaarders en werkmeesters, maar is ook de houding ten opzichte van beide personeelscategorieën gepeild. Daartoe is een
aantal verschillende vragen voorgelegd die na een itemanalyse zijn gecombineerd tot een schaal 1). De scores op deze schaal variëren van 8 (zeer negatieve
houding) tot 40 (zeer positief).
Tabel 3.1:

De houding ten opzichte van bewaarders en werkmeesters.

schaalscore

bewaarders
(n = 177)

werkmeesters
(n = 146)

8%
48%
40%

8-16 (sterk negatief)
17-24
25-32
33-40 (sterk positief)
totaal
gemiddelde score

4%

8%
20%
60%
12%

100%

100%

24

27

Vergelijking van de twee kolommen in tabel 3.1 laat zien dat het optreden
van de werkmeesters positiever wordt beoordeeld dan dat van de bewaarders.
Het verschil in de gemiddelde schaalscore, is statistisch significant (p«0.01).
Een dergelijk verschil in waardering voor het optreden van beide personeelscategorieën is ook in andere onderzoeken geconstateerd. Een plausibele verklaring is dat de bewaarderstaak meer ordegerichte elementen bevat die door
gedetineerden als negatief worden ervaren 2).
Reeds eerder werd een significante samenhang geconstateerd tussen
etnische achtergrond en de frequentie waarmée gedetineerden contact hebben met bewaarders en werkmeesters. Een soortgelijke samenhang bestaat
ook met betrekking tot de houding ten opzichte van beide personeelscategorieën (zie tabel 3.2).
Tabel 3.2:

De houding ten opzichte van bewaarders en werkmeesters afgezet tegen etnische
achtergrond.

positieve houding t.o.v. bewaarders
(schaalscore 25-40)
positieve houding t.o.v. werkmeesters
(schaalscore 25-40)

Nederlanders

Surinamers/
Antillianen

buiten/anders

53%

33%*

42%

71%

71%

70%

Het verschil ten opzichte van Nederlandse gedetineerden is statistisch significant (p*0.05).

Heel opvallend is de relatief negatieve houding van Surinaamse en Antilliaanse gedetineerden ten opzichte van het bewarend personeel. Deze houding is vooral ook daarom opmerkelijk, omdat een dergelijk verschil in beoordeling niet geldt voor het arbeidspersoneel.
Een aantal bewaarders binnen het HvB is ingeschakeld bij de begeleiding
van ontwikkelings- en ontspanningsactiviteiten. Van de 179 gedetineerden
binnen de onderzoekgroep hadden er 75 te maken met bewaarders in een der-
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1)

De schaalitems en de analyseprocedure zijn beschreven in bijlage 1.

2)

Zie: Linden, B. van der, Middellanggestraften, Ministerie van Justitie, WODC; 's-Gravenhage,
1981.

gelijke dubbelrol, nl. enerzijds als begeleider van activiteiten en anderzijds als
bewaarder in de traditionele zin. De vraag is of het functioneren vanuit een
dergelijke dubbelrol de relatie tussen bewaarders en gedetineerden ten goede
komt of, omgekeerd, juist doet verslechteren. Aan de gedetineerden die
ervaring hebben met deze categorie bewaarders, is deze vraag voorgelegd. De
antwoorden zijn in tabel 3.3 weergegeven.
Tabel 3.3: Antwoorden op de vraag "Gaat u anders om met bewaarders die ook begeleider zijn?"
ja, in positieve zin
nee
ja, in negatieve zin
totaal

40%
60%
100% (n= 75)

Zoals de tabel laat zien, meent geen der gedetineerden dat het begeleiden
van activiteiten door bewaarders de verhouding in negatieve zin beïnvloedt.
Het merendeel constateert geen verandering, terwijl 40% meldt dat de relatie
is verbeterd. Aan de laatsten is ook gevraagd waaraan die verbetering moet
worden toegeschreven. De meesten antwoordden daarop dat je de bewaarder
tijdens de activiteiten die door hem begeleid worden, anders en daardoor ook
beter leert kennen.

3.3

Individuele hulpverleningsactiviteiten
Gedetineerden die in een penitentiaire inrichting verblijven, kunnen, indien
ze dat wensen, een beroep doen op hulpverleners die aan de inrichting verbonden zijn. In Rotterdam kunnen de gedetineerden gebruik maken van de
diensten van de maatschappelijk werkers (de rijksreclasseringsambtenaren in
algemene dienst), de psychiater, de psycholoog en de geestelijk raadslieden.
Het gaat daarbij voornamelijk om individuele contacten. Daarnaast zijn er in
Rotterdam twee groepsactiviteiten die op hulpverlening aan gedetineerden
zijn gericht, ni. het groepswerk van de Algemene Reclasseringsvereniging
(ARV) en het groepswerk van het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs
(CAD). In deze paragraaf besteden we aandacht aan de individuele hulpverleningscontacten; het groepswerk komt in paragraaf 3.5.2 aan de orde.
De contacten tussen de maatschappelijk werkers (mw-ers) en de gedetineerden zijn op twee verschillende manieren geïnventariseerd. Van alle gedetineerden die in het registratie-onderzoek zijn opgenomen, is door de mw-ers
per gedetineerde aangegeven of zij contact hadden, hoe frequent dat contact
gemiddeld plaatsvond en welk soort problemen in de contacten aan de orde
zijn geweest. Hetzelfde soort vragen is voorgelegd aan de gedetineerden die
zijn geïnterviewd.
Wat de frequentie van het contact met het maatschappelijk werk betreft,
blijkt er een opvallend verschil te zijn tussen de opgaven van de gedetineerden
en die welke door de mw-ers zelf zijn verstrekt 3). Als we een gespreksfrequentie van gemiddeld tweemaal per week of vaker als een intensief contact benoemen, dan blijkt dat volgens het maatschappelijk werk met een kwart van
de gedetineerden een intensief contact wordt onderhouden. Volgens de gedetineerden zelf is van een dergelijk contact slechts in 6% van de gevallen
sprake. Een verklaring voor dit aanzienlijke verschil is moeilijk te geven. Het is
3)

Een complicatie daarbij was dat de betreffende vraag aan respectievelijk gedetineerden en
mw-ers verschillend was geformuleerd. Aan de gedetineerden is gevraagd het aantal gesprekken
gedurende de laatste maand op te geven. De mw-ers daarentegen hebben de huidige gemiddelde
contactfrequentie per week geregistreerd. Het door de gedetineerden opgegeven aantal is door
middel van een quotiënt 4 tot een weekgemiddelde herleid.
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waar dat de beide opgaven niet zonder meer vergelijkbaar zijn. De vraagstelling noch de periode van opgave zijn immers identiek. Toch valt het sterk te
betwijfelen of het gehele verschil hieraan kan worden toegeschreven. Een
mogelijke, aanvullende, verklaring is dat door maatschappelijk werkers en gedetineerden soms een verschillende betekenis wordt toegekend aan onde.linge contacten. In dat geval behoeven dezelfde contacten niet steeds als "een
gesprek" te worden beoordeeld.
Aan de gedetineerden die contact onderhouden met het maatschappelijk
werk, is ook gevraagd een oordeel over dit contact te geven. Het oordeel is in
de meeste gevallen positief. Van al degenen die contact onderhouden met het
maatschappelijk werk, zegt 55% daarover tevreden of zeer tevreden te zijn.
Zowel bij de afzonderlijke registratie als in de interviews is aandacht
besteed aan de vraag of gedetineerden in het kader van de hulpverlening contact met de psychiater hebben gehad. Van de 214 gedetineerden hebben er 46
(21,5%) volgens de medische dienst contact gehad met de psychiater. Bij 30
gedetineerden (14%) vond dit contact plaats in het kader van de hulpverlening. Van de geïnterviewden zegt een zelfde percentage een hulpverleningscontact te hebben gehad met de psychiater.
Met de psycholoog hebben 14 van de 179 gedetineerden (dit is 8%) - volgens eigen zeggen - tijdens hun verblijf wel eens een gesprek gehad. Een
aparte registratie van de contacten met de psycholoog heeft in het bestek van
dit onderzoek niet plaatsgevonden.
Naast het maatschappelijk werk blijken veel gedetineerden contact te hebben met één van de geestelijk raadslieden (de dominee, de pater, de humanist
of de imam). Van de 179 gedetineerden heeft slechts 28% geen contact met
een van deze raadslieden; 70 (39%) hebben contact met de dominee, 33 (18%)
met de pater, 23 (13%) met de humanist. Daarnaast gaven 2 geïnterviewden
(1 %) te kennen contact te hebben met een imam die de inrichting bezoekt. Gezien het hoge percentage gedetineerden dat contact onderhoudt met de
geestelijke raadslieden (72%) kan worden geconcludeerd dat de geestelijke
verzorging binnen het HvB een belangrijke rol vervult.

