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1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
 
In het kader van de evaluatie van de wet op de noodvoorzieningen, die op 8 maart 2001 in werking trad 
om grote aantallen zogeheten ‘bolletjesslikkers’ en andere drugskoeriers te kunnen opvangen, is door het 
Ministerie van Justitie aan het onderzoeksbureau ES&E te Den Haag opdracht gegeven, om een 
onderzoek te doen naar de omstandigheden waaronder de gedetineerden in de noodvoorzieningen 
verblijven. Een onderdeel van dit onderzoek bestaat uit de afname van de Detentieklimaatschalen (DKS). 
Dit is een door de afdeling Informatieanalyse en Documentatie (ID) van de Dienst Justitiële Inrichtingen  
(DJI) ontwikkeld instrument, dat kan worden ingezet in het kader van belevingsonderzoek van mensen 
die in detentie verblijven. ES&E heeft de data in het kader van de DKS verzameld en ingevoerd. De 
afdeling ID heeft zorggedragen voor de analyse en rapportage. 
 
1.2 Vraagstelling 
 
Middels de DKS willen we proberen een antwoord te vinden op de volgende twee vragen: 
  
1. Hoe beleven gedetineerden in de verschillende noodvoorzieningen hun detentie? 
2. Verschilt deze beleving wezenlijk van de beleving van de detentie door gedetineerden in reguliere 

Huizen van Bewaring?  
 
1.3 De Detentieklimaatschalen 
 
Om het klimaat te kunnen meten in penitentiaire inrichtingen in Nederland, is de afdeling 
Informatieanalyse en Documentatie van DJI in 1990 begonnen met de ontwikkeling van de Detentiekli-
maatschaal (DKS). Hoe beleeft een gedetineerde zijn detentie? Nadat de DKS gevalideerd is, is het als 
onderzoeksinstrument in de afgelopen jaren in meer dan de helft van alle inrichtingen afgenomen. 
Hieronder zijn (half)open inrichtingen, huizen van bewaring en gevangenissen. 
 
De DKS bestaat uit een vragenlijst met 54 uitspraken, waarbij de respondenten moeten aangeven op een 
5-puntsschaal hoe vaak, of hoe weinig het onderwerp waarop de uitspraak betrekking heeft voorkomt. 
De antwoordcategorieën zijn: nooit – zelden - af en toe - vaak - altijd.  
De antwoorden van vragen die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp (de ‘schaal’) worden tezamen 
genomen. Met deze antwoorden berekenen we een gemiddelde score op de betreffende schaal: de 
'schaalscore'. Aangezien de onderwerpen waarover vragen gesteld worden zo gekozen zijn dat zij het 
gehele inrichtingsklimaat beslaan, vormen de scores op alle schalen tezamen een beeld van het gehele 
leefklimaat in de inrichting. In de volgende paragraaf wordt inhoudelijk dieper ingegaan op de 
verschillende detentieklimaatschalen.  
 
1.4 De verschillende schalen van de DKS 
 
Structuur  
Hierbij wordt gekeken naar de helderheid van de regelgeving in de inrichting. Gedetineerden moeten 
idealiter op de hoogte zijn van de huisregels en dagelijks meemaken dat het personeel die regels op 
consequente wijze hanteert.  
De vragen die gesteld worden bij deze schaal zijn o.a.: Vinden gedetineerden de regels verwarrend? 
Bestaat er voor hen duidelijkheid bij overtreding van de regels? Vinden zij dat hun verteld wordt wat hun 
rechten zijn? Hebben zij het gevoel dat er geluisterd wordt naar hun klachten? 
Bij een lage score (negatief) op de schaal 'Structuur' hebben gedetineerden het idee dat hen weinig 
structuur wordt geboden: er is dan veel onduidelijkheid. Bij een hoge score (positief) op de schaal 
hebben gedetineerden het idee dat er wel duidelijkheid wordt geboden. 
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Omgang gedetineerden onderling  
Hierbij wordt gekeken naar de emotionele en persoonlijke contacten tussen gedetineerden onderling.  
Kunnen gedetineerden onderling praten over hoe men zich voelt? Luisteren gedetineerden naar elkaar? 
Houdt men rekening met elkaars stemmingen? Worden nieuwe gedetineerden snel in de groep 
opgenomen?  
Bij een lage score op de schaal 'Omgang gedetineerden onderling' hebben gedetineerden het idee dat zij 
nauwelijks of geen goede contacten hebben met hun medegedetineerden. Bij een hoge score hebben 
gedetineerden het idee dat zij goede contacten hebben met medegedetineerden.  
 
Omgang gedetineerden en bewaarders (piw-ers)  
Hierbij wordt gekeken naar de persoonlijk gerichte contacten die piw-ers (penitentiair 
inrichtingswerkers, i.e. bewaarders) met gedetineerden hebben.  
Vangen piw-ers gedetineerden op die in de put zitten? Doen piw-ers mee met activiteiten van gedetineer-
den? Tonen piw-ers echte belangstelling? Zijn piw-ers (on)vriendelijk tegen gedetineerden? Zijn piw-ers 
menselijk in de omgang? Helpen piw-ers gedetineerden met praktische problemen? 
Bij een lage score op de schaal 'Omgang gedetineerden en piw-ers', hebben gedetineerden het idee dat zij 
nauwelijks steun krijgen van de piw-ers. Bij een hoge score hebben gedetineerden het idee dat zij veel 
steun krijgen van piw-ers.  
 
