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Dit interimrapport zou niet tot stand gekomen zijn zonder de 

medewerking van diegenen, die zich met de verzameling en ver-

werking van het materiaal hebben beziggehouden. 

In de eerste plaats denk ik hierbij aan Marisca Drouwers, die 

de algehele assistentie bij dit project voor haar rekening 

heeft genomen. Verder noem ik hierbij de stagiaires van de 

universiteit te Nijmegen, die in het kader van het vak peni-

tentiair recht de interviews gedaan hebben, m.n. : Marianne 

Heiden, Jan Godrie, Peter-Jan Prinsen, Pieter van der Storm 

en Alexander Stray. 

Daarnaast mogen bier ook niet onvermeld blijven de medewerkers 

van de afdeling dataverwerking van het WODC en Olga Fink, die 

bet typewerk verzorgd heeft. 
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I INLEIDING 

1.1 Algemeen 

Sedert oktober 1979 draait in de gevangenis "De Raam" te Grave een voor-

lichtingsprogramma, dat speciaal gericht is op diegenen die wegens over-

treding van art. 26 WVW (het rijden onder invloed) veroordeeld zijn. Het 

initiatief hiervoor werd genomen door het WODC en het Stafbureau Weten- 

schappelijke Adviezen van de Directie Cevangeniswezen in snmenwerking 

met de directie van de betreffende inrichting l) . 

Het programa heeft naast het op een meer zinvolte mnnier inhoud geven 

aan de detentie uiteindelijk tot doe het verminderen van de recidive-

frequentie en de recidivesnelheid van de deelnemende gedetineerden. Om 

dit te bereiken wordt in het programma over een groot aantal zaken die 

met het rijden onder invloed snmenhangen informatie gegeven en van ge-

dachten gewisseld. 

De verwachting is, dat hierdoor de kennis van problemen en gevaren wordt 

verhoogd, en dat mede daardoor attitudes in positieve zin worden veranderd. 

Net  programma richt zich due op gedragsverandering door middel van kennis-

vermeerdering en attitudeverandering en is mede opgezet vanuit de gedach-

te om na verloop van tijd ate het programma een vaste vorm en inhoud 

heeft gekregen en zinvol is gebleken, te hezien of deetname aan een soort-

gelijk programma een alternatief kan zijn voor een korte vrijheidsstraf. 

Evaluatie van het voorlichtingsprogramma, van nu af kortweg aangeduid ate 

AVP (Alcohol Verkeer Project) heeft dan ook van meet of non voor ogen ge-

staan. Hiermee heeft het WODC in september 1980 con begin gemaakt. 

1.2 De verschillende fasen van het onderzoek 

Bij het opstel1en van een onderzoekplan is het onderzoek in twee gedeel-

ten opgesplitst. 

De eerste fase heeft betrekking op de vrang wetke effecten er op korte 

termijn van een dergetijk voorlichtingsprogramma zijn te verwachten. 

Zoals in hoofdstuk 3 nader uiteengezet zat worden is er gekozen voor 

een onderzoeksopzet, waarbij zowel vragen gesteld zouden worden non een 

groep deelnemers aan het project in Grave als aan een vergelijkbare 

groep ale controle-groep in een andere inrichting, wetke qua regiem en 
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bevolkingsopbouw met de inrichting to Grave te vergelijken is. De resul-

taten van de materiaalverzameling, die inmiddels is afgetond, zullen in 

dit rapport warden besproken. 

De tweede Case behelst de vraag naar mogelijke effecten op langere ter-

mijn. On inzicht hierin te krijgen zal zowel gekeken warden near de ge-

registreerde als near de niet-geregistreerde recidive. De .  gegevens van 

de niet-geregistreerde recidive zullen verzameld warden door middel van 

het afnemen van follow-up interviews bij de ex-gedetineerden. De resul-

taten hiervan zullen weergegeven warden in eon eiudrapport, dat eind 

1982 tegemoet kan worden gezien. 



2 HET PROJECT "GRAVE". 

2.1 Gesehiedenis 
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Naar aanleiding van de gebleken achterstand hii de tennitvoerlegging van 

(korte) lopende vonnissen, d.w.z. vonnissen die niet in aansluiting op 

de preventieve hechtenis tenuitvoergelegd worden, werd in oktober 1975 

de gevangenis "de Roam" te Grave in gebruik genomen als inrichting vonr 

kortgestrafte volwassenen, i.e. volwassenen met een zgn. lopend vonnis 

en een strafduur van maximaal vier weken. Met inging van 1 april 1978 werd 

de tijdelijke status opgeheven en kreeg de inrichting een definitieve be-

stemming. Het dienstvak bewaking, dat aanvankelijk bemand was met adspi-

rant rijkspolitieambtenaren die onder leiding van ervaren hoofdbewaar-

ders circa drie maanden in de inrichting werkten, werd nu bemand met 

vast personeel, waaronder ook vrouwelijke bewaarders. De meeste bewaar-

ders beschikken niet over langdurige inrichtingservaring, hoewel de laat-

ste tijd het dienstvak aangevuld is met bewaarders, afkomstig nit het 

Penitentiair Trainingskamp "De Corridor" en nit de gestichtswacht. 

Toen "de Raam" in gebruik genomen werd had dit gevolgen vonr de diffe-

rentiatie van de meldingsinrichtingen. Lange tijd was het complex "Groot 

Bankenbosch" te Veenhuizen de plants waar kortgestrafte zelfmelders hnn 

detentie doorbrachten. Sinds "de Raam" in gebruik genomen is wordt er bij 

de selectie grofweg de volgende indeling gemaakt: zelfmelders flit het 

rayon Midden-Zuid en tilt Rotterdam en omgeving worden bij voorkeur voor 

Grave opgeroepen, diegenen uit de rayons Noord-Oost en West voor "Banken-

bosch" en "Oostereiland" te Hoorn. Bovendien wordt erop gelet &it in Crave 

geselecteerden komen met weinig of geen recidive. Ditzelfde geldt voor 

de gevangenis "Nieuw Bergveen", welke deel uitmaakt van het complex 

"Groot Bankenbosch". De maximale strafduur in "Nieuw Bergveen" komt 

ongeveer overeen met die in Crave, nl. 30 dagen. 

Het grootste deel van de groep zelfmelders bestaat nit mensen die ver-

oordeeld zijn op grond van art. 26 WVW, bet rijden onder invloed. 

Reeds hij de ingebruikname van "de Raam" als tijdelijke inrichting werd 

de gedachte geopperd een op dit delict gericht voorlichtingsprogramma 

op te zetten. Het tijdelijk karakter van de inrichting was de belang-

rijkste overweging deze plannen vooralsnog in de ijskast te zeiten. 



Toen ward besloten "de Raam" een definitieve bestemming to geven werden 

daze plannen opnieuw actueel. 

2.2 De gevangenis "de Ream 
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De inrichting to Grave heeft sedert januari 1981 eon mazimale capaciteit 

van 90 detentieplaatsen. In de praktijk bleken doze tijdens het onder-

zoek nagenoeg altijd bezet to zijn. Het kwam zelfs voor dat bij binnen-

komst op nmandagochtend de capaciteit overschreden word en dim aan men-

sen het voorstel'amest worden gedaan bun detetaie ergenn enders nit to 

gaan zitten (Hoorn of Veenhuizen) of weer near huis te gaan om te wach-

ten op eon nieuwe oproep. 

De bevolking bestaat voor circa 70% nit "wegenverkeerswetters". De rest 

bestaat nit mensen, die voor eon rijke schakering van delicten veroor-

deeld zijn. De detentie wordt in algehele gemeenschap doorgebracht. Er 

zijn 4 afdelingen met elk eon eigen verblijfszaal en slaapzaal. Om nog 

enigszins aan de privacy-behoefte tegemoet te komen hangen op de sleep-

zalen Lunen de bedden gordijnen. De gevangenis staat onder biding van 

eon directeur on ten adjunct-directeur, welke worden bijgestaan door de 

hoofden van de sectoren administratie, arbeid en algemene dienst. Voorts 

zijn or 4 hoofdbewaarders en 24 bewaarders. 

Voor able meldingsinrichtingen geldt dat or nauwelijkssprake is van 

materiele beveiliging, maar moor van psychologische beveiliging (bij 

overtreding van de regels kan men naar eon inrichting met eon slrenger 

regiem overgebracht worden). Aan de gedetineerden wordt binnen de golden-

do regels eon betrekkelijk grate male van vrijheid gegund.Daar staat Legen-

over dat van hen nmdewerking en verantwoordelijkheidsgevoel gevraagd 

woidt. 

In pleats van de traditionele bewakingstaak hebben de bewaarders voor-

namelijk eon begeleidende task: zij zorgen voor de uitvoering van de 

dagprogramma's on bouden algemeen toezicht. 

De voor gedetineerden in Nederlandse gevangenissen verplichte arbeid is 

els volgt verdeeld: 4 groepen van JO bewoners gaan onder biding van eon 

werkmeester elke dag werken in de plantsoenen te Grave of in de boo-

aanplant. Zes bewoners werken ender biding van 66n werkmeester bij de 

binnenatbeid welke bestaat nit onderhoudswerkzaamheden aan het gebonw en 
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het binnenterrein. 

Vocirts is er nog de mogelijkheid om droogbloemen tot boekettcn te ver-

werken voor diegenen die op medisch voorschrift niet mogen werken. Ala 

er teveel mensen zijn voor de binnen- en bnitenarbeid, kin het overschot 

eveneens bij de verwerking hiervan tewerkgesteld worden. Pit duet rich 

met name voor in de week dat er geen AVP is. 

