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Hoofdstuk 1 Aanleiding en opzet van het onderzoek

1.1 Aanleiding

De gedetineerde heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeen-
schap met anderen, vrij te belijden en te beleven (Penitentiaire beginselenwet, Pbw, artikel 41,
lid 1) 

De Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) heeft tot taak om het recht op geestelijke verzorging (GV)
breed in detentie te realiseren. De DGV biedt ingeslotenen zeven diensten aan: een intake, indi-
viduele gesprekken, groepsgesprekken, ambulante gesprekken (‘lopen op de ring1’), vieringen,
kerkdiensten, gebedsdiensten en bezinningsbijeenkomsten. In paragraaf 3 wordt het profiel van
de DGV geschetst.

Er is in Nederland relatief weinig onderzoek gedaan naar de geestelijke verzorging (GV) in
detentie. Dit onderzoek geeft desondanks belangrijke inzichten (Kaski-rapport, 2003;
Gedetineerdensurvey 2007; Post, 2005), namelijk:

■ Een meerderheid van de ingeslotenen in het gevangeniswezen (GW) hecht grote waarde aan 
de beschikbaarheid van GV in hun inrichting.

■ De behoefte bij ingeslotenen aan geestelijke verzorging is groot: ongeveer de helft wil (één of
meer vormen) van GV.

■ De behoefte aan GV is aanwezig bij ingeslotenen met én zonder geloofsovertuiging/kerkelijke
gezindte/specifieke levensovertuiging.

■ De behoefte aan GV is groter dan het gebruik. Onvervulde behoefte is er vooral bij ingeslote-
nen in het GW en jeugdigen, bij TBS-gestelden is het gebruik van GV nagenoeg in overeen-
stemming met de gearticuleerde behoefte.

■ De behoefte aan en het gebruik van GV lijken afhankelijk van uiteenlopende factoren:
• Sociaaldemografisch profiel van ingeslotenen: leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, 

godsdienst etc.;
• Biografische ontwikkeling en coping: geloofsovertuiging primaire verzorgers, levensgebeur-

tenissen en verwerking, handelingscontrole, perspectief op (sociale) insluiting.
• Misdrijf en detentie: soort misdrijf, detentieverleden, duur en type actuele detentie etc.;
• Detentiesetting: soort en grootte van inrichting, open/gesloten kader, soort behandeling/

begeleiding/regiem etc.;

De achtergronden en doelen van geestelijke verzorging in detentie in Nederland, en de uitvoe-
ring en organisatie van dit aanbod.
De uitgevoerde onderzoeken hebben beperkingen. In het zogenaamde Kaski-onderzoek zijn
maar vier van de zeven diensten van geestelijke verzorging onderzocht en is slechts beperkt
nagegaan welke factoren samenhangen met de waargenomen kloof tussen de behoefte aan
(vraag) en het gebruik van geestelijke verzorging door ingeslotenen. Het onderzoek ‘Detentie en
culturele diversiteit’  (Post, 2005) noemt enkele mogelijke belemmeringen voor het gebruik van 
geestelijke verzorging (onder andere taalbarrières, wachtlijsten voor deelname aan groepsbij-

1 Hiermee wordt bedoeld spontane, informele contacten tussen de GV-er en de ingeslotene.
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eenkomsten en te weinig aanwezigheid/formatie van geestelijke verzorgers). Het is echter
beperkt van opzet; niet aan alle denominaties is aandacht besteed (focus op islam) en bevorde-
rende factoren voor gebruik zijn niet onderzocht.

Vanwege vooral de gesignaleerde kloof tussen vraag en aanbod bij geestelijke verzorging in
detentie en de beperkingen van het eerder uitgevoerde onderzoek heeft de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI), specifiek de DGV, behoefte aan verdiepend onderzoek naar het bereik van de
geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen en binnen forensische psychiatrische instellin-
gen. De opdracht tot uitvoering van dit onderzoek is gegeven aan het Onderzoekscentrum maat-
schappelijke zorg (Omz) van het UMC St Radboud te Nijmegen. De  opdrachtgever en financier
van onderhavig onderzoek is het Wetenschappelijk Onderzoeks en Documentatiecentrum van
het Ministerie van Justitie (WODC). Dit onderzoek is begeleid door een begeleidingscommissie
met deskundigen afkomstig van universiteiten, DJI, de Nederlandse politie en het WODC (Deel II,
§ 1.1). 

1.2 Doel- en vraagstellingen

Het onderhavige onderzoek naar GV in detentie door Omz bouwt nadrukkelijk voort op het eer-
der uitgevoerde, in § 1.1 beschreven onderzoek. Reflectie op dit onderzoek noopt tot de volgen-
de constateringen: 

• Er is feitelijk nog geen onderzoek gedaan naar de behoefte aan geestelijke verzorging bij 
ingeslotenen (vraag), wel naar de mate waarin een beperkt aantal vormen van geestelijke ver-
zorging (aanbod) in de behoefte voorziet; 

• Belemmeringen in het gebruik van geestelijke verzorging zijn al enigszins in kaart gebracht, 
maar er is niet onderzocht wat bij het gebruik van geestelijke verzorging bevorderende facto-
ren zijn. Beide typen factoren – belemmerend en bevorderend – zijn relevant voor een beoor-
deling van de afstemming tussen vraag en aanbod bij geestelijke verzorging en het doen van
verbetervoorstellen voor die afstemming. 

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in:
1. De behoefte van verschillende groepen ingeslotenen aan geestelijke verzorging. 
2. De aansluiting van de geboden geestelijke verzorging in de inrichtingen op de gearticuleer-

de vraag naar geestelijke verzorging van verschillende groepen.
3. Belemmerende en bevorderende factoren bij het gebruik van geestelijke verzorging. 

De achtergronden, doelen, uitvoering en organisatie van geestelijke verzorging in detentie 
in Nederland.

De vraagstellingen van dit onderzoek zijn: 
1.Wat zijn (op hoofdlijnen) de achtergronden, doelen, uitvoering en organisatie van 

geestelijke verzorging in detentie in Nederland? 
2.Welke behoefte hebben diverse groepen ingeslotenen aan geestelijke verzorging en wat is

de samenhang van deze behoefte met het sociaaldemografisch profiel en de biografie van 
ingeslotenen en met de kenmerken van gepleegd misdrijf, detentie(verleden) en detentie
setting? 

3.Wat zijn voor ingeslotenen belemmerende en bevorderende factoren in het gebruik van 
(diverse vormen van) geestelijke verzorging?

Aanleiding en opzet van het onderzoek
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4.In hoeverre sluit het aanbod van de huidige geestelijke verzorging in detentie aan op de 
vraag van groepen ingeslotenen naar geestelijke verzorging?

Bij de vragen 2 tot en met 4 zijn steeds eventuele verschillen onderzocht tussen de sectoren en
de denominaties. 

1.3 Profiel van de Dienst Geestelijke Verzorging

Deze paragraaf schetst het profiel van de Dienst Geestelijke verzorging. Hiermee wordt de eer-
ste onderzoeksvraag beantwoord; wat zijn de achtergronden, doelen, uitvoering en organisatie
van geestelijke verzorging in detentie in Nederland? Gebruikte bronnen hierbij zijn: de gevoerde
gesprekken met de hoofden van de zes denominaties binnen de DGV, de websites van de deno-
minaties, beschikbare rapporten en door DJI toegezonden stukken. 

Ingeslotenen hebben wettelijk recht op geestelijke verzorging (GV). Dit recht is gebaseerd op
artikel 6 van de grondwet, dat ‘vrijheid van godsdienst en levensovertuiging’ waarborgt en is
tevens vastgelegd in de Pbw, artikel 41. De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging geeft
niet alleen het recht om opvattingen te hebben en overtuigingen te uiten, maar het omvat ook
het recht om in overeenstemming met het geloof te handelen (Dienst Geestelijke Verzorging,
2010).

Achtergrond
De DGV is, zoals gezegd, een landelijke dienst van DJI en adviseert de politieke en ambtelijke
leiding van DJI over de geestelijke verzorging in de justitiële inrichtingen. De DGV werkt voor de
rijksinrichtingen en is niet verantwoordelijk voor de geestelijke verzorging in particuliere peni-
tentiaire inrichtingen of forensisch psychiatrische inrichtingen. De dienst is gericht op samen-
werking met justitiële en maatschappelijke organisaties en levert een bijdrage aan een humaan
detentieklimaat. 

Het motto luidt: 'De Dienst Geestelijke Verzorging zorgt voor verbinding met behoud van identi-
teit'. (bron: www.DJI.nl, 17-02-2010)

Organisatie
Er zijn zeven zendende instanties (denominatieve diensten) aangesloten bij de DGV: rooms-
katholiek, protestants-christelijk, islamitisch, humanistisch, boeddhistisch, joods en hindoe. Elk
van deze instanties heeft geestelijk verzorgers (GV-ers) in dienst. Zij worden financieel en logis-
tiek ondersteund door het Ministerie van Justitie. De gelden worden verdeeld onder de zeven
instanties evenredig aan het aandeel gelovigen van hun denominatie in detentie. De hindoeïsti-
sche zendende instantie is de jongste van de zeven.

De DGV is onderdeel van DJI. Er is sprake van een duale en paritaire structuur van de dienst,
waarbij de directeur van de DGV onafhankelijk is van elke denominatie. De directeur wordt
ondersteund door een directiesecretaris, communicatie adviseur, preventiemedewerker en een
business controller. De directeur stuurt de hoofden van de zeven zendende instanties aan. De
hoofden geven leiding aan de GV-ers van hun denominatie. De GV-ers zijn, naast geestelijk
ambtsdrager, ook ambtenaar in dienst van DJI (Dienst Geestelijke Verzorging, 2010).

Aanleiding en opzet van het onderzoek
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Doelen
Het doel van de DGV is, namens de verschillende zendende instanties, voorwaarden te schep-
pen voor de inhoud van de GV, het personeelsbeleid en de personeelsinzet van de GV-er. De
doelen van de zendende instanties zelf komen in grote lijnen overeen. Op de eerste plaats is het
doel de ingeslotenen te betrekken bij religie en hen vervolgens ‘de weg te wijzen’ of ‘op weg te
helpen’. Verder worden doelen genoemd zoals ingeslotenen greep laten krijgen op hun leven in
detentie, detentie menswaardiger maken, steun verlenen en werken aan herstel. Het zijn doelen
die zijn te beschouwen als versterking van de coping strategieën (zie voor een omschrijving van
dit begrip paragraaf 1.7 verklarende woordenlijst) van ingeslotenen. Ook het geven van aan-
dacht en het bieden van een vrijplaats binnen detentie zijn belangrijke doelen. De GV-er biedt
een vrijplaats aan ingeslotenen, wat inhoudt dat zij hun hart kunnen luchten zonder dat dit con-
sequenties heeft. 

Uitvoering
De DGV heeft tot taak om het recht op geestelijke verzorging breed in detentie te realiseren. De
uitvoering is vastgelegd in wet- en regelgeving. Het Europees Verdrag van de rechten van de
mens (EVRM) stelt op verschillende punten in ‘Vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst’
(artikel 9 lid 1 en artikel 6 lid 1) dat een ieder recht heeft op vrijheid van gedachten, geweten en
godsdienst. Deze gedachte komt ook terug in artikel 41 van de Pbw.
De overheid sluit mensen in en is daarom verantwoordelijk voor het grondrecht van vrijheid van
godsdienst en levensovertuiging. Hiermee aanvaardt de overheid de zorgplicht voor justitiabe-
len. GV is een recht en geen gunst, vergelijkbaar met het recht op medische of psychische zorg
(Dienst Geestelijke Verzorging, 2010). 

De DGV biedt ingeslotenen zoals gezegd zeven diensten aan: een intake, individuele gesprek-
ken, groepsgesprekken, ambulante gesprekken (lopen op de ring), vieringen, kerkdiensten,
gebedsdiensten en bezinningsbijeenkomsten. Er bestaat enige discussie over een mogelijke
achtste aan te bieden dienst, de nazorg. De meeste denominaties vinden dit een goede zaak, of
bieden – buiten de DGV – nazorgvoorzieningen aan. Slechts een enkele denominatie is van
mening dat de DGV zich moet beperken tot zorg aan ingeslotenen en vindt dat als ingeslotenen
uit de inrichting vrijkomen zij niet meer vallen onder de zorg van DGV. Binnen DJI bestaat
momenteel een programma ‘nazorg’ dat zoveel mogelijk zorgt voor de verbinding tussen verblijf
in detentie en de overgang naar de vrije maatschappij, door op vijf leefgebieden problemen te
signaleren en deze in nauwe samenwerking met de gemeente op te lossen voor het einde van
de detentie. Activiteiten rond dit programma behoren tot de primaire uitvoeringstaken van elke
penitentiaire inrichting (PI). De uitvoering van nazorg is belegd bij de medewerkers maatschap-
pelijke dienstverlening (MMD’ers). De DGV heeft daar vooralsnog geen formele rol in.

1.4 Literatuurstudie, concept map en survey  

De kern van dit onderzoek naar het bereik van de GV bestaat uit een survey onder ingeslotenen.
De vragenlijst is ingevuld door 1.661 ingeslotenen, dat is een respons op de survey van 43%.
De vragenlijst is in oktober 2009 uitgezet. De uitvoering van de survey en de respons worden
toegelicht in Deel II, § 1.2. 

Aanleiding en opzet van het onderzoek
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De onderzochte groep maakt dertien procent uit van de landelijke populatie ingeslotenen. Met
behulp van landelijke registratiegegevens kon op een aantal demografische kenmerken
(geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, allochtoon/autochtoon en verblijfsduur in detentie) een
vergelijking worden gemaakt tussen de onderzochte groep en de landelijke populatie ingeslote-
nen. Er zijn tussen beide populaties twee significante verschillen gevonden. De onderzochte
groep bestaat in vergelijking met de landelijke populatie ingeslotenen uit meer vrouwen en uit
meer autochtonen. Afgezien van geslacht en herkomst is de onderzochte populatie representa-
tief voor de landelijke populatie ingeslotenen.

De oververtegenwoordiging van vrouwen in de onderzochte groep komt enerzijds doordat
bewust is gezocht naar een vertegenwoordiging van ongeveer tien procent vrouwen, om zodoen-
de wat betreft behoefte en aanbod van GV verschillen tussen mannen en vrouwen te kunnen
onderzoeken. Anderzijds is de oververtegenwoordiging van vrouwen te verklaren door het op
een laat tijdstip niet aan het onderzoek deelnemen van enkele jeugdinrichtingen met vooral jon-
gens. In onderhavig onderzoek zijn bij sleutelvragen verschillen tussen mannelijke en vrouwelij-
ke ingeslotenen getoetst (zie voor een overzicht van significante verschillen Deel II, § 4.6). 

Een verklaring voor het hogere aandeel autochtonen in de onderzochte groep is niet direct voor-
handen. Bij sleutelvragen zijn verschillen tussen autochtone en allochtone ingeslotenen
getoetst (zie voor een overzicht van significante verschillen Deel II, § 4.6). 

Specifiek voor de ontwikkeling van de vragenlijst zijn diverse onderzoeksactiviteiten uitgevoerd
(zie voor een beschrijving Deel II, § 1.2), namelijk:

• Een literatuurstudie naar behoefte van ingeslotenen aan GV en bevorderende en belemme-
rende factoren bij het gebruik van GV;

• Interviews met de hoofden van de denominaties;
• Een zogenaamde concept map om de visie te ontsluiten van vooral ingeslotenen op wat er in 

relatie tot godsdienst of levensovertuiging in detentie nodig is.  In het kader van de concept
map werden vijf focusgroepsbijeenkomsten gehouden met ingeslotenen en één met GV-ers. 

De gebruikte vragenlijst in de survey is opgebouwd uit clusters (zie Deel II, § 3.2). De clusters
corresponderen met die uit de concept map:

• Relatie tot God
• Godsdienst of levensovertuiging
• Mogelijkheden voor belijden van godsdienst of levensovertuiging
• De inrichting
• GV-ers
• Aangeboden diensten DGV
• Godsdienst en levensovertuiging gedurende detentie
• Gezondheid
• Familie
• Bevorderende en belemmerende factoren
• Waardering voor GV-er en inrichting

Aanleiding en opzet van het onderzoek
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Bewust is in de vragenlijst geen aandacht besteed aan:

• De procedures voor ingeslotenen voor het gebruik van GV. Op basis van de gesprekken met de
hoofden van de denominaties en een raadpleging van de websites van de denominaties wer-
den de procedures bekend geacht. Bovendien bleek snel na de start van dit onderzoek dat de
procedures per inrichting verschillen, hetgeen ook bij GV-ers bekend werd verondersteld.

• De samenhang van behoefte met het gepleegde misdrijf en de insluitingstitel. Informatie over 
gepleegd misdrijf en insluitingstitel kan uitsluitend met behulp van persoonsgegevens van DJI
beschikbaar komen. Hiervoor was geen toestemming gevraagd. Omdat uit de literatuur, die
schaars voorhanden was, deze variabelen niet naar voren kwamen als van bijzonder belang is
afgezien van de extra inspanning om deze informatie te krijgen.  

1.5 Gegevensverwerking en –presentatie

In dit onderzoek zijn de surveygegevens geanalyseerd met behulp van het statistische software-
pakket SPSS (versie 16). De surveygegevens zijn gepresenteerd in percentages en gemiddelden
met daarbij de standaarddeviatie2. 

De resultaten worden beschreven naar sector (GW, DForZo en JJI) en naar denominatie (geen,
rooms-katholiek, protestants-christelijk, islamitisch, humanistisch, boeddhistisch, joods, hin-
doe en ‘anders’).

Steeds is in de analyses nagegaan of er verschillen bestaan tussen de sectoren en tussen de
denominaties. Hierbij is gebruik gemaakt van variantieanalyses (ANOVA’s). Daar waar sprake is
van een dichotome uitkomstmaat (twee antwoordmogelijkheden) is de chi-kwadraat toets
gebruikt.

Bij het lezen van de tekst en de tabellen is het volgende van belang: 

• Significante verschillen zijn in dit onderzoek bepaald op één promille niveau (p-waarden 
gelijk of kleiner dan 0.001). Dit betekent dat indien de p-waarde kleiner is dan 0.001, het
gevonden resultaat (verschil) niet op toeval berust en statistisch significant is. Dit hoge signi-
ficantie niveau is gekozen vanwege de grote hoeveelheid vragen en toetsen;

• Bij de grote denominaties worden de significante én relevante verschillen genoemd. Bij de 
kleine denominaties worden relevante verschillen genoemd, ook als deze niet significant zijn;

• In Deel II worden alle significante verschillen van p≤.001 onder de tabellen gepresenteerd. 
Gegevens van niet significante verschillen zijn achterwege gelaten;

• In Deel II zijn in de tabellen zoveel mogelijk verschillen tussen proporties weergegeven, omdat
dit sneller inzicht geeft in de gevonden verschillen dan gemiddelde scores. De analyses (veel-
al ANOVA’s) zijn echter uitgevoerd op de gemiddelde scores;

• Niet alle ingeslotenen (respondenten) hebben op alle vragen in de vragenlijst een antwoord 
gegeven. De gepresenteerde resultaten (percentages, gemiddeldes, etc.) zijn gebaseerd op
het totaal aantal respondenten dat de desbetreffende vraag heeft ingevuld. In alle tabellen en 
figuren is of het aantal (N) of het bereik van de respons (Nrange) weergegeven. Bij sommige 

2 Standaarddeviatie (SD) is een spreidingsmaat die de afwijking tot het gemiddelde weergeeft; hoe hoger 
de SD, des te meer spreiding in de antwoorden.

Aanleiding en opzet van het onderzoek
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vragen had de respondent de mogelijkheid om de antwoordoptie ‘niet van toepassing’ aan te
vinken. Dit antwoord is beschouwd als missing en is daarom niet in de analyses meegenomen.

1.6 Leeswijzer 

Dit rapport bestaat uit twee delen:
• Deel I doet verslag van de resultaten van het onderzoek naar het bereik van de GV in detentie.
• Deel II geeft een verantwoording van de gebruikte methoden in dit onderzoek en beschrijft de 

uitvoering van de onderzoeksactiviteiten. Ook worden in tabellen de onderzoeksresultaten in
detail gepresenteerd. In deel I wordt bij de beknopte weergave van de resultaten steeds ver-
wezen naar de tabellen in deel II waarop die resultaten betrekking hebben. De nummering in
deel II volgt de nummering van de paragrafen in deel I. Deel II is achter in dit rapport te vin-
den.

Deel I bestaat inclusief dit inleidende hoofdstuk uit 8 hoofdstukken, een literatuurlijst en een
lijst met gebruikte afkortingen.

Hoofdstuk 2 doet verslag van de literatuurstudie naar de behoefte van ingeslotenen aan GV.

Hoofdstuk 3 rapporteert over de concept map die weergeeft wat ingeslotenen nodig vinden voor
hun godsdienst of levensovertuiging in detentie. 

Hoofdstuk 4 beschrijft het profiel van de respondenten van de survey. Naast socio-demografi-
sche gegevens komen hun gezondheid en godsdienst of levensovertuiging aan bod.

Hoofdstuk 5 beschrijft de behoefte van ingeslotenen aan steun vanuit hun godsdienst of levens-
overtuiging en van de GV in detentie. 

Hoofdstuk 6 gaat in op de belemmerende en bevorderende factoren in het gebruik van gods-
dienst of levensovertuiging in detentie.

Hoofdstuk 7 beschrijft de aansluiting van de GV op de behoefte van de ingeslotenen aan GV.

Hoofdstuk 8 geeft een beschouwing op basis van de onderzoeksresultaten.
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1.7 Verklarende woordenlijst

Voor een goed begrip van de tekst in dit onderzoeksrapport is een verklarende woordenlijst
gemaakt. De aanduidingen in deze lijst zijn niet bedoeld als definitie, maar ter verheldering van
de in dit rapport gebruikte termen. De aanduidingen proberen zoveel mogelijk recht te doen aan
de verschillende godsdiensten en levensovertuigingen.

In dit rapport is gekozen voor de term ingeslotenen om de gedetineerden in het GW, TBS-gestel-
den in TBS-inrichtingen en jeugdigen verblijvend in justitiële jeugdinrichtingen (JJI) mee aan te
duiden. De term gedetineerde of gevangene is daarvoor te beperkt. 

Een sector is een type inrichting. Het onderzoek is uitgevoerd in drie sectoren van de dienst jus-
titiële inrichtingen (DJI). De drie sectoren zijn het GW, de dienst forensische zorg (DForZo) en de
justitiële jeugdinrichtingen (JJI).

Met GV-ers (geestelijk verzorgers) worden hier de zogenoemde gevangenis-dominee, -pastor, -
imam, humanistisch raadsman/vrouw, - boeddhistisch raadsman/vrouw, -rabbijn of hindoe
gevangenis GV-er (vaak pandit) bedoeld.

Een denominatie is een godsdienst of levensovertuiging. Voor deze term is gekozen omdat het
geen enkele godsdienst of levensovertuiging uitsluit, wat wel gebeurt bij separate begrippen als
godsdienst of levensovertuiging.

Geloof verwijst zowel naar religies als naar andere levensovertuigingen. Met de term gelovige
wordt verwezen naar een persoon die een geloof (een religie of levensovertuiging) heeft.
Godsdienst verwijst naar een religie.

Onder religie wordt verstaan een van de vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvol-
le verbindingen. Waarbij meestal een hogere macht of opperwezen centraal staat. 

Religiositeit wordt beschouwd als individuele houding in relatie tot religie. Bij intrinsieke reli-
giositeit beïnvloedt het geloof zowel houding als gedrag en het is de hoogste waarde in
iemands leven. 

Zingeving verwijst naar het zoeken naar een  zin, een bedoeling, of een doel van het leven, of
van grote gebeurtenissen in het leven, of naar de poging dit doel zelf te scheppen. Zingeving
kan gebaseerd zijn op verschillende elementen (zoals rede of esthetiek). 

Met coping strategie worden gedragsaanpassingen en/of maatregelen bedoeld van individuen
om zich in een situatie te handhaven en (weer) handelingscontrole te krijgen.
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Hoofdstuk 2 Behoefte van ingeslotenen aan geestelijke 
verzorging, een literatuuroverzicht

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van een systematisch literatuuronderzoek, nationaal en
internationaal, naar de behoefte aan GV en zingeving, het gebruik van GV in detentie en bevor-
derende en belemmerende factoren bij het gebruik van GV. In Deel II, § 2.1 staat aangegeven
hoe het literatuuronderzoek is uitgevoerd.

2.1 Inleiding

Ofschoon er veel is geschreven over ingeslotenen en het leven in detentie is er in zowel
Nederland als het buitenland weinig onderzoek gedaan naar de behoefte van ingeslotenen aan
GV en zingeving in een justitiële omgeving. 

Het literatuuronderzoek naar behoefte aan GV en zingeving, het gebruik van GV in detentie en
bevorderende en belemmerende factoren bij het gebruik maken van GV, heeft in totaal negen
relevante publicaties aan het licht gebracht (schematisch overzicht in Deel II, § 2.2). De publica-
ties staan aan het einde van dit rapport in een literatuurlijst vermeld.

Vijf van de beschikbare publicaties benaderen de thematiek vanuit één denominatieve achter-
grond (Dammer, 2002; Jansen-van-Driel, 2004; Kloosterboer & Yilmaz, 1997; Lucas, 1997 en
Oskamp, 2004). Voorbeelden hiervan zijn een priester die een participerende observatie heeft
verricht of een studente humanistiek die haar scriptie heeft geschreven over ‘herstel’ in de
gevangenis. De uitgevoerde onderzoeken illustreren vaak de optiek van de GV-er en laten in
geringe mate de mening van de ingeslotenen zelf tot uitdrukking komen. Vier studies zijn deno-
minatie overstijgend (Koenig, 1995; Laan & Mol, 2008; Post, 2005;en Spruit, Bernts &
Woldringh, 2003). 

Ook de hoofden van de denominaties van de DGV hebben een aantal publicaties voorgesteld.
Deze zijn bestudeerd, maar omwille van de inclusiecriteria niet opgenomen in deze literatuur-
studie. De meeste aangedragen publicaties voldoen niet aan het criterium van voldoende aan-
dacht voor de visie van gedetineerden. Een enkele publicatie is Franstalig en voldoet hierdoor
niet het criterium van Engelse of Nederlandse taal.

In de beschrijving van de literatuur is de terminologie uit de beschreven publicatie over geno-
men.