Activiteiten 
Hierbij wordt gekeken naar de tijdsbesteding van gedetineerden.  
Spreken de activiteiten die zij doen hen aan? Is het werk zinvol? Leren gedetineerden iets nuttigs? 
Kunnen gedetineerden voldoende aan sport doen? Is men tevreden over het dag- en avondprogramma?  
Bij een lage score op de schaal 'Activiteiten' hebben gedetineerden het idee dat de tijdsbesteding eentonig 
en vervelend is. Bij een hoge score hebben gedetineerden het idee dat de tijdsbesteding hen aanspreekt 
en activerend is. 
 
Hulpverlening   
Hierbij wordt gekeken naar de waardering die gedetineerden hebben voor de hulpverlenende instanties 
binnen de inrichting.  
Hebben gedetineerden iets aan de hulp van de geestelijke verzorging of het maatschappelijk werk? Kan 
een gesprek met deze hulpverleners snel worden geregeld? Wordt de mogelijkheid geboden onderwijs te 
volgen? 
Bij een lage score op de schaal 'Hulpverlening' hebben gedetineerden het idee dat ze aan de hulpverle -
ning in de inrichting weinig hebben. Bij een hoge score hebben gedetineerden het idee dat de 
hulpverlening daadwerkelijk iets voor hen kan doen. 
 
Veiligheid 
Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin gedetineerden last hebben van agressie en intimidatie, 
alsmede of er spullen gestolen worden.  
Worden zwakke gedetineerden uitgebuit, bedreigd door medegedetineerden, bedreigd in de 
doucheruimte of seksueel lastig gevallen? Worden er spullen gejat? Hoe kijkt men tegen bewaarders 
aan? 
Bij een lage score op de schaal 'Veiligheid' hebben gedetineerden gevoelens van onveiligheid in de 
inrichting. Bij een hoge score op de schaal 'Veiligheid' hebben gedetineerden het idee dat zij zich veilig 
(kunnen) voelen. 
 
Autonomie  
Hierbij wordt gekeken naar het gevoel van zelfstandigheid van de gedetineerden.  
Heeft men tijd en ruimte voor zichzelf? In welke mate is het mogelijk om zelfstandig besluiten te 
nemen? Voelen gedetineerden zich behandeld als een kind? Kunnen zij zich desgewenst onttrekken aan 
groepsprocessen? Wordt er op cel teveel naar binnen gekeken? 
Bij een lage score op de schaal 'Autonomie' hebben gedetineerden het idee dat zij voortdurend geleefd 
worden. Bij een hoge score hebben gedetineerden het idee, dat zij voldoende tijd en ruimte voor zichzelf 
hebben. 
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Voorzieningen   
Hierbij wordt gekeken naar de waardering van de praktische gang van zaken in de inrichting is. Het gaat 
daarbij om onderwerpen waarmee de gedetineerden (bijna) dagelijks te maken hebben.  
Is er geluidsoverlast op de afdeling? Is men precies bij het hanteren van de bezoektijd? Is er voor 
gedetineerden ook gelegenheid om zelf wat te koken? Is de verkoop in de winkel goed geregeld? Moet je 
lang wachten voordat iets gerepareerd wordt? Is het schoon in de inrichting? 
Bij een lage score op de schaal 'Voorzieningen' hebben gedetineerden het idee dat de getroffen 
voorzieningen beter kunnen. Bij een hoge score hebben de gedetineerden het idee dat de voorzieningen 
goed zijn. 
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2 Onderzoek en rapportage 
 
2.1 Uitvoering   
 
De DKS is in juli 2002 afgenomen in de vier verschillende noodvoorzieningen: Roermond, Amsterdam, 
Zeist en Bloemendaal. We stellen een minimale respons van 50% per inrichting als eis. In onderstaande 
tabel is zichtbaar, dat dit voor alle inrichtingen ruim is gehaald. Wellicht valt de respons ten opzichte van 
de werkelijke bezetting iets lager uit. Een aantal mensen is namelijk niet in staat geweest om de 
vragenlijst in te vullen, omdat ze bijvoorbeeld ter zitting moesten verschijnen en dus niet aanwezig 
waren.  
 
Tabel 1. Respons DKS Noodvoorzieningen 
 

NOODVOORZIENINGEN Bezetting* Respons  Percentage 

Roermond 140 120   86% 

Amsterdam 160 106 66% 

Zeist 172 152 88% 

Bloemendaal 34 29 85% 

    

Totaal 506 407 80% 

 
*De mensen die de mogelijkheid hadden om de vragenlijst in te vullen.      
 
2.2 Betrouwbaarheid en geldigheid. 
 
De DKS is ontwikkeld om de beleving van gedetineerden in het reguliere gevangeniswezen te meten. Dit 
maakt het instrument niet per definitie geschikt voor gebruik in de noodvoorzieningen. Deze 
voorzieningen kennen immers een andere wetgeving, die uitgaat van bijvoorbeeld een  ander, meer sober 
voorzieningenniveau. Het instrument is niet volledig toepasbaar op de gedetineerden uit de 
noodvoorzieningen. Omdat dit echter het enig beschikbare instrument is waarmee in ieder geval een 
indicatie kan worden gegeven omtrent de leefomstandigheden van deze gedetineerden, is de DKS toch 
ingezet. Om volstrekt valide uitspraken te kunnen doen omtrent de beleving van het verblijf in de 
noodvoorzieningen zou een geheel eigen instrument moeten worden ontwikkeld. Daartoe ontbrak de  
gelegenheid. Het gebruik van de DKS lag daarom voor de hand en bood bovendien het voordeel van het 
enigermate kunnen vergelijken. 
 