3.4

De arbeid
Eén van de belangrijkste activiteiten waaraan gedetineerden in een penitentiaire inrichting kunnen deelnemen, is de arbeid. In het HvB te Rotterdam
bestaat de mogelijkheid om op één van de vijf beschikbare werkzalen te worden geplaatst, waar eenvoudige arbeid wordt verricht. Daarnaast kan men in
de huisdienst worden ondergebracht.
De arbeid in het HvB is de activiteit met het hoogste aantal deelnemers.
Slechts 34 (19%) van de 179 geïnterviewde gedetineerden participeerden niet
in één van de arbeidsactiviteiten 4).
Van degenen die werkten (n = 145), was 15,8% (n = 23) werkzaam in de huisdienst, 6,9% (n =10) in de keuken, 16,5% (n = 24) in de wasserij en 60%
(n = 88) op één van de werkzalen. De meeste van deze gedetineerden (n = 103;
71 %) werkten halve dagen, de overigen werkten de hele dag (n = 42; 29%).
Als we de tevredenheid met het soort werk bezien, dan blijkt uit tabel 3.4 dat
vooral het werken in de huisdienst, de wasserij en de keuken de mensen tot tevredenheid stemt. Het gemeenschappelijke van deze drie soorten arbeid is
dat werken - voor een groot deel althans - hele dagen plaatsvindt.
Aan de gedetineerden is ook gevraagd of men de voorkeur geeft aan hele
dagen arbeid boven halve dagen werken. Ruim driekwart van degenen die
halve dagen werkten, zou dat liever hele dagen willen doen, terwijl ongeveer
4)
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Naast medische redenen werden als argumenten voor het niet deelnemen aan de arbeid
genoemd: "wil niet werken" of "voor straf baantje kwijt"

Tabel 3.4:

Tevredenheid en soort werk.

huisdienst
wasserij
zeilmakerij
keuken
enveloppen
overig

tevreden

neutraal

ontevreden

82,6%
83,3%
45,5%
80,0%
50,0%
66,7%

4,3%

4,2%
18,0%
20,0%
9,5%
16,6%

13,0%
12,5%
36,4%
0,0%
40,5%
16,6%

n=94

n=16

n = 35

een even groot percentage van de mensen die hele dagen werkten, dat ook
graag zou willen blijven doen. Bedacht moet worden dat in de oorspronkelijke
situatie de keuze voor halve dagen arbeid neer kan komen op een keuze voor
een langer verblijf op cel. Voor het andere halve dagdeel, dat niet wordt gewerkt, was nl. nog geen programmatische invulling beschikbaar zoals in de
nieuwe situatie op de ontwikkelings- en hulpverleningsvleugel wel het geval
zal zijn. Later in het rapport zal dan ook blijken dat veel gedetineerden in de
toekomstige regiemssituatie toch een combinatie van halve dagen werken en
halve dagen andere activiteiten zouden prefereren boven hele dagen arbeid.
Een andere verklaring voor het grote animo voor hele dagen werken in de huidige inrichtingsomstandigheden kan zijn dat de specifieke arbeidsomstandigheden op de drie projecten waar hele dagen wordt gewerkt, wellicht extra aantrekkingskracht uitoefenen op de gedetineerden.
Als we kijken naar de argumenten die gedetineerden hanteren om de arbeid
als positief (tevreden) of negatief (ontevreden) te kwalificeren, dan wordt duidelijk dat in slechts enkele gevallen (nl. 5,7%) de tevredenheid te maken heeft
met de inhoudelijke kant van het werk (de genoemde aspecten "werktempo"
en "zinvol werk"). Het grootste deel van de genoemde positieve aspecten
raakt het werken zelf slechts zijdelings: bewegingsvrijheid en afleiding worden het meest genoemd (samen 78,3%). Ten aanzien van de ontevredenheid
treft men het omgekeerde aan: 72,7% van het aantal opgesomde negatieve
aspecten staat direct in verband met het werk zelf en 28,3% heeft te maken
met zaken die indirect voortvloeien uit het werken. Geconcludeerd kan dan
ook worden dat het werk inhoudelijk minder aantrekkelijk is, maar dat de
secundaire arbeidsomstandigheden de voornaamste reden zijn om eraan deel
te nemen.
3.5

Andere activiteiten
Naast de arbeid kan men in penitentiaire inrichtingen aan verschillende
andere gemeenschappelijke activiteiten meedoen. In het HvB te Rotterdam
bestond in het oorspronkelijke regiem de mogelijkheid deel te nemen aan:
- sport;
- groepsmaatschappelijk werk van de ARV;
- muzische vorming;
- contactgroep etnische minderheden; en
- (groeps-)onderwijs.
In deze paragraaf gaan we voornamelijk in op de onderzoekresultaten ten
aanzien van een activiteit waartoe in iedere penitentiaire inrichting de mogelijkheid bestaat, nl. de sport. Aan de andere activiteiten wordt hier slechts
summier aandacht besteed 5).

5)

Voor een gedetailleerder verslag zij verwezen naar het uitgebreidere onderzoekrapport.
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3.5.1

Sport
De sport,is buiten de arbeid de activiteit waarvoor de meeste belangstelling
bestaat: 82 van de 179 gedetineerden (dit is 45,8%) nemen er aan deel.
Kijkt men naar de achtergronden van de deelnemers, dan blijkt er een verband te bestaan.tussen deelname aan sport enerzijds en leeftijd en druggebruik anderzijds. Bij gedetineerden tot 23 jaar ligt het percentage deelnemers
op 62, in de hogere leeftijdsklassen neemt dit af tot 10 bij gedetineerden van
40 jaar en ouder (X2 = 18,3; df = 3; p «0.001). Bij gedetineerden die volgens
eigen opgave tot de harddruggebruikers gerekend kunnen worden, ligt het
deelnemerspercentage op 58%, bij de niet-gebruikers op 40% (X2 = 4,8; df =1;
p « 0.02).
Hiervoor (zie tabel 2.7) hebben we gezien dat er een verband bestaat tussen
leeftijd en druggebruik. Op grond daarvan zou men kunnen verwachten dat het
verband tussen deelname aan sport en druggebruik verdwijnt, indien gecontroleerd wordt voor leeftijd. Dit blijkt echter niet het geval te zijn; in alle leeftijdsklassen is het percentage deelnemers aan sport bij druggebruikers hoger
dan bij niet-gebruikers. Deze resultaten bevestigen de bevindingen uit ander
onderzoek onder drugverslaafde gedetineerden 6). Aangenomen mag worden
dat sport (evenals andere doe-activiteiten) voor drugverslaafde gedetineerden
- zeker tijdens de ontwenningsfase - een bijzondere betekenis heeft, omdat
daardoor, zoals wel wordt gezegd, "de ellende eruit wordt gezweet".
De waardering van de sport is zeer hoog: 91,4% van de regelmatige deelnemers verklaarde steeds met plezier te sporten.

3.5.2

Groepsgewijze hulpverleningsactiviteiten
De ARV-gespreksgroep en de CAD-gespreks- of -meditatiegroep binnen het
HvB Rotterdam zijn in beginsel bestemd voor gedetineerden met psychosociale problemen (ARV) of met verslavingsproblemen (CAD). Aan de ARV-groep
werd door 10% tot 15% van de gedetineerden deelgenomen. Gepoogd is deze
deelnemers te karakteriseren. Het blijkt dan dat het in meerderheid gaat om
wat oudere gedetineerden die niet als drugverslaafd bekend staan en een
hogere opleiding hebben genoten. Het CAD-groepswerk is speciaal gericht op
gedetineerden met een drugverslavingsprobleem. Van de geïnterviewde gedetineerden nam 17% deel. Bij de eerste registratieve peiling van de samenstelling van de inrichtingsbevolking in mei 1983 bleken Surinaamse en Antilliaanse drugverslaafden ondervertegenwoordigd te zijn onder de deelnemers. Daarvan is bij de tweede peiling begin 1984 geen sprake meer als gevolg van de instelling van een CAD-groep voor deze categorie gedetineerden, die onder leiding staat van een uit Suriname afkomstige CAD-medewerker. Hiermee werd
kennelijk in een duidelijke behoefte voorzien.

3.5.3

Overige gemeenschappelijke activiteiten
Twee handvaardigheidsactiviteiten, muzische vorming en Krea, worden
door respectievelijk 10% en 18% van de geïnterviewden regelmatig bezocht.
Beide activiteiten worden door de meeste eraan deelnemende gedetineerden
als nuttig beoordeeld.
Andere groepsactiviteiten waaraan gedetineerden ten tijde van het onderzoek binnen het HvB konden deelnemen, waren onderwijs en de zg. Contactgroep Etnische Minderheden. Circa éénderde van de geïnterviewde gedetineerden nam - individueel of groepsgewijs - aan één of andere vorm van
6)
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Meijboom, M.L. Evaluatie experimenten opvang van drugverslaafde gedetineerden. Ministerie
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onderwijs deel. Opvallend is dat onder de deelnemers gedetineerden met een
middelbaar opleidingsniveau (MAVO, MBO) ondervertegenwoordigd zijn en
die met een laag maar vooral die met een hoog opleidingsniveau (HAVO,
VWO, HBO of universitair) sterk oververtegenwoordigd waren. Aan de contactgroep etnische minderheden werd door slechts 6 gedetineerden deelgenomen.
Van de gedetineerden die in de eerste onderzoekfase (mei 1983) zijn betrokken, is nagegaan of bepaalde categorieën ofwel meer ofwel minder vaak deelnamen aan activiteiten (inclusief sport en groepsgewijze hulpverleningsactiviteiten). Gebleken is toen dat gedetineerden met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond relatief weinig frequent participeerden in inrichtingsactiviteiten en drugverslaafden juist relatief vaak. In het onderhavige vervolgonderzoek blijkt het verband met de etnische achtergrond te zijn verdwenen;
drugverslaafden nemen daarentegen nog steeds aan betrekkelijk veel groepsactiviteiten deel.