Naast de recreatie op de afdelingen (biljarten, tnfeltennis, knarten, 

lezen of televisie kijken) is er gelegenheid tot deelname am n sport. 

Cedurende de interview-periode werd deze door een,sportinstructeur gegeven 

op de woensdagmiddag. Deelnemers aan het AVP konden sport beoefenen op de 

donderdagmiddag onder leiding van eon 'sport-en spelleider'. Verder kin men 

in het week-end een our zwemmen in het overdekte zwembad van Grave op de 

voor het publiek opengestelde uren. 

Tweemaal in de week wordt er 's avonds een rennimatie-cursus gegeven door 

een medewerker van de ambulancedienst van Crave. De animo hiervoor is on- .  

danks de betrekkelijk hoge deelnemerskosten (1. 12.50) erg groot. Ten-

slotte bestaat tweemaal in de week de mogelijkheid deel te nemen man re-

creatieve handvaardigheid. 

Naast de medische dienst, bestaande nit een arts, die tweemnal per week 

spreekuur houdt, een verpleger en twee part-time verpleegsters, zijn aan 

de inrichting een pastoor, een dominee, een humaniste en eon maatschappe-

iijk werker verbonden. Zij werken alien part-time. 

In de inrichting bevindt zich sedert januari 1981 een open afdeling "de 

Marstal"„welke ruimte biedt aan 10 gedetineerden. Deze stant formed l en 

feitelijk geheel los van de inrichting "de Raam". 

Al jaren worden pogingen in het werk gesteld om ann de detentie een nicer 

zinvolle invulling te geven. Resocialisntie- en humnniseringsgedachten 

spelen hierbij een grote rot. Ook bij de definitieve aanwijzing van "de 

Rnam" a1s inrichting voor kortgestrafte zelfmelders hebben het WoDC en 

bet Stafbureau Wetenschappelijke Adviezen van de Directie Cevangeniswezen 

gezocht naar een mnnier on aan deze gednchten recht te doen. 

Rij de uitwerking van dit idee heeft men dankbaar gebruik gemnakt van ge-

gevens nit het proefschrift van Dijksterhuis "De gevangenis Ranken- 
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bosch II" 
2)

. Daarin constateerde doze, dat de (gedetineerde) dronken 

rijder slecht is geinformeerd over (onder meer) de invloed van alcohol 

op het lichamelijk functioneren en het rijgedrag. Hij pleitte voor eon 

goede voorlichting, die z.i. aan de volgende voorwaarden dient te vol-

doen: 

I. het programma dient aantrekkelijk to zijn; 

2. de betrokkenen moeten direct op het programma kunnen reageren; 

3. het moet door deskundigen worden uitgevoerd. 

Het idee ontstond no on gedelineerden in Grave eon dergelijk programma 

aan to bieden ale aiternatief voor de gebruikelijke werkzaamheden (in 

Grave is dit het werken in plantsoenen). Deelname hieraan zou duo vrij-

willig zijn. De proglammmakers hebben dit en de door Dijksterhuis ge-

formuleetde voorwaarden als Idigangspunt genomen bij de voorbereiding van 

het project en nog aangevuld met andere, namelijk: 

a. moraliseren moat warden vermeden. net  programma nmet een informatief 

karakter dragen; 

b. het programma moet aansluiten bij het delict waarvoor men veroordeeld 

is; ;lit betekent, dat i.e. de relatie moot warden gelegd tussen alco-

holgebruik en de deelname aan het verkeer; 

c. or met gebruik gemaakt worden van passende informatiemethoden (video 

ed.) 

d. alle informatie moot in eenvoudig nederlands worden overgebracht; 

e. or noel niet te veel ingegaan worden op achterliggende drankproblema-

tiek van de betrokkenen; 

f. or moeten evaluatiemogelijkheden in het programa zijn ingebouwd 3) . 

Hat betreft de voorwaarde dat or niet to veel op de achterliggende drank-

problematiek wordt ingegaan: de relatief korte deLentie-periode (66n 

I vier weken) lijkt to kort ow vat to kunnen krijgen op doze problenmtiek. 

Dit omit echter niet nit, dot door de keuze van het informatiemateriaal, 

waarbij gedacht zoo kunnen worden aan eon inleiding over hulpverlening 

aan probleemdrinkers on alcoholisten, or voldoende aanknopingspunten 

geboden kunnen worden on vat langer bij doze problematiek stil to staan. 

Ook het felt, dat de betrokkenen direct op het verschafte materiaal kun-

nen reageren, werkt in de hand, dat via het vertellen van persoonlijke 

ervaringen dit onderwerp nog eens extra belicht kan worden. 
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Zoals reeds in de inleiding vermeld, heeft het AVP ats uiteindetijk doet 

het verminderen van de recidivefrequentie en de recidivesnetheid van de 

doelgroep, i.e. de aan het project deelnemende gedetineerden. Het pro- 

grama richt zich in feite dus op gedragsverandering door middel van 

kennisvermeerdering en attitudeverandering. Danrnaast beoogt het bij te 

dragen tot een meer zinvolte invulting van de detente. Het zou eon nan-

zet kunnen betekenen voor het opzetten van meet gerichte activiteiten-

programma's in penitentiaire inrichtingen in de toekomst en bovendien 

bij uiteindelijk succes mogetijk een alternntief kunnen worden voor de 

korte vrijheidsstraf. 

On een zo groot mogelijk effect te kunnen bereiken is er voor gekozen 

deelname slechts open te stellen voor first offenders, in casu mensen 

die in de laatste vijf jaren voorafgaande aan de deetname aan het MP 

niet in een inrichting verbleven voor het delict rijden onder invtoed. 

Men gaat er namelijk van uit, dat indien er enige uitwerking van der-

gelijke progrnma's te verwachten is, deze op first offenders het groot-

ste zal zijn4) . De verzorgers van het progrnmma waren overigens wel 	• 

verplicht on een keuze te maken gezien de situatie in Crave. De voor- 

zieningen en financien waren gedurende de onderzoeksperiode beperkt, 

hetgeen betekende dat slechts 15 mensen eenmant in de veertien dngen 

gedu'rende een week het programma konden volgen. De nnimo is echter(de 

recidivisten meegerekend)veel groter. 

De doelgroep blijkt dim s uiteindelijk niet dezelfde te zijn its die, 

welke Dijksterhuis in zijn proefschrift voor ogen had. Deze had name-

lijk ervoor gepleit een dergelijk voortichtingsprogramma verplicht te 

stellen voor recidivisten naast eon of meet-  strafrechlelijke reacties. 

Men zou zich kunnen afvragen of de doelstelling, door het programma 

gedragsverandering te bewerksteltigen, haatbaar is. 
De vraag is, of uitsluitend via het veranderen van houdingen t.n.v. 

het begrip rijden onder invloed in de ruimste zin van het woord, deze 

gedragsverandering teweeg gebracht kin warden. floeweldit gegeven eigen- 

lijk buiten het bereik van doze studio valt en nnder inn de orde zal 

komen in de vervolgstudie, waarbij nngegaan zal worden, of het MP 

leidt tot het verminderen van de recidivesnetheid en de recidivefre- 
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quentie, willen wij bier alvast eel' opmerking over maken. Het lijkt heel 

good mogelijk dat het voorlichtingsprogramma gedragsyerandering ten ge-

volge Icon hebben,zonder dat or sprake is van attitudeverandering. In de 

literatuur vinden wij nogal wat argumenten, die in den richting wijzen5) . 

Zelf zonden we dit met een voorbeeld willen yerduidelijken. Heel goed 

denkbaar is, dat bepaalde deelnemers afzien van rijden onder invloed, 

niet omdat ze ervan doordrongen zijn geraakt, dat bet bier gaat ow zeer 

laakbaar en geyaarlijk gedrag, maar meet nog vanwege het bit, dat zij 

zien, dat or strengere straffen to verwachten zijn bij eon eventuele 

recidive. 

2.5 Vormgeving  

Vanaf oktober 1979 startte de experimentele lase van het AVP, wel-

ke rich uitstrekte over eon periode van viermaal een week. 

Er ward eon pakket voorlichtingsmateriaal aangeboden, dat uit de volgen-

de onderdelen bestond (waarbij yoor elk onderdeel eon dagdeel word uit-

getrokken): 

a. de invloeden van alcohol op het menselijk lichaam in bet algemeen en 

op het rijgedrag in het bijzonder. nit dagdeel word verzorgd door 

een medewerker van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeers-

veiligheid (SWOV); 

b. het rijden onder invloed in eon juridisch kader, waarbij eon politie-

functionaris het optreden en de bevoegdheden van de pothie your zijn 

rekening nam en iemand van de RAIO-opleiding (Rechterlijk Ambtenaar 

In Opleiding) de onderdelen "yervolging" en"berechting"; 

c. algemene informatie over het alcoholvraagstok, met name de stijging 

van het gebruik ervan. Dit onderdeel werd verzorgd door medewerkers 

van het WODC; 

d. van de zijde van het Consultatiebureau yoor Alcohol en Drugs (CAD) 

Oost-Brabantwerd ingegann op de wegen die near verslaving leiden 

en de (anon die dnarin te onderkennen zijn, Ook voor vat betreft de 

persoonlijke gevolgen. 

Het geheel word geintroduceerd, gecoerdineerd en geevalueerd door eon 

projectleider, die door het Hinisterie van Justitie op part-time basis 

in Crave word gestationeerd. 