Er is een aantal zaken die de betrouwbaarheid en validiteit mogelijk hebben beïnvloed. In totaal bevatten 
drie van de acht schalen vragen, die in principe niet van toepassing zijn op de gedetineerden in de 
noodvoorzieningen. Dit zijn de schalen ‘Activiteiten’, ‘Hulpverlening’ en ‘Voorzieningen’. De vraag is 
natuurlijk in hoeverre het voorkomen van vragen die gedetineerden niet in staat zijn te beantwoorden, 
van invloed is op de beantwoording van de vragenlijst in zijn geheel. Verder is een lage score op deze 
schalen een logisch gevolg. Een vraag als ‘De arbeid is hier zinvol voor gedetineerden’ die hoort bij de 
schaal ‘Activiteiten’ zal vrijwel altijd het antwoord ‘nooit’ opleveren, aangezien er geen arbeid is in de 
noodvoorzieningen. Overigens heeft niet iedereen hier ‘nooit’ ingevuld. Enkele gedetineerden vervullen 
wel werkzaamheden. Twee vrouwelijke gedetineerden in Bloemendaal doen bijvoorbeeld 
schoonmaakwerkzaamheden. 
 
Een ander punt is dat het in het reguliere gevangeniswezen niet normaal is, dat meerdere mensen één cel 
delen. In het reguliere gevangeniswezen is men ingesloten als men de vragenlijst krijgt en men vult dus 
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de lijst in zonder beïnvloeding door anderen. In de noodvoorzieningen is het juist normaal dat meerdere 
mensen  een cel delen. In Zeist zitten op het moment van verspreiden van de lijsten zelfs vier vrouwen 
op één cel. Daarnaast stonden ook de celdeuren hier open. Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot 
overleg van de vrouwen bij het invullen van de vragenlijst. Een aantal van deze vragenlijsten zijn zelfs 
100% gelijk ingevuld. In deze gevallen hebben wij gemeend slechts één van die overeenkomende lijsten 
in het onderzoek te moeten opnemen. Uiteindelijk zijn 13 vragenlijsten uit het bestand gehaald. Het is 
echter waarschijnlijk dat er veel meer vragenlijsten in het bestand zijn opgenomen, waarbij sprake is van 
overleg en wederzijdse beïnvloeding. 
 
De betrouwbaarheidsanalyses  die zijn uitgevoerd (hoe vrij zijn de metingen van ‘toevalsfouten’?) voor 
de vier noodvoorzieningen geven aan, dat de resultaten niet overal even betrouwbaar zijn (zie tabel 7 op 
pagina dks-12). In het algemeen kunnen we stellen, dat op inrichtingsniveau de DKS in Roermond, 
Amsterdam en Zeist over het algemeen tot betrouwbare resultaten heeft geleid, al zijn er een paar 
schalen, waar de gewenste 0,50 alpha (net) niet wordt gehaald. Eén schaal is in de meeste gevallen niet 
voldoende betrouwbaar en dat is de schaal ‘Autonomie’. Hier moet dus bij het lezen van de 
vergelijkingsanalyses rekening mee worden houden. Voor Bloemendaal geldt, dat we met een heel 
kleine groep gedetineerden te maken hebben (29). De betrouwbaarheid is in een meerderheid van de 
schalen onder de maat. Om deze reden is besloten de schaalscores van Bloemendaal wel te vermelden, 
maar Bloemendaal verder niet in de vergelijkingen tussen de verschillende inrichtingen op te nemen. In 
tabel 7 staan de alpha’s voor de samengenomen noodvoorzieningen dan ook exclusief Bloemendaal 
vermeld. Deze alpha’s zien er overigens beter uit. Zelfs de schaal ‘Autonomie’ komt op bijna 0,50 uit. 
 
Verder is bekeken hoe valide de resultaten zijn. Meet de DKS wel de kenmerken die ze beoogt te meten? 
Ook hierbij geldt dat Roermond, Amsterdam en Zeist het best presteren. Voor Bloemendaal zijn ook op 
het gebied van de geldigheid de uitkomsten minder positief. Bloemendaal wordt hier verder buiten 
beschouwing gelaten. Een paar schalen kunnen we als de echt zwakkere broeders benoemen (de helft of 
meer van de vragen binnen een schaal scoort niet goed): ‘Activiteiten’ (in Amsterdam en Zeist), 
‘Autonomie’ (Zeist) en ‘Voorzieningen’ (Zeist). We vergelijken de inrichtingen desalniettemin toch, om 
in ieder geval enige indicatie te geven van de verschillende beleving van gedetineerden van de detentie. 
De drie samengenomen noodvoorzieningen doen op het gebied van de validiteit overigens niet heel erg 
onder voor de Huizen van Bewaring. 
 
We moeten bij deze korte toelichting op betrouwbaarheid en geldigheid ook aangeven, dat de DKS vanaf 
eind 2001 een aantal wijzigingen heeft doorgemaakt, omdat ons bekend was geworden dat niet alle 
schalen altijd even goed werkten. Voor het onderzoek in de noodvoorzieningen is de ‘oude’ DKS 
ingezet, omdat er dan in ieder geval een vergelijking kon plaatsvinden met een groot aantal Huizen van 
Bewaring. 
 