3.6

De voorlichting bij binnenkomst in de inrichting
Aan de geïnterviewde gedetineerden is de vraag voorgelegd of zij bij binnenkomst in de inrichting voldoende waren geïnformeerd over de gang van zaken
in de inrichting. Bovendien is gevraagd of men de manier waarop de informatie wordt verstrekt, goed vindt. Ruim 75% (n = 135) van de gedetineerden zei
geen, of onvoldoende informatie ontvangen te hebben. Daarnaast zei nog
eens 70% dat - als er al informatie wordt verstrekt - de vorm waarin-dat gebeurt, niet goed is. Het oordeel van de geïnterviewden over de informatieverstrekking is met andere woorden verre van positief. Uit de gesprekken met
gedetineerden blijkt dat de kritiek zich vooral richt op de schriftelijke informatieverstrekking. In iedere cel behoort een exemplaar van het huishoudelijk
reglement en van het zg. "leef regelboekje" aanwezig te zijn. Voor zover deze
al aanwezig zijn, worden ze door de gedetineerden veelal te moeilijk en te formeel gevonden. Een enkele keer voert een hoofdbewaarder nog een kort
gesprekje met de nieuwkomer. Daarover wordt echter gezegd dat het niet zelden voorkomt dat later tegenstijdige informatie wordt ontvangen. Vervolgens
wordt dan geconcludeerd dat de bewaring het ook niet weet en blijven de gedetineerden in verwarring achter. In die situatie gaat men te rade bij medegedetineerden om toch enige helderheid te verkrijgen omtrent het reilen en
zeilen in de inrichting.
Hoewel over het algemeen wordt gevonden dat men langs deze weg gemakkelijk aan informatie komt, mag daaruit onzes inziens niet worden geconcludeerd dat het met gebrek aan informatie wel mee zal vallen. Ten eerste is niet
bekend welke periode verstrijkt alvorens de "informanten" geraadpleegd worden; ten tweede is het niet uitgesloten dat door deze indirecte voorlichting,
informatie vertekend wordt overgebracht.
De voorkeur van de gedetineerden gaat uit naar schriftelijke enlof audiovisuele voorlichting, eventueel aangevuld met mondelinge toelichting van de
bewaring. Het schriftelijke deel zou dan van een informele toonzetting, gemakkelijk leesbaar en niet te lang moeten zijn.
Het gebrek aan adequate voorlichting is ook gebleken bij de evaluatie van
de verschillende regiemsactiviteiten. Aan gedetineerden die niet aan een bepaalde activiteit deelnamen, is de vraag voorgelegd of zij wel op de hoogte
waren van het bestaan van de activiteit. Bleek dat'niet het geval te zijn, dan is
de volgende vraag gesteld: "als u wel op de hoogte zou zijn geweest van de
mogelijkheid om deel te nemen aan deze activiteit, zou u dan wel meegedaan
hebben?". In tabel 3.5 zijn de resultaten samengevat.
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Tabel 3.5:

Activiteitendeelname op grond van algemene bekendheid*.

muzische vorming
Krea
CAD
ARV

feitelijke
deelname

deelname bij
volledige
bekendheid-

18
33
31
26

33
47
37
59

De activiteiten sport en onderwijs en de Contactgroep Etnische Minderheden zijn buiten
beschouwing gelaten, omdat daarvan geen vergelijkbare cijfers beschikbaar zijn.
Dit percentage is berekend door het aantal deelnemers te vermeerderen met diegenen, die op
bovengenoemde vraag bevestigend hebben geantwoord.

We zien bij alle vier activiteiten een toename van het aantal deelnemers, in
dien we er van uitgaan dat degenen die niet op de hoogte waren van het
bestaan van een activiteit, maar daar wel belangstelling voor blijken te hebben, bij een goede voorlichting ook daadwerkelijk zouden zijn gaan deelnemen. Vooral de toename van het groepsmaatschappelijk werk van de ARV
neemt spectaculaire vormen aan.

3.7

De detentie in het algemeen
In deze paragraaf zal gepoogd worden een beeld te schetsen van de houding die de gedetineerden hebben ten opzichte van de algehele gang van
zaken binnen de inrichting. Daartoe is de tevredenheid ten opzichte van het
gevoerde regiem gepeild. Dit is gedaan door middel van de vraag: "Hoe tevreden bent u over de gehele gang van zaken hier?". De antwoorden op deze
vraag zijn weergegeven in tabel 3.6.
Tabel 3.6:

De tevredenheid over de gehele gang van zaken binnen de inrichting.
abs.

1
2
3
4
5

= zeer tevreden
= tevreden
= gaat wel
= ontevreden
= zeer ontevreden

5
45
49
57
23

totaal

179

gemiddelde score

3,3

2,8
25,1
27,4
31,9
12,8
100

We zien dat het gemiddelde in de buurt ligt van het neutrale midden. Aan de
gedetineerden is ook gevraagd waarom zij tevreden of ontevreden zijn over de
gang van zaken binnen de inrichting. Het blijkt dat de verhouding met het bewarend personeel hierbij een belangrijke rol speelt. Zowel door degenen die
tevreden waren als door hen die ontevreden waren over de gehele gang van
zaken, is de behandeling door het bewarend personeel het meest genoemd als
een belangrijk argument voor hun oordeel. Hiermee wordt een duidelijk verband gesuggereerd tussen de tevredenheid over het gehele regiem en de houding van de gedetineerden ten opzichte van de bewaarders. Een dergelijk verband blijkt inderdaad te bestaan. De tevredenheid over de algemene gang van
zaken is groter, naarmate het optreden van de bewaarders positiever wordt
gewaardeerd (r =A0).
Door degenen die tevreden zijn over de algehele gang van zaken binnen de
inrichting, worden naast de omgang met de bewaarders als positieve aspecten genoemd het activiteitenaanbod, de arbeidsmogelijkheden en het voorzie-
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ningenniveau. Door degenen die ontevreden zijn over het regiem, worden behalve de verhouding met de bewaarders als negatieve aspecten genoemd de
tijd die men op cel moet doorbrengen, de hygiene in het HvB, de kwaliteit van
het eten en de voorzieningen.
Opvallend bij dit alles is dat wat door de een als positief wordt ervaren, voor
de ander reden tot ontevredenheid is. Met name geldt dit voor de omgang met
het bewarend personeel.

3.8

Conclusie
In dit hoofdstuk is ingegaan op de beoordeling door de gedetineerden van
het oorspronkelijke regiem in het HvB te Rotterdam. Daarbij is aandacht
besteed aan de verhouding met het personeel, het gebruik dat wordt gemaakt
van de mogelijkheden om aan activiteiten deel te nemen, en aan enkele meer
algemene aspecten van de wijze waarop de detentie wordt ondergaan. In deze
slotparagraaf stellen we aan de orde welke consequenties uit de bevindingen
getrokken kunnen worden.
Met betrekking tot de verhouding tussen gedetineerden en executief personeel blijkt dat het optreden van de werkmeesters over het algemeen positiever
wordt beoordeeld dan dat van de bewaarders. Bij meer dan 50% van de gedetineerden is de houding ten opzichte van de bewaarders als negatief te kenschetsen. Een verklaring voor dit verschil in waardering kan worden gezocht
in het meer regelgerichte karakter van de bewaarderstaak. Daarin zijn meer
(beveiligende) elementen besloten die weerstand oproepen bij de gedetineerden, dan het geval is bij de werkmeesters. Men zou daaruit kunnen concluderen dat de gespannen verhouding tussen gedetineerden en bewaarders inherent is aan de bewaardersfunctie. Aan de andere kant kan uit het thans uitgevoerde onderzoek worden afgeleid dat er desondanks mogelijkheden voor
verbetering zijn. Eén daarvan is het inzetten van bewaarders bij de begeleiding
van groepsactiviteiten. Uit het onderzoek blijkt nl. dat van gedetineerden, die
nu reeds te maken hebben met bewaarders als activiteitenbegeleider, 40%
meent dat de relatie met hen daardoor in positieve zin wordt beïnvloed. Een
verslechtering van de verhouding werd door geen van de ondervraagden geconstateerd. De verbetering werd door de meeste gedetineerden toegeschreven aan een ander en daardoor ook beter begrip voor de bewaarder. Deze bevinding komt overeen met uitkomsten van ander onderzoek waarin de training
van bewaarders als begeleider "creatieve vaardigheden" is geëvalueerd. De
bewaarders in het HvB Rotterdam die deze cursus hadden gevolgd en ook
daadwerkelijk activiteiten hadden begeleid, gaven een veranderde relatie met
de gedetineerden aan. De verbeterde relatie werd daarbij vooral toegeschreven aan "een, door hen veronderstelde, andere kijk van de gedetineerden op
de bewaarder die nu iets positiefs te bieden heeft en andere dingen kan doen
dan alleen opsluiten" 7). Slechts een kleine minderheid bleek volgens het bovengenoemd onderzoek moeite te hebben met die dubbelrol. De veronderstelling dat het functioneren van bewaarders in de dubbelrol van tevens activiteitenbegeleider, negatieve consequenties zou kunnen hebben voor de relatie
met de gedetineerden in het HvB, wordt aldus op verschillende manieren
weerlegd. Daarbij dient wel te worden aangetekend, dat inschakeling van bewaarders bij activiteitenbegeleiding alleen kans van slagen heeft, indien die
inschakeling vanuit de penitentiaire organisatie zorgvuldig wordt begeleid 8).
7)

Zie: Hooff, M.D.M. van en R.M. van Zeijl. "Tussentijds evaluatie-onderzoek kadertrainingen Creatieve Vaardigheden". Vakgroep Sociale en Organisatie Psychologie, Rijksuniversiteit Leiden,
1984.