Via de genoemde programma-onderdelen hoopte men bij de deelnemers de 

folio to ontwikkelen, dat rijden (elder invloed gevaarlijk en lankbaar is, 
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zonder overigens te willen moratiseren. Deze notie diende door eigen 

inzicht te ontstaan. Wat leder van de onderdelen poogt bij te drngen 

aan het ontwikkelen van deze gevaarzettingsnotie zat besproken worden in 

de hoofdstukken 5 en 6, waarin de effecten van het programa op de deel-

nemers weergegeven zullen worden. 

De reacties van de deetnemende gedetineerden na floop van de experimen-

tele fase waren overwegend positief. Niettemin bleek het noodzaketijk 

vilOr de definitieve start nog enige wijzigingen door te voeren. 

In de experimentele fase bleek het onderdeet politie en rechterlijke 

macht zoveet reacties te hebben opgeroepen, dat er in de definitieve vonm 

uitbreiding aan is gegeven. Zowel voor de potitie als voor de rechterlijke 

macht is no 4:en dagdeet ingeruimd. Vender Meek het programmi-onderdeel, 

waarin aandacht word besteed aan het alcoholvrangstuk in het 1- 

gemeen, niet zo aan te staan. Besloten werd dit te laten vatlen en betang-

rijke informatie-onderdeten ervan in de introductie en de evatuatie van 

het project op te nemen. Onderdeel a: de invtoeden van alcohol op het 

tichaam en het rijgedrag werd overgenomen door de verpleger van de in-

richting in samenwerking met de projectleider. 

In februari 1980 ging het !VP definitief van start. Voordat het WODC na 

een periode van voorbereiding in januari 1981 startte met de materiaat-

verzameting hebben zich nog twee wijzigingen voorgedaan, die overigens aan 

de inhoud van het programma niets veranderden. In het najaar van 1980 

kwam er een nieuwe projectleider in de persoon van een preventie-func-

tionaris van het CAD Oost-Brabant, die naast andere preventie-werkzaam-

heden in de regio gedurende 60% van zijn werktijd het project voor zijn 

rekening neemt. 

Zijn werkgever is het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene 

(hetgeen overigens ook al het geval was in de laatste periode waarin de 

vorige projectleider nog deze functie vervutde). De laatste verandering 

is net witir de start van het evaluatie-onderzoek doorgevocrd en houdt 

in dat de RAIO's goeddeels vervangen zijn door rechters en officicren 

van justitie. Uit interne evatuaties bteek namelijk, dat er behoefte be-

stond meet van gedachten te wisseten met mensen nit de praktijk, die 

over meet ervaring beschikken dan toekomstige rechters en officieren. 

Cedurende de gehele onderzoeksperiode bleken er genoeg praktijkmensen te 

zijn, die de onderdelen 'vervolging en berechting' grang voor bun re- . 

kening wilden nemen. 
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De eerste Ease van het onderzoek beoogt de effecten yen programme op de 

deelnemers te meten, welke zich mogelijk op korte termijn zullen voordoen. 

Dit betekent dat: 

a. nagegaan meet worden met hetrekking tot welke onderwerpen en in welke 

mate in de loop van de detentie kennisvermeerderiog optreedt; 

b. onderzocht noel worden welke attitudeveranderingen door het programme 

opireden. Bedoeld worden niet alleen attitudes met betrekking tot het 

dronken rijden, maar ook met betrekking tot de politie, rechterlijke 

macht, alcoholgebruik ed. 

Daarnaast dient onderzocht te warden, in hoeverre het tweede door de pro-

granunamakers beoogde doel bereikt is, nl. te komen tot een meer zinvolle 

invulling van de detentie. Niet alleen een mogelijk effect op de recidive 

is dan van belang, mar ook de mogelijke invloeden, welke uitgaan van 

her progrannaa op de wijze, waarop de deelnemers Inin detentie ervaren, 

dienen onderzocht te worden. 

Bovendien is vanuit. beleidsoogpunt relevant het functioneren van het 

programme onder de loep te nemen, zodat bij een eventuele beslissing am 

met het programme door te gaan, bekeken kan worden in welke worm dit zal 

geschieden. 

In de tweede fase, welke in het eindrapport besproken zal worden, zullen 

de effecten op langere termijn aan de orde komen, met name de invloed 

van het programme op het gedrag i.e. het rijden onder invloed. 

In de volgende paragrafen zal aandacht besteed warden aan de opzet van 

de eerste Ease van her onderzoek en de oplossing van knelpunten; die 

zich daarbij heldpen voorgedaan. 

Bij het nmken van deze opzet is aan drie onderwerpen aandacht besteed, 

nl. (in deze volgorde re bespreken) de korte termijn ellen ten met betrek-

king tot de bovengenoemde aandachtspunten a en b, het functioneren van 

her programme en de (latent ebel eying . 
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3.2 Korte termiin effecten met betrekking tot de kennisvermeerdering  en 

attitudeveranderitm  

Onder korte termijn effecten worden in het onderzoek effecten verstann 

die nog tijdens de detentie zijn vast te stellen. Daar van een gedrags-

verandering nog goon sprake kan zijn, nangezien het te vernnderen gedrag 

het rijden onder invloed betreft, zijn het bier kennisvermeerdering en 

attitudeverandering, welke het voorwerp vormen van onderzoek. 

Met is gebruikelijk verandering am s gevolg van voorlichting, onderwijs 

en vorming vast te stellen door het verrichten van een voormeting en 6en 

of enkele nametingen bij de betrokkenen 6) . Dit is echter niet voldoende. 

Eventuele veranderingen knnnen nl. mede of sheen het gevolg zijn van 

andere invloeden, welke op de betrokken persoon hebhen ingewerkt en be-

hoeven due niet sheen uitsluitend voort te vloeien nit de 'behandeling'. 

flit methodologisch probleem is voor eon zeer groot deel op te lossen door 

gebruik te mnken van een controlegroep die idealiter slechts op 6611 punt 

verschilt van de experimentele groep nl. dat zij niet is onderworpen aan 

de 'behandeling'. 

3.2.1 De controlegroep 

Het vinden van de controlegroep leek op het eerste gezicht niet erg moei-

lijk. Door de beperkte capaciteit vallen er per programmaweek door toting 

telkens ongeveer evenveel gedetineerden af als or deel knnnen nemen. Deze 

gedetineerden verschillen dug atleen manr van de deelnemersgroep vanwege 

het feit, chit zij niet aan het programma meedoen. Ann doze oplossing 

kleeft echter eon groot bezwaar en zouden due makkelijk als controlegroep 

gebruikt kunnen worden. Omdat verwacht mng worden dat het programa invloed 

rat hebben op het klimaat binnen de inrichting en er over het programma 

of onderdelen ervan tussen gedetineerden zal worden gesproken, zullen in-

vloeden ervan, indien aanwezig, mogelijkerwtjze ook op de niet-deelnemers 

kunnen doorwerken. flit bezwaar van 'interne besmetting', hetwelk in het 

'ongunstigste geval' gevnl ertoe zou leiden, chit er geen waarneembaar 

verschil non zijn vast te stellen tussen de deelnemersgroep en de controle-

groep met betrekking tot mogelijke effecten van het programa op attitude, 

kennis en detentiebeleving, is te ondervangen door de controlegroep te 

zoeken in een andere inrichting, die qua regiem niet to veel afwiikt van 

de inrichting te Crave. flit mu dos eveneens een inrichting moeten zijn, 



wear kortgestrafte volwassenen met een iopend vonnis en een strafduur 

van niet langer dan vier weken verblijven en wear bovendien 'wegenverkeers-

wetters' eon belangrijk deel van de populatie uitmaken. Nadat de hulp 

van het Penitentiair Selectie Centrum to 's-Crevenhage was ingeroepen, 

welke instantie zich bezighoudt met het oproepen van de zelfmelders, word 

al and duidelijk, dat de gevangenis "Nieuw-Bergveen" die deel uitmaakt 

van het complex 'Benkenbosch l  to Veenhuizen rich hiertoe het beste bends. 

Nieuw-Bergveen is ook eon zelfmeldersinriehting met veroordeelden tot 

veertien dagen, voornamelijk op grond van art. 26 WVW. In principe vor-

den or sheen first offenders in detentie geplaatst. In hoofdstuk 4 rat 

aandacht warden besteed aan de vergelijkhaarheid van de betreffende on -

derzoeksgroepen. Tevens rat hierin aandacht warden besteed aan de manier 

waarop de deelnemersgroep aan het programme word gerecruteerd. 

3.2.2 De vragenlijsten 

Besloten word am zowel bij de deelnemersgroep to Grave ale de controle-

grasp te Nieuw-Bergveen hij wijze van voormeting vragenlijsten at te 

nemen. hit diende to gebeuren op de dag van binnenkomst in de inrichting 

cm zodoende mogelijke invioeden van het inrichtingsklimaat en het AVP 

op doze groepen to vuorkomen. 

Doze voormeting bestond uit drie onderdelen: een intake-oragenlijst, 

waarbij via een interview gegevens verzameld werden m.b.t. de attitude 

ten aanzien van dronken rijden, politie en rechterlijke machl, alcohol-

gebruik ed.; een kennievragenlijst welke vragen bevatte met betrekking 

tot de onderwerpen, die in het progranmm aan de orde komen; tenslotte 

eon alcoholtest, die inzieht moest verschaffen in de vraag in hoeverre 

de betrokkene tot de categorie 'probleemdrinkers' gerekend mocht warden. 