2.3 Rapportage 
 
De rapportage bestaat voor het grootste gedeelte uit een annex met de schaalscores voor de DKS en een 
overzicht van de antwoorden gegeven op de vragen per inrichting. Voor de schaalscores geldt het 
volgende: een schaalscore wordt geconstrueerd in drie stappen: allereerst worden de vragen zodanig 
gecodeerd dat zij 'dezelfde kant op wijzen': van negatief naar positief. Dit impliceert dus, dat de 
antwoorden van de negatief gestelde vragen moeten worden omgezet. Daarna worden de scores op de 
afzonderlijke vragen bij elkaar op geteld. Vervolgens worden zij weer door het aantal vragen van de 
schaal gedeeld. Zo ontstaat er per schaal een score die loopt van 1 tot en met 5. Hoe hoger de score des te 
positiever is het oordeel over de betreffende schaal; hoe lager de score des te negatiever het oordeel over 
de betreffende schaal.   
 
Bij de interpretatie van de schaalscores moet men zich wel realiseren dat de scores op de afzonderlijke 
schalen niet met elkaar vergeleken kunnen worden. De schalen zijn immers zo gekozen dat zij 
onafhankelijk van elkaar zijn (elkaar in betekenis zo weinig mogelijk overlappen), m.a.w. bij een 
vergelijking van de schalen zou je appels met peren vergelijken. Een score van 2,5 op de ene schaal is 
dus niet perse gelijk aan een score van 2,5 op een andere schaal. 
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Er kan wel een vergelijking worden gemaakt binnen elke schaal, door de scores te bekijken aan de hand 
van een 'achtergrondgegeven' (kenmerk van een groep van respondenten). Zo'n 'achtergrondgegeven' is 
bijv. de afdelingen waar gedetineerden verblijven.  
Indien er aan de hand van een achtergrondgegeven verschillen worden waargenomen bij de gemiddelde 
scores op de schalen, wordt bij de verdere bewerking altijd nader onderzocht of de waargenomen 
verschillen ook 'belangrijke' verschillen zijn (statistisch significant, hier verder te noemen: 'significant'). 
Dat wil zeggen dat als er een verschil in gemiddelde score wordt gevonden, dit niet door toevallige 
omstandigheden (zoals meetfouten, externe oorzaken) wordt veroorzaakt, maar moet worden gezien als 
uitvloeisel van systematische verschillen tussen de groepen. Indien er significante verschillen tussen 
groepen bestaan wordt dit in de grafiek met cirkeldiagrammen aangegeven. Zoals gebruikelijk in sociaal 
wetenschappelijk onderzoek wordt het significantieniveau op 5% gesteld. 
Bij het bekijken van de scores op schalen is niet alleen aandacht besteed aan de schalen die significante 
verschillen vertonen, maar eventueel ook aan gelijke uitkomsten. De bevinding dat er namelijk geen 
verschil te constateren is in score bij een schaal kan immers evenveel waarde hebben als een wel 
aangetroffen verschil. Indien de middelen (budgetten, personeel) gelijk verdeeld worden over de afdelin-
gen dan hoeft men immers geen verschil in score te verwachten. Dit wordt pas anders als het beleid van 
de inrichting er op gericht is de middelen anders te verdelen over de afdelingen. In bepaalde schalen zal 
dan deze keuze terug te vinden moeten zijn in een verschil in de gemiddelde schaalscore per afdeling. 
 
2.4 Het lezen van de tabellen en grafieken 
 
De rapportage bestaat voor het grootste gedeelte uit tabellen en grafieken, die onmiddellijk achter deze 
tekst zijn opgenomen. De paginanummers van dit gedeelte krijgen het voorvoegsel dks-. Er is  een 
totaaloverzicht met de schaalscores van alle noodvoorzieningen in een tabel en een grafiek (pagina 
dks-1). In de tabel staan per noodvoorziening en per schaal een drietal kengetallen: 
• gem.  = de gemiddelde schaalscore;  
• aant. resp. = het aantal respondenten waarmee de gemiddelde schaalscore is berekend; en  
• st. dev. = de standaarddeviatie, een maat voor de afwijking ten opzichte van het gemiddelde: 

hoe hoger deze maat, hoe meer gespreid de respondenten op de vragen bij de betreffende schaal 
hebben geantwoord. 

In de grafiek zijn de gemiddelde schaalscores uit voornoemde tabel in de vorm van een staafdiagram 
weergegeven. 
 
Vervolgens komen de vergelijkingen tussen de schaalscores aan bod. Er is een aantal vergelijkingen 
gemaakt op basis van verschillende achtergrondgegevens:  
• vergelijkingen van schaalscores van de verschillende noodvoorzieningen (pagina dks-2 tot en met 

dks-7); 
• vergelijkingen van schaalscores van de samengenomen noodvoorzieningen met die van de 

samengenomen Huizen van Bewaring waar tussen 1995 en 2000 dezelfde DKS-vragenlijst is 
afgenomen (pagina dks-8 en dks-9); en  

• vergelijking van de schaalscores van de noodvoorziening in Roermond met de schaalscores van 
het reguliere Huis van Bewaring in Roermond, zoals vastgesteld in 1999 (pagina dks-10 en dks-
11). 