8)

Zie o.a. Hoof, M.D.M. van en R.M. van Zeijl, o.c., 1984; Rook, A., De gestandaardiseerde inrichtingsstructuur in het HvB Het Schouw (Ministerie van Justitie, WODC, 1982) en Strijbos, M.H.,
Bewarend personeel: problemen in de werksituatie (Ministerie van Justitie, Justitiële Verkenningen, 1984).

27

Uitgesplitst naar nationaliteit en etnische achtergrond van de gedetineerden blijken er tussen de verschillende categorieën gedetineerden belangrijke
houdingsverschillen voor te komen: van de Surinamers en Antillianen heeft
67% een negatieve houding ten opzichte van de bewaarders, voor de (overige)
Nederlanders is dat 47% en voor de buitenlanders 58%. Dit resultaat is des te
meer opvallend, omdat de verhouding ten opzichte van het arbeidspersoneel
een geheel ander beeld laat zien. Ten aanzien van de werkmeesters heeft
ongeveer 30% van de gedetineerden een negatieve houding. Niet alleen is dit
aanzienlijk lager dan bij de bewaarders, maar bovendien komen tussen de
onderscheiden etnische categorieën nauwelijks verschillen voor in beoordeling van de werkmeesters. Deze bevindingen komen overeen met die uit een
ander onderzoek dat door het WODC onder gedetineerde leden van etnische
minderheden is verricht. In dat onderzoek wordt de negatieve houding van Surinamers en Antillianen ten opzichte van het bewarend personeel toegeschreven aan de verschillende culturele achtergronden. In het bedoelde rapport
wordt hierover opgemerkt:
"Het valt niet moeilijk in te zien, dat de gespannen verhouding tussen Surinaamse gedetineerden en bewaarders te maken heeft met een verschillende culturele achtergrond: er is een botsing tussen een door (formele) regels
beheerste inrichtingscultuur en een "relatiegerichte", regels relativerende,
Surinaamse cultuur .... De vraag is natuurlijk: waarom blijkt dit bij werkmeesters in duidelijk mindere mate te spelen? Het is aannemelijk'dat dit
komt doordat de bewaarders, meer dan werkmeesters, normen en regels
dienen te stellen en af te dwingen op uiteenlopende terreinen: celverblijf,
toiletgang, eten, recreatie e.d. Daarentegen gaat het in de werkplaats alleen om het behalen van een redelijke productie en het vermijden van ordeverstoring: een betrekkelijk eenvoudige en duidelijke structuur" 9.
Uit het door het HvB Rotterdam opgestelde beleidsplan blijkt dat ernaar
gestreefd wordt het woonklimaat van de gedetineerden en het werkklimaat
van het personeel te verbeteren, ondermeer door het ontwikkelen van strategieën gericht op het verminderen van de antagonistische verhouding tussen
gedetineerden en personeel. De hiervoor gememoreerde onderzoekresultaten
onderstrepen het belang hiervan. Speciale aandacht verdient onzes inziens de
kennelijk gespannen verhouding tussen gedetineerden van Surinaamse of
Antilliaanse afkomst en het bewarend personeel. Zoals we zagen, komt die
spanning waarschijnlijk voort uit de verschillen tussen de "inrichtingscultuur"
en de "Surinaamse cultuur". Een spanning die onvermijdelijk lijkt te zijn. Men
zou ernaar kunnen streven de spanning te verminderen, door in de begeleiding
en (bij)scholing van het executieve personeel nadruk te leggen op het aankweken van begrip voor deze cultuurverschillen en het aanleren van sociale vaardigheden om deze spanning te kunnen verminderen. Ook kan het werven van
bewaarders van Surinaamse of Antilliaanse afkomst wellicht een bijdrage leveren aan de oplossing van het gesignaleerde probleem.
Een ander knelpunt dat in dit hoofdstuk werd geconstateerd, betrof de gebrekkige voorlichting over de gang van zaken binnen de inrichting die de gedetineerden bij binnenkomst ontvangen. De verstrekte informatie wordt veelal
als onvoldoende gekwalificeerd, terwijl verder de schriftelijke informering te
moeilijk en te formeel wordt gevonden. De gebrekkige voorlichting kwam ook
naar voren uit de soms grote aantallen gedetineerden die desgevraagd niet op
de hoogte waren van de mogelijkheid om aan bepaalde groepsactiviteiten
deel te nemen. Was dit wel het geval geweest dan had dit in een enkel geval
zelfs tot een verdubbeling van het aantal groepsdeelnemers geleid.
Gezien deze bevindingen is de instelling van een afzonderlijke inkomstvleugel van belang zoals voorgesteld in het beleidsplan van de HvB-directie. Het

9)
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algemene doel daarvan is onder meer de gedetineerden inzicht te verschaffen
in de gang van zaken en de mogelijkheden binnen de inrichting. Uit het onderzoek blijkt dat hieraan grote behoefte bestaat.
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4 Het gedifferentieerde regiem

4.1

Inleiding
Het derde - en laatste - onderdeel van het onderzoek heeft betrekking op
het regiem zoals dat in het beleidsplan van de directie van het HvB Rotterdam
is voorgesteld. In de interviews met de gedetineerden is op twee manieren op
dit regiem ingegaan. Allereerst is gevraagd welke groepsactiviteiten men
graag aan het bestaande aanbod zag toegevoegd. Verder is nagegaan voor
welk van de onderscheiden vier inrichtingsvleugels 1) de geïnterviewden in
aanmerking zouden willen komen. In dit hoofdstuk gaan we op de resultaten
hiervan in.
-

4.2

Het gewenste activiteitenaanbod
Aan de geïnterviewde gedetineerden is gevraagd of de omvang van het huidige activiteitenaanbod in het HvB voldoende is. Van de 177 gedetineerden
die deze vraag beantwoord hebben, is 29,4% (n = 52) tevreden met het aanbod,
heeft 12,4% (n = 22) geen mening en vindt ruim de helft (58,2%; n =103) het
aanbod te klein. Dit maakt het relevant na te gaan aan welke aanvullende activiteiten men behoefte heeft. Om hierover duidelijkheid te verkrijgen, is de volgende procedure gevolgd. Allereerst is aan de gedetineerden die het huidige
activiteitenaanbod te gering vonden, gevraagd om activiteiten te noemen die
aan het programma toegevoegd zouden moeten worden. Per gedetineerde zijn
deze zelf genoemde activiteiten vervolgens gecombineerd met een aantal mogelijke regiemsactiviteiten die reeds vooraf in een lijst waren opgenomen.
Deze lijst was in samenwerking met medewerkers van het HvB Rotterdam opgesteld. Aan de gedetineerden is vervolgens gevraagd om uit de aldus verkregen opsomming van mogelijke nieuwe activiteiten een serie van drie te selecteren waarvan men de opname in het regiemsactiviteitenprogramma zou prefereren.
Van deze geselecteerde activiteiten werden de volgende het meest genoemd: sleutelen aan motoren (n=35), maatschappijleer (n=23), yoga
(n = 21), koken (n = 21), houtbewerken (n = 17), spreekbeurten (n = 14), krachten/of vechtsport (n = 13) en discussiegroepen (n = 12). Al deze activiteiten zijn
- op kracht- en vechtsport na - afkomstig van de vooraf opgestelde lijst.
Per respondent zijn vervolgens de drie activiteiten die hij aan het activiteitenaanbod toegevoegd zou willen zien, samengevoegd met de lijst van bestaande activiteiten 2) en is gevraagd aan de hand van die lijst een preferentie
van vijf activiteiten samen te stellen. Van 163 geïnterviewden is zo inzicht verkregen in hun voorkeur voor activiteitendeelname 3).
1)

Zie voor een beschrijving van de vleugelindeling volgens het beleidsplan par. 2.1 van dit rapport.

2)

Opnieuw ontstaat per gedetineerde een lijst bestaande uit een constant gedeelte (de bestaande
activiteiten) en een variabel gedeelte (de selectie van gewenste activteiten).
Van de 179 geïnterviewden gaven 12 gedetineerden te kennen in het geheel niet aan activiteiten
te Willen deelnemen, zij zijn buiten beschouwing gebleven. Daarnaast zijn van 4 andere gedetineerden geen gegevens bekend.