Doze word in Grave bij de voormeting en dos niet bij de nameting afge-

nomen, omdat de vrees bestond, dat de deelnemersgroep in Grave rich 

bij de beantwoording ervan zoo laten beInvloeden door de informarie, 

die zij gekregen had in bet CAD-onderdeel van het AVP. 

In Nieuw-Bergveen is goon alcoholvoorlichtingsprogramma, dus viol dit 

bezwaar weg. flier is de alcoholtest web bij de nameting afgenomen, van-

wege de beperkte tijd die er op de inkomstdag voor het interviewen 

kon warden ingeruind. Op de dug, dat het AVP in Grave eindigde werd 
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towel in Nieuw-Bergeen als in Crave de nnmeting gehouden, welke 

bestond nit een exit-interview met attitudevragen en dezelfde kennis-

vragentijst, wetke bij de voormeting werd afgenomen. Er werd voor de-

zelfde vragenlijst gekozen, omdat anders niet moor nagegian kin worden 

of een mogelijk verschil in kennis tussen de beide inrichtingen het 

gevolg van het AVP is of van eventueel nanwezige voorkennis. 

In Nieuw-Bergveen word bovendien de alcoholtent afgenomen(zie voor de 

vragenlijsten de bijlagen bij dit rapport). 

flit betekent het volgende voor de uitwerking van de onderzoeksopzet: 

het programma dranit 66nmaal in de veertien dagen gedurende eon week.De 

deelnemersgroep bestant nit mensen, die in de programmiweek zijn hinnen-

gekomen on nit mensen, die reeds een week van bun detentie erop hehben 

zitten. De voormeting geschiedde op de (lag van hinnenkomst, dus elite 

week. De nameting vond plaits op de lnatste dig van het programa, dns 

6enmaal in de veertien dagen. Doze tijdstippen en samenstelling van de 

groep zouden ook voor Nieuw-Bergveen moeten gelden. Net  bezwaar dat or 

tussen de beide metingen weinig tijd ligt, was niet op to heffen, ann-

gezien de detentie erg kort is en afname van de interviews voor on na 

de detentie bij de gedetineerden thuis zowel organisatorisch als (inan-

cieel niet haalbaar bleek to zijn. Daarnaast stuit dit op methodologische 

bezwaren, aangezien invloeden van buitenaf dan niet onder controle to 

houden zijn. 

3.3 lie.t functioneren van het AVP 

Indien men het functioneren van eon voorlichtingsprogromma onder de loop 

neemt, is het uiteraard van belang to weten to komen of het programa in 

at haar onderdelen gunstig wordt ontvangen, of (Int er misschien hepaalde 

onderdelen minder tot hun recht komen dan andere. Zeker vanuit heleids-

oogpunt gezien zal men moeten weten of, gesteld dat men door zril willen 

gaan met eon voorlichtingsprogramma voor dronken rijders, bepaalde onder-

werpen misschien door andere vervangen dienen to worden. Dit heeft tot 

gevolg dat in eon vragenlijst met betrekking tot het functioneren van het 



AVP aandacht geschonken moot worden aan het AVP als geheel en non elk 

onderdeel afzonderlijk. Tevens dient gekeken Le worden naar sugges-

ties van de deelnenemrs met betrekking tot eventueel nieuwe onderdelen. 

Besloten word doze vragenlijst collectief en schriftelijk of te nemen 

in het evaluatie-onderdeel binnen het AVP. 

3.4 Detentiebeleving 

Net is belangrijk met het oog op het ontwikkelen van soorgelijke acti-

viteitenprogramma's in penetentiaire inrichtingen in de toekomst to on -

derzoeken welke invloeden or van zo'n programma uit kunnen Bann op het 

inrichtingsklimaat. Hiertoe dient de relatie tussen het voorlichtings-

programma en de detentiebeleving nagegaan to worden. Bij het moron bier-

van doemde or eon organisatorisch probleem op. Zowel de groep in Grave 

als die in Nieuw-Bergveen zou niet eerder dan op vrijdagmiddag geinter-

viewd kunnen worden. De lengte van bet exit-interview in combinatie met 

de kennisvragenlijst bleek editor al dermate groot to zijn, dat or voor 

vragen over de detentiebeleving geen tijdsruimte meet bleek to zijn.Er 

dienden na de lunch op vrijdag 15 nmnsen geinterviewd to worden in Grave: 

In Nieuw-Bergveen bedroeg dit aantal gemiddeld 10 A 12 mermen. Besloten 

word het onderzoek naar de detentiebeleving niet bij dezelfde onderzoeks-

groepen af to nemen, doch in een later stadium bij andere groepen vol-

gens hetzelfde stramien: eon groep deelnenmrs aan het AVP in Grave on 

eon controlegroep in Nieuw-Bergveen. Opgemerkt dient to worden dat vorm 

en inhoud van het AVP niet wezenlijk mogen afwijken van die in de perio-

de waarin de overige interviews werden afgenomen. Wiermee is Jan ook ter -

dege rekening gehouden. 

3.5 Uitvoering van het onderzoek 
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Alle vragenlijsten (behalve die over detentieheleving) werden afgenomen 

gedurende de eerste 6 maanden van 1981 door eon team van 4 interviewers 

(twee per inrichting). In Grave vond de voormeting op maandag plants, in 

Nieuw-Bergveen op dinsdag. In doze laatste inrichting komen de zelfmelders 

namelijk pas op maandagmiddag binnen, na floret eon selectieprocedure op 

"Groot-Bankenbosch" doorgemaakt to hebhen, de inrichting onder het toe-

zicht waarvan Nieuw-Bergveen valt. De nameting geschiedde, zoals vermeld, 
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in beide inrichtingen op gelijke tiidstippen, RI.. de vrijdngmiddag. 

Aangczien de inrichting Nieuw-Bergveen (capaciteit 48) kleiner is dan 

die te Crave (capaciteit 90) en ook het anntal first offenders hinnen die 

inrichting kleiner is, Meek het moeilijker con voldoende natant respon-

denten te vinden voor het vormen van de controlegroep. De definitieve ann-

tallen, waarvan de gegevens achteraf bruikhanr blijken to zijn, zijn 

resp. voor Grave 168 en voor Nieuw-Bergveen 120. De vrngenlijst over de-

tentiebeleving word afgenomen gedurende de lantste 4 maanden van 1981. 

De aantallen voor deze groepen bedragen 80 reap. 56. 



Inrichting: 	 Bankenbosch 	Nieuw Bergveen 	Oostereiland 	De Raam 	Ter Peel 	I 

Bezetting in- 
richting: 	 152 	 49 	 113 	 90 	 37 

Totaal doorstroming 
'80 art.26 on 33a WvW 	425 	 950 	 302 	 1508 	117 

Gemiddelde ver- 
blijfsdour in 	'80 	+ 6 woken 	+ 2 weken 	 15,5 dg. 	13 dg 	(- 4 wk. _ 	 _ 

4 8AMENSTELLING EN VERGELIJKOAARHEID VAN DE ONDERZOEKSGROEPEN. 

4.1 De keuze Nieuw Bergyeen  

Zoals vermeld bleek het noodzakelijk de controlegroep to recruteren uit 

een andere inrichting clan "de Ream". Bij het maken van de keuze voor eon 

bepaalde inrichting zijn de volgende criteria van belang geweest: 

a. het diende eveneens een zelfmeldersinrichting voor volwassenen te din; 

b. evenals in Grave diende de populatie te bestaan nit mensen die overwe-

gend niet tenger dan veertien dagen in de inrichting verbleven; 

c. de bevolking moest voornamelijk nit rijders under invloed bestaan; 

d. dit moesten bovendien overwegend first offenders zijn. 

Het Penitentiair Selectie Centrum verschafte de navolgende informatie, die 

later (10-2-1981) door de afdeling Regiemsontwikkeling van de Directie 

Gevangeniswezen als volgt op schrift is gesteld: 

Op het eerste gezicht lijken zowel Nieuw Bergveen ale Oostereiland (Hoorn) 

geschikt. Bij een nadere analyse komt echter Nieuw Bergyeen als de meest 

geschikte inrichting nit de bus, omdat: 

- bij eon maximale bezetting gedurende 50 weken de inrichtingsbevolking 

voor 77,5Z nit rijders under invloed bestaat wanneer we or even van 

uitgaan, dat in beide inrichtingen sheen '14-dagers' zouden zitten. 

In Grave bedraagt dit percentage 67Z. x)  

- de absolute aantallen in Hoorn to klein zijn on eon voldoende grate 

onderzoekspopulatie to krijgen. 

- de gemiddelde verblijfsduur in Nieuw Bergyeen jets dichter bij die in 

Grave ligt dan de verblijfsduur in Hoorn. 

x) llitgaande van de vooronderstelling, dat in de beide inrichtingen over-
wegend '14-dagers' verblijven, is de doorstroming in Nw.ilergyeen gemitt 
deld 50/2 x 49= 1225. Het aantal veroordeelden in 1980 voor rijden un-
der invloed in doze inrichting is 950=77.5Z. In Grave is de doorstromit 

gemiddeld 50/2 x 90- 2250. Rijders ander invloed: 1508 67Z. 



4.2 De gevangenis Nieuw Bergveen. 
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Bovendien voldeed Nieuw Bergveen ook aan het laatste criterium, aange-

gezien voornamelijk gedetineerden met weinig of geen recidive in deze 

nfdeting geptaatst worden 7) . 

In pgf. 4.2 volgt een beschrijving van de inrichting Nieuw Bereveen 

waarna in pgf. 4.3. nandacht zat worden hesteed ann de recrntering van 

de onderzoeksgroepen. 