De meeste vergelijkingen bestaan uit een tabel en twee soorten grafieken. In de tabel en de eerste 
grafiek zijn de gegevens gepresenteerd zoals eerder is beschreven voor het totaaloverzicht van alle 
noodvoorzieningen. De grafiek die hierop volgt, bestaat uit een reeks cirkeldiagrammen. Ieder 
cirkeldiagram staat voor een schaal. Binnen het cirkeldiagram zijn twee groepen aangegeven, die met 
elkaar vergeleken zijn. In de kleine cirkeldiagrammen rechts bovenaan is zichtbaar welke inrichting 
door welke kleur vertegenwoordigd is. Hoe hoger de score van de één ten opzichte van de ander, hoe 
groter het bijbehorende part in de cirkel. De inrichting met de hoogste score kleurt dus meer dan de 
helft van de cirkel.  
Onder het cirkeldiagram staat de waarde van de significantie, die hoort bij de gevonden schaalscores 
in het cirkeldiagram. Zoals al eerder is beschreven, wil een verschil niet altijd zeggen, dat er sprake is 
van een wérkelijk belangrijk, significant verschil. Het verschil is mogelijk het gevolg van toevallige 
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omstandigheden. Om dit onderscheid goed zichtbaar te maken, zijn de cirkeldiagrammen behorende 
bij schaalscores die werkelijk significant verschillen, donker gekleurd (zie wederom de 
cirkeldiagrammen rechts bovenaan). Wanneer de significantie lager is dan 0,05, spreken we als gezegd 
van een significant verschil. 
 
Op pagina dks-12 staat ook nog een tabel met hierin de gegevens van een betrouwbaarheidsanalyse die 
is uitgevoerd. Per schaal en per noodvoorziening zien we een alpha-score. We meten hiermee of het 
onderzoek bij herhaalde metingen onder dezelfde omstandigheden, gelijke resultaten geeft of dat de nu 
gevonden resultaten door toevallige omstandigheden zijn beïnvloed. De score dient zoals gezegd hoger 
te zijn dan 0,50. De alpha-scores staan ook vermeld voor de samengenomen noodvoorzieningen min 
Bloemendaal, voor de samengenomen Huizen van Bewaring en voor het Huis van Bewaring te 
Roermond in 1999. Naast deze betrouwbaarheidsanalyse is er ook een analyse op validiteit gedaan. 
Deze twee soorten analyses zijn in paragraaf 2.2 reeds besproken.   
 
Vanaf pagina dks-13 is er een overzicht van de antwoorden die zijn gegeven per inrichting en per 
vraag. In deze ruwe tabellen worden de percentages van de gegeven antwoorden in drie soorten 
weergegeven:  
• De percentages van alle antwoordcategorieën. Dit is ínclusief het percentage van ontbrekende 

antwoorden van gedetineerden die niets (geldigs) hebben ingevuld (dit zijn de zogenaamde 
‘missing’ antwoorden). 

• De valide percentages. Hierbij is geen rekening gehouden met gedetineerden die een vraag niet 
hebben ingevuld. Deze percentages worden gebruikt in de grafieken met de antwoordcategorieën 
per vraag en bij het bepalen van significante verschillen. 

• De cumulatieve percentages. Dit zijn weer de valide percentages, maar nu met per 
antwoordcategorie het (de) percentage(s) van de voorafgaande antwoordcategorieën erbij 
opgeteld. De antwoordcategorie ‘altijd’ heeft hier dus nooit minder dan 100%. 
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3 Schaalscores 
 
De tabellen en grafieken vanaf pagina dks-1 geven de schaalscores van de DKS weer. Op pagina dks-1 
staan de verschillende scores per noodvoorziening. Hier staat dus ook nog Bloemendaal bij. De volgende 
tabellen vergelijken de noodvoorzieningen onderling ook op significantie van de gevonden verschillen 
(zijn de gevonden verschillen werkelijk belangrijk?): Roermond en Amsterdam (dks-2 en dks-3), 
Roermond en Zeist (dks-4 en dks-5) en Amsterdam en Zeist (dks-6 en dks-7). De samengenomen 
noodvoorzieningen zijn vergeleken met de samengenomen Huizen van Bewaring, die vanaf 1995 tot en 
met 2000 dezelfde DKS-vragenlijst hebben uitgevoerd (dks-8 en dks-9). Tenslotte is de noodvoorziening 
in Roermond vergeleken met de schaalscores van de DKS zoals gemeten in het reguliere Huis van 
Bewaring in Roermond in 1999 (dks-10 en dks-11).    
 
Wanneer we naar de resultaten kijken van de verschillende noodvoorzieningen die we hebben 
vergeleken, dan zien we dat er tussen de vier inrichtingen onderling duidelijke verschillen zijn (zie 
hieronder Tabel 2: Schaalscores DKS Noodvoorzieningen). In grafiek 2a (pagina dks-3) tot en met 4a 
(pagina dks-7) is zichtbaar gemaakt of deze verschillen ook werkelijk significant zijn. We kunnen 
stellen, dat de noodvoorziening in Amsterdam over het algemeen het hoogst scoort en die in Zeist het 
laagst. Roermond zit hier tussenin. Maar zijn deze verschillen ook significant? Uit de cirkeldiagrammen 
op pagina dks-3 blijkt dat Amsterdam significant hoger scoort dan Roermond op de schalen 
‘Structuur’, ‘Omgang gedetineerden’. ‘Omgang bewaarders’ en ‘Voorzieningen’. Amsterdam scoort 
in vergelijking met Zeist (pagina dks-7) zelfs op bijna alle schalen significant hoger. Alleen op de 
schaal ‘Veiligheid’ is het verschil niet significant. Pagina dks-5 toont dat Roermond significant hoger 
scoort dan Zeist op de schalen ‘Activiteiten’, ‘Hulpverlening’, ‘Autonomie’ en ‘Voorzieningen’. 