3)
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Door de individuele keuzes van de gedetineerden te totaliseren, kan inzicht
worden verkregen in het geheel van activiteiten waarvoor veel belangstelling
bestaat 4). Indien er vanuit wordt gegaan, dat gedetineerden - naast de deelname aan arbeid - in de praktijk aan ten hoogste drie activiteiten zullen kunnen deelnemen en daarbij die drie activiteiten zullen kiezen die hun eerste
voorkeur hebben, dan bestaat er relatief veel belangstelling voor de volgende
activiteiten: sport (door 53% van de geïnterviewden genoemd bij de eerste
drie activiteiten), sleutelen aan motoren (26%), individueel onderwijs (18%),
groepsonderwijs (18%), muzische 'vorming (16%), yoga (15%), krea (15%),
ARV-groepswerk (14%), CAD-groepswerk (13%), koken (12%), houtbewerken
(12%) en Contactgroep Etnische Minderheden (11%).
Bij de interpretatie van deze opsomming moet enige voorzichtigheid betracht worden. Immers, niet bij alle activiteiten is de kans dat ze in deze rangorde worden opgenomen even groot. Slechts.de bestaande activiteiten zijn nl.
aan alle geïnterviewden voorgelegd; bij de nog. niet bestaande activiteiten is
per gedetineerde een selectie gemaakt. Bovendien zullen gedetineerden zich
bij bestaande activiteiten beter kunnen voorstellen wat de activiteiten inhouden en zullen zij wellicht op grond daarvan vooral voor bestaande activiteiten
kiezen. Niettemin kunnen met het oog op de nieuw aan te bieden activiteiten
de volgende conclusies getrokken worden:
Indien overwogen wordt de activiteiten waaraan gedetineerden kunnen
deelnemen uit te breiden, dan wordt tegemoet gekomen aan hun verlangens
door activiteiten zoals sleutelen aan motoren, yoga-sessies, houtbewerken en
koken in het activiteitenaanbod op te nemen. Opvallend hierbij is dat het vooral "doe-activiteiten" betreft. Meer verbaal gerichte activiteiten, zoals discussiegroepen, maatschappijleer en sociale informatie (die ook op de lijst met
eventuele nieuwe activiteiten voorkwamen) scoren veel minder hoog 5).
Tot slot zij opgemerkt dat de lijst met nieuwe activiteiten deels bestond uit
activiteiten die ook in het beleidsplan van het HvB zijn genoemd en deels uit
activiteiten die in het beleidsplan niet zijn genoemd. Vergelijken we de in het
beleidsplan genoemde nieuwe activiteiten met de voorkeur van de gedetineerden, dan moeten we vaststellen:
- dat enkele activiteiten die door de gedetineerden zelf veelvuldig als wenselijke nieuwe activiteiten worden genoemd, in het beleidsplan niet voorkomen (bv. sleutelen, yoga en houtbewerken);
- dat activiteiten zoals typecursussen, discussiegroepen/groepsgesprekken
en sociale informatie, voorkomen in het beleidsplan, maar niet behoren tot
de activiteiten die de grootste voorkeur hebben van de gedetineerden; en
tenslotte
- dat koken als activiteit zowel in het beleidsplan wordt genoemd, als door
de gedetineerden zelf betrekkelijk frequent naar voren wordt gebracht.

4.3

De voorkeur van gedetineerden voor de onderscheiden regiemsvleugels
In de interviews is aan de gedetineerden een korte beschrijving gegeven van
de inhoud van het op de verschillende in het beleidsplan onderscheiden afdelingen te voeren regiem 6). Aan de hand van de gegeven antwoorden is een
hypothetische vleugelbezetting berekend. Daarbij is ervan uitgegaan dat alle
gedetineerden die de inrichting binnenkomen, eerst op de inkomstafdeling
worden geplaatst. Er is een verblijfstermijn van twee weken na binnenkomst
aangehouden. Voorts is er van uitgegaan dat ook gestraften met een strafduur van maximaal 1 maand, degenen die ter fine van uitwijzing of uitlevering
zijn ingesloten en degenen die in het belang van het strafrechtelijk onderzoek
4)
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5)

Zie voor een volledig overzicht bijlage 2.
Zie bijlage 2.

6)

Zie bijlage 3.

of de beheersbaarheid van de inrichting niet aan de gemeenschappelijke activiteiten kunnen deelnemen, op de B-vleugel verblijven. Ten tijde van de registratie kwamen zo 36 van de 179 (geïnterviewde) gedetineerden in aanmerking voor plaatsing op de inkomstvleugel. Dit is 21 % van de totale bevolking.
Van de 143 geïnterviewden die niet meer voor plaatsing op de inkomstafdeling in aanmerking kwamen, gaven 73 de voorkeur aan de ontwikkelingsvleugel, 19 aan de hulpverleningsvleugel en 43 aan de arbeids- of restvleugel. Acht
geïnterviewden hebben geen voorkeur uitgesproken.
In tabel 4.1 zijn de interviewresultaten vergeleken met de aantallen plaatsen die volgens het beleidsplan van de directie van het Rotterdamse HvB op
de verschillende vleugels aanwezig zullen zijn.
Tabel 4.1:

Capaciteit afdelingen HvB Rotterdam.
capaciteit
volgens
beleidsplan

vleugel
inkomstvleugel
hulpverleningsvleugel
vormingsvleugel
restvleugel
totaal

capaciteitsbenutting
volgens uitgesproken
afdelingsvoorkeur*

n

%

n

%

81
57
96
95

25
17
29
29

69
36
142
.82

21
11
43
25

329

100

329

100

De aantallen gedetineerden die een voorkeur hebben voor een bepaalde vleugel zijn berekend
door de resultaten van de interviews (de procentuele verdeling) te koppelen aan de totale capaciteit van de inrichting in de nieuwe situatie.

In het beleidsplan wordt gesteld dat ongeveer 25% van de inrichtingsbevolking op de inkomstafdeling zal verblijven. Uit de registratieve resultaten blijkt
dat dit percentage rond de 20 zal liggen. Hierbij dient echter wel bedacht te
worden dat in het Rotterdamse beleidsplan uitgegaan wordt van een flexibele
verblijfsduur, die voor gedetineerden die geplaatst zullen gaan worden op de
hulpverleningsvleugel, kan oplopen tot 3 weken. Bij onze berekeningen daarentegen wordt in alle gevallen een verblijfsduur van 2 weken gehanteerd. Concluderend mag worden aangenomen dat de capaciteit van de inkomstvleugel
overeenstemt met de capaciteit die nodig is om de gedetineerden te plaatsen
die aan de in het beleidsplan gestelde criteria voldoen.
Voor de arbeids- of restvleugel wordt in het beleidsplan 29% van de capaciteit gereserveerd. Wordt gekeken naar de voorkeur van de geïnterviewden die
niet op de inkomstvleugel geplaatst zouden zijn, dan zal ongeveer 25% van de
totale bevolking voor plaatsing op deze vleugel in aanmerking komen. De belangstelling voor deze vleugel is daarmee kleiner dan de capaciteit zou toelaten. Uit een oogpunt van maximale capaciteitsbenutting behoeft dat geen
bezwaar te zijn. In het beleidsplan wordt er immers vanuit gegaan dat deze afdeling tevens fungeert als "wachtkamer" voor gedetineerden die op de hulpverlenings- of vormingsvleugel geplaatst wensen te worden, maar voor wie
nog geen plaats is.
Problemen lijken zich vooral voor te doen bij de bezetting van de A- en de
D-vleugel. De belangstelling van gedetineerden voor de A-vleugel (de vormingsvleugel) is zo groot, dat de beschikbare capaciteit onvoldoende is om
alle belangstellenden te kunnen plaatsen. (Het "overschot" op de A-vleugel
bedraagt ± 15% van de totale bevolking). De grote belangstelling voor de Avleugel blijkt gepaard te gaan met een geringe belangstelling voor de hulpverleningsvleugel: in het beleidsplan wordt voor de afdeling 17% van de capaciteit gereserveerd, uit de onderzoekgegevens blijkt dat slechts 11% van de
geïnterviewden voor plaatsing in aanmerking zou willen komen.
Gelet op de discrepanties tussen de voorgestelde capaciteitsverdeling en
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de volgens voorkeur van de gedetineerden verkregen capaciteitsverdeling, is
het relevant de voorkeur van de gedetineerden nader te analyseren. Daarbij
gaat de aandacht vooral uit naar de bij de verwachting achterblijvende belangstelling voor de hulpverleningsvleugel.
Verwacht zou mogen worden dat vooral onder die geïnterviewden van wie
verondersteld kan worden dat zij met psychosociale en/of verslavingsproblemen te kampen hebben, de belangstelling voor plaatsing op de voorgestelde
hulpverleningsvleugel groot zal zijn. Met andere woorden: verondersteld kan
worden dat er een samenhang bestaat tussen een uitgesproken voorkeur voor
de D-vleugel en factoren als:
- regelmatig druggebruik voorafgaande aan de detentie 7);
- deelname aan het CAD groepswerk;
- deelname aan het groepsmaatschappelijk werk van de ARV;
- eventueel aanwezige alcoholproblematiek;
- contact psychiater;
- contact psycholoog;
- contact met het maatschappelijk werk.
Slechts de twee factoren die in verband kunnen worden gebracht met drugverslaving (nl. regelmatig druggebruik vóór de detentie en deelname aan het
CAD-groepswerk), blijken met de keuze voor de D-vleugel samen te hangen
(zie tabel 4.2). Met andere factoren is geen duidelijke samenhang vastgesteld.
Tabel 4.2:

Kenmerken van gedetineerden met een voorkeur voor de D-vleugel of een andere inrichtingsvleugel.
% van de kandidaten voor
de D-vleugel

regelmatig druggebruik voor detentie
(eerdere) deelname CAD-groepswerk
totaal

84%
68%

(n=21)
(n =17)

100%

(n=25)

% van de kandidaten voor
andere vleugels
31 %
17%

(n = 45)
(n=25)

100% (n= 147)

Vooral het feit dat anderen dan drugverslaafden zo weinig belangstelling
hebben voor de D-vleugel, is opmerkelijk. Opmerkelijk, omdat anderzijds uit de
eerder gepresenteerde onderzoekresultaten is gebleken dat de belangstelling
van gedetineerden voor groepsgewijze hulpverleningsactiviteiten bijzonder
groot is. Een verklaring voor dit verschil in onderzoekresultaten is moeilijk te
geven. Een mogelijkheid is dat niet duidelijk is wat een hulpverleningsvleugel
te bieden kan hebben voor gedetineerden met psychosociale problemen. In
dat geval kan de voorkeur van de bedoelde groep gedetineerden voor plaatsing op de D-vleugel toenemen, naarmate het aldaar gevoerde regiem meer is
uitgekristalliseerd.
Een andere verklaring voor de geringe interesse is verder het stigmatiserende karakter dat het verblijf op een specifieke hulpverleningsafdeling in de
ogen van de betreffende gedetineerden kan hebben. Men erkent wel psychosociale problemen te hebben (gezien ook de grote belangstelling voor de ARVgroep), maar wil zichzelf nog niet als probleemgeval beschouwen.
De belangstelling van niet-drugverslaafden voor de D-vleugel is gering. Dat
geldt niet voor de categorie drugverslaafden. Voor hen zijn in het beleidsplan
op de toekomstige D-vleugel ruim 30 plaatsen ingeruimd (213 van de daar beschikbare capaciteit). Op grond van de onderzoekresultaten kan worden verwacht dat deze plaatsen ook zullen worden bezet.
Hoewel de D-vleugel blijkens de uitgesproken voorkeuren van de gedetineerden vooral een afdeling voor drugverslaafden zou worden, kiezen niet alle
regelmatige druggebruikers voor deze vleugel; 32% geeft de voorkeur aan de
7)

34

Als criterium voor regelmatig druggebruik is uitgegaan van het volgens eigen opgave op z'n
minst éénmaal per week gebruiken van harddrugs, al dan niet in combinatie met andere
middelen.

hulpverleningsvleugel, 41% aan de ontwikkelingsvleugel en 27% aan de
arbeids- of restvleugel. De volgende te stellen vraag is dan ook welke druggebruikers wel en welke niet voor de D-vleugel kiezen. Het blijkt, dat gebrek aan
motivatie om met het druggebruik te stoppen, onwil om aan het CAD-groepswerk deel te nemen en bezwaar tegen de verplicht te stellen urinecontrole
daarbij de belangrijkste factoren zijn.
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de geringe uitgesproken belangstelling voor de hulpverleningsvleugel een aantal oorzaken heeft. De
eerste is dat anderen dan drugverslaafde gedetineerden vrijwel allen een
andere vleugel prefereren. Daar komt bij dat van de categorie drugverslaafden
een deel om verschillende redenen een plaatsing op de D-vleugel eveneens
afwijst.

4.4

Activiteitenvoorkeur en vleugelkeuze
In de voorgaande paragrafen is afzonderlijk aandacht besteed aan de activiteitenvoorkeur van gedetineerden en hun vleugelkeuze. In hoofdstuk 1 (zie
paragraaf 1.1) is er op gewezen dat in het beleidsplan van het HvB Rotterdam
onder meer wordt uitgegaan van het zogenoemde uniformiteitsbeginsel. De
praktische betekenis hiervan is dat bepaalde activiteiten worden geconcentreerd op bepaalde vleugels. Met andere woorden, de verschillen tussen de
diverse vleugels komen tot uiting in de activiteiten waaraan de gedetineerden
per vleugel kunnen deelnemen en de functie die die activiteiten bij het bereiken van de afdelingsdoelstellingen vervullen.
Daarom is het relevant om in het kader van de toetsing van de uitgangspunten van het beleidsplan na te gaan in hoeverre de voorkeur van gedetineerden
voor plaatsing op een bepaalde vleugel met hun voorkeur voor deelname aan
activiteiten overeenstemt.
Daarbij is als volgt te werk gegaan. Op grond van de aard der activiteiten en
de plaats van de activiteiten in het beleidsplan is een indeling gemaakt in 3
categorieën, nl.:
1. hulpverleningsactiviteiten: groepsmaatschappelijk werk van de ARV en
CAD-gespreksgroepen;
2. vormings- en ontwikkelingsactiviteiten: zoals groepsonderwijs, muzische
vorming, kunstzinnige therapie, maatschappijleer en discussiegroepen;
3. overige activiteiten: zoals sport, sleutelen, individueel onderwijs, Krea,
Contactgroep Etnische Minderheden, yoga, koken, houtbewerken en
typeles.
De gedetineerden kunnen met behulp van deze driedeling in 5 categorieën
ondergebracht worden, namelijk:
1. gedetineerden die kiezen voor hulpverlenings-, vormings- en overige activiteiten;
2. gedetineerden die kiezen voor hulpverlenings- en overige activiteiten;
3. gedetineerden die kiezen voor vormingsactiviteiten en overige activiteiten;
4. gedetineerden die alleen aan overige activiteiten willen deelnemen; en
5. gedetineerden die aan geen enkele activiteit willen deelnemen.
Aan de hand van de opgegeven activiteitenvoorkeur kan nagegaan worden
tot welke categorie een gedetineerde behoort (tabel 4.3) 8).

8)

Evenals in paragraaf 4.2 zijn we ervan uitgegaan dat gedetineerden behalve aan de arbeid aan
ten hoogste drie andere gemeenschappelijke activiteiten zullen kunnen deelnemen.
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Tabel 4.3:

Keuzen van soort activiteit.

soort activiteit

keuze van
3 activiteiten

hulpverlening, vorming en (event.) andere* (categorie 1)
hulpverlening en (event.) andere' (categorie 2)
vorming en (event.) andere` (categorie 3)
alleen andere activiteiten (categorie 4)
geen activiteiten (categorie 5)

n

%

17
24
69
53
12

9.7
13.7
39.4
30.3
6.9

175 100

totaal

Er zijn slechts 7 gedetineerden die uitsluitend hulpverlenings- of vormingsactiviteiten prefereren; de anderen kiezen allen (tevens) activiteiten uit de categorie "overig".

Op grond van de uitgangspunten van het beleidsplan, zou men verwachten
dat
- de gedetineerden uit categorie 1 kiezen voor de ontwikkelings- of hulpverleningsvleugel (A- of D-vleugel);
- de gedetineerden uit categorie 2 kiezen voor de hulpverleningsvleugel (Dvleugel);
- de gedetineerden uit categorie 3 kiezen voor de ontwikkelingsvleugel (Avleugel); en dat
- de gedetineerden uit de categorieën 4 en 5 kiezen voor de arbeids- of restvleugel (C-vleugel).
In tabel 4.4 is de door de geïnterviewde gedetineerden uitgesproken vleugelvoorkeur gerelateerd aan de activiteiten die zij zeggen te prefereren.
Tabel 4.4:
soort
activiteit

Activiteitenvoorkeur en vleugelkeuze.
A-vleugel

vleugelkeuze
D-vleugel

C-vleugel

totaal

1
2
3
4 en 5

9
11
41
35

6
8
10
1

2
5
15
25

17
24
66
61

totaal

96

25

47

168

Het blijkt dat bij 89 van 168 gedetineerden 9) (dit is 53%) de vleugelkeuze in
overeenstemming is met de activiteitenvoorkeur. Twee punten vallen in tabel
4.4 in het bijzonder op. In de eerste plaats dat van de gedetineerden die belangstelling hebben voor hulpverleningsactiviteiten, slechts een minderheid
ook kiest voor de hulpverleningsvleugel (de D-vleugel). De meeste gedetineerden kiezen voor de vormingsvleugel (de A-vleugel). Dit is niet direct in strijd
met het beleidsplan (in het beleidsplan wordt ervan uitgegaan dat het
groepsmaatschappelijk werk (ARV) ook op de A-vleugel zal plaatsvinden),
maar roept wel vraagtekens op ten aanzien van de vleugelindeling. Vooral als
daarbij bedacht wordt dat van de gedetineerden die voor hulpverleningsactiviteiten en voor de D-vleugel kiezen, de meesten voor het CAD-groepswerk zouden kiezen. Dit bevestigt de al eerder getrokken conclusie dat voor de hulpverleningsvleugel vrijwel alleen onder verslaafden belangstelling bestaat.
In de tweede plaats valt op dat van de gedetineerden die zelf voor plaatsing
op de C-vleugel kiezen, een groot deel ook belangstelling blijkt te hebben voor
hulpverlenings- enlof vormingsactiviteiten. Er is dus een relatief omvangrijke
9)
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Namelijk: de gedetineerden uit categorie 1 die kiezen voor de A- of D-vleugel (9+6 = 15) + de gedetineerden uit catègorie 2 die kiezen voor de D-vleugel (8) + de gedetineerden uit categorie 3
die kiezen voor de A-vleugel (41) + de gedetineerden uit de categorie 4 of 5 die kiezen voor de Cvleugel (25).

groep die wel belangstelling heeft voor deelname aan vormings- en hulpverleningsactiviteiten, maar die niet kiest voor plaatsing op een speciale ontwikkelingsvleugel of hulpverleningsvleugel.
Slechts enkelen willen in het geheel niet aan activiteiten deelnemen en
eveneens slechts enkelen kiezen alleen activiteiten uit de categorie "overig".
De meerderheid van de geïnterviewde gedetineerden heeft wel degelijk belangstelling voor deelname aan hulpverlenings- en/of vormingsactiviteiten.