De gevnngenis Nieuw Bergveen met eon maximale capaciteit van 48 detentie-

pinatsen maakt deel nit van de i gevangenis en rijkswerkinrichting Groot 

Bankenbosch' wane verder nog het bnrakkenkamp 'Bankenbosch' en de nf-

deling 'de Fteddervoort' toe behoren. Deze drie inrichtingen hebben met 

elkaar gemeen, dat or sprake is van minimale beveiliging en een groeps-

gewijze onderbrenging en tewerkstelting der gedetineerden 8) . 

De afdeling Nieuw Bergveen is het vroegere hospitnal voor de gevangenis 

en rijkswerkinrichting "Esserheem" en diende sedert 1973 als inrichting, 

bestemd voor wegens dienstweigering veroordeelde Jehova's getuigen. Van-

of 1974 berbergt de afdeting kortgestrafte zelfmelders met een werkelijke 

straftijd van ten hoogste dertig dagen met weinig of goon recidive. In 

1980 bestond de bevotking voor ruim 752 nit overtreders van de art. 26 

en 33a WVW. Evenals in Grave zijn or 4 verblijfszalen, corresponderend 

met 4 staapzalen. Elke verblijfszaal biedt rnimte aan 12 personen. Eon 

ndjunct-directeur van Bankenbosch is sPecinal belast met het toezicht op 

de afdeling. Ook de administratie is centranl gevestigd in Bankenbosch. 

Ann de afdeting zijn verder 10 bewaarders en 1 hoofdbewaarder verbonden. 

Deze hebben evennls in Grave moor een begeteidende din een bewnkingstaak. 

Voor vat betreft de nrbeid is er eon duidetijk verschil met 'De Rine: 

men werkt op de . terreinen van het gevangeniscomplex te Veenhuizen en is 

dus voor externe contacten afhankelijk van de normale contactmogetijk- 

heden, wetke in eon zelfmeldersinrichting geboden worden. Ook de arbeid is 

centraal geregeld vanuit Bankenbosch en vindt plants onder begeteiding van 

7 werkmeesters. Men werkt voornametijk in de bossen (bospandjes nanleg-

gen e.d.). Daarnaast bestaat de mogelijkheid te werken in de garage en 

uiteraard in de huisdienst (met name voor mensen met mediscbe ktachten). 

Op vrijdngmiddag behoeft or niet gewerkt to worden i.v.m. douchen e.d. 
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Bovendien wordt doze vrijdagmiddag incidenteel gebruikt voorhetvertonen 

van films, De recreatiemogelijkheden op de afdelingen zijn dezelfde als 

in Grave. Voor wat betreft deelname aan sportactiviteiten is de afdeling 

aangewezen op de accomodatie van Bankenbosch. Doze activiceiten geschieden 

op wocnsdagmiddag,vrijdagavond en voor mogelijke liefhebbers op de zater-

dagochtend. Circa vijfmaal per mar verzorgt de Volkshogeschool nit Gro-

ningen gedurende een hele week voor geinteresseerden eon vormingscursus. 

lIjdens de eerste interviewperiode (januari the juni 1981) hceft deze 

torsos goon doorgang kunneu vinden. lijdens de tweede interviewperiode, 

belangrijk voor het known meten van de detentiebeleving,heeft de cur-

sus slechts eenmaal plaatsgevonden. Er block niet zoveel beiangstelling 

voor to zijn. Alto overige faciliteiten zoals geestelijke verzorging, 

medische dienst on maatschappelijk work zijn gevestigd to Bankenbosch. De 

geestelijke verzorgers zijn wel aanwezig bij de introductie op dinsdag-

ochtend in Nieuw Bergveen. 

• 4.3 De recrutering van de onderzoeksgroepen  

In pgf. 4.1 is aandacht besteed aan de wijze waarop geprobeerd is eon in-

richting to vinden,die zoveel nogelijk overeen kwam met 'de Raam'.1n deze 

paragraaf zal aangegeven worden hoe binnen doze inrichting, Nieuw Bergveen, 

eon groep geformeerd is, welke qua samenstelIing zoveel mogelijk op de 

deelnemersgroep in Grave lijkt. Hiervoor moeten we uiteraard Beret ver-

nolden, hoe doze deelnemersgroep wordt geformeerd. De selectie hiervoor 

vond elite maandagmiddag pleats. 

De projectleider van het AVP ging eerst via de administratie ma, welke 

mermen tussen de binnenkomers veroordeeld waren wegens rijden onder in -

vloed. Vervolgens nodigde hij doze mensen in groepjes van drie nit voor 

eon gesprek. De eerste vraag welke hij aan deze Ronson stelde, was, of 

zij in de afgelopen vijf jaar reeds eerder voor overtreding van het be-

treffende delict gedetineerd waren geweest. llij legde Elan nit, dat van-

wege o.a. de beperkte capaciteit ervoor gekozen was deze mensen buiten 

deelname aan het progranmm to plaatsen. Nadat eventnele recidivisten 

dan vertrokken waren (ze mochten ook blijven, indien ze wilden),Iegde 

hij aan hun de keuze vont': of deelnemen can het AVP of het verrichten 

van de normale arbeidswerkzanmheden. Hit degenen, die overbleven, wer-

den elke week 7 A 8 mensen gcloot, die aan de AVP -week konden deelnemen. 
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tliteraard konden alteen mensen meedoen, die gedurende de gehete week lin' 

wezig waren en dun niet corder met ontslag gingen. 	, 

Om nu hetzelfde effect in Nieuw Rergveen to bereiken (d.w.z. or moesten 

ntleen mensen in de controtegroep komen, die gemotiveerd waren, ver-

oordeeld wegens rijden onder invloed en die de laatsie vijf jaar niet 

vanwege dit delict in eon inrichting hadden gezeten) werd er its votgt 

te work gegann. Elke dinsdagochtend werd door de interviewers een sten-

cil uitgereikt tijdens het wekelijkse introductiepraatje, wnarin in het 

kort een dergetijk voorlichtingsprogramma word besproken. Bij het 

uitdeten van het stencil waren degenen, die niet wegens rijden onder in-

vtoed waren veroordeeld, niet meer aanwezig. Vervolgens word aan de be-

trokkenen gevraagd, of zij op het papier witden aangeven, of zij be- 

tangstelling voor een dergelijk programa zouden hebben gehad, indien het 

ook in Nieuw Bergveen zoo hebben gedraaid. Tenslotte moesten zij hierbij 

ook vermetden of zij de laatste vijf jaar voor rijden Under invloed had-

den gezeten(zie voor de tekst van het betreffende stencil de hij- 

tagen). Het plan bestond cm uit de 'bruikbare' groep potentiele respon-

denten te toten. Er bleken echter zo weinig mensen hiervoor in aanmer-

king te komen, dat besloten word iedereen, die aan de vereisten voldeed, 

te vragen mee te werken. Uiteindelijk bleken gednrende de interview-

periode in Nieuw Bergveen 120 mensen te zijn, die zowel v66r its na de 

programmaweek in Grave bereid waren aan de interviews woe to werken. 

In de volgende paragranf zullen wij nader bekijken in hoeverre de beide 

onderzoeksgroepen achteraf met etkaar overeenkomen of verschillen. 

4.4 Samenstelling van de onderzoeksgroepen. 

Aan de hand van de verzametde gegevens is nagegaan of er nog significan-

te verschillen te onderscheiden zijn tussen de twee onderzoeksgroepen 

m.b.t. enige achtergrondvariabeten. Oeze zouden eventueet immers eon ver-

tekend beeld kunnen opteveren m.b.t. de effecten, die het programa sor-

teert. Er bleken zich nauwelijks verschillen voor te doen. Voorzover van 

belang is or hi) de alayse m.b.t. de attitudeverandering en kennis-

vermeerdering rekening gehouden met achtergrondvariabelen. 

Voor degenen, die geinteresseerd zijn in de samenstelling van de beide 

groepen verwijzen wij nanr de bijlagen hi) dit hoofdstuk. 

T.a.v. 64n verschil, nt. dat m.b.t. de hoogte van het alcoholpromillage, 



waarbij geconstateerd Iran worden, dat in Crave mensen met hogere pro-

millages zitten, dient nog een opmerking gemaakt to worden. Het zoa 

kunnen sun, dat het verschil tussen beide inrichtingen to herleiden is 

tot een eventueet verschil in het vervolgings- en straftoemetingsbeldid 

Lassen de beide e toeleveringsgebieden' voor de betreffende inrichtingen. 

hit zou clan straks in de follow-up Ease moeilijkheden op kunnen leveren, 

aangezien eventueel optredende verschillen in de recidive Jan misschien 

ook hierop moeten worden teruggevoerd. Hetaas beschikken we nog niet over 

alto strafverzwarende gegevens met betrekking tot de respondenten. Zo 

is or bijv. wet gevraagd of or ooit geldboete is opgelegd voor rijden on 

der invloed, maar niet, wanneer dit gebeurd is, zodat we fist weten of de 

rechter bij het vaststellen van de straf doze veroordeling ale recidive 

heeftmeegerekend of niet. Conform de richttijnen van het OM (zie de bijla-

gen)zija issuers alleen veroordelingen van de laatste vhf jaar van belang 

voor het begrip recidive. We zullen in de follow-up Ease hieraan uitvae-

rige aandacht hesteden. 