 
Tabel 2. Schaalscores DKS Noodvoorzieningen 
 

Schaal Roermond Amsterdam Zeist Bloemendaal Totaal 

Structuur 1,89 2,17 1,78 2,59 1,97 

Omgang gedetineerden 3,29 3,52 3,25 3,22 3,33 

Omgang bewaarders 2,34 2,60 2,22 2,50 2,37 

Activiteiten 1,54 1,65 1,33 2,04 1,53 

Hulpverlening 1,67 1,76 1,39 2,58 1,63 

Veiligheid 3,86 4,07 3,89 4,00 3,93 

Autonomie 2,48 2,48 1,84 2,62 2,25 

Voorzieningen 2,26 2,55 2,04 3,18 2,30 

 
Het is natuurlijk uitermate interessant om te zien, in hoeverre de noodvoorzieningen afwijken van 
reguliere Huizen van Bewaring waar dezelfde DKS van 1995 tot en met 2000 is uitgevoerd (zie 
hieronder Tabel 3: Schaalscores DKS Noodvoorzieningen en Huizen van Bewaring). De cijfers op 
pagina dks-8 en dks-9 tonen ruime verschillen op de meeste schalen. Er is slechts één schaal waar 
geen significant verschil is geconstateerd. Dat is de schaal ‘Omgang gedetineerden’. De gedetineerden 
uit de noodvoorzieningen scoren hier zelfs iets hoger dan de gedetineerden uit de Huizen van Bewaring. 
Het verschil op de schaal ‘Veiligheid’ is niet zeer groot (0,15), maar toch significant. Het verschil op de 
andere schalen is echter groot tot zeer groot. 
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Tabel 3. Schaalscores DKS Noodvoorzieningen en Huizen van Bewaring 
 

Schaal Noodvoorzieningen (excl. 
Bloemendaal) 

HvB 1995-2000 

Structuur 1,93 3,10 

Omgang gedetineerden 3,34 3,29 

Omgang bewaarders 2,36 3,04 

Activiteiten 1,49 2,32 

Hulpverlening 1,58 2,86 

Veiligheid 3,93 4,08 

Autonomie 2,22 3,18 

Voorzieningen 2,25 3,10 

 
 
Er is ook nog gekeken naar het verschil in score tussen de noodvoorziening Roermond nu en de 
schaalscores van het Huis van Bewaring te Roermond in 1999 (pagina dks-10 en dks-11). De 
overeenkomst tussen beide groepen gedetineerden, is dat ze in  hetzelfde gebouw verblijven. Ondanks 
het feit dat dit de enige overeenkomst is en er voor het overige zeer veel verschillen zijn, hebben we toch 
bekeken hoe de twee  verschillende groepen scoren. Uit grafiek 6a (pagina dks-11) blijkt dat de 
gedetineerden van de reguliere inrichting Roermond in 1999 significant beter scoren op alle schalen, 
dan de gedetineerden van de noodvoorziening Roermond. Hierbij dienen we echter op te merken dat 
Roermond in 1999 ook al een zeer goed scorende inrichting was, die op veel schalen significant hoger 
scoorde dan andere Huizen van Bewaring. De vergelijking van de noodvoorzieningen met de 
gemiddelde scores van de Huizen van Bewaring is dus zinvoller.    
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4 Conclusies 
 
In het kader van het onderzoek naar het functioneren van de noodvoorzieningen voor drugskoeriers werd 
een deelonderzoek uitgevoerd naar de detentiebeleving van de in deze inrichtingen ingesloten personen. 
In dit afsluitende hoofdstuk worden een aantal conclusies geformuleerd die achtereenvolgens betrekking 
hebben op:  
 
a. reikwijdte en beperkingen van het onderzoek 
b. de beleving van de detentie in de noodvoorzieningen  
c. de beleving van de detentie in de noodvoorzieningen in relatie tot reguliere inrichtingen    
 

a. Reikwijdte en beperkingen van het onderzoek  
- Het gebruikte instrument, de detentieklimaatschalen (DKS). De DKS is een instrument dat bij 

gedetineerden wordt afgenomen en waarin de beleving van de detentie centraal staat. Het 
instrument bestaat uit in totaal 54 items die acht aspecten (schalen) van detentie bestrijken: 
‘structuur’ (helderheid regelgeving), ‘omgang gedetineerden onderling’, ‘omgang 
gedetineerden en bewaarders (piw’ers)’, ‘activiteiten’, ‘hulpverlening’, ‘veiligheid’, 
‘autonomie’ en ‘voorzieningen’. Vastgesteld is dat een aantal items van de DKS slechts een 
beperkte relevantie heeft voor de gedetineerden in de noodvoorzieningen. De reden is dat de 
DKS is ontwikkeld met het oog op de reguliere inrichtingen die gemiddeld een beduidend 
hoger voorzieningenniveau kennen. Niettemin is ervoor gekozen de DKS in de 
noodvoorzieningen af te nemen. De overweging is geweest dat dit instrument bij het 
ontbreken van een alternatief de enige mogelijkheid biedt om de noodvoorzieningen te 
vergelijken met reguliere inrichtingen.  

- Generaliseerbaarheid resultaten. De DKS werd afgenomen in alle vier de 
noodvoorzieningen. De respons in achtereenvolgens Roermond was 86% (N=120), 
Amsterdam 66% (N=106), Zeist 88% (N=152) en Bloemendaal 85% (N=29). De respons 
voor de vier noodvoorzieningen gezamenlijk komt daarmee op 80% (N=407). De 
belangrijkste redenen voor de non-respons (in totaal 20%) zijn taalproblemen1 en 
‘plotselinge’ afwezigheid (bijvoorbeeld vanwege bezoek, een zitting of dokterbezoek). De 
conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de onderzoeksgroep in hoge mate indicatief is voor de 
totale populatie drugskoeriers in de vier noodvoorzieningen.   