De studie van Post (2005) is de enige onderzochte studie die niet enkel of overwegend gericht is
op GV, maar meer algemeen op mogelijkheden voor leden van etnische minderheden om grond-
rechten uit te oefenen in detentie.

Om de resultaten van het literatuuronderzoek te kunnen verbinden met de onderzoeksvragen,
zijn de resultaten gerangschikt naar de volgende vier thema’s: 

1. Behoefte van ingeslotenen aan zingeving;
2. Behoefte van ingeslotenen aan GV;
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3. Gebruik van GV door ingeslotenen;
4. Bevorderende en belemmerende factoren bij het gebruik van GV.

De eerste drie thema’s verwijzen naar onderdelen van de tweede onderzoeksvraag (behoefte
van ingeslotenen), het vierde thema verwijst naar de derde onderzoeksvraag (belemmerende en
bevorderende factoren). 

2.2 Behoefte van ingeslotenen aan zingeving

Kloosterboer en Yilmaz (1997) stellen in hun studie Justitie, islam en de imam vast dat tweeën-
veertig procent van de islamitische ingeslotenen (N=103) steun van het geloof (islam in deze
studie) ervaart in de omgang met gevoelens van twijfel, onzekerheid en zorgen over de toe-
komst. Geloof is het belangrijkste middel om met problemen om te gaan. Eenenzeventig procent
zegt dat het geloof in de gevangenis belangrijker is dan daarbuiten. Ingeslotenen geven ver-
schillende redenen waarom geloof zo belangrijk is. Sommigen benadrukken de eenzaamheid en
de problemen in de gevangenis en zeggen dat het geloof de enige bron van steun is. Anderen
benadrukken de morele aspecten, zij willen begrijpen wat ze verkeerd gedaan hebben. Aan de
ene kant zoeken ze vergeving en aan de andere kant willen ze er iets aan doen: ‘Als ik aan het
geloof denk kom ik op het rechte pad’. Weer anderen zeggen dat ze in de gevangenis veel tijd
hebben om na te denken en dat ze tot inkeer zijn gekomen: ‘Ik ben wakker geworden’. Bijna
driekwart van de ingeslotenen zegt dat het belang van het geloof is toegenomen door de
omstandigheden waarin zij zich bevinden. 

Koenig (1995) verrichtte onderzoek naar oudere ingeslotenen (N=96) en religie. In deze litera-
tuurstudie zijn private, niet-georganiseerde religieuze activiteiten van ingeslotenen, zoals
gebed, meditatie of bijbelstudie opgevat als zingeving. Uit de bevindingen van Koenig kan wor-
den afgeleid dat de behoefte aan zingeving groter is dan het gebruik van GV. De helft van de
ingeslotenen bidt, mediteert of bestudeert de bijbel en 37% woont diensten bij. Het percentage
oudere ingeslotenen dat deze private religieuze activiteiten meldt is hoger dan dat bij oudere
niet-ingesloten mannen, maar de intrinsieke religiositeit (waarbij het geloof zowel attitude als
gedrag beïnvloedt en de hoogste waarde in iemands leven is) is onder oudere ingeslotenen iets
kleiner dan onder oudere niet-ingeslotenen. Laatstgenoemde verschillen zijn echter klein. De
wat jongere ‘oudere’ gevangenen – in de leeftijd van 50-59 jaar – zijn iets meer geneigd om
minimaal een keer per dag te bidden of in de bijbel te lezen dan ingeslotenen van 60 jaar of
ouder, en om religie te gebruiken om aan detentie het hoofd te bieden (coping). Religie wordt in
de studie van Koenig gezien als belangrijk voor het omgaan met de stress die inherent is aan
het leven in detentie (‘religious coping’), en het voorkomen van depressiviteit. De behoefte aan
religieuze zingeving als copingstrategie lijkt derhalve groot te zijn. 

Lucas (2007) constateert in zijn studie Christian/Muslim dialogue in prison dat de islam een
tegencultuur biedt tegenover het controlerende/ disciplinerende institutionele regime van het
detentiesysteem. Hoewel Lucas deze conclusie zelf niet trekt, kan deelnemen aan een tegencul-
tuur als een zingevende ervaring worden opgevat. Hij verrichtte zijn studie onder tien christelij-
ke en tien islamitische, Amerikaanse ingeslotenen van Afrikaanse afkomst. 

Oskamp (Overleven achter steen en staal, 2004) stelt vast dat ingeslotenen gebed in afzonde-
ring zien als een bron van kracht. Het gebed kan vrede schenken die de omstandigheden te
boven gaat. God geldt in de gevangenis bovenal als redder in de nood. God is als een coach die
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mensen bijstaat op de weg naar een menswaardig leven. De bijbel boeit ingeslotenen doordat
zij zichzelf daarin tegenkomen. Het onderzoeksmateriaal van Oskamp bestond uit zestien inter-
views met ingeslotenen van christelijke denominaties.

Uit het Kaski rapport van Spruit, Bernts, en Woldringh (2003) blijkt dat tweederde van de inge-
slotenen (zowel volwassenen als jeugd) een viering (kerk- of gebedsdiensten of bezinningsbij-
eenkomsten onder leiding van een GV-er) bijwoont om iets van God te ervaren, voor de preek, of
om te bidden. Zij verrichtten een survey onder 948 ingeslotenen in het GW, 334 in de JJI en 172
in de DForZo, van diverse denominaties.

In een gespreksgroep praten de meeste ingeslotenen het liefst over religieuze thema’s.
Daarnaast wordt veel belang gehecht aan praten over morele, existentiële en maatschappelijke
thema’s. Ook bij jeugdigen gaat de sterkste voorkeur uit naar religieuze en morele thema’s bin-
nen een gespreksgroep, gevolgd door existentiële onderwerpen. Ingeslotenen in de TBS-sector
hechten minder belang aan religieuze onderwerpen. Zij hechten in een gesprekgroep het mees-
te belang aan onderwerpen van persoonlijke aard, gevolgd door morele onderwerpen en exis-
tentiële onderwerpen.

2.3 Behoefte van ingeslotenen aan geestelijke verzorging

Volgens Dammer (2002) impliceren de onderzoeksbevindingen in zijn studie The Reasons for
Religious Involvement in the Correctional Environment dat religie de fysieke en psychologische
deprivaties verzacht die worden gecreëerd door de gevangenisomgeving. Voorbeelden van fysie-
ke deprivatie zijn: 1. Deprivatie van vrijheid, 2. Deprivatie van goederen en diensten (religie kan
dit verzachten omdat ze via de GV-ers aan voedsel, snoep, muziekinstrumenten etc. kunnen
komen), 3. Deprivatie van veiligheid komt tot uitdrukking in het gebruik van religie als een vorm
van bescherming (bijvoorbeeld het gebruik van de kapel als een veilige plaats) en  4. Deprivatie
van heteroseksuele relaties is een fysieke deprivatie die kan worden verlicht door religieuze
diensten bij te wonen waarbij vrouwelijke vrijwilligers aanwezig zijn. Met psychologische depri-
vatie geeft Dammer het verminderen van gevoel van eigenwaarde aan. Dit ontstaat doordat
anderen de ingeslotene als ‘slecht’ gaan zien en de factoren die het gevoel van eigenwaarde
kunnen verhogen, zoals familie, vrienden en werk, afwezig zijn. Het contact met GV-ers en bezig
zijn met religie versterken de eigenwaarde.

Dammer maakt ook onderscheid tussen oprechte en onoprechte gelovigen. Oprecht gelovigen
zien religie als de hoogste motiverende waarde in hun leven. Religie geeft hoop en betekenis.
Onoprechte gelovigen zien religie als een instrument om hun situatie in de gevangenis te verbe-
teren.

Jansen-Van Driel (2004) constateert bij ingeslotenen, van diverse denominaties en zonder gods-
dienst of levensovertuiging, een behoefte aan het spreken over schuld, schaamte, slachtoffers
en herstel. “Mijn motivatie (...) was gebaseerd op mijn ervaringen in de praktijk, tijdens mijn
eerste en tweede stageperiode in een penitentiaire context, die me confronteerde met een cul-
tuur waarin zelden of nooit met ingeslotenen wordt gepraat over schuld, schaamte en herstel,
terwijl ik de indruk kreeg dat de behoefte daaraan wel degelijk bestaat.” (p.79) GV-ers zouden in
deze behoefte kunnen voorzien.
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Kloosterboer en Yilmaz (1997) vinden met betrekking tot het soort contact dat islamitische 
ingeslotenen wensen met de imam dat er in de eerste plaats behoefte bestaat aan gezamenlijk
gebed samen met andere islamitische ingeslotenen. Daarna komen groepsgesprekken, individu-
ele gesprekken en gesprekken samen met familieleden. 

Ingeslotenen verwachten dat de imam voorgaat in gebed, maar zeker zo belangrijk is dat de
imam opkomt voor hun belangen, bijvoorbeeld door klachten door te geven aan het personeel.
In iets mindere mate verwacht men ook dat de imam steun geeft bij persoonlijke problemen en
bemiddelt met de familie. De grote meerderheid (86%) zegt dat de behoefte aan steun van de
imam in de gevangenis nog groter is dan daarbuiten. Daarbij worden allerlei redenen gegeven:
de imam moet helpen bij de terugkeer naar de samenleving, de imam is de enige die naar ons
toe komt, de imam moet ons helpen met familieproblemen, de imam moet ons informatie geven
over de koran en de imam moet ons helpen om in Nederland zaken aan te pakken vanuit een
islamitische visie. Verder wil men hulp bij schuldgevoelens en het terugvinden van het rechte
pad. Ingeslotenen willen van de imam iets horen over de vraag of vergiffenis mogelijk is, en over
de vraag of er mogelijkheden zijn om goed te maken wat ze misdaan hebben. 

In de inrichtingen waar minder dan vier keer per maand een imam komt beoordelen de respon-
denten dit vrijwel unaniem als onvoldoende. 

In de studie van Koenig (1995) blijkt dat ingeslotenen die religieuze diensten bijwonen signifi-
cant minder depressieve symptomen hebben dan andere ingeslotenen. Religie beschouwen
ingeslotenen als de belangrijkste factor om zich aan de gevangenissituatie te kunnen aanpas-
sen (coping). 

Laan en Mol (2008) doen in Voorkeurspeiling geestelijke verzorging verslag van hun onderzoek
naar de behoefte aan GV en naar de voorkeur van ingeslotenen voor een GV-er van een specifie-
ke denominatie. In deze studie wordt per sector aangegeven hoeveel behoefte er is aan een
rooms-katholieke, islamitische, protestants-christelijke, joodse, boeddhistische, humanistische
of Grieks- Russisch-orthodoxe GV-er. Ook het percentage ingeslotenen dat géén behoefte heeft
aan een GV-er is per sector vermeld, namelijk: twintig procent in het GW, 27% in de jeugdinrich-
tingen en 30% in de DForZo3. 

Lucas (2007) constateert dat de islam in detentie moslims gemeenschapsleven en protectie
biedt. Hieruit mag worden afgeleid dat participeren in islamitische praktijken (diensten en ande-
re activiteiten) kan voortvloeien uit sociale behoefte en behoefte aan bescherming in een socia-
le groep. Deel uitmaken van een islamitische religieuze groep binnen de gevangenis verschaft
een overlevingsmodus aan zwarte ingeslotenen in de VS.

Oskamp (2004) stelt in zijn onderzoek vast dat christelijke ingeslotenen kerkdiensten beschou-
wen als een onmisbaar element in de vervreemdende wereld van de gevangenis. Deelnemers
aan de kerkdienst komen door de dienst tot rust en doen nieuwe kracht op. Ruim de helft van de
respondenten bezoekt de kerkdiensten omdat zij in stilte tot zichzelf kunnen komen. Stilte in de 
kerkdienst voor eigen gebed wordt hoog gewaardeerd, verder vindt iedereen zang in de kerk fijn 

3 De begrippen DForZo (Dienst Forensische Zorg) en TBS zijn in betekenis vrijwel identiek en worden op 
enkele plaatsen in dit rapport naast elkaar gebruikt. 
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en waardevol, ook wie zelf niet goed kan zingen. Luistermuziek wordt zeer gewaardeerd, zeker
als die live gebracht wordt. Medewerking van een koor geldt als hoogtepunt. 

Schriftlezing in de kerkdiensten door ingeslotenen wordt algemeen op prijs gesteld.
Ingeslotenen hebben voor een beter begrip van de bijbel behoefte aan toelichting van de tekst
en duiding van de boodschap. De hoorders willen met zichzelf geconfronteerd worden en ver-
wachten betrokkenheid bij hun morele problematiek. Ingeslotenen zien gezamenlijk gebed als
een bron van kracht. 

Spruit, Bernts, en Woldringh (Kaski-rapport, 2003) concluderen dat bij ruim de helft van de
ingeslotenen in het GW en de DForZo (respectievelijk 57 en 55%) en bij bijna de helft van de
jeugdigen (47%) een sterke behoefte bestaat aan GV. Van de onderzochte diensten worden de
vieringen het belangrijkste gevonden, direct gevolgd door groepsgesprekken. Daarna worden
persoonlijk contact en hulp in crisissituaties genoemd. Opmerkelijk bij ‘persoonlijk contact’ is
dat de behoefte hieraan toeneemt als de ingeslotene langer dan een jaar vast zit. Voor de ande-
re diensten geldt dit niet.

2.4 Gebruik van geestelijke verzorging

Koenig (1995) stelt in zijn onderzoek vast dat ruim een derde van de oudere ingeslotenen
(ouder dan 50 jaar) minstens eenmaal per week een religieuze dienst bijwoonde. Het percenta-
ge ingeslotenen dat wekelijks eenmaal een dienst bijwoont (37%) is iets lager dan het percenta-
ge van niet ingesloten personen (44%) van dezelfde leeftijd wonend in de omgeving van de jus-
titiële inrichting.

Spruit, Bernts, en Woldringh (2003) onderzochten de behoefte aan diensten die door de GV
worden aangeboden en komen tot de bevinding dat driekwart van de volwassen ingeslotenen
(in GW en DForZo) en 40% van de jeugd wel eens een dienst of viering bijwoont. 

In een crisissituatie vindt feitelijk contact met een GV-er plaats bij achttien procent van de inge-
slotenen, tien procent van de jeugdigen en 31% van de TBS-gestelden.

Veertig procent van de ingeslotenen neemt deel aan groepsgesprekken. Bij de jeugdigen is dit
38%, en bij TBS-gestelden 34%. Achtenveertig procent van ingeslotenen heeft persoonlijk con-
tact met een GV-er. Bij jeugdigen is dit 41% en bij TBS-gestelden 73%. 

Wanneer de gegevens over het feitelijke gebruik en de behoefte aan GV worden vergeleken, dan
wordt bij de TBS-gestelden de minste discrepantie aangetroffen tussen behoefte en feitelijk
gebruik. Het percentage dat behoefte heeft aan GV is maar weinig hoger dan het percentage dat
er gebruik van maakt. De genoemde discrepantie is aanmerkelijk hoger bij de jeugdigen; het
percentage dat er geen gebruik van maakt (37%) is bijna twee keer zo hoog als het percentage
dat er geen behoefte aan heeft (twintig procent). TBS-gestelden maken het meest gebruik van
GV (in de brede zin des woords, niet alleen vieringen). Maar weinigen (één op de tien) maken er
totaal geen gebruik van. Van de ingeslotenen in het GW maakt negentien procent in het geheel
geen gebruik van GV. De jeugdigen maken het minst gebruik van GV. Ruim een derde maakt er
geen gebruik van.
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2.5 Bevorderende en belemmerende factoren bij het gebruik van geestelijke verzorging

Dammer (2002) onderzocht niet expliciet welke factoren bevorderend of belemmerend zijn bij
het gebruik van GV. Uit zijn bevindingen kan worden afgeleid dat elementen van GV die leiden
tot verzachting van geestelijke en fysieke deprivatie eraan bijdragen dat ingeslotenen meer
gebruik maken van GV.

Jansen-Van Driel (2004) meent dat, ofschoon sommige ingeslotenen lijden onder een schuldge-
voel, GV-ers morele thema’s als schuld, schaamte en herstel te weinig expliciet aan de orde
brengen. Daardoor zoeken veel gevangenen hun toevlucht in een slachtofferrol waarmee ze hun
besef van schaamte en schuld kunnen projecteren op anderen. Naast de neiging om te vluchten
in een slachtofferrol zijn veel uitingen en gevoelens van agressie, zelfhaat, wanhoop, machte-
loosheid en passiviteit hierop terug te voeren. Hierover niet praten kan beschouwd worden als
een belemmerende factor.

Kloosterboer en Yilmaz (1997) constateren een aantal praktische belemmerende factoren, niet
alleen voor het gebruik van GV, maar ook voor het individueel uitoefenen van het (islamitisch)
geloof. Ritueel wassen is voor moslims verplicht vóór het gebed. Elf procent van de responden-
ten zegt dat dit niet mogelijk is. Het is verplicht om vijf keer per dag te bidden op voorgeschre-
ven tijden, 21% geeft aan dat dit niet mogelijk is. (De gebedstijden zullen vaak samenvallen met
de vaste tijden van bepaalde activiteiten, met name de min of meer verplichte arbeid). De islam
schrijft voor dat moslims kennis moeten verzamelen, onder andere door te lezen. Vierentwintig
procent antwoordt niet de mogelijkheid te hebben om religieuze boeken te lezen (Er zijn veel
klachten over de afwezigheid van bibliotheekboeken in het Turks of Arabisch, de afwezigheid
van boeken over het geloof, enzovoorts). Voedsel dat moslims nuttigen moet voldoen aan de
voedselvoorschriften – halal zijn. Gevangenisdirecteuren moeten ‘waar mogelijk’ zorgen dat
gevangen halal-voedsel kunnen krijgen. Achtentwintig van de respondenten zegt dat het voor
hen niet mogelijk is om halal te eten. Waar halal-eten wordt aangeboden zijn ingeslotenen er
niet altijd van overtuigd dat het ook echt halal is. Tijdens de maand Ramadan zijn moslims ver-
plicht om te vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Negenendertig procent geeft aan dat
het voor hen niet mogelijk is om ’s nachts te eten met Ramadan. Moslims zijn verplicht om het
vrijdagmiddaggebed gezamenlijk te verrichten. Tweeënzeventig procent van de respondenten
antwoordt dat voor hen gezamenlijk gebed op vrijdagmiddag niet mogelijk is.

Het lijkt erop dat de werving van imams door de inrichtingen erg afhankelijk is van toevallige
contacten. Dit is waarschijnlijk de oorzaak van het feit dat de etnische achtergrond van de
imams regelmatig niet overeenkomt met die van de gevangenen, waardoor gevangenen onder
meer te maken krijgen met een imam uit een ander land. Directies van inrichtingen noemen als
knelpunten bij de inzet van imams communicatieproblemen, door het onvoldoende beheersen
van de Nederlandse taal.

Veel respondenten geven aan dat er nooit een imam komt in de inrichting. Bij de rest komt één,
twee of vier keer per maand een imam. In algemene zin kan worden gezegd dat de beschikbaar-
heid van imams duidelijk onvoldoende is4.

4 Het was onder meer de studie van Kloosterboer en Yilmaz (1997) die aanleiding gaf tot het in gang zetten
van de procedure op weg naar erkenning van het contactorgaan moslims en overheid (CMO) als zenden-

de instantie, waardoor een aantal van de in het rapport genoemde punten aangepakt konden worden.
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Lucas (2007) komt in zijn onderzoek tot de conclusie dat in tegenstelling tot de Islam de Black
church (African Methodist Episcopal Zion church) onvoldoende zichtbaar is binnen en buiten de
gevangenis in de VS (ze is grotendeels afwezig binnen de gevangenis). Dit weerhoudt ingeslote-
nen ervan om van de diensten van de Black church gebruik te maken.

Oskamp (2004) constateert als mogelijk belemmerende factor voor het gebruik van GV door
rooms-katholieke ingeslotenen het gemis van sfeer en warmte waar men de kerk aan herkent.
Deelnemers aan de kerkdiensten die affiniteit hebben met de evangelicale spiritualiteit verlan-
gen naar meer dynamiek in de kerkdienst, vooral wat de zang betreft.

Post (2005) stelt in haar studie vast dat het recht op het (in vrijheid) individueel en in gemeen-
schap belijden van een godsdienst of levensovertuiging een grondrecht is. Als de wetgeving
tekortschiet dan kan een zich flexibel opstellende inrichtingsdirectie met gemotiveerd personeel
voor compensatie zorgen. Post maakt enkele kanttekeningen waarin belemmerende factoren bij
het gebruik van grondrechten naar voren treden:
• Er bestaat een discrepantie tussen waar ingeslotenen over willen praten en wat de imam 

biedt. Jongere ingeslotenen verwachten meestal van de imam dat deze inspeelt op hun maat-
schappelijke problemen terwijl sommige imams zichzelf voornamelijk als geestelijk leider en
gebedsvoorganger zien;

• De inrichtingsdirecteur moet ingeslotenen de gelegenheid geven om de in de inrichting 
gehouden godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten van hun keuze bij te wonen.
Het is echter voor islamitische ingeslotenen slechts in enkele inrichtingen mogelijk deel te
nemen aan het vrijdagmiddaggebed. Het is moeilijk een imam te vinden die op vrijdagmiddag
in een inrichting in het gebed wil voorgaan, waarbij komt dat de vrijdagmiddag in veel inrich-
tingen een arbeidsmiddag is waarvan in beginsel geen vrijstelling wordt gegeven;

• In inrichtingen dient het mogelijk te zijn godsdienstige of levensbeschouwelijke feest- en 
gedenkdagen te vieren. Viering van feest- en gedenkdagen van het hindoeïsme en boeddhis-
me is beperkter mogelijk dan van christelijke of islamitische (islamitische feest- en gedenk-
dagen zoals suikerfeest en slachtfeest worden tegenwoordig in de meeste inrichtingen in 
enigerlei vorm gemeenschappelijk gevierd);

• Ook het nuttigen van halal-maaltijden wordt door Post genoemd. De verstrekking van 
halal-maaltijden aan islamitische ingeslotenen is sinds 2002 geregeld via een circulaire.
Hierin wordt bepaald dat inrichtingen die halal-vlees zonder veel moeite of buitensporige 
kosten kunnen kopen en die redelijkerwijs voor toebereiding kunnen zorg dragen, verplicht
zijn om aan islamitische ingeslotenen desgevraagd halal-maaltijden te verstrekken. De inrich-
ting hoeft echter op grond van budgettaire overwegingen slechts drie halal-maaltijden per
week te verstrekken in combinatie met vier vegetarische maaltijden. De ingeslotene moet
bovendien aantonen belijdend moslim te zijn.

Spruit, Bernts, en Woldringh (2003) stellen in detentie een aantal beperkingen voor het kunnen
belijden van geloof of levensovertuiging vast:
• Formatie en vacatures: In de justitiële inrichtingen blijkt in het GW elf procent en bij jeugdin-

richtingen vijf procent van de formatieplaatsen van GV-ers niet opgevuld te zijn. Bij de TBS-
inrichtingen zijn alle formatieplaatsen bezet. Binnen justitiële inrichtingen is dus, globaal
gesproken, bijna een tiende deel van de formatieplaatsen van GV-ers niet opgevuld;

• Te weinig islamitische GV-ers: Bijna de helft (vijftien van de 32) van de directieleden/ 
portefeuillehouders vindt dat er te weinig islamitische GV-ers zijn. Dat blijkt vooral zo te zijn
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in het GW. Hoewel in nagenoeg evenveel inrichtingen een islamitische GV-er aanwezig is als
een protestantse of katholieke GV-er is het aantal fte’s beduidend geringer en bedraagt de
inzet van de islamitische GV-ers ongeveer de helft van die van de beide christelijke denomina-
ties. Met name in de TBS-inrichtingen is maar enkele uren per week een islamitische GV-er
werkzaam;
Bij ruim de helft van de inrichtingen heeft de imam te weinig tijd voor zijn takenpakket, naar
het oordeel van de portefeuillehouder. Van de katholieke, protestantse en humanistische
geestelijke heeft een derde te weinig tijd voor zijn takenpakket als GV-er;

• (Gebeds-)ruimte: De werkzaamheden van GV-ers vergen ook voorwaarden wat betreft ruimten.
Bij acht van de 41 inrichtingen  is er geen ruimte voor het houden van diensten en vieringen,
en bij eveneens acht inrichtingen ontbreekt ruimte voor het houden van groepsgesprekken. 
Er zijn dus te weinig ruimten voor vieringen en voor groepsgesprekken, vooral in jeugdinrich-
tingen;

• Rooster: De werkomstandigheden en de inroostering van werkzaamheden en tijdsbesteding 
van de ingeslotenen belemmeren bij de helft van de GV-ers regelmatig tot vaak het werk. De
agenda’s van GV-ers en ingeslotenen moeten op elkaar zijn afgestemd. Voor de begeleiding
van de ingeslotenen naar de ruimte waar het individuele of groepsgesprek plaatsvindt, is
begeleiding door een penitentiair inrichtingswerker nodig. Het dagrooster van de ingeslote-
nen en een tekort aan penitentiaire inrichtingswerkers maken echter dat deze noodzakelijke
begeleiding niet beschikbaar is;

• Oneigenlijke tijdsbesteding GV-er: Bij ruim een derde van de inrichtingen nemen GV-ers taken 
van andere disciplines over. Mede debet hieraan zijn  grote werkdruk, bezuinigingen of perso-
neelstekort bij andere disciplines en de mogelijkheid van snelle inschakeling van de GV-er in
acute crisissituaties. Dit wordt genoemd door de portefeuillehouders van de inrichtingen.
Door de GV-ers zelf wordt aangegeven dat zij min of meer noodgedwongen andere taken over-
nemen. Gemiddeld kost overlap met andere disciplines de GV-ers veertien procent van hun
totale werktijd. De helft van de GV-ers geeft aan zelden of nooit met overlapping van werk-
zaamheden te maken te hebben;
Islamitische GV-ers (N=35) rapporteren minder overlapping met werkzaamheden op het ter-
rein van maatschappelijk werk en meer op het gebied van educatie. In totaal zijn zij naar
eigen zeggen gemiddeld een kwart van hun tijd bezig met taken van andere professionals,
bijna het dubbele van het gemiddeld bestede percentage (veertien procent) aan overlappende
werkzaamheden bij de andere GV-ers. 