4.5

Conclusie
Ruim de helft van de geïnterviewde gedetineerden in het HvB te Rotterdam
zegt desgevraagd het activiteitenaanbod te beperkt te vinden. Nagegaan is
welke activiteiten men aan het bestaande aanbod toegevoegd zou willen zien.
Daarbij is onder meer gebruik gemaakt van een lijst met mogelijke activiteiten
waarop zowel "doe-activiteiten" als meer verbaal gerichte activiteiten voorkwamen. Van deze lijst werden door de gedetineerden vooral de "doe-activiteiten" zoals sleutelen aan motoren, yoga, koken en houtbewerken geprefereerd.
Daar komt bij dat de belangstelling voor in het beleidsplan van het HvB Rotterdam genoemde verbale activiteiten (sociale informatie, discussiegroepen
etc.) gering is. Geconcludeerd kan dan ook worden dat bij uitbreiding van het
activiteitenaanbod vooral het toevoegen van "doe-activiteiten" aan het programma tegemoet komt aan de door de gedetineerden uitgesproken behoefte.
Zoals in de inleiding van dit rapport is aangegeven, vormde de heringebruikname van het HvB aan de Bergstraat als organisatorisch onderdeel van het
bestaande HvB aan de Noordsingel te Rotterdam aanleiding om een gedifferentieerde regiemsopzet te ontwikkelen. De massaliteit van de zeer grote
nieuwe inrichting (±330 plaatsen) zou daarmee doorbroken kunnen worden.
Wat de wijze van differentiatie betreft, is in het "Beleidsplan Huis van Bewaring te Rotterdam" uitgegaan van het zg. uniformiteitsbeginsel. Voor de gedetineerden houdt dat in dat zij in principe geplaatst zullen worden op afdelingen met medegedetineerden met enigszins gelijke behoeften en noden. Aangenomen wordt dat deze afstemming op elkaar de leefconditie van het individu verbetert en bijdraagt tot een verbetering van het algemene leefklimaat
van de inrichting. De uitwerking van dit beginsel heeft geresulteerd in de
meergenoemde vierdeling van de inrichting: een inkomstafdeling (de Bvleugel), een ontwikkelingsafdeling (A-vleugel), een hulpverleningsafdeling (Dvleugel) en een arbeids- of restafdeling (C-vleugel).
In het onderzoek is aan de geïnterviewden gevraagd op welke vleugel zij geplaatst zouden willen worden. Uitgaande van de gegeven antwoorden kon
worden nagegaan hoe de uitgesproken voorkeur zich verhoudt tot de per afdeling beschikbare capaciteit. Daarbij kwam met betrekking tot twee van de
onderscheiden vleugels een discrepantie aan het licht:
- Ontwikkelingsafdeling (A-vleugel): de uit de interviewgegevens afgeleide
belangstelling voor de A-vleugel is veel groter dan de capaciteit die voor
deze vleugel beschikbaar is. Dit vloeit ondermeer voort uit het feit dat gedetineerden die belangstelling hebben voor hulpverleningsactiviteiten - en
met name voor het groepsmaatschappelijk werk van de ARV -, verhoudingsgewijs vaak voor deze vleugel zouden kiezen en niet voor de hulpverleningsvleugel. Een eventuele "overbezetting" van de A-vleugel zal voor
een gedeelte kunnen worden opgevangen door gedetineerden tijdelijk op
de C-vleugel te plaatsen. Men dient er echter op bedacht te zijn dat mede ten gevolge van de lange verblijfsduur van de gedetineerden (zie
hoofdstuk 2) - de doorstroming naar de A-vleugel kan gaan stagneren.
- Hulpverleningsafdeling (D-vleugel): de belangstelling voor plaatsing op de
D-vleugel blijft op grond van de interviewgegevens duidelijk achter bij de
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capaciteit die voor deze vleugel is gereserveerd. De hulpverleningsafdeling
is in de visie van het Rotterdamse HvB bestemd voor gedetineerden die de
inkomstperiode achter de rug hebben en die willen werken aan de oplossing van door hen ervaren psychosociale problemen. Problemen op het gebied van alcohol- en/of druggebruik zijn daarin begrepen. Daarnaar gevraagd blijkt dat vrijwel uitsluitend drugverslaafden plaatsing op de Dvleugel zouden ambiëren. De andere onderscheiden doelgroep ontbreekt
vrijwel geheel. Daar komt bij dat van de categorie drugverslaafden een aanzienlijk gedeelte om verschillende redenen een plaatsing op de hulpverleningsafdeling eveneens afwijst. Gebrek aan motivatie om met het druggebruik te stoppen, onwil om aan het CAD-groepswerk deel te nemen en bezwaar tegen de verplicht te stellen urinecontrole zijn daarbij de belangrijkste factoren.
De achterblijvende belangstelling voor de D-vleugel bij anderen dan verslaafden aan harddrugs is opvallend, omdat uit andere resultaten van het
onderzoek gebleken is dat zeer veel gedetineerden wel geïnteresseerd zijn
in een groepsgewijze hulpverleningsactiviteit (zoals het groepsmaatschappelijk werk van de ARV). Het is mogelijk dat deze discrepantie tussen activiteiten- en vleugelvoorkeur wordt veroorzaakt doordat onvoldoende duidelijk is wat een hulpverleningsvleugel feitelijk te bieden heeft voor gedetineerden met psychosociale problemen. Het is in dat geval niet ondenkbaar
dat, zodra het regiem op de D-vleugel is uitgekristalliseerd, de belangstelling van deze categorie gedetineerden alsnog wordt gewekt. Ook kan de
achterblijvende belangstelling voor de D-vleugel worden verklaard uit het
stigmatiserende karakter dat een verblijf aldaar in de ogen van de gedetineerden wellicht heeft.
Als ook in de praktijk mocht blijken dat bij anderen dan drugverslaafden
nauwelijks animo bestaat voor de D-vleugel, dan betekent dit voor het inrichtingsbeleid dat overwogen zou moeten worden de capaciteit van de
hulpverleningsvleugel terug te brengen. Daar voor deze afdeling al de
kleinste vleugel gekozen was, betekent dit dat het principe van de ruimtelijke scheiding van de afdelingen verlaten zou moeten worden. De hulpverleningsvleugel wordt dan een speciale drughulpverleningsvleugel. Een
voordeel van deze specialisering van de hulpverlening is dan eveneens dat
urinecontrole eenvoudiger als integraal onderdeel van het regiem op de Dvleugel is in te voeren.
De voorgestelde vleugelindeling in het HvB hangt nauw samen met het activiteitenprogramma waaraan men kan deelnemen. Om deze reden is de door
de gedetineerden uitgesproken afdelingsvoorkeur vergeleken met het door
hen gewenste activiteitenpakket. Daarbij vielen twee zaken op.
In de eerste plaats bleek dat een minderheid van de gedetineerden die belangstelling hebben voor hulpverleningsactiviteiten, ook kiest voor plaatsing
op de hulpverleningsvleugel. Op deze discrepantie tussen vleugelkeuze en
activiteitenvoorkeur is in het voorgaande al ingegaan.
In de tweede plaats valt op dat van de gedetineerden die zelf voor plaatsing
op de C-vleugel (de arbeids- of restvleugel) kiezen, slechts enkelen in het
geheel niet aan activiteiten deel willen nemen en eveneens slechts enkelen
alleen activiteiten uit de categorie "overig" kiezen.. De meerderheid heeft wel
degelijk belangstelling voor hulpverlenings- en/of vormingsactiviteiten.
In het beleidsplan van het HvB Rotterdam wordt de toekomstige C-vleugel
gekarakteriseerd als een moeilijke vleugel. Dit wordt onder meer in verband
gebracht met de ongemotiveerdheid van de gedetineerden die voor deze vleugel kiezen. Op grond van bovenstaande onderzoekresultaten moet deze vooronderstelling in twijfel getrokken worden: een keuze voor de C-vleugel wordt
kennelijk niet alleen bepaald door een gebrek aan belangstelling voor hulpverlening, vorming of ontwikkeling.
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Bijlage 1
Constructie van houdingsschalen t.o.v. bewaarders, arbeidsmedewerkers en het regiem in zijn totaliteit

1.