- Betrouwbaarheid en validiteit. Onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de 
klimaatschalen in de noodvoorzieningen wijst uit dat Bloemendaal niet voldoet aan de stellen 
eisen. Bloemendaal zal in de verdere conclusies dan ook buiten beschouwing blijven. De 
overige drie noodvoorzieningen scoorden op de meeste schalen voldoende tot goed en doen 
op dat punt nauwelijks onder voor eerdere bevindingen in reguliere inrichtingen.  

 
Geconcludeerd kan worden dat onderstaande conclusies over de beleving van drugskoeriers van 
hun detentie in de noodvoorzieningen (excl. Bloemendaal) in de periode medio 2002, met enig 
voorbehoud, gerechtvaardigd zijn.    

  
b. De beleving van de detentie in de noodvoorzieningen  
- Drugskoeriers in de noodvoorzieningen in Amsterdam zijn over het geheel genomen 

positiever over hun verblijf in de inrichting dan drugskoeriers in Roermond, die op hun beurt 
weer positiever zijn dan hun lotgenoten in Zeist.  

Hieraan kunnen worden toegevoegd de volgende, eveneens op significante verschillen 
gebaseerde, conclusies: 

                                                                 
1 De DKS is in vijf meest voor de hand liggende talen beschikbaar. Voor de doelgroep drugskoeriers zou een 
versie in Papiamento beschikbaar moeten zijn. Een deel van de Antillianen spreekt en leest geen andere taal. 
Aangezien een groot deel van hen wel uit de voeten kan met het Spaans en/of het  Nederlands hebben we niet de 
indruk dat dit onderzoekspopulatie sterk heeft beïnvloed.  
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- Drugskoeriers in Amsterdam zijn positiever dan drugskoeriers in Zeist over alle 
onderscheiden aspecten van de detentie uitgezonderd hun beleving van veiligheid waarvoor 
geen significant verschil werd gevonden. Voorts zijn de drugskoeriers in Amsterdam 
positiever dan de drugskoeriers in Roermond over de helderheid van de regels, de omgang 
met elkaar en met personeel en de voorzieningen.  

- Drugskoeriers in Roermond zijn positiever over hun verblijf in de noodvoorzieningen dan 
drugskoeriers in Zeist over het aanbod aan activiteiten, voorzieningen, de hulpverlening en 
over de mate van autonomie die zij ervaren.  

 
c. De beleving van de detentie in de noodvoorzieningen in relatie tot reguliere inrichtingen 
De beleving van de detentie in de noodvoorzieningen is vervolgens vergeleken met de wijze 
waarop gedetineerden in reguliere huizen van bewaring hun detentie beleven. Gebruik is gemaakt 
van gegevens die werden verzameld in de periode 1995-2001 in 14 huizen van bewaring (N= 
2297).  
De conclusie is dat gedetineerden in huizen van bewaring hun verblijf in de inrichting in alle 
opzichten significant positiever waarderen dan gedetineerden in de noodvoorzieningen met 
uitzondering van de omgang met medegedetineerden die vergelijkbaar wordt gewaardeerd.  
 
Een aanvullende vergelijking werd gemaakt tussen huis van bewaring Roermond 1999 en 
noodvoorziening Roermond 2002. Het betreft grotendeels dezelfde fysieke bebouwing die 
uitsluitend verschilt in termen van bestemming en regimevoering (waaronder twee-op-één-cel). 
De conclusie is dat ook hier de gedetineerden in het toenmalige huis van bewaring in alle 
opzichten positiever waren over hun verblijf dan de drugskoeriers in Roermond in 2002.  
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Tabel 1. Schaalscores, Noodvoorzieningen

Inrichting Schaal

struc omged ombew activ hulp veilig auto voorz

Roermond gem 1,89 3,29 2,34 1,54 1,67 3,86 2,48 2,26
aant resp 104 114 105 103 103 103 106 95
st. dev. 0,82 0,81 0,76 0,59 0,82 0,79 0,72 0,76

Amsterdam gem 2,17 3,52 2,60 1,65 1,76 4,07 2,48 2,55
aant resp 99 102 92 91 85 85 100 85
st. dev. 0,88 0,75 0,79 0,66 1,00 0,84 0,93 0,78

Zeist gem 1,78 3,25 2,22 1,33 1,39 3,89 1,84 2,04
aant resp 139 140 135 129 132 136 140 128
st. dev. 0,69 0,77 0,64 0,51 0,60 0,88 0,74 0,68

Bloemendaal gem 2,59 3,22 2,50 2,04 2,58 4,00 2,62 3,18
aant resp 22 27 20 23 19 20 21 17
st. dev. 0,73 0,58 0,69 0,82 1,07 0,56 0,80 0,64

Totaal gem 1,97 3,33 2,37 1,53 1,63 3,93 2,25 2,30
aant resp 364 383 352 346 339 344 367 325
st. dev. 0,81 0,77 0,73 0,62 0,85 0,83 0,85 0,78

Grafiek 1. Schaalscores, Noodvoorzieningen
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DKS - Tabel 2. Schaalscores, Roermond en Amsterdam

Inrichting Schaal

struc omged ombew activ hulp veilig auto voorz

Roermond gem 1,89 3,29 2,34 1,54 1,67 3,86 2,48 2,26
aant resp 104 114 105 103 103 103 106 95
st. dev. 0,82 0,81 0,76 0,59 0,82 0,79 0,72 0,76