De volgende belemmerende factoren worden in Spruit et al. (2003) door de ingeslotenen aange-
dragen:
• Vieringen van eigen geloof: Vijf procent van de ingeslotenen en zeven procent van de TBS-

gestelden geeft als reden voor waarom ze geen vieringen bijwonen, dat er geen vieringen 
van de eigen geloofsrichting of levensbeschouwing worden gehouden. Vijfentwintig procent
van de jeugdigen zegt nooit naar vieringen te gaan omdat die in hun inrichting niet worden
gehouden.

• Gelegenheid tot groepsgesprek: Vierendertig procent van de ingeslotenen woont geen 
gespreksgroep bij omdat daar geen gelegenheid toe is, van jeugdigen is dat 35% en van TBS-
gestelden 30%. Eenenveertig procent van de ingeslotenen die wel eens deelnemen aan een
gespreksgroep zou vaker willen kunnen deelnemen. Bij de jeugdigen is dit 33% procent, en
bij TBS-gestelden 29 procent;
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• Kleinschalige inrichting: Omdat inrichtingen waarin jeugdigen verblijven meestal van gerin-
gere omvang zijn dan de inrichtingen in het GW en de TBS-inrichtingen, hebben jeugdigen
minder te kiezen wat betreft de geloofsrichting van een GV-er bij persoonlijk contact: 51% van
hen krijgt de GV-er toegewezen en heeft niets te kiezen. Bij ingeslotenen is dit 21% en bij
TBS-gestelden vijftien procent.

• Tijd en juiste denominatie van GV-er: Zesenveertig procent van de ingeslotenen geeft aan dat
de GV-er iets te weinig tijd of veel te weinig tijd heeft voor een persoonlijk gesprek met hen.
Bij jeugdigen is dit 29% en bij TBS-gestelden 31%;
Een persoonlijk gesprek met een GV-er is volgens ingeslotenen vrijwel altijd mogelijk. Zes
procent van ingeslotenen heeft geen persoonlijk gesprek met een GV-er omdat er geen GV-er
van zijn geloofsrichting in de betreffende gevangenis is. Bij jeugdigen is dit acht procent en
bij TBS-gestelden nul procent. Zes procent van ingeslotenen heeft geen persoonlijk gesprek
met de GV-er omdat deze toch niet voldoende tijd voor hen heeft. Bij jeugdigen is dit één 
procent en bij TBS-gestelden nul procent5.

2.6 Conclusie

Doel van de literatuurstudie – internationaal en nationaal (periode 1995-2009) was inzicht te
krijgen in de behoefte van ingeslotenen aan GV en zingeving, het gebruik van GV in detentie en
bevorderende en belemmerende factoren bij het gebruik maken van GV. 

De zoektocht is beperkt tot publicaties die (ook) ingeslotenen aan het woord laten. Door deze
beperking waren de door de hoofden van de denominaties toegezonden publicaties vaak niet
bruikbaar; ze betroffen vrijwel uitsluitend het gezichtspunt van GV-ers. 

De opbrengst van de search is mager. Publicaties over wat ingeslotenen zelf formuleren aan
behoefte aan GV blijken schaars. 

Bij de gevonden publicaties is een aantal kanttekeningen te plaatsen: 
• Een aantal studies is gedateerd. Deze datering betreft voornamelijk de situatie van de islami-

tische GV-ers. Het contactorgaan Moslims en Overheid is sinds oktober 2007 erkend als een
zendende instantie. Hoewel er al decennialang imams in Nederlandse gevangenissen werk-
zaam zijn, zijn ze nu georganiseerd onder DJI. Dit betekent dat enkele problemen waarover
Kloosterboer en Yilmaz (1997) en ook het Kaski-rapport spreken niet meer op dergelijke wijze
spelen. Zo worden de Imams niet meer per inrichting, maar centraal aangesteld en aange-
stuurd, en zijn er minder problemen met de werving van imams en met de regelmaat en kwali-
teit van de aangeboden diensten;

• Twee van de negen studies zijn gebaseerd op een klein aantal ingeslotenen; in de studie van 
Oskamp (2004) zijn het er zestien, in die van Lucas (2007) twintig. 

De belangrijkste bevindingen uit het literatuuronderzoek zijn hierna per thema geordend en
geven antwoord op verschillende onderzoeksvragen. 

5 De studie van Spruit et al. (2003) is aanleiding geweest tot het aanpakken van een aantal van de gecon-
stateerde knelpunten,  waaronder het uitbreiden van de formatie van moslim GV-er.
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1. Behoefte van ingeslotenen aan zingeving
De behoefte van ingeslotenen aan zingeving hangt vooral samen met hun coping strategie: de
emotionele aanpassing aan de omstandigheden binnen de inrichtingsmuren. Zingeving zou
steun en vrede geven, waardoor ingeslotenen beter kunnen omgaan met detentiestress.

2. Behoefte van ingeslotenen aan geestelijke verzorging
Ongeveer drie kwart van de ingeslotenen heeft behoefte aan GV. De behoefte is in de verschil-
lende studies op verschillende manieren opgevat en gemeten. Zo wordt er een onderscheid
gemaakt tussen oprechte behoefte en onoprechte behoefte, tussen gelovigen binnen en buiten
detentie (waarbij er binnen meer behoefte zou zijn) en tussen behoefte aan de verschillende
aangeboden diensten, waarbij de meeste behoefte wordt toegeschreven aan kerkdiensten,
direct gevolgd door groepsgesprekken. De kerkdiensten zouden rust en kracht geven. 

Ook de behoefte aan emotionele aanpassing aan gevangenschap (een coping strategie) om psy-
chische problemen te voorkomen kan worden opgevat als een indicatie voor een behoefte aan
GV. 

3. Gebruik van geestelijke verzorging
Ruim een derde van de ingeslotenen woont (religieuze) diensten bij. Het deel van de ingeslote-
nen dat behoefte heeft aan GV (alles omvattend, dus niet alleen diensten) verschilt tussen de
sectoren. Het hoogste percentage dat gebruik maakt van GV wordt gevonden in de DForZo (TBS-
inrichtingen, 90%), gevolgd door GW (81%). De jeugdigen maken het minst gebruik van GV
(63%).

Het feitelijke gebruik van GV blijft achter bij de aangegeven behoefte. Dit is vooral meetbaar bij
diensten. Ongeveer twee maal zoveel ingeslotenen geven aan behoefte aan diensten te hebben
dan dat zij er aan deelnemen. 

4. Bevorderende en belemmerende factoren bij het gebruik van geestelijke verzorging.
Er wordt een groot aantal belemmerende factoren bij het gebruik van GV in detentie genoemd.
Belemmerende factoren zijn onder meer: geen mogelijkheid voor uitvoeren van praktische, reli-
gie gebonden zaken als naar vrijdaggebed gaan en meedoen aan ramadan, onenigheid tussen
GV-er en ingeslotenen over welke thema’s te bespreken, gebrek aan sfeer in de kerk, te weinig
tijd van GV-ers en botsende roosters van ingeslotenen en GV-ers. Als bevorderende factor noemt
Dammer (2002) het verzachten van psychische en fysieke deprivatie. 
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Hoofdstuk 3 Concept map; 
“Voor Godsdienst of levensovertuiging is nodig…”

Dit hoofdstuk beschrijft de raadpleging van ingeslotenen en GV-ers over wat in detentie bij
ingeslotenen voor de godsdienst of levensovertuiging nodig is. Bij de raadpleging is gebruik
gemaakt van de concept mapping methode. Concept mapping is een methode om inzicht te 
krijgen in complexe, diffuse begrippen. 

3.1 Concept mapping in fasen

Concept mapping omvat enkele fasen en activiteiten. De eerste fase bestaat uit een ‘brain-
storm’. Tijdens deze brainstorm is aan dertien ingeslotenen in een huis van bewaring (HvB), 
zes jeugdige ingeslotenen in een justitiële jeugdinrichting (JJI)6 en acht GV-ers gevraagd de 
volgende zin met zoveel mogelijk uitspraken aan te vullen:

“Voor mijn godsdienst of levensovertuiging is het nodig dat…”

Spelregels van de brainstorm

• Het is de bedoeling dat iedereen met zijn ideeën komt, uitspraken doet
• Er bestaan geen goede of foute uitspraken 
• Elke uitspraak wordt aan de lijst toegevoegd
• Er wordt niet gediscussieerd over de uitspraken
• Er wordt wel verhelderd als een uitspraak niet duidelijk is
• De uitspraken zijn enkelvoudig, dat betekent dat er maar één aspect genoemd wordt per 

uitspraak
• De zinnen mogen niet te lang zijn
• Er worden geen waardeoordelen opgenomen als uitspraak ( geen zinnen als “Ik vind….; 

Het is goed als…..”)

Dit leverde na analyse en bewerking, en ook na terugkoppeling aan deskundigen, 78 relevante
uitspraken op. Deze zijn in een latere fase voorgelegd aan vijftien ingeslotenen in het HvB, 
6 jeugdigen in de JJI en vijf GV-ers (van vier verschillende denominaties). De ingeslotenen en 
GV-ers hebben de 78 uitspraken geprioriteerd en geclusterd. Voor de prioritering en clustering
kregen de deelnemers een setje met kaartjes waarop alle uitspraken uit de brainstorm gedrukt
stonden. Het resultaat is samengebracht in een concept map. 

• De prioritering en clustering van uitspraken door de ingeslotenen zijn ongeveer twee weken 
na de brainstorm uitgevoerd. Van de 21 deelnemers aan deze twee taken had de helft geparti-
cipeerd in de brainstorm, de andere helft was ‘nieuw’.

6 Het is helaas niet gelukt een groep ingeslotenen uit de DForZo deel te laten nemen aan de concept
mapping.
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• Vijf GV-ers (van vier verschillende denominaties) van de oorspronkelijke acht uitgenodigde 
GV-ers hebben aan alle fasen van de concept map methode meegedaan. De tijdens de brain-
storm gedane uitspraken van de acht GV-ers zijn verwerkt in de definitieve set. 

• Bij het maken van concept map is het perspectief van de GV-ers vrijwel buiten beschouwing 
gelaten, omdat hun aantal (vijf) te gering was voor de presentatie van een volwaardig tweede
perspectief. De presentatie van dit perspectief blijft in dit rapport beperkt tot een weergave
van de vijf hoogst gescoorde uitspraken door de GV-ers (tabel 3.2).

3.2 Concept mapping; de resultaten

Prioriteiten
Tabel 1 geeft weer welke aspecten van godsdienst en levensovertuiging in detentie de ingeslote-
nen het belangrijkste vinden (van 1=weinig relevant tot 5=hoogst relevant). In het oog springt,
dat ingeslotenen wat nodig is voor godsdienst en levensovertuiging vooral definiëren in relatie
tot anderen én in relatie tot henzelf. Het belang van de relatie met anderen komt tot uiting in de
hoog scorende uitspraken als ‘verbonden voelen met mijn familie’ en ‘toestemming  om bij
belangrijke gebeurtenissen in mijn familie aanwezig te zijn’. ‘Respect voor het geloof van andere
mensen’ en ‘gezien worden als mens, niet als nummer’ benadrukken het ervaren belang dat
ingeslotenen hechten aan wederkerigheid en herkenning. Nodig is ook ‘geloof in mezelf’, het
zelf als kern in relatie tot de ander.  

Tabel 3.1 De vijf hoogst scorende uitspraken bij ingeslotenen

1 Vijfpuntsschaal van 1=helemaal niet belangrijk tot 5=erg belangrijk

De vijf hoogst scorende uitspraken van de vijf GV-ers zijn van andere aard. Die betreffen zonder
uitzondering het werk van GV-ers zelf (tabel 3.2).

Tabel 3.2 De vijf hoogst scorende uitspraken bij GV-ers

1 Vijfpuntsschaal van 1=helemaal niet belangrijk tot 5=erg belangrijk
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De clusters
De respondenten hebben de uitspraken ook geclusterd. Een cluster is een geheel van uitspraken
die bij elkaar horen. Hoe dichter de clusters bij elkaar staan, hoe meer die met elkaar te maken
hebben. En hoe verder de clusters uit elkaar liggen, des te minder hebben die met elkaar
gemeen. De clusters tezamen vormen de behoefte aan (hulp bij) godsdienst en levensovertui-
ging in detentie. In figuur 3.1 staan acht clusters weergegeven in een concept map. In Deel II, §
3.1 staan de clusters met alle daarbij horende uitspraken weergegeven. Hierna volgen de clus-
ters met als voorbeeld enkele uitspraken.

Relatie tot God (cluster 1) 
Cluster 1 beschrijft de relatie van de ingeslotene tot God. 
Enkele uitspraken:
5. Geduld van God
8. Liefde van God
53. Vergiffenis van God
54. Vragen kunnen stellen over God

Godsdienst of levensovertuiging in detentie (cluster 2)
Cluster 2 omschrijft het belijden van godsdienst of levensovertuiging in detentie, waarbij de
ondersteuning van de inrichting noodzakelijk is. 
Enkele uitspraken:
16. Voldoende tijd voor mijn geloof (tijd om te bidden, naar gebedsdienst te gaan, enz.) 
23. Vrijstelling van arbeid op religieuze feestdagen
34. Naar een kerk, moskee of stiltecentrum kunnen gaan

Geloofsregels (cluster 3)
Dit cluster betreft de geloofsregels.
Enkele uitspraken:
27. Een plek om te mediteren 
35. Krijgen van religieus geoorloofd voedsel (halal, koosjer, vegetarisch)
52. Antwoorden op vragen als ‘wat is er na dit leven?’

Beschikbaarheid GV-ers (cluster 4)
Dit cluster gaat over de beschikbaarheid van GV-ers. 
Enkele uitspraken:
62. Mogelijkheid om ’s avonds een gesprek te hebben met GV-er 
68. Voldoende imam’s/pastoors/dominees/hindoe’s/rabbijnen/humanisten/boeddhisten
78. Een GV-er van mijn eigen godsdienst of levensovertuiging waar ik heen kan gaan

Ontwikkeling, geloven, respect vanuit individu (cluster 5)
Dit cluster is gericht op de (ontwikkeling van de) ingeslotene zelf en zijn directe leefomgeving.
Enkele uitspraken:
10. Respect van andere mensen voor mijn geloof of levensovertuiging
21. Nakomen van afspraken door bewaarders
49. Respect voor het geloof van andere mensen 
57. Mezelf kunnen ontwikkelen
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Hulp van GV-ers (cluster 6)
Dit cluster gaat over hulp van GV-ers. 
Enkele uitspraken:
2. Hulp van GV-er bij het verbeteren van mijn leven
47. Kunnen vertrouwen van GV-er 
65. Weten hoe ik een GV-er te spreken kan krijgen
72. Hulp van GV-er bij het verwerken van schaamte 

Relaties met naasten, familie (cluster 7) 
Dit cluster omschrijft het belang van (familie-) relaties bij de godsdienst en levensovertuiging
van de ingeslotenen. 
Enkele uitspraken:
13. Verbonden voelen met mijn familie
20. Toestemming om bij belangrijke gebeurtenissen in mijn familie te zijn (eerste communie van
kind, begrafenis, besnijdenis, Bar Mitzvah, vormsel of geboorte)
11. Vertellen van mijn levensverhaal

Hulp van GV-er bij contact met familie (cluster 8)
Dit cluster betreft de hulp van GV-ers bij (herstel van) het contact met familie. 
Enkele uitspraken:
36. Praten over mijn kinderen of familie met de GV-er 
43. Hulp van GV-er om mijn kinderen hier te zien
70. Hulp van GV-er om weer controle over mijn eigen leven te krijgen 

De uitspraken 56 ‘gezien worden als mens, niet als nummer’ en 75 ‘bij binnenkomst in de
gevangenis in een gesprek mijn godsdienst of levensovertuiging kunnen melden’, zijn niet in
een cluster verwerkt. Deze uitspraken vormen zelf een cluster, waarbij uitspraak 56 in het derde
kwadrant, tussen cluster 3 en cluster 1 gesitueerd is. Deze uitspraak wordt zeer belangrijk
gevonden, heeft een score van 4.2 (ook van GV-ers een score van 4.2) en is als stelling opgeno-
men in de vragenlijst. Uitspraak 75 is gelegen in het derde kwadrant, tussen cluster 7 en 8.
Deze uitspraak wordt met een score van 3,5 belangrijk geacht (GV-ers 2,6). De uitspraak betreft
een dienst van de DGV (dienst één, intake) en is in die hoedanigheid opgenomen in de vragen-
lijst.
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Waardering van de clusters
De waardering van de clusters is de gemiddelde score van alle uitspraken in dit cluster op een
schaal van één tot en met vijf. In tabel 3.3 is de waardering per cluster uitgedrukt. 

Tabel 3.3 Waardering clusters door ingeslotenen

1 Vijfpuntsschaal van 1=helemaal niet belangrijk tot 5=erg belangrijk

De clusters met de hoogste prioritering zijn die over familierelaties (cluster 7) en ondersteuning
van GV-ers bij contact met familie (cluster 8). Op de derde plaats staat het cluster waarin uit-
spraken staan over de beschikbaarheid van GV-ers (cluster 4). De relatief laagste prioriteit van
ingeslotenen krijgt de hulp van GV-ers (cluster 6). De uitspraken uit dit cluster scoren juist het
hoogst bij de GV-ers zelf (zie tabel 3.2 en tabel 3.3).

Concept Map, onderliggend patroon
Ingeslotenen hebben de uitspraken op basis van  eigen overwegingen samengevoegd of juist
gescheiden. Uit de ordening van de clusters in de conceptmap “Geloof of levensovertuiging in
detentie7” zouden deze overwegingen afgeleid moeten kunnen worden. 

De concept map is opgebouwd uit kwadranten, waarbij linksboven het eerste kwadrant is en
met de klok mee verder geteld wordt. 

• In de kwadranten vier en één (links), ligt het accent op uitspraken en clusters die te maken 
hebben met de individu-‘ik’. Kwadranten twee en drie (rechts) betreffen het werk van de 
GV-ers;

• De kwadranten één en twee (boven) hebben te maken met religiositeit en spiritualiteit. De 
kwadranten drie en vier (beneden) meer met sociale en familie relaties;

• De clusters (en de daarin opgenomen uitspraken) die helemaal bovenaan zijn geplaatst heb-
ben te maken hebben met geloven, de clusters onderin de figuur hebben te maken met het
(overwegend aardse) handelen van de ingeslotene (kwadrant vier) en de hulp die de ingeslo-
tene hierbij wenst van de GV-er (kwadrant drie);

• Kwadrant één geeft de uitspraken weer die te maken hebben met toegang tot God, uitspraken 
in kwadrant twee betreffen de toegang tot GV-ers. 

7 Wellicht ten overvloede: in de concept map in figuur 3.1 is de prioritering en clustering door GV-ers
niet meegenomen.
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Hoofdstuk 4 Profiel ingeslotenen in de steekproef

Dit hoofdstuk behandelt het profiel van de onderzochte groep ingeslotenen. Het geslacht, de
leeftijd, de verblijfsduur in detentie, het opleidingsniveau, de etniciteit, ervaren gezondheid en
de godsdienst of levensovertuiging waartoe ingeslotenen zich rekenen worden gepresenteerd.
De resultaten zijn beschreven per sector, namelijk het GW, de DForZo en JJI. Waar relevant, zijn
de resultaten vergeleken met de populatie ingeslotenen in Nederland.

4.1 Geslacht en leeftijd

Tabel 4.1 Aandeel mannen in de onderzochte en de landelijke populatie, per sector (in percentages)

Het aandeel mannen in de steekproef van het GW is lager dan het aandeel mannen in de lande-
lijke populatie (p<.001). Het aandeel mannen in de JJI staat landelijk op 83%, wat betekent dat
ook in de steekproef van de jeugdinrichtingen jonge mannen ondervertegenwoordigd zijn, dit
verschil is niet significant, dat komt doordat deze groep veel kleiner is. Dit is te verklaren door
de terugtrekking uit het onderzoek van twee jeugdinrichtingen met voornamelijk ingesloten jon-
gens. 

Leeftijd

Figuur 4.1 Leeftijdsklasse van ingeslotenen in GW (N=1655) en DForZo (N=71 ) (in percentages)
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Figuur 4.2 Leeftijdsklasse van ingeslotenen in JJI (N=103) (in percentages)

In figuren 4.1 en 4.2 is de leeftijdsverdeling van de ingeslotenen weergegeven. Hieruit blijkt dat
de TBS-gestelden vaak ouder zijn dan de ingeslotenen in het GW. De gemiddelde leeftijd van de
landelijke GW populatie is 34 jaar (range=18-81) en die van de TBS-gestelden 40 jaar
(range=18-82). Hoewel in deze survey niet gevraagd is naar de exacte leeftijd en er daarom
geen gemiddelden kunnen worden berekend, lijkt de leeftijd van deze groepen goed overeen te
komen met de landelijke gegevens. Landelijk gezien is de gemiddelde leeftijd van jongeren in
jeugddetentie zeventien jaar (range=12-25). De meeste jongeren in deze steekproef zijn vijftien,
zestien of achttien jaar (figuur 4.2).

4.2 Verblijf in inrichting

Ongeveer twee derde van de ingeslotenen in het GW verblijft korter dan een jaar in detentie. Van
de TBS-gestelden verblijft bijna iedereen langer dan een jaar in een inrichting (Deel II, § 4.1), de
eerste toetsing van de TBS maatregel vindt dan ook in de regel voor het eerst na twee jaar
plaats. Meer dan de helft van de jeugdigen verblijft korter dan een jaar in een jeugdinrichting.
Iets meer dan een kwart van de jeugdigen verblijft één tot drie jaar.

Aan ingeslotenen is tevens gevraagd hoe lang zij nog in detentie denken te verblijven. Bijna alle
ingeslotenen in het GW zitten minder dan drie jaar vast en denken binnen drie jaar vrij te
komen, driekwart denkt binnen een jaar vrij te zijn. TBS-gestelden verwachten langer in detentie
te verblijven; de helft denkt nog één tot drie jaar en een vijfde drie tot vijf jaar. Van de jeugdige
ingeslotenen denkt driekwart binnen een jaar weer op vrije voeten te zijn.

De langere verblijfsduur en verwachte verblijfsduur van TBS-gestelden is niet verrassend en con-
form landelijke gegevens en feitelijke verwachtingen.
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4.3 Opleidingsniveau

Een kwart van de ingeslotenen in het GW heeft geen opleiding afgerond, dit percentage is hoger
dan dat onder de TBS-gestelden, van wie dertien procent geen opleiding heeft afgerond (Deel II,
§ 4.2). Het relatief hoge percentage van 29% van de jeugdigen zonder afgeronde opleiding is
inherent aan hun leeftijd.

Het opleidingsniveau van de ingeslotenen in het GW is lager dan dat van de Nederlandse bevol-
king (bron: ministerie van OCW). Van de Nederlandse bevolking tussen de 25-65 jaar heeft 71%
minimaal MBO-niveau (de zogenoemde startkwalificatie), in het GW bedraagt dit percentage 60.
Ingeslotenen in de DForZo zijn wat hoger opgeleid. Van hen heeft 75% minimaal een MBO-oplei-
ding gevolgd.

Het VMBO is het opleidingsniveau dat door de grootste groep is afgerond, zowel in het GW, de
DForZo als in de JJI. Daar het vragen naar hoogst afgeronde opleiding bij de jeugd gezien hun
leeftijd weinig zinvolle informatie oplevert, is de jongeren in de JJI gevraagd naar hun schoolad-
vies bij het verlaten van de basisschool. Van de 103 geënquêteerde jongeren wisten 88 hun
schooladvies te vermelden. Bijna 70% kreeg als schooladvies VMBO mee (figuur 4.3).

Figuur 4.3 Schooladvies van jeugdigen in JJI (N=88) (in percentages)

4.4 Geboorteland

Tabel 4.2 In Nederland geborenen in onderzoekspopulatie en landelijke populatie, per sector 
(in percentages)

In de drie groepen is er sprake van een oververtegenwoordiging van in Nederland geborenen.
Alleen voor het GW is dit verschil significant. Zie voor een volledige lijst van geboorteland res-
pondent, geboorteland vader en geboorteland moeder, en voor de statistische weergave van de
verschillen Deel II, § 4.3.
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Omdat er is gevraagd naar het geboorteland van de respondent en die van de moeder en vader,
kon het deel autochtoon en allochtoon in de onderzochte populatie worden berekend.8 Er is
onderscheid gemaakt tussen allochtoon van de eerste generatie (respondent is zelf in het bui-
tenland geboren) en allochtoon tweede generatie (één van beide ouders van de respondent is in
het buitenland geboren).

Figuur 4.4 Herkomst ingeslotenen in GW (N=1610), DForZo (N=67) en JJI (N=98 )1

In het GW is bijna de helft van de ingeslotenen autochtoon, in de JJI ruim de helft en in de TBS-
gestelden ongeveer 70% (figuur 4.4). Het verschil in herkomst van ingeslotenen tussen de drie
sectoren is significant9. 

Er zijn geen landelijke gegevens beschikbaar over de herkomst van ouders van ingeslotenen,
waardoor het niet mogelijk was op dit punt een vergelijking te maken.

4.5 Gezondheid

De ingeslotenen in het GW en de DForZo beoordelen hun psychische gezondheid als redelijk met
een gemiddelde score van 5.0. De jeugdige ingeslotenen geven een 5.3 op een 7-puntssschaal,
waarbij 1 vreselijk is, 2 slecht, 3 matig, 4 niet slecht/niet goed, 5 redelijk, 6 goed en 7 prima
(zie tabel met gemiddelden in Deel II, § 4.8). 
De jeugd geeft een hogere waardering aan de lichamelijke gezondheid dan aan de psychische.
De gemiddelde score van 5,7 is significant hoger dan de scores die ingeslotenen in het GW en
de DForZo aan de lichamelijke gezondheid toekennen en daarmee bijna beoordeeld als goed
(een score van 6 is ‘goed’). 

8 Norm van het Ministerie van Buitenlandse zaken: een persoon is autochtoon als de persoon zelf en 
vader en moeder in Nederland zijn geboren; een persoon is allochtoon als de persoon zelf, of vader of
moeder in het buitenland is geboren.

9 Statistische toetsing: Overall Chi2-toets: Autochtoon vs Anders, type inrichting: χ2 (2, N=1775)=21.06, 
p<.001. Chi2-toets DForZo vs GW: χ2 (1, N=1677)=18.60, p<.001; DForZo vs JJI: χ2 (1, N=165)=5.17, 
p=.023; JJI vs GW: χ2 (1, N=1708)=3.18, p=.075
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De algemene kwaliteit van leven wordt door ingeslotenen in het GW en de DForZo als ‘niet
slecht/niet goed’ beoordeeld en door de jeugd in JJI als ‘redelijk’.