4.5 Conclusie 
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Op alle door one onderzoehte achtergrondvariabelen versehillen de onder-

zoeksgroepen nauwelijk. Het lijkt or den ook op, dat de onderzochte groep 

in Nieto.. Bergveen eon redelijk representatieve controlegroep vormt voor 

de deelnemersgroep aan het AVP in Grave. Zo or al verschillen zijn, is 

bij de analyse van eventuele attitudeverandering en kennisvermeerdering 

rekening gehouden met eon mogelijk verstorende invloed hiervan op doze 

resultaten. 
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5. 	•HET FUNCTIONEREN VAN HET VOORLICHTINCSPROCRAMMA. 

Voordat een bespreking van de mogelijke invloeden van het AVP op kennis 

en attitude aan de orde komt zullen we eerst aangeven hoe het programa 

in de onderzoeksperiode heeft gefunctioneerd. Dit hoofdstuk is gesplitst 

in vier paragrafen, waarin de volgende vragen aan de orde komen: 

a. Wat zijn de overwegingen die ten grondslag liggen aan de huidige 
vorm van het AVP?(pgf. 5.1 en 5.2) 

b. Welk informatiemateriaal is gebruikt en hoe is deze informatie over-
gebrncht? (pgf. 5.3) 

c. Hoe wordt het AVP door de deelnemers gewaardeerd? (pgf.5.4) 

5.1 Net begrip attitude en het Alcohol Verkeer Project. 

Indien de verwachting bestaat, dat het AVP de attitude van de deelnemers 

beinvloedt, dienen we eerst aan te geven, wat we onder dit begrip ver-

staan. Ondanks het feit, dat er talloze definities bestaan van dit be-

grip, stellen Fishbein en Ajzen (1975) 9)  dat de meeste onderzoekers het 

waarschijnlijk wet eens zullen zijn met de volgende definitie van atti-

tude: een attitude is een aangeleerde predispositie te reageren op een  

aangegeven object op een consistent gunstige of ongunstige tinnier. 

Zij geven een indeling in 4 fases, wnarin gedrag tot stand komt: gevoel 

(gevoelens, beoordelingen), cognitie (meningen, opvattingen), wil (in-

tentie tot het vertonen van gedrag) en gedrag (waargenomen openlijke 

handelingen). Net voornaamste hierbij is, dat er een duidelijk onder-

scheid gemaakt worden tussen de intentie tot het vertonen van bepaald 

gedrag en het gedrag zelf. 

Het begrip 'attitude' wordt gereserveerd voor de eerste categorie, het 

gevoel. Dit gevoel wordt bepaald door meningen en opvattingen, welke 

de basis vormen voor het model, dat wij in navolging van beide schrij-

vers hanteren. Deze meningen en opvattingen knnnen zowel positief als 

negatief zijn m.b.t. een bepaald object : tesamen bepalen zij de atti-

tude. Deze attitude op zijn beurt behoeft weer niet noodzakelijk te 

leiden e tot een specifieke vom van gedrag. Attitude dient eerder ge- 

zien to worden als een algemene predispositie tot eon aantal intenties, 

welke ieder voor zich kunnen leiden tot een bepaalde vorm van gedrng. 



Daze intenties editor worden niet alleen bepaald door de attitude 

t.a.v. het gedrag, maar ook door subjectieve normen. Schematisch ziet 

dit or ale volgt uit : 

L. 1 :pevv:ti tg iefi  lig::navg  r de 
:drag X 

normatieve opvattin-
gen over gedrag X 

attitude t.a.v. 
gedrag X 

subjectieve normen 
t.a.v. gedrag X 

intentie . om 
•gediag'X to p lgedrag I 
vertonen  

De stippellijn geeft aan, dat meningen on opvattingen weer een reactie 

kunuen zijn op het gedrag on de reacties die dit gedrag teweeg brengt. 

We zien dos, dat de intentie tot het vertonen van een bepaald gedrag be-

invloed kan warden door moor clan de attitude t.o.v. dit gedrag alleen. 

Passen we no bovengenoemd model toe op het AVP, dan zien we, dat de pro-

grammamakers pogen het cognitieve gedeelte via voorlichting te beinvloe-

den. 

In de eerste plaats kan dit gebeuren door de deelnemers aan het AVP te 

doen kennismaken met de gevolgen van het rijden onder invloed. Deze ge-

volgen bewegen zich op twee terreinen: gevolgen voor de rijder ander in-

vloed zelf on gevolgen voor de omgeving. Men kan proberen moor begrijpe-

Ink to maken, waarom rijden ander invloed als misdrijf vervolgd wordt 

om op doze manier te bereiken, dat de gevaarzettingsnotie (het zich meer 

hewust zijn van de gevaren van het bewuste gedrag) bij de deelnemers 

verhoogd zoo warden. 

In de tweede plaats kan dit door de betrokkenen ervan to doordringen, 

dat de omgeving rijden onder invloed afkeurenswaardig vindt (beinvloe-

ding van subjectieve normen). pit tweeds aspect wilden de programmama-

kers niet te zeer benadrukken, omdat zij moraliseren zoveel mogeliik 

wilden verndjdeu (zie ook hoofdstuk 2). 

Doordat bij de opzet van het programma met name attitudeverandering 

in de belangstelling knelt gestaan (en dos niet beinvloeding van de 

subjectieve uormen), bestaat de kans, dat het programa uiteindelijk 

niet leidt tot gedragsverandering. 
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5.2 	ilet ontwikkelen van de 'gevaarzettingsnotie' 

Dijksterhuis constateerde in zijn proefschrift 'De gevangenis Banken-

borsch II', dat de gedetineerde rijder onder invloed slecht geinfor-

meerd is over allertei aspecten die snmenhangen met het rijden onder 

invloed, met name m.b.t. de gevaren die dit gedrag met zich mee kan 

brengen 
10)

. Hij beschouwt zijn gedrag ook niet als erg laakbaar. Van-

daar dat het niet zo verwonderlijk is, dat dit delict als een 'folk-

crime' te bock staat, jets dat iedereen wel doet of ooit gedann heeft. 

Dit komt op twee manieren bij de betrokken gedetineerden tot uiting: 

enerzijds is er sprake van een zgn. 'pechvogel-mentaliteit' (ieder- 

een doet her, maar ik ben toevallig gepakt), anderzijds treft men hi] 

veel gedetineerden een vorm van onbegrip aan (waarom ik wei en die ander 

niet?) Er bestaat een gebrekkige kennis over het hoe en waarom van het 

beleid van justitie t.a.v. dit delict en de fouten worden dan vanzelf-

sprekend eerder bij dit apparaat gelegd dan hi] zichzelf. 

Wit men nu uiteindelijk het gedrag van de betrokkenen beinvloeden door in 

to werkenop de verstandelijke componenten van de persoonlijkheid vinhetaangeven 

van de gevolgen die doorhet.bewuste gedrag kunnen onrstaan,(hetcmtwikkelen 

van de gevaarzettingsnotie),dankan men verschillendte werkpan.Men !can hier-

bij bijv.denken aan het vertonen van afgchrikwekkende beelden van verkeersslicht-

offers. De programmamakers warenechter van mening,dat dezewerkwijze slechts 

een kortstondig schokeffect tot gevolg zou hebben en bovendien de mogeliik- 

heid tot rationalisering van het gebodene zou openlaten: de betrokkenen 

(zouden) kunnen reageren met te zeggen, dat dergelijke ongevallen nooit 

door hen zouden worden veroorzaakt, omdat zij van zichzelf vinden, dat 

zij nog good kunnen rijden met eon borrel op. 

De programmamakers hebben daarom ervoor gekozen om aan de hand van on-

derzoeksgegevens en statistisch mnteriaal te proberen to bereiken, dat 

de ° Pechvogel-mentaliteit' en het onbegrip t.a.v. het justitieel hnn-

delen wordt weggenomen. Dit materinal wordt door inleiders van diverse 

disciplines met behulp van o.a. video- en filmbeelden overgebracht,waar-

na over de gegeven informatie kan worden gediscussieerd. De inleiders 

dienen ervoor te waken, dat zij niet gain moraliseren: het geheel moot 

In nuchtere, objectieve bewoordingen overgebracht worden, waardoor het 

op eon hoger plan brengen van de gevaarzettingsnotie punr door eigen in-

zicht tot stand zou kunnen komen. 



5.3 Het Alcohol Verkeer Project in de huidige vorm 

Indica men wit welen welke veranderingen het voorlichtingsprogramma 

teweeg beeft gebracht, dient eerst beschreven to worden via welke in-

fornmtie men poogt de gevaarzettingsnotie te untwikkelen. In pgf. 2.5 

is reeds in het kort aangegeven hoe het informatiepakket in de expe-

rimentele periode was samengesteld. Hieronder zullen wij wet uitvoe-

riger ingaan op de samenstelling van het huidige pakket, dat zich glo-

baal over drie gebieden uitstrekt: 

a. alcohol on verkeer 
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pit onderwerp bestaat uit twee gedeelten, nl.het alcoholgebruik op zich 

en daarnaast de deelname aan het verkeer na het gebruik van alcohol-

houdende drank. Het eerste gedeelte wordt verzorgd door de verpleger 

van de inrichting, die via het verstrekken van objectieve gegevens in-

gaat op de fysiologische aspecten van het alcoholgehruik. 