Amsterdam gem 2,17 3,52 2,60 1,65 1,76 4,07 2,48 2,55
aant resp 99 102 92 91 85 85 100 85
st. dev. 0,88 0,75 0,79 0,66 1,00 0,84 0,93 0,78

DKS - Grafiek 2. Schaalscores, Roermond en Amsterdam
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DKS - Grafiek 2a. Schaalscores, Roermond en Amsterdam
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DKS - Tabel 3. Schaalscores, Roermond en Zeist

Inrichting Schaal

struc omged ombew activ hulp veilig auto voorz

Roermond gem 1,89 3,29 2,34 1,54 1,67 3,86 2,48 2,26
aant resp 104 114 105 103 103 103 106 95
st. dev. 0,82 0,81 0,76 0,59 0,82 0,79 0,72 0,76

Zeist gem 1,78 3,25 2,22 1,33 1,39 3,89 1,84 2,04
aant resp 139 140 135 129 132 136 140 128
st. dev. 0,69 0,77 0,64 0,51 0,60 0,88 0,74 0,68

DKS - Grafiek 3. Schaalscores, Roermond en Zeist
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       DKS - Grafiek 3a. Schaalscores, Roermond en Zeist

sign: 0,26 sign: 0,69

sign: 0,18 sign: 0,00

sign: 0,00 sign: 0,82

sign: 0,00 sign: 0,02

structuur

1,89 1,78

omgang gedetineerden

3,253,29

omgang bewaarders

2,222,34

activiteiten

1,331,54

hulpverlening

1,67 1,39

veiligheid

3,893,86

autonomie

1,842,48

voorzieningen

2,26 2,04

schaalscore:
niet significant

roer zeist

schaalscore:
wel significant

roer zeist



 Dienst Justitiële Inrichtingen, onderzoeksrapportage van de afdeling ID  aan ES&E dks -  17  

DKS - Tabel 4. Schaalscores, Amsterdam en Zeist

Inrichting Schaal

struc omged ombew activ hulp veilig auto voorz

Amsterdam gem 2,17 3,52 2,60 1,65 1,76 4,07 2,48 2,55
aant resp 99 102 92 91 85 85 100 85
st. dev. 0,88 0,75 0,79 0,66 1,00 0,84 0,93 0,78

Zeist gem 1,78 3,25 2,22 1,33 1,39 3,89 1,84 2,04
aant resp 139 140 135 129 132 136 140 128
st. dev. 0,69 0,77 0,64 0,51 0,60 0,88 0,74 0,68

DKS - Grafiek 4. Schaalscores, Amsterdam en Zeist
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     DKS - Grafiek 4a. Schaalscores, Amsterdam en Zeist
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DKS - Tabel 5. Schaalscores, Noodvoorzieningen en HvB-en

Inrichting Schaal

struc omged ombew activ hulp veilig auto voorz

noodv gem 1,93 3,34 2,36 1,49 1,58 3,93 2,22 2,25
aant resp 342 356 332 323 320 324 346 308
st. dev. 0,80 0,78 0,74 0,59 0,81 0,85 0,85 0,76

hvb-en gem 3,10 3,29 3,04 2,32 2,86 4,08 3,18 3,10
aant resp 2082 2138 2010 2025 1754 2031 2099 1930
st. dev. 0,89 0,74 0,93 0,77 0,84 0,68 0,84 0,73

DKS - Grafiek 5. Schaalscores, Noodvoorzieningen en HvB-en
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DKS - Grafiek 5a. Schaalscores, Noodvoorzieningen en HvB-en
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DKS - Tabel 6. Schaalscores, Roermond 2002 en Roermond 1999

Inrichting Schaal

struc omged ombew activ hulp veilig auto voorz

Roermond 2002 gem 1,89 3,29 2,34 1,54 1,67 3,86 2,48 2,26
aant resp 104 114 105 103 103 103 106 95
st. dev. 0,82 0,81 0,76 0,59 0,82 0,79 0,72 0,76

Roermond 1999 gem 3,67 3,51 3,65 2,73 3,06 4,38 3,82 3,11
aant resp 82 86 75 70 64 76 73 63
st. dev. 0,90 0,63 0,73 0,74 0,75 0,56 0,71 0,63

DKS - Grafiek 6. Schaalscores, Roermond 2002 en Roermond 1999
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           DKS - Grafiek 6a. Schaalscores, Roermond 2002 en Roermond 1999
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DKS - Tabel 7. Betrouwbaarheidsanalyse: Cronbach's Alpha

Noodvoorzieningen

Roermond Amsterdam Bloemendaal Zeist

Structuur 0,68 0,63 0,22 0,48
Omgang gedetineerden 0,65 0,56 0,15 0,58
Omgang bewaarders 0,83 0,74 0,43 0,70
Activiteiten 0,58 0,61 0,68 0,43
Hulpverlening 0,80 0,83 0,85 0,68
Veiligheid 0,69 0,71 0,39 0,73
Autonomie 0,39 0,55 0,22 0,37
Voorzieningen 0,70 0,71 0,68 0,57

Noodvoorzieningen Roermond Huizen van
exclusief Bloemendaal in 1999 Bewaring

Structuur 0,62 0,70 0,69
Omgang gedetineerden 0,60 0,61 0,61
Omgang bewaarders 0,77 0,85 0,90
Activiteiten 0,55 0,75 0,76
Hulpverlening 0,79 0,78 0,77
Veiligheid 0,69 0,63 0,64
Autonomie 0,49 0,62 0,60
Voorzieningen 0,65 0,52 0,60