Vergeleken met andere kwetsbare groepen, zoals vrouwen in de opvang, daklozen en zwerfjon-
geren, zijn deze scores hoog (vgl. Wolf et al., 2006; Beijersbergen et al., 2008; Jansen et al.,
2007). 

In figuur 4.5 is een proportionele verdeling weergegeven van de gezondheid en kwaliteit van
leven van de onderzochte groep. 

Figuur 4.5 Ervaren gezondheid en kwaliteit van leven, proportionele verdeling (slecht, neutraal of goed) 
per sector 

4.6 Godsdienst of levensovertuiging

Ingeslotenen is gevraagd in welke godsdienst of levensovertuiging zij zijn opgevoed, tot welke
godsdienst of levensovertuiging zij zich nu rekenen en hoe actief zij in de uitoefening van hun
godsdienst of levensovertuiging zijn (tabel 4.4). Een overzicht van de denominaties waarmee
ingeslotenen zijn opgevoed is te vinden in Deel II, § 4.6. Hier is ook een overzicht opgenomen
van de denominaties van mannelijke en vrouwelijke ingeslotenen.

Godsdienst of levensovertuiging waarin opgevoed en huidig
• Een kwart van de ingeslotenen in het GW en de DForZo en een derde van de jeugdigen is zon-

der een godsdienst of levensovertuiging opgevoed. Het deel dat aangeeft nu geen geloof of
levensovertuiging te hebben, is in de drie sectoren hoger;

• Rooms-katholiek, islam en protestants-christelijk zijn in alle sectoren de meest genoemde 
denominaties waarmee ingeslotenen zijn opgevoed en ook waartoe zij zich nu rekenen. In het
GW en de DForZo is het percentage dat zich nu rooms-katholiek noemt lager dan het percenta-
ge dat zegt rooms-katholiek te zijn opgevoed (met name in DForZo) en het deel dat nu protes-
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tants-christelijk is, is iets kleiner. In de drie sectoren is het percentage ingeslotenen dat isla-
mitisch is opgevoed nagenoeg identiek aan het percentage dat aangeeft nu moslim te zijn;

• Een kleine groep van ingeslotenen in het GW en de DForZo is humanistisch of boeddhistisch 
opgevoed (minder dan vijf procent). De groep die nu aangeeft humanistisch of boeddhistisch
te zijn, is circa twee keer zo groot. In de JJI is niemand humanistisch of boeddhistisch opge-
voed. Er is ook niemand die nu aangeeft humanistisch te zijn. Twee procent rekent zich nu tot
het boeddhisme;

• In de drie sectoren is het percentage ingeslotenen dat joods of hindoeïstisch is opgevoed laag 
(één tot drie procent), ook het percentage dat zich nu tot deze denominaties rekent is laag. In
de JJI geeft niemand aan nu Joods te zijn;

• Bijna een vijfde deel (16%) van de ingeslotenen geeft aan (bij de antwoordcategorie ‘anders’) 
dat zij meer dan één denominatie hebben.

Huidige godsdienst of levensovertuiging en mate van activiteit

Tabel 4.4 Godsdienst of levensovertuiging en actief gelovig, per sector (in percentages) 

1In Deel II, § 4.6 is een overzicht opgenomen van deze godsdiensten en levensovertuigingen

In tabel 4.4 is van de onderzochte populatie ingeslotenen per sector weergegeven welk deel
geen denominatie heeft en het percentage dat een bepaalde denominatie heeft. In de rechtse
drie kolommen is van degenen met een denominatie die bovendien actief zijn in de uitoefening
hiervan (Deel II, § 4.6), weergegeven wat hun denominatie is.

De grootste groep ingeslotenen die actief is in zijn geloof wordt in het GW gevormd door de
rooms-katholieken, in de DForZo door protestants-christenen (figuur 4.5). Van de jeugdige inge-
slotenen die actief zijn in hun geloof is bijna 40% moslim. Deze grootste religieuze groepen per
sector komen overeen met de grootste groepen volgens ‘Voorkeurspeiling geestelijke verzorging
DJI’ (Henneken-Hordijk & Mol, 2009). In genoemde studie werd ingeslotenen gevraagd aan
welke GV-er (van welke denominatie) zij behoefte hebben. 
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Zowel tussen mannelijke en vrouwelijke als tussen autochtone en allochtone ingeslotenen
bestaat er een verschil in denominatie (Deel II, § 4.6), waarbij mannen vaker islamitisch zijn dan
vrouwen en allochtone ingeslotenen vaker moslim en hindoe dan autochtonen.

4.7 Representativiteit steekproef

Dit hoofdstuk beschrijft het profiel van de 1.835 ingeslotenen die hebben deelgenomen aan de
survey. Dit profiel is op relevante punten vergeleken met de landelijke populatie. Op deze
manier is de representativiteit van de steekproef onderzocht. Deze is goed te noemen. Enkele
opmerkelijke bevindingen:

• 1.835 ingeslotenen hebben de vragenlijst ingevuld, dat is dertien procent van de landelijke 
populatie van dat moment;

• De steekproef kent meer vrouwen en meer allochtonen dan de landelijke populatie, maar 
gezien de stratificatie op denominatie in onderhavig onderzoek is de verwachting dat deze
verschillen de resultaten niet beïnvloeden;

• De verdeling naar denominatie is vergelijkbaar met die van de landelijke populatie;
• In de categorie ’anders’, waarin ingeslotenen aan konden geven dat ze zich tot een andere 

dan de aangeboden denominaties rekenen, geeft bijna een vijfde aan dat ze in meer dan één
(wel aangeboden) denominatie geloven.
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Hoofdstuk 5 Behoefte aan ondersteuning door Godsdienst/
levensovertuiging en geestelijke verzorging 

Dit hoofdstuk beantwoordt de tweede onderzoeksvraag: welke behoefte hebben diverse 
groepen ingeslotenen aan GV en wat is de samenhang van deze behoefte met het sociaal-
demografisch profiel en de kenmerken van detentie(verleden) en detentiesetting?

Eerst wordt gepresenteerd welke behoefte aan godsdienst en levensovertuiging ingeslotenen
hebben; in paragraaf 5.1 wordt de individuele beleving van godsdienst of levensovertuiging
beschreven en in paragraaf 5.2 komt de door ingeslotenen ervaren ondersteuning door het
geloof aan de orde. Uit de bestudeerde literatuur kan een verband worden verondersteld tussen
het aanhangen van een godsdienst of levensovertuiging en de verblijfsduur in detentie en de
het aanhangen van een godsdienst of levensovertuiging en de leeftijd van de ingeslotenen. In
paragraaf 5.3 worden deze verbanden gepresenteerd bij onderhavige groep ingeslotenen.
Daarna wordt in paragraaf 5.4 ingegaan op de behoefte van ingeslotenen aan ondersteuning
door GV-ers. Paragraaf 5.5 beschrijft hoe belangrijk de ingeslotenen de door DGV aangeboden
diensten vinden. Het belang van (contact met) familie in de uitoefening van het geloof of de
levensovertuiging komt aan bod in paragraaf 5.6. Opmerkelijke verschillen tussen denominaties
worden in de tekst weergegeven.

In Deel II ‘bij hoofdstuk 5’ worden de scores per antwoordcategorie, per sector en per denomi-
natie, weergegeven.

5.1 Beleving van godsdienst en levensovertuiging

De concept map maakte duidelijk dat de relatie tot God en het geloof in God voor ingeslotenen
van belang zijn voor hun geloof of levensovertuiging in detentie. Om die reden is hen een aantal
hieraan gerelateerde uitspraken voorgelegd met de vraag aan te geven in welke mate zij het
ermee eens zijn (Deel II, § 5.1).

Zestig procent van de ingeslotenen in het GW, de DForZo en de JJI gelooft in God. In het GW
gelooft 20% niet in God, in de DForZo en de JJI is dat ongeveer 30%. Ongeveer de helft van de
ingeslotenen in de drie sectoren krijgt kracht van God, heeft behoefte aan liefde van God en ook
ongeveer de helft vraagt vergiffenis van God. 

61% van de ingeslotenen in het GW en 67% in de DForZo zijn het oneens met de uitspraak ‘ik
heb wel behoefte aan iets ‘hogers‘, maar dat is voor mij niet God’. Jeugdige ingeslotenen zijn
het met 81% significant vaker oneens met deze uitspraak dan ingeslotenen in het GW. 

Van gelovigen met een godsdienst of levensovertuiging geloven de moslims het meest in God
(92%), gevolgd door de protestants-christenen (88%), hindoes (84%), rooms-katholieken
(80%), en op grotere afstand de humanisten (37%). Van de Ingeslotenen zonder godsdienst of
levensovertuiging in God en van de boeddhisten zegt één vijfde in god te geloven. De laatste
twee groepen geven ook aan het minst kracht of ondersteuning van God te ervaren. 
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De meeste denominaties zijn het oneens met de uitspraak ‘ik heb wel behoefte aan iets
‘hogers’, maar dat is voor mij niet God’. Moslims zijn hierover het meest uitgesproken; ruim
80% kan zich niet vinden in de uitspraak. Van de ingeslotenen zonder godsdienst/levensover-
tuiging of met een boeddhistische levensovertuiging is ruim de helft het eens met deze uit-
spraak. 

5.2 Ondersteuning door godsdienst of levensovertuiging

In deze paragraaf worden zes stellingen besproken over de ondersteuning die ingeslotenen
ervaren van hun godsdienst of levensovertuiging (Deel II, § 5.2). 

1. Mijn godsdienst/levensovertuiging helpt me om mijn tijd in de inrichting door te komen
2. Door oprecht te geloven voel ik mij gelukkiger
3. Mijn godsdienst/levensovertuiging helpt mij mijn leven te accepteren zoals het is
4. Mijn godsdienst/levensovertuiging geeft me hoop
5. Geloof in mezelf is belangrijker dan geloof in iets buiten mezelf, zoals in God
6. Door mijn godsdienst/levensovertuiging kan ik mezelf ontwikkelen

De eerste vier stellingen en de zesde – die verwijzen naar coping strategieën - worden door
ingeslotenen in de drie sectoren onderschreven. In het GW en de DForZo is ongeveer tweederde
het eens met genoemde stellingen, de jeugdigen zijn het er minder vaak mee eens (steeds
ongeveer de helft). 

De vijfde stelling ‘geloof in mezelf is belangrijker dan geloof in iets buiten mezelf, zoals God’
roept verdeelde reacties op. Bijna een kwart van de ingeslotenen in het GW is het niet eens/niet
oneens met deze stelling, dit geldt voor ruim 30% in de DForZo en bijna 30% in de JJI. De inge-
slotenen in het GW en de DForZo zijn het overwegend eens met deze uitspraak (ongeveer 40%)
en de jeugdigen zijn het er overwegend mee oneens:  41% is het oneens en 31% is het eens
met deze stelling in de JJI. 

Er zijn geen verschillen tussen de sectoren in de ervaren ondersteuning door godsdienst of
levensovertuiging.

De stellingen over ‘coping strategieën’ worden door bijna alle denominaties onderschreven.
Ingeslotenen zonder godsdienst of levensovertuiging denken er anders over. Zij onderschrijven
de stellingen niet en geven significant vaker dan protestants-christenen en moslims aan dat ze
het oneens zijn met deze stellingen. Hoewel ook de humanisten het overwegend eens zijn met
deze stellingen, geven zij significant vaker dan protestants-christenen en moslims aan het hier-
mee oneens te zijn.

‘Geloof in mezelf is belangrijker dan geloof in iets buiten mezelf, zoals God’ onderschrijven
vooral ingeslotenen zonder godsdienst of levensovertuiging (57% van hen is het hiermee eens).
Zij zijn het significant vaker eens met deze stelling dan de rooms-katholieken, protestants-chris-
tenen en moslims. 
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Enkele denominatieve groepen onderschrijven deze stelling ook, zoals de rooms-katholieken,
humanisten, boeddhisten, joden en de ‘anders gelovigen’. De protestants-christenen en mos-
lims zijn het oneens met deze stelling.

5.3 Samenhang tussen detentieduur, leeftijd en godsdienst/levensovertuiging

Literatuur en deskundigen suggereren dat zowel de duur van het verblijf in detentie (Spruit et
al., 2003) als de leeftijd van de ingeslotene (Koenig, 1995) invloed hebben op de religiositeit
van de ingeslotene. Daarom zijn in dit onderzoek – per sector - de volgende verbanden onder-
zocht:
• Leeftijd (jonger of ouder dan 34 jaar, bij jeugd jonger of ouder dan 16 jaar) en zich al dan niet

rekenen tot een bepaalde godsdienst of levensovertuiging;
• Duur van detentie (korter of langer dan een jaar) en het zich al dan niet rekenen tot een 

bepaalde godsdienst of levensovertuiging;
• Verwachte duur van detentie (korter of langer dan een jaar) en het zich al dan niet rekenen tot

een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. 

Het is niet mogelijk om op dezelfde manier de verbanden binnen en tussen denominaties te
berekenen10. Wel is het mogelijk om onderscheid te maken tussen de denominatie van:
• Ingeslotenen die korter dan een jaar gedetineerd zijn en zij die dat langer zijn;
• Ingeslotenen die nog korter of langer dan een jaar gedetineerd verwachten te zijn.

De onderzochte verbanden zijn niet aangetoond in de onderzochte groepen. Wel lijkt er bij de
jeugd een verband te zijn tussen de leeftijd en het zich rekenen tot een bepaalde godsdienst of
levensovertuiging; Jeugdigen boven de zestien jaar rekenen zich vaker tot een godsdienst of
levensovertuiging dan de jeugdigen onder de zestien jaar. Dit verband bij de jeugd is echter net
niet significant (Deel II, § 5.3, p=.002).

5.4 Geestelijk verzorgers
In deze paragraaf worden de volgende stellingen met betrekking tot de GV-ers besproken (Deel
II, § 5.4):

1. Ik weet waar ik een geestelijk verzorger kan bereiken
2. Ik wil praten met een geestelijk verzorger over mijn zingeving 
3. Ik kan een afspraak maken met een geestelijk verzorger wanneer ik dat wil
4. Ik kan de geestelijk verzorger vertrouwen
5. De geestelijk verzorger helpt me bij het beteren van mijn leven
6. De geestelijk verzorger helpt me bij het krijgen van controle over mijn leven

10 Dit is niet mogelijk omdat er slechts op één moment vragen zijn gesteld, waardoor niet onderzocht kan 
worden of de ingeslotene na een jaar een andere godsdienst of levensovertuiging heeft dan bij binnen
komst. Ook is de vraag of ingeslotene eerder een andere godsdienst of levensovertuiging had niet
gesteld.
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De ingeslotenen beoordelen de ondersteuning door GV-ers positief tot zeer positief. Over de
voorwaarden voor hulp van GV-ers, zoals hun bereikbaarheid, zijn ingeslotenen tevreden. 

Op deze stellingen over GV-ers wordt vaak, door een kwart tot een derde van de ingeslotenen in
de drie sectoren, gereageerd met niet mee eens/niet mee oneens. Een uitzondering hierop
vormt de eerste stelling, waar ongeveer een tiende het niet mee eens/niet mee oneens was. Van
de ingeslotenen in het GW weet 70% de GV-er te bereiken, in de DForZo 84% en in de JJI 65%.

Ingeslotenen zijn verdeeld over hun behoefte aan ‘praten met een GV-er over zingeving’. Deze
stelling heeft te maken met intrinsieke religiositeit en ondersteuning hierbij. Een kwart van de
ingeslotenen in het GW is het hiermee niet eens/niet oneens, dit geldt voor een derde in de
DForZo en een vijfde in de JJI. De ingeslotenen in het GW en de DForZo onderschrijven deze
behoefte (ruim 40% eens en 30% oneens). Jeugdigen zijn het overwegend oneens (35% eens,
47% oneens). Zij geven hiermee aan weinig behoefte te hebben aan praten met een GV-er over
zingeving.

Van de volwassen ingeslotenen in het GW en de DForZo is ruim 40% het eens met de stelling ‘de
GV-er helpt me bij het krijgen van controle over mijn leven’, bij de jeugd is dat meer dan de
helft.

Er zijn tussen de sectoren geen significante verschillen gevonden tussen de beoordeling van
deze stellingen over GV-ers.

Bij de vergelijking tussen denominaties valt een aantal zaken op: 
• Ingeslotenen van alle denominatieve groepen (inclusief de groep zonder geloof) weten waar 

zij een GV-er kunnen bereiken;
• De GV-er kan worden vertrouwd, dat vinden alle denominatieve groepen;
• Het maken van een afspraak met een GV-er is lastig voor boeddhisten, hindoes en ‘anders’ 

gelovigen, maar dit verschilt niet significant met de grotere denominaties;
• ‘Praten met een GV-er over zingeving’, ‘het krijgen van controle over het leven’ en ‘het beteren

van mijn leven’ vinden ingeslotenen van alle denominaties belangrijk. Ingeslotenen zonder
godsdienst of levensovertuiging zijn het significant minder eens met deze stellingen. Joden
onderschrijven deze stellingen ook minder dan de andere denominaties, maar dit verschil is
niet significant. 

5.5 DGV diensten in detentie

De DGV biedt zeven diensten aan: 1. Intake, 2. individuele gesprekken, 3. groepsgesprekken, 4.
ambulante gesprekken (lopen op de ring), 5. vieringen, 6. kerkdiensten, gebedsdiensten en 7.
bezinningsbijeenkomsten. Omdat ingeslotenen tijdens de groepsgesprekken in het kader van
de concept map aangaven het verschil niet te begrijpen tussen de vieringen, kerkdiensten,
gebedsdiensten en bezinningsbijeenkomsten zijn deze samengevoegd. Er is een extra dienst
toegevoegd in de vragenlijst, namelijk de nazorg. Nazorg wordt momenteel alleen door de chris-
tenen (rooms-katholiek en protestants-christelijk samen) aangeboden en op kleinere en minder
formele schaal door sommige andere denominaties. 
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In de drie sectoren vindt de helft van de ingeslotenen de meeste diensten belangrijk (zie figuren
Deel II, § 5.5). De uitzondering hierop is dat slechts een derde van de TBS-gestelden de groeps-
gesprekken zegt belangrijk te vinden. 

Jeugdige ingeslotenen vinden de aangeboden diensten belangrijker dan de volwassen ingeslo-
tenen; ongeveer 60% vindt de vieringen, de individuele gesprekken met een GV-er en de intake
belangrijk.

Er bestaan tussen de sectoren geen significante verschillen in het ervaren belang van de dien-
sten.

Grofweg de helft van de ingeslotenen met een godsdienst of levensovertuiging vindt de verschil-
lende diensten belangrijk (figuren Deel II, § 5.5). Wat betreft de diensten valt het volgende op:
• De intake ervaart meer dan tweederde van de protestants-christenen, moslims en joden als

belangrijk;
• Individuele gesprekken vinden vooral de humanisten en hindoes belangrijk (> 70%);
• Groepsgesprekken waarderen de moslims het hoogst (ruim 60%); 
• Spontane gesprekken vinden humanisten het belangrijkst (60%), gevolgd door de 

protestants-christenen en hindoes. 
De gevonden verschillen tussen de denominaties in het ervaren belang van diensten zijn niet
significant.

Over de diensten die ingeslotenen met een godsdienst of levensovertuiging van minder belang
vinden het volgende:
• Spontane gesprekken waarderen joden en boeddhisten het minst (35% of lager, n.s.);
• De vieringen vinden de boeddhisten minder belangrijk (elf procent belangrijk) dan de overige 

denominaties (minstens 40% belangrijk). De boeddhisten verschillen hierin significant van de
prostestants-christenen en de moslims.

• Hindoes vinden nazorg het vaakst een belangrijke dienst (65%). Ook de christelijke denomi-
naties en de moslims hechten hier veel waarde aan (ongeveer 60% belangrijk). Het minst
belangrijk wordt nazorg gevonden door de boeddhisten. Deze verschillen zijn niet significant. 

Een derde van de ingeslotenen zonder godsdienst of levensovertuiging vindt alle diensten
belangrijk. Dit is significant minder dan de ingeslotenen met een godsdienst of levensover-
tuiging. Een substantieel deel van de niet-gelovigen (28%) vindt de individuele gesprekken
belangrijk. 

Er is tussen allochtone en autochtone ingeslotenen een verschil in het ervaren belang van de
door DGV geboden diensten; allochtonen vinden de diensten significant belangrijker dan de
autochtonen, met uitzondering van de ‘spontane gesprekken’ (Deel II, § 5.5).
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5.6 Familie

Uit de concept map blijkt dat familie belangrijk is bij (het uitoefenen van) de godsdienst of
levensovertuiging (Deel II, § 5.6). Daarom zijn uitspraken hierover aan de ingeslotenen vast-
gelegd.

‘Verbonden voelen met mijn familie heeft voor mij alles te maken met mijn godsdienst/levens-
overtuiging’, wordt onderschreven door veel ingeslotenen in het GW (43% eens, 37% oneens).
De meerderheid van de ingeslotenen in de DForZo en JJI is het niet eens met deze uitspraak
(33% eens tegenover 45% oneens in de DForZo en 31% eens tegenover 51% oneens in de JJI). 

In de drie sectoren willen ingeslotenen bij belangrijke gebeurtenissen bij hun familie zijn (GW
82%, DForZo 71% en JJI 76%). In het GW is deze behoefte significant groter dan in de DForZo. 

Ingeslotenen zijn verdeeld over de noodzaak van hulp van een GV-er bij het verbeteren van fami-
liecontacten. Een derde tot de helft is het hiermee eens en een kwart tot een derde is het hier-
mee oneens. De sectoren verschillen hierin niet van elkaar.

Het helpt ingeslotenen in het GW en de DForZo om met een GV-er over familie te praten (GW
45% eens, 30% oneens, DForZo 49% eens, 25% oneens). De jeugd is hierover verdeeld, 43% is
het hiermee eens en 40% niet. 

Op basis van de bestudeerde literatuur, waarin voor christelijke denominaties de familie(-band)
belangrijk wordt gevonden, werden tussen de denominaties verschillen verwacht bij stellingen
over familie. Er zijn enkele verschillen tussen denominaties gevonden over de stelling ‘verbon-
den voelen met mijn familie heeft voor mij alles te maken met mijn godsdienst of levensovertui-
ging’ (Deel II, § 5.6): 
• Moslims onderschrijven de uitspraak vaker dan de rooms-katholieken, humanisten en 

boeddhisten;
• Humanisten zijn het hiermee minder eens dan protestants-christenen, moslims en hindoes;
• Boeddhisten zijn het als enige denominatie niet eens met deze uitspraak, maar het verschil

met andere denominaties is niet significant. 

Ingeslotenen met een godsdienst of levensovertuiging willen bij belangrijke gebeurtenissen bij
hun familie kunnen zijn. Binnen alle denominaties is 71 tot 88% het hiermee eens. 

Boeddhisten onderschrijven het minst vaak (30%) de noodzaak van hulp van een GV-er bij het
verbeteren van familiecontacten. Van de overige denominaties heeft ongeveer de helft behoefte
aan deze ondersteuning van een GV-er.  De verschillen tussen de denominaties zijn niet signifi-
cant. 

De ingeslotenen zonder godsdienst of levensovertuiging zijn het eens met de uitspraak ‘bij
belangrijke gebeurtenissen wil ik bij mijn familie kunnen zijn’, maar toch significant minder dan
rooms-katholieke, protestants-christelijke en islamitische ingeslotenen. Zij hebben geen
behoefte aan ondersteuning van een GV-er bij het onderhouden of herstellen van contact met
hun familie. Hierin verschillen ze significant van ingeslotenen met een godsdienst of levensover-
tuiging.
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5.7 Beantwoording onderzoeksvraag

Onderzoeksvraag 2, die gaat over de behoefte van ingeslotenen aan GV en de samenhang van
deze behoefte met het sociaaldemografisch profiel en de kenmerken van detentie(verleden) en
detentiesetting, kan samenvattend als volgt worden beantwoord:

• Een meerderheid van de ingeslotenen, ongeveer twee derde, gelooft in God. Van de groep 
zonder godsdienst of levensovertuiging zegt nog steeds een vijfde in God te geloven;

• De behoefte aan ondersteuning door godsdienst of levensovertuiging wordt gestuurd door 
‘coping strategieën’. Ingeslotenen voelen zich door hun godsdienst of levensovertuiging
gesteund bij het goed doorkomen van hun detentietijd, het accepteren van het leven zoals het
is en bij hun zelfontwikkeling;

• Ingeslotenen waarderen de praktische hulp van en toegang tot een GV-er;
• De in eerder onderzoek veronderstelde samenhang tussen het al dan niet aanhangen van een 

godsdienst of levensovertuiging en detentieduur en tussen het al dan niet aanhangen van een
godsdienst leeftijd is bij de ingeslotenen in dit onderzoek niet gevonden;

• De helft van de ingeslotenen vindt alle DGV diensten belangrijk. Van de ingeslotenen zonder 
godsdienst of levensovertuiging vindt een substantiële groep (28%) de individuele gesprek-
ken belangrijk;

• ‘Verbonden voelen met familie’ is voor ingeslotenen van belang bij de godsdienst of levens-
overtuiging. Echter, lang niet iedereen (ongeveer de helft) wil hulp van een GV-er bij het
onderhouden of herstellen van contact met familie of het praten over contact met familie.
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Hoofdstuk 6 Belemmerende en bevorderende factoren

Dit hoofdstuk behandelt de derde onderzoeksvraag: wat zijn belemmerende en bevorderende
factoren in gebruik van GV? 

De behoefte en mogelijkheden van ingeslotenen bij het uitoefenen van hun godsdienst en
levensovertuiging staan in paragraaf 6.1. Paragraaf 6.2 gaat in op wat ingeslotenen van de
inrichting aan steun ervaren bij het uitoefenen van hun godsdienst of levensovertuiging. Hoe
ingeslotenen wat betreft hun godsdienst of levensovertuiging worden bejegend en welk respect
zij zelf hierin naar medegevangenen betonen, komt in paragraaf 6.3 aan de orde. Paragraaf 6.4
handelt over de uit eerder onderzoek veronderstelde discrepantie tussen de behoefte aan GV en
het daadwerkelijk gebruik hiervan. Paragraaf 6.5 gaat in op de belemmerende en bevorderende
factoren, zoals die ook zijn beschreven in hoofdstuk 5.