In her tweede gedeelte woldt aandacht geschonken aan de invloeden, die 

alcohol kan hebben op het rijgedrag. Dil programma-onderdeel is van 

belang bij de ontwikkeling van de gevaarzettingsnotie. De projectleider, 

die dit onderdeel verzorgt, probeert aan to tonen aan de hand van op weten-

schappelijke basis geschoeid materiaal(o.a. films en statistieken) dal de 

concentratie en het vermogen tot snel reageren bij elke bestuurder 

achteruitloopt, naarmate hij meer gaat drinken dan 0,5 tot 0,8 pro-

millage. In de discussie, die zich naar aanleiding van doze informatie 

ontwikkelt, wordt door de deelnemers vaak de nodige moeite gedaan de 

stelregel to ontkrachten, dat deze vermindering van de concentratie 

voor iedereen opgaat. Poch is het zeer belangrijk, dat dit gegeven 

geaccepteerd wordt, dear dit de kiem legt voor het ontstaan van de 

gevaarzettingsnotie. 2o men dit niet wil accepteren, is het belangrijk 

de deelnemers to doen erkennen, dat doze stelregel wel eon uitgangs-

punt wag zijn voor de beleidvoerders on het betreffende gedrag straf-

bear to stollen. 

b. politic on justitie 

In het proefschrift van Dijksterhuis (hoofdstuk VIII) wordt melding ge- 

maakt van het bit, dat door het contact, dat rijders onder invloed 

met elkaar hebben binnen de gevangenis Bankenbosch, de zgn. 'pechvogel- 
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mentaliteit' versterkt wordt en het onbegrip over het hoe en waarom van 

het justitieel handelen, met name dat van de politie, toeneemt
11)

. Via 

het ontwikkelen van de gevaarzettingsnotie trachten de programmnmakers 

het waarom van het justitieel handelen te verduidelijken. Daarnaast heeft 

men echter ook aandacht willen besteden aan het felt, dat het hoe  hier-

van vaak niet begrepen wordt. Om een voorbeeld te noemen: 

men snapt vaak niet, waarom het een uur dient te dnren ear de politic 

overgaat tot het nfnemen van de bloedproef (welke termijn wettelijk is 

vastgelegd). Wanneer dit niet uitgelegd wordt kan dit de nodige irrita-

ties bij de betrokkenen teweeg brengen. Ook dit onbegrip dient via in-

formatieverschaffing weggenomen te worden. 

Daarnaast dient in het oog gehouden te worden, dat de betrokkenen de pro-

cedure rond aanhouding en berechting vaak nog niet of onvoldoende hebben 

verwerkt. Vandaar •dat het onderdeel politie en justitie vaak oak de lune-

tte vervult van I stoom afblazen'. 

De ambtenaar van de politie bijt in dit onderdeel de spits af. Tijdens 

de duur van het onderzoek zijn er drie verschillende personen geweest, 

die dit gedeelte voor hun rekening genomen hebben. In stile gevallen be-

trof het kadermensen die in hun beroep regelmatig met het delict rijden 

onder invloed waren geconfronteerd. De onderwerpen, die zij behandelden 

waren onder meet: de opzet van de landelijke alcoholcontroles, het ver-

schil in beleid tussen de periode van v66r de novemberwet van 1974 en 

de daaropvolgende periode, de procedure m.b.t. de bleed- en ademproef 

en de rechten van politie en aangehoudene. 

Het tweeds gedeelte wordt verzorgd door een rechter of een officier van 

justitie. Ann de orde komen onderwerpen ale: welke plants neemt art. 

26 WVW in in one wettenstelsel, hoe is het verloop van het proces ter 

terechtzitting, vat zijn de richtlijnen van het OM, vat zijn de rechten 

van de verdachte, vat zijn de omstandigheden want de rechter op let etc. 

c. alcohol en hulpverlening 

Wannest de gevaarzettingsnotie op een hoger plan is gebracht, behoeft dit 

nog niet te betekenen, dat ook het feitelijk gedrng van de betrokkenen 

beInvloed wordt. Naast het niet willen veranderen van gedrag staat nog het 

niet kunnen: voor een deel van de groep rijders ander invloed vormt dit delict 
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stechts eon symptoom of eon van de symptomen van dieperliggende sociale 

problemen. Zo komen Van Ooyen(1969) 12) en Steenbuis(1972) 12)reeds tot de con-

c1usie, dat hi] dronken rijders in aanzienlijk hogere mate een gestrand 

huwelijk voorkomt dan bij de bevolking in het algemeen. 

louder dat er aan dergelijke dieperliggende sociale problemen jets ge-

daan wordt, valt ook veinig te verwachten van gedragsverandering. Ge-

zien de korre detentietijd lijkt het een illusie deze problematiek aan 

te pakken gedurende het verblijf binnen de inrichting. 

In het programme is echter wel ruimte gecreeerd voor het inzichtelijk 

waken van het scale van mogelijkheden op bet gebied van de hulpverlening 

hi] alcoholproblemen, onder meer door video-materiaal over de AA (Ano-

nieme Alcoholisten) en met name ook door een inleiding op de donderdag-

ochtend, verzorgd door eon maatschappelijk werker van het Gonsultatie-

bureau voor Alcohol en Drugs Cost-Brabant. Hieruit zou dan mogelijk een 

indirect effect voort kunnen vloeien.Betrokkene behoeft dan niet direct 

tinders over rijden onder invloed te gaan denken, hi] zou misschien in 

de toekomst van hulpverleningsmogetijkheden gebruik kunnen gaan maken 

indien hi] in de problemen komt. Vervolgens zou hi] misschien minder gaan 

drinken waardoor de kens op het plegen van het betreffende delict klet-

ner worth.. 

Het tijdstip, de donderdag, is met opzet zo gekozen, aangezien de vrees 

bestaat, dat de deelnemers rich, indien dit onderdeet eerder zou pleats-

vinden, direct in het begin van de week in de hook der hulpbehoevenden of 

potentiele verslaafden gedrukt zouden voelen, waaruit dan voor de rest 

van de week verdringings- en afweerreacties voort zouden vloeien, die 

het overbrengen van informatie onmogelIjk zouden maken. 

De inleider van het CAD vertelt iota over bet proces van verslaving. 

Aan de hand daarvan ontstaan er discussies, waarbij veelal aangeknoopt 

wordt hi] persoonlijke ervaringen van de deelnemers. De steer binnen 

de groep is bepalend voor het aantal reacties waarmee men komt. Vaak 

is men onder invloed van de voorgaande programma-onderdelen al wat af-

gestapt van het 1 stoere drinkeboers'-idee en komt men tot some ver-

rassend eerlijke bekentenissen. 

Vi] hebben hierboven eon grove inde1ing gemaakt in drie deelgebieden, 

nl. 'alcohol en verkeer', 'politie en justitie' en 'alcohol en hulp-

verlening'. Uiteraard is bet niet mogelijk doze drie aspecten strikt te 



, 
Presentatie 	 Inhoud 

Alcohol en verkeer 	 7.23 	 6.96 

Alcohol en lichaam 	 7.69 	 7.36 

Politie 	 7.41 	 6.87 

Justitie 	 6.15 	 6.11 

CAD-onderdeel 	 6.25 	 6.12 
, 
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scheiden. Het rijden onder invloed vormt nu eenmaal een complex geheel en 

de betreffende inleidingen overlappen elkaar clan ook enigszins qua inhoud. 

Daarnaast is de onderverdeling in zoverre betrekkelijk dat ieder onder-

deel afzonderlijk dient bij te dragon tot het ontwikkelen van de gevaar-

zettingsnotie. 

5.4 	De waardering voor inhoud en presentatie.  

Ann de deelnemers is gevraagd rapportcijfers te geven voor presentatie 

en inhoud van de diverse onderdelen. In onderstaande tabel zijn de gemid-

delde cijfers over de gehele interviewperiode weergegeven: 

Tabel 5.1. Waardering voor inhoud en presentatle van de programma-onder-
delen. 

Zoals men ziet, wordt het onderdeel Alcohol en lichaam  het hoogst ge-

waardeerd. Nogal vat deelnemers schrikken van de schadelijke gevolgen, 

die het gebruik van alcohol voor de lichamelijke conditie kan hebben 

terwij1 ook uit het verzameldemateriaal blijkt, dat een groep deel-

nemers (17.3%) de verschafte informatie als volkomen nieuw beschouwt. 

In het algemeen ontstaat or n.a.v. doze inleiding weinig discussie, 

waarschijnlijk vanwege het felt, dat het bier harde gegevens betreft. 

Ook het onderdeel Alcohol en verkeer bevat voor eon aantal deelnemers 

nieuwe informatie (15.5%). 

Wat betreft het onderdeel Politie:  men apprecieert het felt dat men 

eens op voet van gelijkheid met de politie kan praten. Het gebodene 

levert ook elke keer weer voldoende stof voor discussie. Twee onder-

werpen komen hierbij regelmatig terug: het inzetten on optreden van 

jonge politie-agenten en de moeilijkheden m.b.t. het verlengen van 

het rijbewijs tijdens een ontzegging. 
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Vat het onderdeel Justitie  laag gewaardeerd wordt, hangt semen met 

het felt, dat dit steeds door andere inleidera verzorgd wordt, die ook 

veer uiteenlopend gewaardeerd worden: varierend van een 3j tot eon 8. 

Elke keer ontstaat er een levendige discussie, waarbij met name due 

hangijzers regelnmtig terugkeren: het fenomeen i klassejustitie', de 

landelijke verschillen in de straftoemeting (tijdens de periode, waarin 

ganterviewd werd, vend ook het bij de deelnemers aan bet programa 

l beruchte' collectief sepot pleats door bet OM to Utrecht' )  en het te 

weinig rekening houden met de sociale achtergronden van de verdachte. 