Algemeen

De items ten behoeve van de bovengenoemde drie attitudeschalen zijn ontleend aan het onderzoek Middellanggestraften (Zie: Linden, B. van der "Middellanggestraften". WODC; 's-Gravenhage, 1981. Bijlage 4.1 en 4.8.). Evenals
in die studie werden zij in het onderhavige onderzoek onderworpen aan een
stapsgewijze clusteranalyse. Deze analyse verloopt als volgt. Eerst worden de
productmomentcorrelaties tussen de schaalitems berekend. De twee hoogst
correlerende items vormen het startpaar voor de analyse.' Vervolgens wordt
het item met de hoogste somcorreltatie ten opzichte van deze items toegevoegd. Het cluster bevat daarmee drie items. De volgende stappen bestaan nu
steeds uit het toevoegen van items binnen het cluster. Het toevoegen wordt
stopgezet op het moment dat geen der resterende items een gemiddelde correlatie heeft ten opzichte van de items in het cluster, welke .20 of meer bedraagt. Voor ieder van de in de loop van de analysestappen ontstane clusters
wordt de betrouwbaarheidscoëfficiënt berekend met behulp van de KuderRichardson formule. Het cluster met de hoogste coëfficiënt, dat wil in dit geval zeggen met de hoogste interne consistentie, vormt de uiteindelijke schaal.
Deze schaal wordt vervolgens geconstrueerd door per respondent de scores
op de samenstellende items te sommerem. Hieronderzijn de drie uiteindelijke
schalen beschreven. Daarbij is ook de gemiddelde productmomentcorrelatie
vermeld tussen de afzonderlijke schaalitems en de resterende items in de
schaal.

2.

Houding ten opzichte van het bewarend personeel*

item

item-rest
correlatie

'De bewaarders zijn best te vertrouwen

.32

Bewaarders en gedetineerden kunnen openlijk tegen elkaar zeggen wat ze van elkaar
denken

.28

De bewaarders behandelen alle gedetineerden als gelijken

.29

Het lijkt wel alsof de bewaarders er alleen maar op uit zijn om je het leven zo zuur
mogelijk te maken

.32

De bewaarders zien veel door de vingers

.28

Als je als gedetineerde redelijk probeert te zijn tegenover bewaarders, dan wordt daar
misbruik van gemaakt

.34

De bewaarders behandelen gedetineerden als een nummer

.34

Als bewaarders vriendelijk tegen je zijn, dan zit er meestal iets achter

.34

- gemiddelde inter-item correlatie: .31
- betrouwbaarheidscoëfficiënt: .78
De uitspraken in de tabel werden aan de geïnterviewde voorgelegd met het verzoek schriftelijk
aan te geven in hoeverre hij het daarmee eens of oneens is. Daarbij kon worden gekozen uit 5
antwoordmogelijkheden variërend van helemaal mee eens tot helemaal oneens.
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3.

Houding ten opzichte van het arbeidspersoneel

item

item-rest
correlatie

De werkmeesters zijn best te vertrouwen

.39

Werkmeesters en gedetineerden kunnen openlijk tegen elkaar zeggen wat ze van
elkaar denken

.28

De werkmeesters behandelen alle gedetineerden als gelijken

.36

Het lijkt wel alsof de werkmeesters er alleen maar op uit zijn om je het leven zo zuur
mogelijk te maken

.46

De werkmeesters zien veel door de vingers

.21

Als je als gedetineerde redelijk probeert te zijn tegenover werkmeesters, dan wordt
daar misbruik van gemaakt

.38

De werkmeesters behandelen gedetineerden als een nummer

.40

Als werkmeesters vriendelijk tegen je zijn, dan zit er meestal iets achter

.39

- gemiddelde inter-item correlatie: .36
- betrouwbaarheidscoëfficiënt:.82

4.

Houding ten opzichte van, het regiem in zijn totaliteit

item
Je wordt hier menselijk behandeld

.37

Je heb hier voldoende bewegingsvrijheid

.40

Je hebt hier mogelijkheden genoeg om die dingen te doen waar je zin in hebt

.37

Je hebt hier het gevoel dat je je tijd nuttig doorbrengt

.32

Het personeel staat hier altijd open voor ideeën van de kant van gedetineerden

.40

- gemiddelde inter-item correlatie: .37
- betrouwbaarheidscoëfficiënt: .75
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item-rest
correlatie

Bijlage 2
Cumulatieve activiteitenvoorkeur*

Voorkeursplaats
1
Activiteiten
sport
sleutelen
individueel onderwijs
groepsonderwijs
krea
muzische vorming
ARV-groepswerk
contactgr. etn.minderh.
yoga
koken
CAD
houtbewerken
kunstzinnige therapie
maatschappij leer
typecursus
discussiegroep
spreekbeurten
meer mog. buitenlanders
krachtsport
sociale informatie
Individuele therapie
boetseren
stencillen
boekbinden
lassen

zwemmen
electronica
beroepsopleiding
meditatie
religieus onderwijs
muziekmaken
resocialisatie progr.
biljarten
denksport
tafelvoetbal
kaarten
conditietraining
klassieke muziek

2

n

%

44
15
10
6
7
5
10
5
8
5
10
5
2
5
7
2
1
3
5
0
1
0

27
9.2
6.1
3.7
4.3
3.1
6.1
3.1
4.9
3.1
6.1
3.1
1.2
3.1
4.3
1.2
.6
1.8
31
0
.6
0
0
0
0
0
.6
0
0
.6
.6
0
.6
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

n

69
31
17
13
18
19
15
14
13
14
17
13
8
10
8
7
5
4
6
2
4
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
2
0
0
0
1 .
1

3

4

%

n

%

42.3
19
10.4
8
11
11.6
9.2
8.6
8
8.6
10.4
8
5
6.1
4.9
4.3
3.1
2.4
3.6
1.2
2.4
.6
0
0
0
.6
.6
.6
0
.6
.6
0
1.2
0
0
0
.6
.6

86
42
29
29
24
26
23
18
25
19
21
20
14
13
12
10
8
8
7
6
5
1
2
0
0
2
1
1
1
1
2
0
2
3
3
1
1
2

52.8
25.8
17.8
17.8
14.7
15.9
14.1
11
15.3
11.7
12.8
12.3
8.6
8
7.4
6.1
4.9
4.9
4.2
3.6
3
.6
1.2
0
0
1.2
.6
.6
.6
.6
1.2
0
1.2
1.8
1.8
.6
.6
1.2

n.
101
53
42
42
38
35
27
26
31
22
25
26
20
19
18
13
11
10
7
7
6
3
2
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2
3
3
1
1
2

5
%
68.1
31.9
29.8
29.8
23.3
21.4
16.6
16
19
13.5
15.3
16
12.3
11.6
11
8
6.7
6.1
4.2
4.2
3.6
1.8
1.2
1.2
.6
1.2
.6
1.2
.6
.6
1.2
1.2
1.2
1.8
1.8
.6
.6
1.2

n

%

116
57
56
52
49
46
35
35
32
30
29
28
25
23
19
16
15
12
9
9
8
4
3
3
2
2
•2
2
1
1
2
2
2
3
3
1
2
2

71.2
35
34.4
31.9
30.1
28.2
21.5
21.5
19.6
18.4
17.8
17.2
19.3
14.1
11.6
9.9
9.2
7.4
5.5
5.5
4.8
2.4
1.8
1.8
1.2
1.2
1.2
1.2
.6
.6
1.2
1.2
1.2
1.8
1.8
.6
1.2
1.2

Bij elke voorkeursplaats is het aantal maal dat de activiteit op de voorgaande plaats genoemd is,
opgeteld.
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Bijlage 3
Aan de geïnterviewde gedetineerden gepresenteerde
karakteristiek van de onderscheiden regiemsvleugels

1

A-vleugel:

Op deze vleugel zullen gedetineerden worden geplaatst die zich vooral
bezig willen houden met onderwijs, kursussen en activiteiten als kunstzinnige
therapie, muzische vorming, Krea-groepen, enz.
Ook blijft de mogelijkheid bestaan om aan sport en arbeid mee te doen. De
nadruk op deze vleugel zal dus liggen op het leren van dingen waar je na de
detentie iets mee kunt doen.

11

D-vleugel:

Hiervoor komen mensen in aanmerking die willen werken aan de oplossing
van problemen die ze hebben. Dit kunnen problemen zijn met drugs of alcohol,
maar ook allerlei andere problemen. Het leven op deze vleugel gebeurt in
groepen, die bestaan uit mensen met gelijksoortige problemen.
Zaken als sport en arbeid blijven ook op deze vleugel mogelijk. Daarnaast
vindt er voor mensen die een drug- of alcoholprobleem hebben regelmatig een
urinecontrole plaats. Als daaruit blijkt dat mensen toch gebruikt hebben dan
worden ze onmiddellijk overgeplaatst naar een andere vleugel.

111

C-vleugel:

Deze vleugel is bestemd voor mensen die geen zin hebben in een van de
andere vleugels. Hele of halve dagen werken maakt een belangrijk deel uit van
de weekindeling.
Daarnaast zijn er ook nog mogelijkheden om aan recreatieve activiteiten
deel te nemen, of gewoon niets doen. Sport blijft ook op deze vleugel bestaan.
Deze vleugel is ook een soort wachtkamer, waar mensen komen als er nog
geen plaats is op een andere vleugel.
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