6.1 Behoefte en mogelijkheden 

Aan ingeslotenen is voorgelegd wat zij in detentie nodig hebben bij het uitoefenen van hun
godsdienst of levensovertuiging. Denk bijvoorbeeld aan het vieren van religieuze feestdagen.
Aan de hand van uitspraken is nagegaan waaraan zij behoefte hebben bij het uitoefenen van
hun godsdienst of levensovertuiging en of de inrichting de mogelijkheid biedt om in die behoef-
te te voorzien11. Figuur 6.1 geeft aan wat de genoemde behoefte van ingeslotenen zijn, figuur
6.2  geeft weer of de inrichting hieraan tegemoet komt.

11 Het gaat hier om signalering van de door ingeslotenen ervaren obstakels in de uitvoering van hun 
godsdienst of levensovertuiging. Hieraan kunnen geen conclusies worden verbonden betreffende de 
inzet van de inrichtingen.
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Figuur 6.1 Behoefte aan uitoefening godsdienst of levensovertuiging, per sector 1

Ingeslotenen hebben de meeste behoefte aan het vieren van religieuze feestdagen. Dit geldt
voor alle drie de sectoren (GW 90%, DForZo bijna 80% en JJI 70%). Het eten van religieus geoor-
loofd voedsel komt op de tweede plaats (GW en DForZo rond 70% en JJI 50%). Het dragen van
traditionele kleding wordt het minst gewenst, namelijk door minder dan een kwart. Jeugdigen
hebben minder uitgesproken behoefte bij het uitoefenen van hun godsdienst of levensovertui-
ging dan ingeslotenen in het GW en de DForZo.
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Figuur 6.2 Mogelijkheid tot uitoefening godsdienst of levensovertuiging, per sector 1

Over het algemeen zijn ingeslotenen mét ondersteuningsbehoefte bij hun geloof of levensover-
tuiging positief over de wijze waarop de inrichting hieraan tegemoet komt. Een kleine groep
meent dat de inrichting niet voorziet in de behoefte. Zo geeft een derde van de jeugdigen die
traditionele kleding wil dragen aan dit niet te kunnen doen. Het gaat hierbij om een kleine groep
van vijf personen. Een vijfde van de jeugdigen (dertien respondenten) en een kwart van de inge-
slotenen in het GW (267 respondenten) geeft aan de religieuze feestdagen te willen, maar niet
te kunnen vieren.

In de reacties op de uitspraken speelt de denominatie mee. Opmerkelijke bevindingen zijn:

• Ingeslotenen zijn positief over hoe de inrichting ruimte geeft aan het uitoefenen van hun 
geloof of levensovertuiging. Hindoes vormen hierop een uitzondering. Slechts 56% van hen
kan regelmatig een gesprek voeren met de GV-er van hun geloof. Ook de joden hebben hier
moeite mee (71%). Het gaat hierbij om kleine aantallen. Bij de overige denominaties lijkt er
wat betreft het regelmatig spreken van een GV-er van het eigen geloof geen belemmering te
zijn, meer dan 80% zegt dat dit mogelijk is;

• Hindoes hebben van de denominaties de minste mogelijkheden tot eten volgens de regels
die het geloof voorschrijft (62%), het vieren van religieuze feestdagen (53%) en het in de cel
bidden (74%);

• Meer ingeslotenen geven aan religieus geoorloofd voedsel te wensen dan dat er ingeslotenen 
zijn met een godsdienst of levensovertuiging die religieus geoorloofd voedsel voorschrijft. In
het oog springt, dat 43% van de ingeslotenen zonder geloof religieus geoorloofd voedsel
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wenst. Dit heeft mogelijk te maken met de kwaliteit van het inrichtings-eten en de verwach-
ting dat het geoorloofde voedsel van hogere kwaliteit is;

• Van de groep zonder godsdienst of levensovertuiging wil 67% religieuze feestdagen vieren en 
een kwart wil regelmatig een gesprek met een GV-er.

6.2 Medewerking binnen de inrichting

De medewerking die een inrichting moet bieden bij het uitoefenen van het geloof of de levens-
overtuiging is vastgelegd in wet- en regelgeving. Belangrijke punten hieruit zijn (Dienst
Geestelijke Verzorging, 2010):

• GV is arbeidsdoorbrekend en ingeslotenen hoeven geen keus te maken tussen bijvoorbeeld 
luchten of GV: zij hebben recht op beide;

• De overheid zorgt ervoor dat mensen de kerkdienst, gebedsdienst of bezinningsbijeenkomst
kunnen bijwonen;

• De directeur van de inrichting is verplicht in overleg met de GV-ers ervoor zorg te dragen dat
de individuele geloofsuitingen (zoals vijfmaal per dag bidden) en het vieren van bepaalde 
religieuze feestdagen mogelijk worden gemaakt;

• Het management van de inrichting en de PIW-er (pedagogische inrichtingswerker) moeten 
voorwaarden scheppen voor toegang van ingeslotenen tot GV.

Ingeslotenen vinden de medewerking van de inrichting bij het uitoefenen van geloof of levens-
overtuiging goed (Deel II, § 6.2). Bewaarders komen hun afspraken na en zijn behulpzaam als
ingeslotenen naar een kerk of stiltecentrum willen. Ook zijn er voldoende diensten en zijn inge-
slotenen goed geïnformeerd over wanneer die plaatsvinden.

Duidelijk negatiever zijn ingeslotenen over hoe het dagprogramma zich verhoudt tot de wens
een GV-er te spreken. De helft van de ingeslotenen in het GW is het niet eens met de uitspraak:
‘ik kan mijn geestelijk verzorger spreken, welk dagprogramma ik ook heb’. Dit is een significant
verschil met de jeugdigen waarvan een derde aangeeft niet altijd een GV-er te kunnen spreken
vanwege het dagprogramma. Een derde van de ingeslotenen in de drie sectoren moet kiezen
tussen een dienst of recreatie. Recreatietijd is belangrijk voor ingeslotenen. Het is de enige
mogelijkheid om zelf te koken, zelf kleding te wassen, familie te bellen en activiteiten met mede
gedetineerden uit te voeren, zoals een spelletje tafeltennis.

Rooms-katholiek, protestants-christelijk en islamitisch ingeslotenen zijn positief over de mede-
werking van de inrichting en bewaarders. De kleine denominaties zijn hierover minder positief,
met name de boeddhisten; een derde geeft aan dat de bewaarders hun afspraken niet nakomen
en een kwart kan niet naar het stiltecentrum als hij/zij dat wenst. Verder valt op, dat ook de
‘anders’ gelovigen12 minder waardering hebben voor de medewerking van de inrichting bij hun
geloof of levensovertuiging; de helft geeft aan niet naar een stiltecentrum te kunnen als zij dat
willen, 41% vindt dat er onvoldoende bijeenkomsten van hun geloof zijn en 45% zegt niet altijd
de GV-er te kunnen spreken vanwege het dagprogramma.

11 Dit is de groep ‘anders’, de groep met een godsdienst of levensovertuiging waarvoor binnen DJI geen 
ondersteuning wordt aangeboden.
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Er zijn enkele opmerkelijke verschillen gevonden tussen de denominaties in ervaren medewer-
king van de inrichting bij het geloof of de levensovertuiging. Deze verschillen zijn echter niet
significant:

• Een kwart van de humanisten vindt dat er voldoende diensten en groepsbijeenkomsten zijn, 
bij de overige denominaties is dit een derde tot de helft;

• Van de boeddhisten vindt nog geen kwart dat bewaarders hun afspraken nakomen, bij andere 
denominaties is dat ongeveer de helft;

• Boeddhisten vinden minder vaak dat bewaarders behulpzaam zijn als ze naar het stilte-
centrum willen. Ongeveer een derde is het eens met deze stelling, bij andere denominaties
is dat de helft tot twee derde;

• Veel ingeslotenen met een godsdienst of levensovertuiging moeten kiezen tussen een 
dienst/groepsbijeenkomst en recreatie. Dit geldt het sterkst voor de Joden (53%) en het minst
voor de hindoes (27%). 

6.3 Bejegening

De ingeslotenen hebben zich wat betreft geloof en levensovertuiging uitgesproken over zowel
hun eigen bejegening van anderen als de bejegening van hen zelf door anderen (Deel II, § 6.3).

In de drie sectoren komen de ingeslotenen tot een overwegend positief oordeel over zowel hun
eigen bejegening van anderen als de bejegening van hen zelf door anderen. Dit laat onverlet,
dat ruim vijftien procent van de TBS-gestelden aangeeft bedreigd te worden om zijn geloof en
een derde in het GW en de DForZo aangeeft gezien te worden als nummer en niet als mens. De
jeugdigen zijn hierover significant positiever dan ingeslotenen in het GW; minder dan 20% van
hen geeft aan niet als mens te worden gezien, maar als nummer. 

De uitspraak ‘ik word als mens gezien, niet als nummer’ geeft de grootste variatie tussen de
denominaties. Het meest positief zijn de joden; 70% is het eens met de uitspraak. De denomi-
naties die op deze uitspraak het meest negatief reageren, zichzelf dus als nummer beschouwd
voelen, zijn: niet gelovigen (34%), moslims (44%), humanisten (25%), boeddhisten (26%) en
hindoes (27%). 

Verontrustend is, dat een kwart van de joden aangeeft uitgelachen te worden om zijn/haar
geloof en zelfs 36% bedreigd wordt om het geloof. Bij andere denominaties is dat rond de tien
procent.
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6.4 Discrepantie behoefte en gebruik geestelijke verzorging

Uit een eerdere studie van Spruit et al. (2003), het zogenoemde KASKI-rapport,  bleek een dis-
crepantie tussen de behoefte aan en het gebruik van GV. Met name werd gewezen op het ver-
schil tussen naar een dienst willen gaan en dan toch niet gaan. Tijdens de focusgroep gesprek-
ken met gedetineerden, in het kader van de concept map, werd genoemd dat het ook wel eens
andersom werkt; ingeslotenen die niet naar een dienst willen, maar toch gaan. In deze para-
graaf worden beide discrepanties onderzocht (Deel II, § 6.4). 
Ten aanzien van de discrepantie zijn er, naar aanleiding van de uitspraken van ingeslotenen tij-
dens de focusgroep gesprekken, vijf antwoordmogelijkheden geformuleerd 1. Het ligt aan
mezelf, 2. Het ligt aan de inrichting, 3. Het ligt aan de GV-er, 4. Het ligt aan de mede-ingeslote-
nen, en 5. Anders. 

Wanneer ingeslotenen naar een dienst willen gaan, maar niet gaan dan ligt dat – volgens de
ingeslotenen – vooral aan henzelf (GW 76%, DForZo 79%, JJI 82%) en in veel mindere mate aan
de inrichting (GW 18%, DForZo 17%, JJI 12%). De ingeslotenen die bij de optie ‘anders’ invulden
dat ze niet gelovig waren, nooit naar de kerk gingen en dat de vraag op hen derhalve niet van
toepassing was, zijn buiten beschouwing gelaten. Bij de optie ‘anders’ is door sommige ingeslo-
tenen nog een toelichting gegeven, zoals: ‘ik wil geloven in mijn cel’ en ‘op zondag werk ik in de
keuken’. 

Tussen de denominaties zijn de volgende verschillen gevonden:
• Volgens de joden ligt het voor de helft aan henzelf, dat is minder vaak dan volgens andere 

denominaties;
• Moslims geven vaker (significant vaker dan rooms-katholieken) aan dat het aan de inrichting 

ligt (28%).
• Ook joden (38%) en hindoes (28%) noemen relatief vaak de inrichting als belemmerende 

factor.

Geen intentie, toch gaan
Als ingeslotenen niet de intentie hebben om naar een dienst te gaan en toch gaan, dan ligt dat
ook vooral aan henzelf. Een vijfde van de jeugdigen geeft aan dat als zij niet naar een dienst wil-
len maar toch gaan, dit aan de inrichting ligt. Er is niet onderzocht wat hiermee precies bedoeld
werd.

Tussen de denominaties zijn wat betreft naar een dienst gaan zonder dat de intentie aanwezig is
de volgende verschillen gevonden: 
• Boeddhisten noemen vaker de GV-er als motiverende factor om toch te gaan terwijl ze dit niet

van plan waren;
• Een vijfde van de groep ‘anders gelovigen’ meent dat het aan ‘iets anders’ ligt als zij gaan ook

al willen zij dit niet. Genoemd worden: ‘het feit dat ik te lang in een cel, binnen zit’, ‘dat ik dan
een medegedetineerde van een andere afdeling ongestoord kan spreken’ en ‘omdat je anders
niet meer mag komen’.
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6.5 Belemmerende en bevorderende factoren, beantwoording onderzoeksvraag

Deze paragraaf beantwoordt de vraag welke belemmerende en bevorderende factoren een rol
spelen bij  het gebruik van GV door ingeslotenen. De in hoofdstuk 5 genoemde belemmerende
en bevorderende factoren worden bij de beantwoording van de onderzoeksvraag meegenomen,
evenals de uitspraken van de hoofden van de denominaties van de DGV tijdens de individuele
interviews voorafgaand aan de survey.

Belemmerend
De belangrijkste factor om niet naar een dienst te gaan als de ingeslotene hier wel behoefte aan
heeft, is de ingeslotene zelf. Zogenaamde externe factoren, samenhangend met de inrichting of
de GV-er, spelen hierbij een minder belangrijke rol, maar zijn wel aanwezig.

Met de inrichting samenhangende belemmerende factoren zijn: het dagprogramma waaraan
ingeslotenen gebonden zijn wanneer zij een afspraak willen maken met een GV-er en het moe-
ten kiezen tussen recreatietijd en het bijwonen van diensten. 

Verder blijkt dat het maken van een afspraak met een GV-er moeilijk is voor de kleine denomina-
ties van boeddhisten, hindoes en ‘anders’ gelovigen. Hierbij speelt de formatie van GV-ers,
gekoppeld aan de grootte van de denominatie, mee. Bij de kleine denominaties is een klein
aantal GV-ers beschikbaar voor ingeslotenen in een groter geografisch gebied. Hierdoor kan het
lastig zijn om op een geschikt moment, voor zowel de ingeslotene (denk ook aan dagprogram-
ma) als de GV-er een afspraak te maken.

De hoofden van de kleine denominaties bevestigen dit beeld. De kleine denominaties, met
name joods, boeddhistisch en hindoeïstisch, krijgen onvoldoende aandacht. Zo wordt vergeten
ingeslotenen te informeren over de (mogelijke) aanwezigheid van een GV-er, staan hun denomi-
naties niet op de zogenoemde ‘briefjes’ waarop ingeslotenen kunnen aangeven aan welke GV-er
zij behoefte hebben en hebben zij geen eigen werkplek of computer in de inrichtingen, waar-
door de GV-ers zich ‘op bezoek voelen’. Bovendien blijkt het voor GV-ers van kleine denomina-
ties in verband met hun schaarse formatie lastig te zijn om de dienst ‘lopen op de ring’ aan te
bieden, waarbij ingeslotenen tijdens het luchten individueel en laagdrempelig kunnen worden
aangesproken. Verder blijken GV-ers van kleine denominaties weinig zichtbaar te zijn, waardoor
hun bereik slechter is. 

Belemmerende factoren volgens de hoofden van de denominaties zijn: 
• Houding van PIW-ers; zij zouden gelovigen belachelijk maken en vergeten hen naar de kerk te 

brengen;
• Dagprogramma; Arbeids- of onderwijsdoorbrekende activiteiten worden niet toegestaan 

binnen de meeste inrichtingen, waardoor het moeilijk is groepsbijeenkomsten of individuele
gesprekken overdag in te plannen;

• Na 17:00 uur zijn ingeslotenen in hun cel, waardoor er ook in de avond geen afspraken 
gemaakt kunnen worden.

• Fragmentatie: Doordat de eenheden (afdelingen) binnen DJI steeds kleiner worden, en 
ingeslotenen niet buiten hun eenheid naar een dienst of groepsbijeenkomst kunnen, moeten
er steeds meer bijeenkomsten georganiseerd worden om iedereen van dienst te zijn.
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Bevorderend
Een bevorderende factor voor het gebruik van GV, zo blijkt uit de onderzoeksgegevens, is de uit-
oefening van het geloof of de levensovertuiging als coping strategie voor ingeslotenen.
Bevorderend is verder dat: 1) alle ingeslotenen - van de denominaties en de groep zonder geloof
- weten waar zij een GV-er kunnen bereiken en 2) de GV-er wordt vertrouwd.

De hoofden van de denominaties bevestigen dit beeld. Zij geven aan: 
• Ingeslotenen weten waar zij moeten zijn, weten waar zij zich moeten melden voor een dienst

of een GV-er;
• Er bestaat een groot vertrouwen in GV-ers en alle GV-ers zien er op toe dat dit vertrouwen niet

wordt geschaad.

De hoofden noemen ook een andere bevorderende factor voor het gebruik van GV, namelijk het
huidige aanbod van GV. Door het werk dat zij doen in inrichtingen en de zichtbaarheid ervan
bevorderen zij ook bij andere ingeslotenen het gebruik. Genoemd worden in dit verband vooral:
hun religieuze aanbod, het bieden van een ‘vrijplaats’ en het geven van een gevoel dat je ‘erbij
hoort’. 
Uit hoofdstuk 5 kunnen twee factoren herleid worden, die niet direct een bevorderende factor
zijn, maar wel aangewend kunnen worden om het bereik van de GV te vergroten. Een groot deel
van de ingeslotenen gelooft in God (twee derde) en krijgt kracht van God (twee derde). Verder
bestaat er onder niet gelovigen ook behoefte aan diensten van GV; 28% vindt bijvoorbeeld de
individuele gesprekken belangrijk. 
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7 Behoefte aan en aanbod van geestelijke verzorging

Dit hoofdstuk gaat over de vierde onderzoeksvraag, namelijk: in hoeverre sluit het aanbod van
de GV aan op de behoefte van ingeslotenen? Eerst komt aan de orde hoe ingeslotenen de inrich-
ting en de GV-er beoordelen bij het uitoefenen van hun godsdienst of levensovertuiging (para-
graaf 7.1). Daarna volgt de beoordeling door ingeslotenen van thema’s uit de vragenlijst –
afkomstig ook uit de concept map -, zoals ‘relatie tot God en ‘relaties met naasten, familie’
(paragraaf 7.2). Paragraaf 7.3 behandelt of de inrichting op deze thema’s aansluit.

7.1 Waardering voor de inrichting en GV-ers

Paragraaf 7.1 gaat, zoals gezegd, over de waardering van de ingeslotenen voor de inrichting en
de GV-er bij het uitoefenen van hun godsdienst of levensovertuiging, en over de relatie die zij
hebben met de GV-er van de denominatie waartoe zij zich rekenen. Ingeslotenen is gevraagd
steeds een rapportcijfer (1-10) te geven (Deel II, § 7.1). 

De inrichting en de GV-ers krijgen van de drie sectoren een zes, dat is een voldoende. De jeugd
geeft de hoogste cijfers, ongeveer een punt hoger dan de volwassen ingeslotenen. De GV-ers
scoren bij het GW en de jeugd een half punt hoger dan de inrichting als het gaat om hun inzet,
bij de DForZo is dit slechts één tiende punt hoger. Dit zijn binnen alle sectoren kleine verschil-
len.

Ook de relatie van ingeslotenen met een GV-er krijgt een voldoende. Dit komt overeen met de
resultaten van de ‘Gedetineerden survey 2007’ (Mol & Henneken-Hordijk, 2007, p. 46). 

De verschillen tussen de denominaties zijn wat betreft waardering voor de inrichting en de GV-
ers klein. De groep zonder godsdienst of levensovertuiging geeft voor alles een onvoldoende
(een vijf), wat significant lager is dan de ingeslotenen met een denominatie. De verschillen tus-
sen de denominaties zijn niet significant. 

De inzet van de GV-er wordt door de moslims het hoogst gewaardeerd met een zeven en door de
joden het laagst met een zes, maar de verschillen tussen de denominaties zijn niet significant.

7.2 Beoordeling van thema’s

In de vragenlijst is na elk cluster van vragen steeds verzocht om een rapportcijfer voor het
belang van de vragen in het betreffende cluster: ‘hoe belangrijk vond u deze vragen?’ 

De ‘relaties met naasten, familie’ is met een 6,7 in het GW en een 6,1 bij de jeugd het meest
belangrijk (n.s., Deel II, § 7.2). Vragen over (hun relatie tot) familie vinden TBS-gestelden niet
het meest belangrijk; zij waarderen de vragen over de rol van godsdienst of levensovertuiging in
hun leven het meest (6,3). Hierin worden zij gevolgd door ingeslotenen in het GW en de JJI, die
dit thema op de tweede plaats zetten (6,7 GW en 6,1 JJI) (n.s.).
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Uit de rapportcijfers van de denominatie blijkt het volgende: 
• Moslims geven in vergelijking met andere denominaties hogere cijfers aan vragen over hun 

‘relatie tot God’ en vragen over ‘het belijden van godsdienst of levensovertuiging in detentie’;
• Rooms-katholieken, protestants-christenen en hindoes vinden vragen over familie het

belangrijkst;
• Moslims, protestants-christenen (gedeelde 1e met ‘familie’) en boeddhisten vinden vragen 

over de ervaren ondersteuning door hun godsdienst of levensovertuiging het belangrijkst;
• Humanisten en boeddhisten beoordelen de vragen in het cluster ‘relatie tot God’ met lage 

cijfers.

Vergelijking thema’s vragenlijst en clusters concept map
De thema-rapportcijfers kunnen ten dele worden vergeleken met de scores van de clusters uit de
concept map.  In het concept mapping traject zijn geen rapportcijfer gegeven, maar scores van 1
– 5. Deze scores zijn verdubbeld om een vergelijking met de rapportcijfers voor de thema’s in de
vragenlijst te kunnen maken. Bij de vergelijking gaat het om ingeslotenen uit het GW en de JJI.
Alleen de vier thema’s (vragenlijst) en clusters (concept map) die volledig overeen komen, zijn
met elkaar vergeleken.

De beoordeling van de thema’s in de vragenlijst en die van de clusters in de concept map komt
nagenoeg overeen. Het cluster ‘relatie tot God’ is bij de prioritering tijdens het concept mapping
traject hoger gewaardeerd. Het cluster ‘relaties met naasten, familie’ krijgt in zowel de survey
als de concept map de hoogste beoordeling. 

Op de surveygegevens is een factor analyse uitgevoerd, met het softwareprogramma (SPSS 16).
Een factor analyse is een HYPERLINK "http://nl.wikipedia.org/wiki/Statistiek" \o "Statistiek"sta-
tistische techniek die onderliggende dimensies of factoren identificeert bij een groot aantal
geobserveerde variabelen.  De gevonden factoren volgens de factor analyse komen nagenoeg
overeen met de clusters uit de concept map en daarmee ook met de clusters in de vragenlijst
(die waren immers gebaseerd op de concept map). De factor analyse van de 1.835 ingevulde
vragenlijsten bevestigt met andere woorden de clusters uit de concept map (van 21 ingeslote-
nen). 

7.3 Aansluiting behoefte en aanbod 

In deze paragraaf wordt onderzoeksvraag vier beantwoord: In hoeverre sluit het aanbod van de
huidige GV in detentie aan op de vraag van groepen ingeslotenen naar GV?

Het zijn vooral, maar niet uitsluitend, onderwerpen gerelateerd aan coping  strategieën waar-
over ingeslotenen met GV-ers wensen te spreken. En hoewel de GV-ers aan hebben gegeven, tij-
dens de focusgroep bijeenkomst en de individuele interviews met de hoofden, dat wat hen
betreft het praten over religie, zingevingsvraagstukken en herstel er toe doet, komen zij volgens
de ingeslotenen wel tegemoet aan hun behoefte.

Veel ingeslotenen ervaren een positieve relatie tot God (kracht, liefde, etc.), dit geldt ook voor
een deel van de niet gelovigen. Bij deze relatie tot God wordt hulp van een GV-er niet altijd
nodig gevonden.
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De meeste ingeslotenen ervaren steun van hun geloof. Met name als het geloof bijdraagt aan
het versterken van zogenaamde coping strategieën is het geloof tot steun en wordt bovendien
hulp van een GV-er vaak op prijs gesteld. Hoewel ingeslotenen contact met familie erg belangrijk
vinden voor het geloof, zijn ingeslotenen verdeeld over hun behoefte aan GV in deze.

Als ingeslotenen behoefte hebben aan een GV-er weten zij hem of haar te vinden, hoewel GV-ers
van de kleine denominaties moeilijker voor ingeslotenen te bereiken zijn. Ingeslotenen hebben
vertrouwen in de GV-er. 

Ongeveer de helft van de ingeslotenen vindt alle aangeboden diensten van de DGV belangrijk.
De verschillen in waardering van de diensten door de denominaties zijn inherent aan de deno-
minatie. Gelovigen van kleine denominaties geven aan niet altijd de gewenste dienst te vinden.

Ingeslotenen zijn positief over de mogelijkheden om hun geloof te belijden binnen detentie; dit
geldt ook voor degenen die zeggen geen godsdienst of levensovertuiging te hebben. Het meest
belemmerend voor het uitoefenen van geloof of levensovertuiging is de moeilijke inplanning van
groepsgesprekken en individuele gesprekken vanwege onder meer de dagprogramma’s en de
moeilijkheid om afspraken na 17.00 uur te maken. Deze belemmeringen hangen samen met het
inrichtingsbeleid en zijn niet conform de regelgeving over GV (zie paragraaf 6.2). 
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Hoofdstuk 8 Samenvatting en conclusies

8.1 Het onderzoek

Dit rapport beschrijft het onderzoek naar ‘behoefte en aanbod’ betreffende geestelijke verzor-
ging in detentie vanuit het perspectief van de gedetineerden.

Aanleiding voor onderhavig onderzoek was de constatering in onderzoek dat bij ingeslotenen de
behoefte aan geestelijke verzorging groter was dan het feitelijke gebruik van de diensten van
geestelijke verzorging (Spruit et al., 2003). Bij GV-ers in justitiële inrichtingen ontstond naar
aanleiding van deze constatering de behoefte aan meer zicht op de behoefte aan en het gebruik
van de diensten van GV door ingeslotenen. 

Het onderzoek is uniek. Niet eerder is, onafhankelijk van een denominatie, ingeslotenen
gevraagd naar hun behoefte aan geestelijke verzorging,  de mogelijkheden die zij in detentie
ervaren bij het uitoefenen van hun godsdienst of levensovertuiging en de bevorderende en
belemmerende factoren die zich hierbij voordoen. Ook is nagegaan in hoeverre het aanbod van
geestelijke verzorging aansluit op de door ingeslotenen geformuleerde behoeften aan geestelij-
ke verzorging. 

Het onderzoek naar GV in detentie, bestaande uit een literatuurstudie, interviews, een concept
mapping traject en een survey onder ingeslotenen, is door het Onderzoekscentrum maatschap-
pelijke zorg van het UMC St Radboud uitgevoerd in de periode januari 2009 tot april 2010.

Behalve een systematische literatuursearch, zijn beleidsstukken en nota’s ingezien. Onderzoek
naar geestelijke verzorging in detentie blijkt schaars. Een zoektocht in Engelse en
Nederlandstalige literatuur leverde negen relevante titels op. De resultaten van de literatuur-
search zijn benut bij  het concept mapping traject en hebben, samen met het concept mapping
traject, tevens een functie gehad bij het opstellen van de vragenlijst en de interpretatie van de
resultaten van de survey.

Met de hoofden van de denominaties zijn interviews gehouden om meer zicht te krijgen op de
achtergronden, doelen en het aanbod van GV in detentie en de ontwikkelingen hierin.

Het concept mapping traject was bedoeld om meer zicht te krijgen op de behoeften van ingeslo-
tenen aan geestelijke verzorging of levensovertuiging en hield in dat door ingeslotenen en GV-
ers uitspraken werden gedaan over hun behoefte aan GV en deze uitspraken werden geclusterd
en geprioriteerd.

Uit de resultaten van het concept mapping traject blijkt dat wat ingeslotenen (behalve uit de
DForZo, waar het traject geen doorgang kon vinden) nodig vinden bij hun godsdienst en levens-
overtuiging zij vooral definiëren in relatie tot anderen én in relatie tot henzelf. Het belang van de
relatie met anderen komt tot uiting in de hoog scorende uitspraken als ‘verbonden voelen met
mijn familie’ en ‘toestemming  om bij belangrijke gebeurtenissen in mijn familie aanwezig te
zijn’. ‘Respect voor het geloof van andere mensen’ en ‘gezien worden als mens, niet als num-
mer’ benadrukken het ervaren belang dat ingeslotenen hechten aan wederkerigheid en herken-
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ning. Nodig is ook ‘geloof in mezelf’, het zelf als kern in relatie tot de ander. De vijf hoogst sco-
rende uitspraken van de (helaas maar vijf) deelnemende GV-ers zijn van andere aard; die betref-
fen zonder uitzondering het werk van GV-ers zelf.

Van de clusters krijgen die over ‘relaties met naasten’ en ‘hulp van GV-ers bij het contact met
familie’ de hoogste prioritering van ingeslotenen. Op de derde plaats staat het cluster over de
beschikbaarheid van GV-ers. Ingeslotenen geven het cluster ‘hulp van GV-ers’ de relatief laagste
prioriteit. De uitspraken uit dit cluster scoren juist het hoogst bij de GV-ers zelf. 

Vervolgens is onder 1.835 ingeslotenen, een survey uitgevoerd. Dat is 13% van de totale popu-
latie ingeslotenen in detentie. De survey heeft een relatief goede respons (43%). De steekproef
is representatief voor de totale populatie met uitzondering van geslacht en herkomst. Aangezien
er is gestratificeerd op denominatie is de verwachting dat deze verschillen de uitkomsten niet
hebben beïnvloed.

Hieronder behandelen wij in meer beschouwende zin de uitkomsten van dit onderzoek.  

8.2 Behoefte van ingeslotenen aan GV

Uit de survey blijkt een meerderheid van de ingeslotenen, ongeveer twee derde, te geloven in
God. Ruim de helft van de ingeslotenen voelt zich verbonden met God. Wanneer God buiten
beschouwing gelaten wordt, en er naar ‘iets hogers’ wordt verwezen, voelen ingeslotenen zich
over het algemeen niet aangesproken. 

De behoefte aan ondersteuning door godsdienst of levensovertuiging wordt aangestuurd door
‘coping strategieën’. Ingeslotenen voelen zich door hun godsdienst of levensovertuiging
gesteund bij het goed doorkomen van hun detentietijd, het accepteren van het leven zoals het is
en bij hun zelfontwikkeling.

De in eerder onderzoek veronderstelde samenhang tussen het al dan niet aanhangen van een
godsdienst of levensovertuiging en detentieduur en het al dan niet aanhangen van een gods-
dienst of levensovertuiging en leeftijd en is bij de ingeslotenen in dit onderzoek niet gevonden.

‘Verbonden voelen met familie’ is voor ingeslotenen van belang bij het uitoefenen van de gods-
dienst of levensovertuiging. Dit blijkt onder meer uit de hoge prioritering van het cluster ‘rela-
ties met naasten, familie’ van de concept map. Ook de data van de survey wijzen erop dat fami-
lie belangrijk is, vooral het bij familie zijn tijdens belangrijke religieuze gebeurtenissen. Van alle
clusters in de vragenlijst vinden ingeslotenen het cluster ‘contact met naasten, familie’ het
belangrijkst. 

Het uitoefenen van geloof lijkt voor een groot deel van de ingeslotenen een coping strategie te
zijn. Het zoeken en hervinden van contact met familie kan in dit kader geplaatst worden. 
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Coping - zingevingsvraagstukken
• De behoefte aan hulp bij zogenoemde intrinsieke religiositeit is kleiner dan de behoefte aan 

hulp bij het versterken van coping in detentie, maar nog steeds aanwezig.

• Deze gevonden structuur in de resultaten van de survey komt overeen met de structuur van de
concept map. De clusters van de concept map die verwijzen naar geloven in God en individue-
le spiritualiteit en religiositeit vinden ingeslotenen minder belangrijk dan de clusters die ver-
wijzen naar praktische handelingen en sociale en familierelaties. Ingeslotenen geven aan dat
zij geloven in God, maar zij hebben hierbij minder behoefte aan ondersteuning dan bij aan
coping gerelateerde aspecten van godsdienst en levensovertuiging. Wanneer rechtstreeks
gevraagd wordt naar behoefte aan ondersteuning door een GV-er bij persoonlijke ontwikke-
ling dan is het antwoord positief. Maar wordt gevraagd naar de behoefte aan ondersteuning
door een GV-er bij zingeving, dan zijn ingeslotenen terughoudender.

• De verschillende waardering van ‘coping’ en ‘geloof’ komt ook tot uiting in het belang dat
ingeslotenen hechten aan de clusters in de vragenlijst. Het belangrijkst gevonden cluster is
‘contact met naasten, familie’, gevolgd door ‘ondersteuning door de godsdienst of levensover-
tuiging’. Het minst belangrijk vinden ingeslotenen het cluster met vragen over ‘de persoonlij-
ke relatie tot God’.

8.3 Belemmerende en bevorderende factoren

Inrichting: Een aan de inrichting gerelateerde belemmerende factor in het uitoefenen van geloof
of levensovertuiging is het dagprogramma van de ingeslotenen. Ingeslotenen mogen niet van
een dagprogramma afwijken. Hierdoor zijn individuele gesprekken en groepsgesprekken moei-
lijk in te roosteren. De sluiting na 17:00 uur maakt het onmogelijk om in de avonduren GV te
plannen. Ook het feit dat ingeslotenen zich gedwongen voelen te kiezen tussen GV en recreatie-
tijd is een met de inrichting samenhangende belemmerende factor voor het gebruik van GV door
de ingeslotenen. Deze belemmerende factoren worden zowel door GV-ers, door ingeslotenen,
als in de Nederlandse literatuur beschreven.

GV-ers: GV-ers zijn goed bereikbaar volgens de ingeslotenen, ook zijn GV-ers te vertrouwen. Het
kunnen vertrouwen van GV-ers is één van de meest positief scorende uitspraken in de survey.
Godsdienst en levensovertuiging binnen detentie zijn hoopgevend en ondersteunend, volgens
zowel de GV-ers als de ingeslotenen. Dit sluit aan bij literatuur waarin wordt beschreven dat
geloof de deprivatie verzacht die door detentie ontstaat.

Het niet kunnen spreken van een GV-er van de eigen denominatie is een belemmerende factor
van de kant van de GV en geldt enkel voor kleine denominaties. Dit wordt veroorzaakt door het
kleine aantal formatieplaatsen van, landelijk werkende, GV-ers van kleine denominaties. Dit
beeld komt zowel naar voren uit de interviews met de hoofden van de denominaties als uit de
beleidsnota’s, de literatuur en de survey. 

Ingeslotenen: Wanneer ingeslotenen naar een dienst of viering willen, maar uiteindelijk niet
gaan, dan ligt dat volgens hen aan henzelf en niet aan obstakels opgeworpen door de inrichting
of GV.
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Ingeslotenen respecteren elkaar in hun overtuigingen. Een punt van zorg is het relatief hoge
aantal TBS-gestelden dat aangeeft te worden bedreigd om zijn of haar godsdienst of levensover-
tuiging. Onduidelijk is echter door wie. 

8.4 Aansluiting behoefte en aanbod

Hoewel de meeste ingeslotenen met een godsdienst of levensovertuiging - en zelfs een deel van
de niet-gelovigen - gelooft in God en hieraan kracht ontleent, hebben zij niet altijd behoefte aan
ondersteuning door een GV-er in hun geloof in God. Dit wijkt af van wat de hoofden van de
denominaties en GV-ers hierover aangeven; zij vinden juist een gesprek over religieuze en spiri-
tuele beleving van belang. 

De behoefte van ingeslotenen aan te bespreken onderwerpen met GV-ers betreft vaak, maar niet
uitsluitend, onderwerpen die gerelateerd zijn aan coping strategieën. Dit verschil in gewenste
gespreksonderwerpen tussen GV-ers en ingeslotenen is ook beschreven in de literatuur. Echter,
in tegenstelling tot de literatuur, komen GV-ers volgens ingeslotenen wel tegemoet aan de door
hen gewenste gespreksonderwerpen. 

Het vertrouwen van ingeslotenen in GV-ers draagt ertoe bij dat GV-ers in detentie een zoge-
noemde vrijplaats kunnen bieden; ingeslotenen kunnen vrijuit praten, zonder dat daar thera-
peutische consequenties of sancties aan verbonden zijn.

De helft van de ingeslotenen vindt de verschillende DGV diensten van belang. Gelovigen van
kleine denominaties vinden niet altijd de door hen gewenste dienst. Dit komt door het geringe
aantal GV-ers dat voor de kleine denominaties in justitiële inrichtingen werkt. De joodse, boed-
dhistische en hindoeïstische GV-ers werken landelijk (zijn niet gekoppeld aan één inrichting)
vanwege het kleine aantal gelovigen van hun denominatie. Hierdoor zijn zij minder aanwezig en
minder zichtbaar in de inrichting.

Hoewel nazorg geen formeel door de DGV aangeboden dienst is, vinden ingeslotenen dit
belangrijk.

Er bestaan inzake geestelijke verzorging in detentie enkele opmerkelijke verschillen tussen de
sectoren, GW, DForZo en JJI:

• Ingeslotenen in het GW vinden het contact met familie belangrijker dan die in de DForZo;
• Een kwart van de ingeslotenen in het GW of de DForZo kan religieuze feestdagen niet vieren, 

dit geldt voor  één vijfde van de jeugdigen;
• Het dagprogramma belemmert bij de helft van ingeslotenen in het GW en de DForZo het

gebruik van GV. In de JJI is dit een derde;
• Eén op de zeven TBS-gestelden wordt bedreigd vanwege zijn godsdienst of levensovertuiging,

dit geldt voor één op de tien ingeslotenen in het GW en één op de twaalf in de JJI;
• De grootste denominatie in het GW is rooms-katholiek, in de DForZo protestants-christelijk en 

in de JJI de islam.
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De grootte van de denominaties verschilt in de sectoren, maar de grootste drie zijn steeds
rooms-katholiek, protestants-christelijk en islamitisch. De andere denominaties zijn aangeduid
als ‘kleine’ denominaties. De groep ingeslotenen zonder godsdienst of levensovertuiging is in
alle sectoren groter dan de denominatieve groepen, namelijk 29% in het GW, 27% in de DForZo
en 38% in de JJI.

• Van de ingeslotenen zonder godsdienst of levensovertuiging gelooft bijna één vijfde in God;
• Tweederde van de ingeslotenen zonder godsdienst of levensovertuiging wil religieuze 

feestdagen vieren, een kwart wil regelmatig een gesprek met een GV-er;

Veel verschillen tussen de denominaties hebben te maken met de kenmerken van de denomina-
ties. Opmerkelijke bevindingen betreffende de denominaties zijn:

• Moslims vinden contact met familie het vaakst belangrijk voor hun godsdienst of levensover-
tuiging, humanisten en hindoes het minst vaak;

• Als ingeslotenen niet naar een dienst gaan, terwijl ze hieraan wel behoefte hebben, dan ligt
dat volgens hen in de eerste plaats aan henzelf. Moslims (28%), joden (38%) en hindoes
(28%) geven vaker dan andere denominaties aan dat het door factoren in de inrichting komt.
Bij andere denominaties is dat negen tot 23%;

• Ingeslotenen van een ‘kleine’ denominatie geven vaker aan dat zij hinder ondervinden van de 
houding van PIW-ers die afspraken niet nakomen; 

• Voor ingeslotenen van een ‘kleine’ denominatie is het moeilijker om een GV-er te spreken of
een dienst bij te wonen van zijn voorkeur; 

• Een kwart van de joden wordt uitgelachen om zijn geloof en ruim een derde wordt bedreigd 
om het geloof. Bij andere denominaties is dat rond de tien procent.

8.5 Tot slot

Dit onderzoek is gestart met de vraag naar de behoefte van ingeslotenen aan GV en de aanslui-
ting hierop van het aanbod van GV in detentie. Het is een uniek onderzoek, omdat vanuit het
perspectief van de ingeslotenen de onderzoeksvragen zijn onderzocht.

Het dagprogramma van ingeslotenen en de avondsluiting zijn genoemd als inrichtingsgerela-
teerde belemmeringen voor gebruik van GV. Het aanbod van GV in detentie blijkt goed te zijn. 
Er bestaat echter een discrepantie tussen de visie van ingeslotenen en GV-ers over waar ingeslo-
tenen behoefte aan hebben bij het uitoefenen van hun godsdienst of levensovertuiging. GV-ers
benoemen, zowel in de gesprekken in dit onderzoek als in de literatuur, vooral behoeften die
samenhangen met religiositeit, spiritualiteit en het (her-) vinden van het contact met God.
Ingeslotenen zelf hebben bij het uitoefenen van hun godsdienst of levensovertuiging vooral
behoefte aan meer ‘aardse’ zaken, om de tijd in detentie goed door te komen. 
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The study

This report describes the investigation into ‘need and supply’ of spiritual care in detention cen-
tres seen from the perspective of the detainee.
Reason for the present study was the observation in research that the need for spiritual care
exceeded the actual consumption of its services (Spruit et al., 2003). In spiritual counsellors of
judicial institutions this observation aroused the wish for more insight into the need for and the
consumption of spiritual care services by detainees. 

This study is unique. Never before detainees were asked, independent of denomination, what
need they had for spiritual care, what opportunities they experienced in practicing their religion
or convictions during their time in custody, nor what encouraging or hampering factors they
then encountered. Also, research was done to what extent the supplied care met the need for
spiritual care formulated by the detainees. 

The Research Centre Community Care for Vulnerable People of the St Radboud University
Nijmegen Medical Centre executed the study into spiritual care in custody, consisting of a litera-
ture study, interviews, a concept mapping procedure, and a survey among detainees in the peri-
od between January 2009 and April 2010. 

Next to a systemic literature search, policy papers and documents were investigated. Research
into spiritual care in custody appeared to be scarce. A search into English and Dutch literature
resulted into nine relevant hits. These results were then utilized in the mapping trajectory outli-
ne, and had functioned together with the mapping trajectory outline in composing the question-
naire and interpreting its results. 

The Heads of the denominations had been interviewed to gain more insight into the back-
grounds, goals, supplies, and developments of spiritual care in custody. 

The mapping trajectory outline was meant to broaden the view on the detainees’ needs for spiri-
tual care and included the detainees’ opinions about their need for spiritual care. These opini-
ons were then clustered and ordered.

From the results of the mapping trajectory outline it appears that what detainees (except for
forensic psychiatric hospitals, where the concept mapping could not take place) need to practice
their religion or conviction they mainly define in connection with others and with the self. The
importance of the relationship with others appears from high score opinions such as ‘feel con-
nected to my relatives’ and ‘permission to be present at major events in my family’. ‘Respect
other people’s beliefs’ and ‘be seen as a person not as a number’ emphasize the importance of
the detainees’ need for mutuality and recognition. Need was also felt for ‘faith in myself’, the
self as source for a relationship with others. However, the five highest scoring opinions of the
(regretfully only five) participating spiritual counsellors have a completely different character;
they all, without exception, concern their own functioning.
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The clustered items about ‘relationship with fellow men’ and ‘assistance of spiritual counsellors
in contacts with relatives’ get the highest scores. The availability of the caretakers comes third.
The clustered items ‘assistance by spiritual counsellors’ get the relatively lowest scores from the
detainees, whereas the spiritual counsellors themselves give these items the highest scores.

Next, a survey was executed among 1.835 detainees. This is 13% of the number of detainees in
custody nationwide. The survey has a relatively good response (43%). The random test is repre-
sentative for the total sample, except for gender and origin. Since denomination was stratified
no influence of these differences was anticipated on the results.
Below we will contemplate the results of the study.

Need for spiritual care of detainees

From the survey it appears that the majority of detainees, approximately two thirds, believe in
God. More than 50% feel connected with God. If God is not mentioned and instead ‘somebody
higher’ is referred to, the detainees in general do not feel committed. 
The need for support by religion or convictions is reigned by ‘coping strategies’. Detainees feel
supported by their belief or convictions in getting through their detention time, accepting life as
it is, and through their own development.

The supposed links found in earlier research between adherence to a faith/convictions or not
and detention time and adherence to a faith/convictions or not and age in detainees have not
been found in this study. 

‘Feeling connected with relatives’ is of great importance to detainees while practicing their reli-
gion or convictions. This appears, among other things, from the high scores for the clustered
items ‘relationships with fellow men, relatives’ of the map outline. The importance of relatives is
seen from the survey data as well; the detainees value the closeness of their family especially
with major religious holidays. To detainees the cluster ‘contact with relatives, family’ is the most
important of all.
The practicing of a faith seems a coping strategy of most of the detainees. To try and get in
touch again with relatives can be placed within this scope.

Coping – meaning and spirituality issues
• The need for care in the so-called intrinsic religiousness is less indeed than the need for help 

to strengthen coping in detention, yet it is present.

• This structure found in the results of the survey is in line with the structure of the mapping 
outline. The groups of items of the mapping outline referring to faith in God and the individu-
al’s spirituality and religiousness are less important to the detainees than the items referring
to practical matters and social and family relationships. They indicate their faith in God, but
need less support in this than in aspects relating to coping with religion and convictions.
When straightforwardly asked whether help of a spiritual counsellor is needed for someone’s
personal development the answer is ‘yes’. However, when asked for the need for support by a
spiritual counsellor for meaning and spirituality, then the detainee is much more reticent.
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• The difference in comprehension of ‘coping’ and ‘belief’ is shown in the importance detainees
attach to the clusters of the questionnaire. Most important cluster is the one about ‘contact
with fellow men, relatives’, followed by ‘support by religion or convictions’. Least important to
the detainees are the items cluster about ‘personal relationship with God’. 

Hampering and encouraging factors

Institution: One of the hampering factors for the practicing of a belief or conviction, connected
to the institution, is the day program of the detainees. Detainees are not allowed to deviate from
their day program. This hampers the creation of a timetable for individual or group sessions.
Also, the institutions’ closure time at 5.00 PM deems it impossible to plan a spiritual care sessi-
on in the evening. Another hampering factor is that the detainee feels obliged to choose
between a spiritual care session and his relax time. These hampering factors connected to the
institution are described by spiritual counsellors, detainees, and in the Dutch literature. 

Spiritual counsellors: According to the detainees, spiritual counsellors are easy accessible and
trustworthy. That spiritual counsellors can be trusted is one of the highest scoring positive opi-
nions in the survey. Religion and convictions are hopeful and supportive within detention,
according to spiritual counsellors as well as detainees. This is in line with the literature, in which
it is described that religion eases deprivation from detention. The fact that a detainee cannot
speak with the spiritual counsellor of his own denomination is a hampering factor connected
with spiritual care and applies only to the small denominations. This is due to the small number
of posts for the nationwide working spiritual counsellors of the small denominations. This pictu-
re emerges from not only the interviews with the Heads of the denominations, but also from the
policy documents, the literature, and the survey.

Detainees: According to the detainees, when they actually want to join a service or celebration,
and in the end they do not go, this is due to a decision of their own and not caused by a hampe-
ring factor connected with the institution or spiritual care. Detainees respect each other’s belief.
However, it is a point of concern that a relatively large number of detainees in forensic psychia-
tric hospitals indicate to be threatened because of his/her beliefs or convictions. Unclear is yet
by whom.

Connecting need and supply

Although the majority of detainees with a faith or a conviction – and even some without any –
believe in God and find strength in it, they not always feel the need to be supported in their
faith by a spiritual counsellor. This deviates from what the Heads of the denominations and the
spiritual counsellors indicate; they think it important to have a conversation about religion and
spirituality with detainees. 

The detainees’ needs for topics of conversation with spiritual counsellors mostly include, but
not mainly, subjects related to coping strategies. That spiritual counsellors and detainees differ
in chosen topics was described in the literature before. However, contrary to the literature, spiri-
tual counsellors do accommodate the detainees’ wishes concerning items of conversation.
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The trust detainees place in spiritual counsellors contributes to the fact that spiritual counsel-
lors can offer a safe haven within detention; detainees can freely speak, without fear for 
therapeutic consequences or sanctions.

Fifty per cent of the detainees think the different services of the DGV important. Followers of
the little denominations not always find the desired services. This is due to the small number of
spiritual counsellors that work in judicial institutions. The Jewish, Buddhist and Hindu spiritual
counsellors work nationwide (because they are not employed by only one institution) due to the
small numbers of followers in their denomination. That is why they are less present and visible
in the institutions.

Although follow-up care is not an officially offered service by DGV, the detainees think this very
important. 

Some remarkable differences within spiritual care in custody exist between the departments in
detention centres, forensic psychiatric hospitals and institutions for juvenile offenders:

• Detainees in detention centres think that contact with family is more important than the ones
in forensic psychiatric hospitals;

• One fourth of the detainees in detention centres or forensic psychiatric hospitals is unable to 
celebrate religious events, this applies to one fifth of the youths;

• The day program hampers the use of spiritual care of fifty per cent of the detainees in deten-
tion centres and forensic psychiatric hospitals. In institutions for juvenile offenders this is
one third;

• One of seven detainees in forensic psychiatric clinics is threatened because of his religion or 
convictions, this applies to one of ten detainees in detention centres and to one of twelve in
institutions for juvenile offenders;

• The largest denomination in detention centres is Roman Catholic, in forensic psychiatric
clinics Protestant and in institutions for juvenile offenders Islamic.

The size of the denominations differs per department, but the three biggest are always Roman
Catholic, Protestant and Islamic. The other denominations are indicated as ‘small’. The group
detainees without any religion or conviction are in all departments bigger than the groups with
a denomination, namely 29% in detention centres, 27% in forensic psychiatric hospitals, and
38% in institutions for juvenile offenders.

• Almost one fifth of the detainees without a religion or conviction believe in God;
• Two thirds of the detainees without a religion or conviction want to celebrate religious

holidays, one fourth want a frequent conversation with a spiritual counsellor.

Many differences stem from the denominations’ characteristics. Striking finds concerning 
denominations are: 

• Muslims regard contact with relatives most often as important for their religion or convictions,
Humanists and Hindi least often;

• When detainees skip a service although they feel the need to go, according to them they
themselves are mainly to blame. Muslims (28%), Jews (38%) and Hindi (28%) indicate more
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often than the other denominations that factors within the institution are to blame. In the
other denominations this is nine to 23%;

• Detainees of ‘small’ denominations indicate more often that they are bothered by the guards’ 
attitude to disregard appointments; 

• It is more difficult for a detainee of a small denomination to speak to a spiritual counsellor or 
to attend a service of his choice; 

• One fourth of the Jews are laughed at because of their religion and more than one third is
threatened because of their faith. In the other denominations this is around ten per cent.

To conclude

This study started by investigating the need of detainees for spiritual care in custody and how
need and supply could be connected. It is a unique study, since the research questions were
examined from the detainees’ perspectives.

The institution’s day program and the evening closure time were found to be hampering 
factors for the detainees’ use of spiritual care. The supplied spiritual care in custody appeared
to func-tion adequately. However, discrepancy exists between detainees and spiritual counsel-
lors’ visions on what need the detainees have to practice their religion or convictions. Spiritual
counsellors mainly mentioned, in the conversations for this study as well as in the literature,
needs in relation to religiousness, spirituality, and finding or restoring contact with God. The
detainees on the other hand have more ‘earthly’ needs when practicing their religion or convic-
tions, and living through their time in detention.
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Lijst met afkortingen

DForZo Directie Forensische Zorg

DJI Dienst Justitiële Inrichtingen

DV&O Dienst Vervoer & Ondersteuning

DVB Directie Vreemdelingenbeleid

DGV Dienst Geestelijke Verzorging

EVRM Europees Verdrag van de Rechten van de Mens

GV Geestelijke Verzorging

GV-er Geestelijk Verzorger

GW Gevangenis Wezen

HvB Huis van Bewaring

JJI Justitiële Jeugdinrichting

MMD-er Medewerkers Maatschappelijke Dienstverlening

N Aantal respondenten in de onderzochte groep

n.s. niet significant

Pbw Penitentiaire beginselenwet

PI Penitentiaire Inrichting

PIW Pedagogische Inrichtingswerker

SD Standaard Deviatie

TBS Terbeschikkingstelling

WODC Wetenschappelijk Onderzoeks en Documentatie Centrum
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Bijlage Hfst. 1 Aanleiding en opzet van het onderzoek

1.1 Leden begeleidingscommissie

• Geert Mol DJI
• Youetta Visser WODC
• Essy van Dijk WODC
• Maarten Koeter AMC/UvA
• Martin Moerings Universiteit van leiden
• Janine Janssen Regiopolitie Haaglanden

1.2 Survey

In deze bijlage wordt de methode van de survey beschreven. Paragraaf I beschrijft de selectie
van de steekproef en paragraaf II de manier waarop de vragenlijsten zijn verspreid. In paragraaf
III wordt uiteengezet welke respons is ontvangen en hoe de onderzoeksgroep zich verhoudt tot
de landelijke populatie ingeslotenen in het GW, de DforZo en JJI. 

I Selectie van de steekproef
DJI heeft enkele weken voor de uitvoer van dit onderzoek een studie verricht, de zogenaamde
voorkeurspeiling. Onderhavig onderzoek heeft gebruik kunnen maken van zowel het netwerk als
de steekproeftrekking van DJI. De steekproef is uitgevoerd op afdelingsniveau, op basis van
regime (sector en bestemming), regionale spreiding en stedelijkheidsgraad. 

De steekproef is achteraf beoordeeld op overeenstemming met de gehele populatie gevangenen
in de sectoren GW, DForZo en JJI. De Dienst Bijzondere Voorzieningen (DBV, voornamelijk onge-
wenste vreemdelingen) heeft geen deel uitgemaakt van dit onderzoek. 

II Procedure uitzetten vragenlijsten
Tijdens een informatiebijeenkomst werden de contactpersonen uit de deelnemende inrichtin-
gen, zowel van de ‘voorkeurspeiling’ als van dit onderzoek naar het bereik van de GV, op de
hoogte gesteld. 

De contactpersonen zijn op verschillende momenten gebeld en gemaild, met als doel te infor-
meren naar de stand van zaken, hen te motiveren en opnieuw te instrueren. Naast het intensief
contact houden met de contactpersonen hebben we de volgende acties ondernomen voor een
zo hoog mogelijke respons:
• Er is een wervende aankondigingsposter gemaakt en verspreid over de deelnemende afdelin-
gen; 
• Bij de vragenlijst kregen ingeslotenen direct een pen uitgereikt;
• Na het invullen van de vragenlijst kregen ingeslotenen een Mars. 
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III Respons en vergelijking onderzoeksgroep met landelijke populatie
Ten tijde van de uitvoering van dit onderzoek bevonden zich 16.020 ingeslotenen in de onder-
zochte bestemmingen (GW, DForZo en JJI). Van hen kregen 4.267 een vragenlijst voorgelegd
(27%). De bruikbare respons (netto respons)  berekend over de drie sectoren tezamen  is 12,7%
(tabel 1).

Ondanks het redelijke respons percentage binnen DForZo blijft het aantal ingevulde vragenlijs-
ten door TBS-gestelden achter, met 5% van de landelijke populatie (tabel 1). Dit komt doordat
een FPC (met 151 TBS-gestelden) op een laat moment in het onderzoek liet weten niet mee te
kunnen werken. Er is tevergeefs geprobeerd om een andere FPC te includeren. Ook twee jeugd-
inrichtingen (met 149 en 59 jongeren) gaven in een laat stadium aan niet mee te werken aan het
onderzoek. Deze afzeggingen zijn beschouwd als non-respons van de inrichtingen en daarom
niet mee genomen in het bepalen van de respons cijfers van de respondenten.

De gegevens van de sector DForZo dienen vanwege het lage aantal respondenten voorzichtig
geïnterpreteerd te worden.

Tabel 1. Respons per sector in verhouding tot totaal uitgezette vragenlijsten
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Bijlage Hfst. 2 Literatuuroverzicht

2.1 Methoden van de literatuursearch 

Met het elektronisch zoeksysteem Picarta is er een Nederlandstalige search uitgevoerd naar
publicaties uit de periode 1995-2009. De volgende zoektermen zijn hierbij gebruikt: 
zingeving, geestelijke, pastorale, spirituele, zorg, zielzorg, raadsman, justitiepastoraat, 
geestelijk verzorger, justitie, justitiële inrichting, penitentiaire inrichting, jeugdinrichting, 
detentie en TBS-kliniek.

Naast de Nederlandstalige search is gezocht in het Engelse taalgebied (periode 1995-2009). 
De Engelstalige search is uitgevoerd met de zoeksystemen PsychInfo, Embase, Cinahl en 
Social Services Abstracts. De gebruikte zoektermen zijn: mental care, pastoral, chaplain, 
spiritual, faith, religious, religion, needs, detention, correctional institution, prison, prisoner,
confinement, incarceration, detainee en delinquency.

Op het internet is gezocht middels Google Scholar. Ook is handmatig gezocht in literatuurlijsten
en referenties van reeds gevonden publicaties. Beide zoektochten hebben geen nieuwe vond-
sten opgeleverd. 

Van een gevonden publicatie werd vervolgens bepaald of het voldeed aan het criterium
‘beschrijft de optiek van ingeslotenen’ . Veel publicaties behandelen enkel de visie van een GV-
er of een groep GV-ers en vielen daarom af.

In de Nederlandstalige search werden 352 publicaties gevonden (inclusief dubbele titels). Van
deze studies waren er elf interessant voor verdere bestudering. Uiteindelijk werden twee
Nederlandstalige publicaties relevant bevonden. De Engelstalige search leverde 533 publicaties
op, waarvan twintig interessant voor verdere bestudering. In totaal werden er drie Engelstalige
publicaties relevant bevonden. Vier belangrijke Nederlandstalige publicaties werden op een
andere wijze verkregen: één was nog ongepubliceerd (Laan & Mol, 2008), de tweede publicatie
betrof het proefschrift van Post (2005) en de derde publicatie is het Kaski rapport (Spruit et al.,
2005). Post (2005) en het Kaski rapport ( 2005) zijn verkregen via WODC. De vierde relevante
publicatie (Oskamp, 2004) werd nagestuurd door een denominatie-hoofd.  
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Bijlage Hfst. 3 Concept map

3.1 Lijst met uitspraken n.a.v. de brainstorm in het concept mapping traject

“Voor mijn godsdienst of levensovertuiging in detentie is nodig …” 

Cluster 1. 
5. Geduld van God
8. Liefde van God
9. Kracht van God
12. Uitleg krijgen van de bijbel, koran  of andere religieuze boeken
14. Gelegenheid krijgen om te geloven
18. Beoefenen van rituelen
19. Ontvangen van sacramenten 
22. Gebruik van rituele voorwerpen, zoals een rozenkrans of gebedsriemen
24. Mogelijkheid om religieuze kleding te dragen
25. Hebben van religieuze boeken (bijbel,koran) in de cel
30. Bidden in een groep
31. In een groep praten over mijn geloof of levensovertuiging
33. Een plek om te bidden 
46. Informatie over mijn geloof of levensovertuiging
53. Vergiffenis van God
54. Vragen kunnen stellen over God

Cluster 2. 
7. Motivatie om te geloven
15. Les krijgen over verschillende godsdiensten en levensovertuigingen
16. Voldoende tijd voor mijn geloof (tijd om te bidden, naar gebedsdienst te gaan, enz.) 
23. Vrijstelling van arbeid op religieuze feestdagen
28. Kunnen vasten
32. In een groep mensen zijn met dezelfde levensovertuiging
34. Naar een kerk, moskee of stiltecentrum kunnen gaan
45. Instructies over hoe te mediteren
50. Antwoorden op levensvragen
51. Antwoorden op vragen als ‘hoe is de wereld geschapen?’
67. Naar een kerkdienst, groepsgesprek of gebedsbijeenkomst gaan

Cluster 3. 
27. Een plek om te mediteren 
35. Krijgen van religieus geoorloofd voedsel (hallal, kosjer, vegetarisch)
52. Antwoorden op vragen als ‘wat is er na dit leven?’

Cluster 4. 
3. Ondersteuning  van GV-er om oprecht in mezelf te geloven
4. Geloof in mezelf
39. Naar een GV-er gaan
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62. Mogelijkheid om ’s avonds een gesprek te hebben met GV-er 
68. Voldoende imam’s/pastoors/dominees/hindoe’s/rabbijnen/humanisten/boeddhisten
78. Een GV-er van mijn eigen godsdienst of levensovertuiging waar ik heen kan gaan

Cluster 5. 
10. Respect van andere mensen voor mijn geloof of levensovertuiging
21. Nakomen van afspraken door bewaarders
29. Naar een groepsgesprek gaan
48. Oprecht geloven
49. Respect voor het geloof van andere mensen 
55. Leren begrijpen van het leven
57. Mezelf kunnen ontwikkelen 
60. Niet hoeven kiezen tussen naar kerk /gebedsdienst gaan of recreatie
61. Overwinnen van mijn eigen luiheid om naar de kerk of een gebedsdienst te gaan
64. Kunnen weerstaan van verleidingen  (zoals playstation, sporten, chillen) die mij van mijn 

godsdienst of levensovertuiging afhouden
69. Gevoel dat ik erbij hoor
74. Krijgen van hoop

Cluster 6. 
1. Hulp van GV-er zodat ik geen slechte dingen doe
2. Hulp van GV-er bij het verbeteren van mijn leven
6. Hulp van GV-er om op het rechte pad te blijven
26. Niet hoeven schamen voor mijn godsdienst of levensovertuiging
37. Hulp van de GV-er bij het zoeken naar wat ik echt belangrijk vind in het leven?
38. Een GV-er die mij troost
40. Naar een GV-er kunnen gaan als ik nergens meer naar toe kan
41. Een GV-er die voor mij zorgt als ik in de war ben
42. Een GV-er bij wie ik kan huilen
44. Praten met GV-er over mijn geloof
47. Kunnen vertrouwen van GV-er 
65. Weten hoe ik een GV-er te spreken kan krijgen
72. Hulp van GV-er bij het verwerken van schaamte 
73. Hulp van GV-er bij het verwerken van schuld
76. Gesprek met GV-er tijdens het luchten
77. Hulp van GV-er bij persoonlijke noodsituaties

Cluster 7. 
11. Vertellen van mijn levensverhaal
13. Verbonden voelen met mijn familie
17. Vieren van alle feestdagen 
20. Toestemming om bij belangrijke gebeurtenissen in mijn familie te zijn (eerste communie 

van kind, begrafenis, besnijdenis, Bar Mitzvah, vormsel of geboorte)
58. Begrijpen waarom ik het gedaan heb
59. Acceptatie van mijn leven zoals het hier en nu is
63. Medewerking van bewaarders
66. Weten wanneer er een kerkdienst, groepsgesprek of gebedsbijeenkomst is
71. Uiten van mijn onzekerheden
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Cluster 8. 
36. Praten over mijn kinderen of familie met de GV-er 
43. Hulp van GV-er om mijn kinderen hier te zien
70. Hulp van GV-er om weer controle over mijn eigen leven te krijgen 

Uitspraken die niet zijn opgenomen in clusters:
56. Gezien worden als mens, niet als nummer
75. Bij binnenkomst in de gevangenis in een gesprek mijn godsdienst of levensovertuiging 

kunnen melden

3.2 Opstellen van de vragenlijst middels concept map

Alle statements uit de brainstorm zijn onderdeel van de vragenlijst en elk cluster afkomstig uit
de concept map vormt ook een cluster in de vragenlijst. Hieraan zijn enkele clusters toegevoegd
om basisgegevens van de respondenten te verzamelen.

De volgende clusters komen in onderstaande volgorde aan bod:

Persoonsgegevens. Demografische gegevens, zoals leeftijd, opleidingsniveau en etniciteit. Ook
de duur en verwachte duur van het verblijf in de inrichting wordt hier gevraagd. 

Godsdienst en levensovertuiging. Denominatieve achtergrond van de respondent en de mate
waarin de respondent actief is in zijn/haar godsdienst of levensovertuiging.

Relatie tot God. In dit blok moet worden aangegeven in hoeverre respondenten het eens zijn
met stellingen over (kracht, geloof, liefde, etc. van) God. Cluster 1 van de concept map.

Mogelijkheden voor belijden van godsdienst of levensovertuiging. Dit blok geeft uitspraken
weer uit de concept map clusters 2, 3 en 4, in een afgeleide van de opzet zoals deze toegepast
is in eerdere studies (Wolf et al., 2006; Beijersbergen et al., 2008; Jansen et al., 2007). Er wordt
een stelling genoemd, bijvoorbeeld “Ik wil in mijn cel kunnen bidden” met de daarbij horende
bewering “Het is hier mogelijk om in mijn cel te bidden”. 

De inrichting. In dit cluster worden uitspraken gedaan in hoeverre de inrichting meewerkt aan
het kunnen belijden van godsdienst / levensovertuiging (antwoordmogelijkheden helemaal
eens – helemaal oneens). Cluster 2 van de concept map.

Geestelijk verzorgers. Vragen over toegankelijkheid en hulp van GV-ers. Cluster 6 van de con-
cept map.

Aangeboden diensten door DGV. Van elke aangeboden dienst vanuit de DGV van DJI wordt
gevraagd of de ingeslotene deze dienst kent en hoe belangrijk hij/zij deze vindt. Deze diensten
zijn niet als zodanig genoemd tijdens het concept mappen, maar uit bronnen van DGV zelf
gehaald (beleidsnotities, internet, gesprekken met denominatieve hoofden DGV). Formeel wor-
den er zes diensten aangeboden (1. intake,  2. individuele gesprekken, 3. groepsgesprekken, 4.
ambulante gesprekken, 5. Vieringen en 6. kerkdiensten, gebedsdiensten en bezinningsbijeen-
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komsten). Diensten 5 en 6 zijn samengevoegd omdat het verschil tussen beide diensten ondui-
delijk was. De formeel nog niet bestaande dienst ‘nazorg’ is hieraan toegevoegd.

Godsdienst en levensovertuiging gedurende detentie. Dit zijn de stellingen uit cluster 2 en 5
van de concept map, die zowel gaan over de steun die door de godsdienst of levensovertuiging
wordt ervaren als over de reactie van medeingeslotenen op de godsdienst of levensovertuiging
(ik word uitgelachen/bedreigd, er is respect voor mijn geloof, etc.).

Gezondheid. Twee vragen over de (psychische en fysieke) gezondheid en één over de algemene
levenskwaliteit zijn door de onderzoekers toegevoegd om een beter beeld van de respondenten
te verkrijgen.

Familie. In dit cluster komt aan de orde in hoeverre familie van de ingeslotene te maken heeft
met het belijden van de godsdienst of levensovertuiging en welke rol de GV-ers daarin kunnen
vervullen. Cluster 7 van de concept map.

Bevorderende en belemmerende factoren. In dit cluster worden twee vragen gesteld over belem-
merende en bevorderende factoren voor het actief belijden van godsdienst en levensovertui-
ging. Hier worden de vragen gesteld waarom ingeslotenen niet naar het stiltecentrum gaan als
ze dat wel van plan waren, en andersom, waarom ze wel gaan terwijl ze dat vooraf niet van plan
waren. Deze vragen zijn mede ontleent aan de vraag van de opdrachtgever en het onderzoeks-
protocol. Ook zijn hier stellingen over gedaan tijdens het concept mapping traject (in cluster 2).
Waardering voor de GV-ers en inrichting. In het laatste cluster is de respondenten gevraagd een
rapportcijfer te geven voor de inzet van de inrichting voor hun godsdienst / levensovertuiging,
de inzet van GV-ers en tenslotte ook voor de relatie met hun GV-er .

Na elk cluster is gevraagd een rapportcijfer te geven voor het belang van de vragen in dat cluster
.
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Bijlage Hfst. 4 Profiel ingeslotenen in de steekproef

4.1 Geslacht

Het verschil tussen het aantal mannen in de landelijke populatie en het aantal mannen in de
steekproef is getoetst, waarbij het aantal mannen in de landelijke populatie significant hoger is
bevonden. 
Chi2-toets: Geslacht, GW_landelijk vs GW_onderzoekspopulatie: χ2 (1, N=13430)=22.27, p<.001

Het verschil tussen het aantal mannen in de verschillende sectoren is getoetst, waarbij het ver-
schil in aantal mannen tussen het GW en DForzo en het verschil in aantal mannen tussen het GW
en de JJI significant is bevonden.  
Chi2-toets DForZo vs JJI: χ2 (1, N=174)=11.10, p<.001; JJI vs GW: χ2 (1, N=1764)=31.38, p<.001.

4.2 Verblijfsduur in detentie

Verblijfsduur tot nu toe en de te verwachte verblijfsduur, per sector (in percentages)

4.3 Opleidingsniveau

Opleidingsniveau, per sector (in percentages)
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4.4 Geboorteland

Geboorteland van de ingeslotene, zijn/haar moeder en vader, per sector (in percentages)

Chi2-toets: 
Geboorteland Nederland, GW_landelijk vs GW_onderzoekspopulatie: χ2 (1, N=13270)=36.68, p<.001
Overall Chi2-toets: In Nederland geborenen vs Anders, type inrichting: χ2 (2, N=1784)=30.00, p<.001. 
Chi2-toets DForZo vs GW: χ2 (1, N=1685)=12.44, p<.001; JJI vs GW: χ2 (1, N=1716)=18.67, p<.001

4.5 Gezondheid

Ervaren kwaliteit van gezondheid en kwaliteit van leven per sector

1Zevenpuntsschaal van 1=vreselijk tot 7=prima

ANOVA: Psychische gezondheid, type inrichting: F (2, 1784)=7.64, p<.001. Post hoc Tukey HSD: 
JJI vs GW: p=.001.
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4.6  Godsdienst of levensovertuiging

Godsdienst of levensovertuiging waarmee opgevoed, per sector (in percentages)

Mate van uitoefenen van godsdienst of levensovertuiging, per sector (in percentages) 

Godsdienst of levensovertuiging van ingeslotenen die actief zijn in een bepaalde denominatie in
GW (n=989), DForZo (n=38) en JJI (n=57) (in percentages)  
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Antwoorden bij de categorie ‘anders’
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Godsdienst of levensovertuiging, man/vrouw (in percentages)

Overall Chi2-toets: denominatie, geslacht: χ2 (8, N=1809)=33.30, p<.001; islamitisch, geslacht:
χ2 (1, N=1809)=15.56, p<.001

Godsdienst of levensovertuiging, autochtoon/allochtoon (in percentages)

Overall Chi2-toets: denominatie, herkomst: χ2 (8, N=1754)=406.91, p<.001; geen, herkomst: 
χ2 (1, N=1754)=237.48, p<.001;islamitisch, herkomst: χ2 (1, N=1754)=234.17, p<.001; hindoe, herkomst:
χ2 (1, N=1754)=29.26, p<.001.
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Bijlage Hfst. 5 Behoefte aan ondersteuning door godsdienst/
levensovertuiging en geestelijke verzorging 
in detentie

5.1a Beleving van godsdienst en levensovertuiging, per sector 

Beoordeling van stellingen in cluster ‘Geloof’, (in percentages) 

ANOVA: uitspraak 6, type inrichting: F (2, 1542)=7.48, p=.001. Post hoc Tukey HSD: JJI vs GW: p=.001.
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5.1b Beleving van godsdienst en levensovertuiging, per denominatie

Beoordeling van stellingen in cluster ‘Geloof’, per denominatie (in percentages) 
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ANOVA: uitspraak 1, denominatie: F (8, 1648)=148.32, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-
katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen
geloof vs joods: p<.001; geen geloof vs hindoe: p<.001; geen geloof vs anders: p<.001; rooms-katholiek vs
islamitisch: p<.001; rooms-katholiek vs humanistisch: p<.001; rooms-katholiek vs boeddhistisch: p<.001;
protestants-christelijk vs humanistisch: p<.001; protestants-christelijk vs boeddhistisch: p<.001; islamitisch
vs humanistisch: p<.001; islamitisch vs boeddhistisch: p<.001; islamitisch vs anders: p<.001; humanistisch
vs hindoe: p<.001; boeddhistisch vs hindoe: p<.001.
ANOVA: uitspraak 2, denominatie: F (8, 1584)=141.82, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-
katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen
geloof vs joods: p<.001; geen geloof vs hindoe: p<.001; geen geloof vs anders: p<.001; rooms-katholiek vs
protestants-christelijk: p<.001; rooms-katholiek vs islamitisch: p<.001; rooms-katholiek vs humanistisch:
p<.001; rooms-katholiek vs boeddhistisch: p<.001; protestants-christelijk vs humanistisch: p<.001; protes-
tants-christelijk vs boeddhistisch: p<.001; protestants-christelijk vs anders: p<.001; islamitisch vs humanis-
tisch: p<.001; islamitisch vs boeddhistisch: p<.001; islamitisch vs anders: p<.001; humanistisch vs hindoe:
p<.001; humanistisch vs anders: p<.001; boeddhistisch vs hindoe: p<.001.
ANOVA: uitspraak 3, denominatie: F (8, 1565)=128.64, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-
katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen
geloof vs joods: p<.001; geen geloof vs hindoe: p<.001; geen geloof vs anders: p<.001; rooms-katholiek vs
protestants-christelijk: p<.001; rooms-katholiek vs islamitisch: p<.001; rooms-katholiek vs humanistisch:
p<.001; rooms-katholiek vs boeddhistisch: p<.001; protestants-christelijk vs humanistisch: p<.001; protes-
tants-christelijk vs boeddhistisch: p<.001; protestants-christelijk vs anders: p<.001; islamitisch vs humanis-
tisch: p<.001; islamitisch vs boeddhistisch: p<.001; islamitisch vs anders: p<.001; humanistisch vs joods:
p<.001; humanistisch vs hindoe: p<.001; humanistisch vs anders: p<.001; boeddhistisch vs hindoe: p<.001.
ANOVA: uitspraak 4, denominatie: F (8, 1575)=125.74, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-
katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen
geloof vs joods: p<.001; geen geloof vs hindoe: p<.001; geen geloof vs anders: p<.001; rooms-katholiek vs
protestants-christelijk: p<.001; rooms-katholiek vs islamitisch: p<.001; rooms-katholiek vs humanistisch:
p<.001; rooms-katholiek vs boeddhistisch: p<.001; protestants-christelijk vs humanistisch: p<.001; protes-
tants-christelijk vs boeddhistisch: p<.001; protestants-christelijk vs anders: p<.001; islamitisch vs humanis-
tisch: p<.001; islamitisch vs boeddhistisch: p<.001; islamitisch vs anders: p<.001; humanistisch vs joods:
p<.001; humanistisch vs hindoe: p<.001; humanistisch vs anders: p<.001; boeddhistisch vs joods: p<.001;
boeddhistisch vs hindoe: p<.001.
ANOVA: uitspraak 5, denominatie: F (8, 1501)=103.03, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-
katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen
geloof vs humanistisch: p<.001; geen geloof vs boeddhistisch: p<.001; geen geloof vs joods: p<.001; geen
geloof vs hindoe: p<.001; geen geloof vs anders: p<.001; rooms-katholiek vs islamitisch: p<.001; protes-
tants-christelijk vs humanistisch: p<.001; islamitisch vs humanistisch: p<.001; islamitisch vs anders: p<.001;
humanistisch vs hindoe: p<.001; humanistisch vs anders: p<.001.
ANOVA: uitspraak 6, denominatie: F (8, 1527)=10.42, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs islami-
tisch: p<.001; rooms-katholiek vs islamitisch: p<.001; protestants-christelijk vs boeddhistisch: p<.001; isla-
mitisch vs humanistisch: p<.001; islamitisch vs boeddhistisch: p<.001; islamitisch vs joods: p<.001;  islami-
tisch vs anders: p<.001.
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5.2a Ondersteuning door godsdienst of levensovertuiging, per sector

Beoordeling van stellingen in cluster ‘Godsdienst of levensovertuiging’, 
per sector (in percentages)

Er zijn geen significante verschillen gevonden
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5.2b Ondersteuning door godsdienst of levensovertuiging, per denominatie

Beoordeling van stellingen in cluster ‘Godsdienst of levensovertuiging’, 
per denominatie (in percentages) 
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ANOVA: stelling 1, denominatie: F (8, 1571)=61.79, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-
katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen
geloof vs humanistisch: p<.001; geen geloof vs boeddhistisch: p<.001; geen geloof vs joods: p=.001; geen
geloof vs hindoe: p<.001; geen geloof vs anders: p<.001; rooms-katholiek vs protestants-christelijk: p<.001;
rooms-katholiek vs islamitisch: p<.001; protestants-christelijk vs humanistisch: p<.001; islamitisch vs huma-
nistisch: p<.001.
ANOVA: stelling 2, denominatie: F (8, 1543)=70.65, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-
katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen
geloof vs boeddhistisch: p<.001; geen geloof vs joods: p=.001; geen geloof vs hindoe: p<.001; geen geloof
vs anders: p<.001; rooms-katholiek vs protestants-christelijk: p<.001; rooms-katholiek vs islamitisch:
p<.001; rooms-katholiek vs humanistisch: p<.001; protestants-christelijk vs humanistisch: p<.001; islami-
tisch vs humanistisch: p<.001; humanistisch vs anders: p=.001.
ANOVA: stelling 3, denominatie: F (8, 1553)=54.45, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-
katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen
geloof vs boeddhistisch: p<.001; geen geloof vs hindoe: p<.001; geen geloof vs anders: p<.001; rooms-
katholiek vs islamitisch: p<.001; protestants-christelijk vs humanistisch: p<.001; islamitisch vs humanis-
tisch: p<.001; islamitisch vs joods: p<.001.
ANOVA: stelling 4, denominatie: F (8, 1558)=63.89, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-
katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen
geloof vs hindoe: p<.001; geen geloof vs anders: p<.001; rooms-katholiek vs protestants-christelijk: p<.001;
rooms-katholiek vs islamitisch: p<.001; protestants-christelijk vs humanistisch: p<.001; islamitisch vs huma-
nistisch: p<.001.
ANOVA: stelling 5, denominatie: F (8, 1682)=24.18, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-
katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; rooms-
katholiek vs islamitisch: p<.001; protestants-christelijk vs islamitisch: p<.001; protestants-christelijk vs
humanistisch: p<.001; protestants-christelijk vs boeddhistisch: p<.001; islamitisch vs humanistisch: p<.001;
islamitisch vs boeddhistisch: p<.001; islamitisch vs anders: p<.001.
ANOVA: stelling 6, denominatie: F (8, 1552)=45.79, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-
katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen
geloof vs boeddhistisch: p<.001; geen geloof vs hindoe: p<.001; geen geloof vs anders: p<.001; rooms-
katholiek vs protestants-christelijk: p<.001; rooms-katholiek vs islamitisch: p<.001; protestants-christelijk vs
humanistisch: p<.001; islamitisch vs humanistisch: p<.001.

Bijlagen

102



5.3 Samenhang tussen detentieduur, leeftijd en godsdienst/levensovertuiging

Op basis van de mediaan is de leeftijd van de jeugd gedichotomiseerd (in twee groepen ver-
deeld) in  jonger of ouder dan zestien jaar en de volwassenen in jonger of ouder dan 34 jaar. De
zittijd tot nu toe en de te verwachten verblijfperiode is zowel bij de jeugd als bij de volwassenen
gedichotomiseerd naar korter of langer dan één jaar. Dit is dezelfde indeling als in het Kaski-
rapport (Spruit et al, 2003) werd gehanteerd. 
Met behulp van de Pearson Chi-Kwadraat test zijn de verschillen in deze variabelen binnen elke
sector (GW, DForZo en jeugd) statistisch getoetst. 

Van de jeugdige ingeslotenen ouder dan zestien jaar is het aandeel dat zich tot een bepaalde
denominatie rekent groter dan onder de jongere jeugdigen. Dit verschil is (net) niet significant.
χ2 (1, N=100)=0.306, p=.002. 

De reeds volbrachte tijd in inrichting, per denominatie (in percentages) 
denominatie (% wel behoefte)1

Er zijn geen significante verschillen gevonden

De te verwachte verblijfstijd in inrichting, per denominatie (in percentages)

Er zijn geen significante verschillen gevonden
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5.4a Geestelijk verzorgers, per sector

Beoordeling van stellingen in cluster ‘Geestelijk verzorgers’, per sector (in percentages)
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Er zijn geen significante verschillen gevonden

5.4b Geestelijk verzorger, per denominatie

Beoordeling van stellingen in cluster ‘Geestelijk verzorgers’, per denominatie (in percentages) 
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ANOVA: stelling 2, denominatie: F (8, 1696)=38.97, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-
katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen
geloof vs humanistisch: p<.001; geen geloof vs boeddhistisch: p<.001; geen geloof vs hindoe: p<.001; geen
geloof vs anders: p<.001.
ANOVA: stelling 4, denominatie: F (8, 1530)=8.70, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-katho-
liek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001.
ANOVA: stelling 5, denominatie: F (8, 1491)=16.22, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-
katholiek: p<.001; geen geloof protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen geloof
vs hindoe: p<.001; geen geloof vs anders: p<.001.
ANOVA: stelling 6, denominatie: F (8, 1485)=12.46, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-
katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen
geloof vs hindoe: p<.001; geen geloof vs anders: p<.001.

5.5a DGV diensten in detentie, per sector

Het belang van DGV diensten volgens ingeslotenen in het GW (Nrange=1289-1394) 

Het belang van DGV diensten volgens DForZo (Nrange=61-65) 
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Het belang van DGV diensten volgens JJI (Nrange=79-86) 

Er zijn geen significante verschillen gevonden

5.5b DGV diensten in detentie, per denominatie

Het belang dat door de verschillende denominaties gehecht wordt aan dienst 1: Intake
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Het belang dat door de verschillende denominaties gehecht wordt aan dienst 2: 
Individuele gesprekken 

Het belang dat door de verschillende denominaties gehecht wordt aan dienst 3:
Groepsgesprekken
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Het belang dat door de verschillende denominaties gehecht wordt aan dienst 4: 
Spontane gesprekken (lopen in een kring)

Het belang dat door de verschillende denominaties gehecht wordt aan dienst 5: 
Vieringen, gebedsdiensten of bezinningsbijeenkomsten
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Het belang dat door de verschillende denominaties gehecht wordt aan dienst 6: Nazorg

ANOVA:  dienst 1, denominatie: F (8, 1380)=37.32, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-
katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen
geloof vs humanistisch: p<.001; geen geloof vs boeddhistisch: p<.001; geen geloof vs joods: p<.001; geen
geloof vs hindoe: p<.001; geen geloof vs anders: p<.001.
ANOVA: dienst 2, denominatie: F (8, 1509)=32.35, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-katho-
liek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen geloof vs
humanistisch: p<.001; geen geloof vs hindoe: p<.001; geen geloof vs anders: p<.001.
ANOVA: dienst 3, denominatie: F (8, 1471)=29.60, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-katho-
liek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen geloof vs
humanistisch: p<.001; geen geloof vs hindoe: p<.001; geen geloof vs anders: p<.001.
ANOVA: dienst 4, denominatie: F (8, 1514)=11.83, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-katho-
liek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen geloof vs
humanistisch: p<.001; geen geloof vs anders: p<.001.
ANOVA: dienst 5, denominatie: F (8, 1502)=42.66, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-katho-
liek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen geloof vs
humanistisch: p<.001; geen geloof vs joods: p<.001; geen geloof vs hindoe: p<.001; geen geloof vs anders:
p<.001. protestants-christelijk vs boeddhistisch: p=.001; islamitisch vs boeddhistisch: p<.001
ANOVA: dienst 6, denominatie: F (8, 1493)=26.58, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-katho-
liek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen geloof vs
humanistisch: p=.001; geen geloof vs joods: p<.001; geen geloof vs hindoe: p<.001; geen geloof vs anders:
p<.001.
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Verschil allochtonen en autochtonen in beoordeling diensten DGV

Beoordeling van stellingen in cluster ‘DGV diensten in detentie’, autochtoon/allochtoon 
(in percentages) 

T-toets: dienst 1, herkomst: t (1368)=6.63, p<.001. 
T-toets: dienst 2, herkomst: t (1484)=4.38, p<.001. 
T-toets: dienst 3, herkomst: t (1450)=8.67, p<.001. 
T-toets: dienst 5, herkomst: t (1482)=7.95, p<.001. 
T-toets: dienst 6, herkomst: t (1470)=6.29, p<.001. 
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5.6a Familie, per sector

Beoordeling van stellingen in cluster ‘relaties met naasten, familie’, per denominatie 
(in percentages) 

ANOVA: uitspraak 2, type inrichting: F (2, 1763)=6.95, p<.001. Post hoc Tukey HSD: DForZo vs GW: p=.001.

Bijlagen

114



5.6b Familie, per denominatie

Beoordeling van stellingen in cluster ‘relaties met naasten, familie’, per denominatie 
(in percentages) 
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ANOVA: stelling 1, denominatie: F (8, 1559)=32.00, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-
katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen
geloof vs hindoe: p<.001; geen geloof vs anders: p<.001; rooms-katholiek vs islamitisch: p<.001; protes-
tants-christelijk vs humanistisch: p=.001; islamitisch vs humanistisch: p<.001; islamitisch vs boeddhistisch:
p<.001; humanistisch vs hindoe: p=.001.
ANOVA: stelling 2, denominatie: F (8, 1739)=7.16, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-katho-
liek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001.
ANOVA: stelling 3, denominatie: F (8, 1704)=17.40, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-
katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen
geloof vs hindoe: p=.001; geen geloof vs anders: p<.001.
ANOVA: stelling 4, denominatie: F (8, 1560)=18.87, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-
katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen
geloof vs humanistisch: p<.001; geen geloof vs anders: p<.001.
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Bijlage Hfst. 6 Belemmerende en bevorderende factoren

6.1a Behoeften aan en mogelijkheden voor het uitoefenen van hun godsdienst of 
levensovertuiging, per sector

Behoefte aan uitoefening godsdienst of levensovertuiging, per sector 1

1 Alleen gegevens van respondenten die beide vragen hebben beantwoord zijn hierin meegenomen, de rest
is als ‘missing’ beschouwd

Overall Chi2-toets: uitspraak 2, type inrichting: χ2 (2, N=1468)=14.26, p=.001. Chi2-toets JJI vs GW: 
χ2 (1, N=1409)=13.98, p<.001.
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Mogelijkheid tot uitoefening godsdienst of levensovertuiging, per sector 1

1 Alleen gegevens van respondenten die de eerste vraag positief hebben beantwoord, de rest is als
‘missing’ beschouwd
Er zijn geen significante verschillen gevonden

6.1b Behoeften aan en mogelijkheden het uitoefenen van hun godsdienst of levensovertui-
ging, per denominatie

Beoordeling van stellingen in cluster ‘Behoefte aan uitoefening godsdienst of levensovertuiging’,
per denominatie (% wel behoefte)1   

1 Alleen gegevens van respondenten die tevens de vraag over de mogelijkheid tot uitoefening van de desbe-
treffende dienst hebben beantwoord zijn hierin meegenomen, de rest is als ‘missing’ beschouwd
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Overall Chi2-toets: uitspraak 1, denominatie: χ2 (8, N=1216)=228.56, p<.001. Chi2-toets geen geloof vs
rooms-katholiek: χ2 (1, N=670)=131.98, p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk: 
χ2 (1, N=528)=126.27, p<.001; geen geloof vs islamitisch: χ2 (1, N=551)=112.69, p<.001; geen geloof vs
humanistisch: χ2 (1, N=382)=34.09, p<.001; geen geloof vs boeddhistisch: χ2 (1, N=362)=18.79, p<.001;
geen geloof vs hindoe: χ2 (1, N=376)=44.03, p<.001; geen geloof vs anders: χ2 (1, N=413)=51.01, p<.001. 
Overall Chi2-toets: uitspraak 2, denominatie: χ2 (8, N=1315)=219.64, p<.001. Chi2-toets geen geloof vs
rooms-katholiek: χ2 (1, N=692)=80.17, p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk: χ2 (1, N=543)=66.02,
p<.001; geen geloof vs islamitisch: χ2 (1, N=594)=158.36; geen geloof vs joods: χ2 (1, N=360)=13.29,
p<.001;  geen geloof vs hindoe: χ2 (1, N=379)=34.35, p<.001; geen geloof vs anders: χ2 (1, N=419)=31.89,
p<.001; rooms-katholiek vs islamitisch: c2 (1, N=600)=29.63, p<.001; protestants-christelijk vs islamitisch:
χ2 (1, N=451)=19.81, p<.001; islamitisch vs humanistisch: χ2 (1, N=282)=30.50, p<.001; islamitisch vs
boeddhistisch: χ2 (1, N=263)=11.00, p=.001; islamitisch vs anders: χ2 (1, N=327)=13.11, p<.001; 
humanistisch vs hindoe: χ2 (1, N=67)=11.08, p=.001.
Overall Chi2-toets: uitspraak 3, denominatie: χ2 (8, N=1379)=138.59, p<.001. Chi2-toets geen geloof vs
rooms-katholiek: χ2 (1, N=753)=74.51, p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk: 
χ2 (1, N=582)=58.18, p<.001; geen geloof vs islamitisch: χ2 (1, N=604)=48.65; geen geloof vs hindoe: 
χ2 (1, N=404)=10.58, p=.001; geen geloof vs anders: χ2 (1, N=448)=10.72, p=.001.
Overall Chi2-toets: uitspraak 4, denominatie: χ2 (8, N=1383)=494.53, p<.001. Chi2-toets geen geloof vs
rooms-katholiek: χ2 (1, N=726)=215.00, p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk: 
χ2 (1, N=590)=254.00, p<.001; geen geloof vs islamitisch: χ2 (1, N=599)=243.00; geen geloof vs joods: 
χ2 (1, N=381)=39.24, p<.001; geen geloof vs hindoe: χ2 (1, N=392)=66.19, p<.001; geen geloof vs anders:
χ2 (1, N=442)=72.04, p<.001; rooms-katholiek vs protestants-christelijk: χ2 (1, N=598)=20.15, p<.001;
rooms-katholiek vs islamitisch: χ2 (1, N=607)=13.31, p=.001; rooms-katholiek vs humanistisch: 
χ2 (1, N=401)=33.69, p<.001; protestants-christelijk vs humanistisch: χ2 (1, N=265)=83.51, p<.001; protes-
tants-christelijk vs boeddhistisch: χ2 (1, N=245)=25.58, p<.001; protestants-christelijk vs anders: 
χ2 (1, N=314)=19.88, p<.001; islamitisch vs humanistisch: χ2 (1, N=274)=69.26, p<.001; islamitisch vs
boeddhistisch: χ2 (1, N=254)=18.20, p<.001; islamitisch vs anders: χ2 (1, N=323)=13.32, p<.001; humanis-
tisch vs joods: χ2 (1, N=56)=15.31, p<.001; humanistisch vs hindoe: χ2 (1, N=67)=26.20, p<.001; humanis-
tisch vs anders: χ2 (1, N=117)=16.20, p<.001; boeddhistisch vs hindoe: χ2 (1, N=47)=12.30, p=.001.
Overall Chi2-toets: uitspraak 5, denominatie: χ2 (8, N=1210)=150.31, p<.001. Chi2-toets geen geloof vs
rooms-katholiek: χ2 (1, N=688)=34.85, p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk: χ2 (1, N=542)= 
10.7, p=.001; geen geloof vs islamitisch: χ2 (1, N=550)=122.00; geen geloof vs joods:
χ2 (1, N=377)=40.71, p<.001; rooms-katholiek vs islamitisch: χ2 (1, N=518)=34.03, p=.001; rooms-katho-
liek vs joods: χ2 (1, N=345)=10.95, p=.001; protestants-christelijk vs islamitisch: χ2 (1, N=372)= 
43.57, p<.001; protestants-christelijk vs joods: χ2 (1, N=199)=16.56, p<.001; islamitisch vs humanistisch:
χ2 (1, N=227)=30.71, p<.001; islamitisch vs boeddhistisch: χ2 (1, N=205)=11.14, p=.001; islamitisch vs
anders: χ2 (1, N=243)=16.43, p<.001; humanistisch vs joods: χ2 (1, N=54)=22.67, p<.001; boeddhistisch vs
joods: χ2 (1, N=32)=10.62, p=.001; joods vs anders: χ2 (1, N=70)=10.76, p=.001.
Overall Chi2-toets: uitspraak 6, denominatie: χ2 (8, N=1346)=580.04, p<.001. Chi2-toets geen geloof vs
rooms-katholiek: χ2(1, N=718)=290.00, p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk: 
χ2 (1, N=572)=306.00, p<.001; geen geloof vs islamitisch: χ2 (1, N=580)=293.00; geen geloof vs boeddhis-
tisch: χ2 (1, N=368)=12.00, p=.001; geen geloof vs joods: χ2 (1, N=370)=38.96, p<.001; geen geloof vs
hindoe: χ2 (1, N=382)=71.73, p<.001; geen geloof vs anders: χ2 (1, N=434)=102.00, p<.001; rooms-katho-
liek vs protestants-christelijk: χ2 (1, N=586)=71.35, p<.001; rooms-katholiek vs islamitisch: 
χ2 (1, N=594)=10.45, p=.001; rooms-katholiek vs humanistisch: χ2 (1, N=400)=34.24, p<.001; protestants-
christelijk vs humanistisch: χ2 (1, N=254)=79.62, p<.001; protestants-christelijk vs boeddhistisch: 
χ2 (1, N=236)=31.79, p<.001; protestants-christelijk vs anders: χ2 (1, N=302)=22.04, p<.001; islamitisch vs
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humanistisch: χ2 (1, N=262)=64.37, p<.001; islamitisch vs boeddhistisch: χ2 (1, N=244)=22.21, p<.001;
islamitisch vs anders: χ2 (1, N=310)=14.51, p<.001; humanistisch vs hindoe: χ2 (1, N=64)=16.50, p<.001;
humanistisch vs anders: χ2 (1, N=116)=13.69, p<.001.

Beoordeling van stellingen in cluster ‘Mogelijkheid tot uitoefening godsdienst of levensovertui-
ging’, per denominatie (% wel mogelijk)1  

1 Alleen gegevens van respondenten die de vraag over de behoefte aan de desbetreffende dienst positief
hebben beantwoord zijn hierin meegenomen, de rest is als ‘missing’ beschouwd

Overall Chi2-toets: uitspraak 4, denominatie: χ2 (8, N=973)=40.04, p<.001. Chi2-toets geen geloof vs joods:
χ2 (1, N=118)=12.33, p<.001; geen geloof vs hindoe: χ2 (1, N=130)=12.33, p<.001; rooms-katholiek vs
joods: χ2 (1, N=319)=14.74, p<.001; rooms-katholiek vs hindoe: χ2 (1, N=331)=16.02, p<.001; protestants-
christelijk vs joods: χ2 (1, N=238)=13.01, p<.001; protestants-christelijk vs hindoe: χ2 (1, N=250)=13.82,
p<.001; islamitisch vs joods: χ2 (1, N=241)=22.08, p<.001; islamitisch vs hindoe: χ2 (1, N=253)=23.47,
p<.001.
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6.2a Medewerking binnen de inrichting, per sector

Beoordeling van stellingen in cluster ‘Medewerking binnen de inrichtingen’, per sector
(in percentages)
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ANOVA: uitspraak 4, type inrichting: F (2, 1542)=8.50, p<.001. Post hoc Tukey HSD: DForZo vs GW: p=.001.
ANOVA: uitspraak 5, type inrichting: F (2, 1548)=9.55, p<.001. Post hoc Tukey HSD: DForZo vs GW: p<.001.
ANOVA: uitspraak 6, type inrichting: F (2, 1512)=9.53, p<.001. Post hoc Tukey HSD: DForZo vs JJI: p<.001.
ANOVA: uitspraak 9, type inrichting: F (2, 1514)=9.21, p<.001. Post hoc Tukey HSD: JJI vs GW: p=.001.

6.2b Medewerking binnen de inrichting, per denominatie

Beoordeling van stellingen in cluster ‘Medewerking binnen de inrichting’, per denominatie 
(in percentages) 
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ANOVA: uitspraak 3, denominatie: F (2, 1539)=6.81, p<.001. geen geloof vs rooms-katholiek: p<.001; geen
geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001. 

6.3a Bejegening, per sector

Beoordeling van stellingen betreffende bejegening, per sector (in percentages)
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ANOVA: uitspraak 4, type inrichting: F (2, 1732)=7.96, p<.001. Post hoc Tukey HSD: JJI vs GW: p<.001.

6.3b Bejegening, per denominatie

Beoordeling van stellingen betreffende bejegening, per denominatie (in percentages) 
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ANOVA: uitspraak 1, denominatie: F (8, 1707)=9.68, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-
katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen
geloof vs anders.
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6.4a Discrepantie behoefte en gebruik GV, per sector

Factoren die bepalen waarom een ingeslotene niet naar het stiltecentrum, de kerk of de moskee
gaat, terwijl hij/zij dat wel wenst (in percentages) 1

1 Meerdere antwoorden mogelijk

Er zijn geen significante verschillen gevonden

Factoren die bepalen waarom een ingeslotene wel naar het stiltecentrum, de kerk of de moskee
gaat terwijl hij/zij dat eigenlijk niet van plan was (in percentages) 1

1 Meerdere antwoorden mogelijk

Overall Chi2-toets: bepalende factor ‘de inrichting’, type inrichting: χ2 (2, N=1649)=13.55, p=.001. 
Chi2-toets JJI vs GW: χ2 (1, N=1585)=12.48, p<.001.

6.4b Discrepantie behoefte en gebruik GV, per denominatie 

Factoren die bepalen waarom een ingeslotene niet naar het stiltecentrum, de kerk of de moskee
gaat, terwijl hij/zij dat wel wenst, per denominatie (in percentages)1

1 Meerdere antwoorden mogelijk
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Overall Chi2-toets: bepalende factor ‘mezelf’, denominatie: χ2 (8, N=1704)=58.66, p<.001. 
Chi2-toets geen geloof vs protestants-christelijk: χ2 (1, N=741)=21.22, p<.001; geen geloof vs islamitisch:
χ2 (1, N=750)=34.46, p<.001; geen geloof vs joods: χ2 (1, N=496)=22.86, p<.001; geen geloof vs hindoe:
χ2 (1, N=511)=16.63, p<.001; geen geloof vs anders: χ2 (1, N=573)=20.97, p<.001; rooms-katholiek vs
joods: χ2 (1, N=472)=10.77, p=.001.
Overall Chi2-toets: bepalende factor ‘de inrichting’, denominatie: χ2 (8, N=1704)=63.93, p<.001. 
Chi2-toets geen geloof vs protestants-christelijk: χ2 (1, N=741)=21.42, p<.001; geen geloof vs islamitisch:
χ2 (1, N=750)=47.88, p<.001; geen geloof vs joods: χ2 (1, N=496)=19.61, p<.001; geen geloof vs hindoe:
χ2 (1, N=511)=13.90, p<.001; geen geloof vs anders: χ2 (1, N=573)=15.24, p<.001; rooms-katholiek vs
islamitisch: χ2 (1, N=726)=22.47, p<.001.

Factoren die bepalen waarom een ingeslotene naar het stiltecentrum, de kerk of de moskee gaat
terwijl hij/zij dat eigenlijk niet van plan was, per denominatie (in percentages)1

1 Meerdere antwoorden mogelijk

Overall Chi2-toets: bepalende factor ‘geestelijk verzorger’, denominatie: χ2 (8, N=1628)=30.49, p<.001.
Chi2-toets geen geloof vs protestants-christelijk: χ2 (1, N=699)=16.82, p<.001; geen geloof vs boeddhis-
tisch: χ2 (1, N=465)=22.76, p<.001; geen geloof vs joods: χ2 (1, N=468)=10.63, p<.001; rooms-katholiek vs
boeddhistisch: χ2 (1, N=452)=11.14.
Overall Chi2-toets: bepalende factor ‘anders’, denominatie: χ2 (8, N=1628)=48.05, p<.001. Chi2-toets geen
geloof vs anders: χ2 (1, N=541)=25.99, p<.001; rooms-katholiek vs anders: χ2 (1, N=528)=29.52, p<.001;
protestants-christelijk vs anders: χ2 (1, N=350)=16.04, p<.001; islamitisch vs anders: χ2 (1, N=365)=26.62,
p<.001.
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Bijlage Hfst. 7 Aansluiting geestelijke verzorging op vraag 
ingeslotenen

7.1a Waardering voor de inrichting en GV-ers, per sector

Beoordeling van ondersteuning door inrichting en GV, per sector

1 Tienpuntsschaal van 1=helemaal niet belangrijk tot 10=heel erg belangrijk

Er zijn geen significante verschillen gevonden

7.1b Waardering voor de inrichting en GV-ers, per denominatie

Beoordeling ondersteuning door inrichting en GV-er, per denominatie 

1 Tienpuntsschaal van 1=helemaal niet belangrijk tot 10=heel erg belangrijk

ANOVA: uitspraak 1, denominatie: F (8, 1298)=7.47, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-
katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001.
ANOVA: uitspraak 2, denominatie: F (8, 1227)=11.35, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-
katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen
geloof vs anders: p<.001.
ANOVA: uitspraak 3, denominatie: F (8, 1189)=7.83, p<.001. Post hoc Tukey HSD: geen geloof vs rooms-
katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islamitisch: p<.001; geen
geloof vs humanistisch: p=.001; geen geloof vs anders: p<.001.
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7.2a Beoordeling van thema’s, per sector

Beoordeling van het belang van elk cluster, per sector

1 Tienpuntsschaal van 1=helemaal niet belangrijk tot 10=heel erg belangrijk

Er zijn geen significante verschillen gevonden

7.2b Beoordeling van thema’s, per denominatie

Beoordeling van het belang van  elk cluster, per denominatie

1 Tienpuntsschaal van 1=helemaal niet belangrijk tot 10=heel erg belangrijk

ANOVA: uitspraak 1, denominatie: F (8, 1729)=80.92, p<.001. Post hoc Tukey HSD: Post hoc Tukey HSD:
geen geloof vs rooms-katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islami-
tisch: p<.001; geen geloof vs humanistisch: p<.001; geen geloof vs joods: p<.001; geen geloof vs hindoe:
p<.001; geen geloof vs anders: p<.001; rooms-katholiek vs islamitisch: p<.001; protestants-christelijk vs
humanistisch: p=.001; islamitisch vs humanistisch: p<.001; islamitisch vs boeddhistisch: p=.001; islami-
tisch vs anders: p=.001.
ANOVA: uitspraak 2, denominatie: F (8, 1756)=80.39, p<.001. Post hoc Tukey HSD: Post hoc Tukey HSD:
geen geloof vs rooms-katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islami-
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tisch: p<.001; geen geloof vs humanistisch: p<.001; geen geloof vs boeddhistisch: p=.001; geen geloof vs
joods: p<.001; geen geloof vs hindoe: p<.001; geen geloof vs anders: p<.001; rooms-katholiek vs islami-
tisch: p<.001; islamitisch vs humanistisch: p<.001; islamitisch vs anders: p=.001.
ANOVA: uitspraak 3, denominatie: F (8, 1756)=45.68, p<.001. Post hoc Tukey HSD: Post hoc Tukey HSD:
geen geloof vs rooms-katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islami-
tisch: p<.001; geen geloof vs joods: p<.001; geen geloof vs hindoe: p<.001; geen geloof vs anders: p<.001;
islamitisch vs humanistisch: p=.001; 
ANOVA: uitspraak 4, denominatie: F (8, 1745)=49.00, p<.001. Post hoc Tukey HSD: Post hoc Tukey HSD:
geen geloof vs rooms-katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islami-
tisch: p<.001; geen geloof vs humanistisch: p<.001; geen geloof vs joods: p<.001; geen geloof vs hindoe:
p<.001; geen geloof vs anders: p<.001.
ANOVA: uitspraak 5, denominatie: F (8, 1732)=48.40, p<.001. Post hoc Tukey HSD: Post hoc Tukey HSD:
geen geloof vs rooms-katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islami-
tisch: p<.001; geen geloof vs humanistisch: p<.001; geen geloof vs joods: p<.001; geen geloof vs hindoe:
p<.001; geen geloof vs anders: p<.001.
ANOVA: uitspraak 6, denominatie: F (8, 1721)=46.60, p<.001. Post hoc Tukey HSD: Post hoc Tukey HSD:
geen geloof vs rooms-katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islami-
tisch: p<.001; geen geloof vs joods: p<.001; geen geloof vs hindoe: p<.001; geen geloof vs anders: p<.001.
ANOVA: uitspraak 7, denominatie: F (8, 1738)=32.20, p<.001. Post hoc Tukey HSD: Post hoc Tukey HSD:
geen geloof vs rooms-katholiek: p<.001; geen geloof vs protestants-christelijk p<.001; geen geloof vs islami-
tisch: p<.001; geen geloof vs hindoe: p<.001; geen geloof vs anders: p<.001.

Vergelijking van beoordeling van elk thema tussen vragenlijst en concept map

1 Tienpuntsschaal van 1=helemaal niet belangrijk tot 10=heel erg belangrijk
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