De deelnemers zijn vaak van mening, dat bepaalde onderwerpen vanwege 

de to krappe tijd niet voldoende uitgediept werden. Wet last men rich 

zest positief uit over het feit, dat de rechter of de officier reeds 

meat in de morgen aanwezig is (aan het einde van het programma-onder-

deel dat verzorgd wordt door de politie) en tussen de middag met een 

groep gedetineerden wee gnat om te lunchen. 

pat betreft het CAD-onderdeel:  de lags waardering is waarschijnlijk het 

gevolg van het feit, dat men rich een weinig in de verslaafdenhoek ge-

drukt voelde, hetgeen tijdens het afnemen van de interviews regelmatig 

gezegd werd. 

De waardering voor het gehele programma is overwegend poaitief tot zeer 

enthousiast; dit blijkt uit het gegeven, dat niemand achteraf te kennen 

gaf het te betreuren Le hebben meegedaan. Er waren wel uitvallers, maar 

de oorzaak hiervan was uitsluitend ziekte of externe problemen. Ook de 

inieiders worden overwegend positief beoordeeld, goals hierboven reeds is 

aangegeven. Zo or at kritische geluiden opklinken over het programa 

dan doelen daze met name op punten, waaruit blijkt, det het programa 

nog min of seer in de kinderschoenen stoat. 2o vindt men hi] enkele on-

derwerpen het materiaal verouderd en verlangt men, dat bepaalde onder-

werpen uitgediept worden. 

In hoofdstuk 8 zullen we naar aanleiding hiervan nog enige suggesties 

doen ter verbetering van bepaalde onderdelen van het programa. 

x Het betreffende OM besloot vanwege overbelasting in het voorjaar van 
1981 de vervoiging van 172 personen, die waren aangehouden vanwege 
overtreding van art. 26 WvW, op to schorten. Dit bericht, waaraan 
in allerlei kranten aandacht is besteed, heeft nogal wet stof doen 
opwaaien. 



6.i. Kennisvermeerdering 
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6. DE EFFECTEN OP KORTE TERMIJN: KENNISVERMEERDER14C EN ATTITUDEVERANDERTNC. 

In dit hoofdstuk zal een gedeelte van de effecten, die mogelijk van het 

programa uitgaan op de deelnemers, besproken worden: de kennisvermeer-

dering en attitudeveranderingen. Het betreft bier effecten, die op korte 

termijn zijn waar te nemen, d.w.z. aan het einde van de detentie. Andere 

onderzochte effecten op korte termijn zijn die welke eventueel van het 

AVP uitgaan op het beleven van de detentie. Mieraan zal in hoofdstuk 7 

aandacht warden besteed. 

De verwachting is, dat door het geven van informatie over een groot nan-

tal zaken, die met het rijden onder invloed samenhangen, de kennia van 

Oroblemen en gevaren wordt verhoogd, en dat made daardoor attitudes in 

ObsiEleve zin worden veranderd. Een eerste indicatie voor dit lnatste 

zod toant, zijn het felt, dai de kennis met betrekking tot de diverse 

onderdelen van het programa inderdaad is toegenomen. 

Hiertoe is de kennis van beide onderzoeksgroepen gemeten door middel 

van een kennisvragenlijst, welke door de betrokkenen individueel en 

echriftelijk is ingevuid. Dit gebeurde in Grave en in Nieuw Bergveen 

op heEzeifde tijditip, ni. ann het begin en aan het einde van een week, 

Waarih in Crave het AVP werd gegeven. De vragen zijn later .  gegroepeerd 

in 4 hibtiekefi, 

A. kennis omtrent alcoholgebruik en de daaruit voortvloeiende gevaren 

In het wegverkeer. 

b. kennis omtrent de bevoegdheden van de politie en de rechten van de 

verdachte bij het rijden onder invloed. 

c. kennii van de wet, zowel m.b.t. de strafbaarstelling ate de regels 

van het strafprocesrecht 

d. kennis van de bulverleningsorganisatie de AA (Anonieme Alcoholisten). 

Opgemerkt dient te worden, dot gedurende de AVP-week over at deze onder-

werpen genoeg informatiemateriaal is verstrekt om de vragen goad te 

kunnen beantwootden. Om te voorkomen, dat de deelnemers extra bun best 

zouden gaan doen om de goede antwoorden te onthouden is niet verteld, 

dat dezelfde vragenlijst achteraf nog eens aan hen zou worden voorge-

legd. 



Grave (n-I68) 	 Nieuw Bergveen (n=120) 

Vooraf 	Achteref. 	Vooraf 	Achteraf.  

Kennis alcohol 	 li 	 6 	 21 	 21 

Kennis politic 	 4 	 41 	 4 	 4 

Rennie wet 	 2 	 51 	II 	 21 

Kennia AS 	 21 	 6 	 3 	 3 

Cemiddelde score 	21 	 61 	3- 	 3 

label 6.1 : De kennis voor en na het programme " . 

De kennis vooraf 

- 30- 

Zowel in Grave ale in Nieew Bergveen blijkt de kennis vooraf op een rear 

laag pail te ataan. Bij een score voor elle onderwerpen gezamenlijk 

komt Nieuw Bergveen nit op een gemiddeld cijfer van 3- en komt Grave er 

nog lets slechtervanaf met can 21. Hiermee wordt het beeld, dat Dijk-

sterhuis ons schetste (nl. dat de veroordeelde rijder onder invloed 

welnig weet over de aspecten die samenhangen met het rijden onder in-

vloed) duo bevestigd. 

Bekijken we de onderwerpen apart, dan blijkt in beide inrichtingen met 

name de kennis m.b.t. de invloeden van alcohol op het tichaam en het 

rijgedrag erg gering te zijn (voor Crave en Nieuw Bergveen reap. 11 en 

21). pit lijkt overeen te komen met de in het voorgaande hoofdstuk 

verstrekte gegevens, dot voor can redelijk grote groep deelnemers aan het 

het AVP de op dit terrain verstrekte informatie nieuw was. In Nieuw 

Bergveen is vooral de kennis m.b.t. de wet erg bag: een II. Van de 	' 

bevoegdheden van de politic en de methodes, die deze gebruikt weet men 

relatief het meest: towel in Crave als in Nieuw Bergveen scoren de res-

pondenten hierop een relatief hoge 4. 

z) Toelichting: 

De cijfers komen tot stand, door aan elk antwoord de kwalificatie goed 
( -1), middelmatig ( -2) of slecht ( -3) te geven en vervolgens de ge-
middelde score per rubriek te waarderen d.m.v. rapportcijfers (can ge-
middelde score van 3 wordt dan een 0, een score van 2.8 wordt can 
I. 2.6 	2, 	  1.2.4 	en I ■ 10) 
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Vergelijken we beide inrichtingen clan valt een force stijging op in de 

inrichting te Grave: het gemiddeld kennisniveau (vooraf 21) geeft een 

stijging te zien van 3 punten tot een 51, lets meet clan vat wij middel-

matig geboemd hebben (een 5). In Nieuw-Bergveen loopt de score ook jets 

op: van een 3- naar een 3. Deze progressie is uitsluitend toe te schrij-

ven aan een vooruitgang in wetskennis. 

Het sal duidelijk zijn, dat kennisvermeerdering in Grave grotendeels het 

gevolg is van het voorlichtingsprogramma. Vervolgens is bekeken of de 

deelnemersgroep in Grave te onderscheiden is in subgroepen, welke op 

e'en of meet onderdeten misschien meer bevattetijk zijn voor het opnemen 

van kennis. Hierbij zijn de achtergrondvariabelen leeftijd, opleiding 

en sociate status in de analyse betrokken. Geen van doze achtergrond-

variabelen vertoonde echter een significante corretatie met de progres-

sie in kennis (zie de bijtagen). De conclude is dan ook, (Int door het 

programma de kennis over de gehele linie van de gedetineerde bevotking 

toeneemt en dat hiermee een eerste indicatie voor het nut van het pro-

gramma gegeven is. 

6.2. Attitudemeting 

Bij het meten van veranderingen, met name attitudeveranderingen, doen 

zich, evenals bij ieder ander onderzoek, de nodige knetpunten voor. Zo 

dient men zich in de eerste ptaats af te vragen op welke termijn eon 

eventuele attitudeverandering waarneemhaar is. We hebben gekozen voor 

een voor -en een nameting. Denkbaar is, dat de nnmeting, die ofwet 

5 ofwel 12 dagen na binnenkomst in de inrichting geschiedde, te snet 

plaatsvond. Helaas bleek het echter niet mogelijk, dit anders te orga-

niseren, aangezien het bij het gebruik maken van eon controlegroep 

noodzakelijk is zoveel mogelijk verstorende invloeden van buitennf ander 

controle te houden. Dit is bet makkelijkst te bereiken door de twee 

onderzoeksgroepen zoveel mogelijk in een vergelijkbare situatie en 

ruimte te plaatsen. Wit men deze situatie so dicht nogetijk benaderen, 

dan moet men er in in het onderhavige geval voor kiezen zowel de voor-

meting als de nameting tijdens de detentie te verrichten. Overigens was 

een benadering thuis ook organisatorisch niet haalbaar. Anngezien de 

detentietijd in het merendeet van de gevallen slechts 14 dagen duurt, 



kon deze periode tussen veer-' en °meting niet langer worden. Vandaar 

dat de resultaten in daze paragraaf met enige voorzichtingheid benaderd 

dienen te worden. 

Daarnaast is het de vraag, welke meetinstrumenten bet baste te gebruiken 

zijn. Men kan attitude meten door aan de respondenten een aantal stel-

iingen voor te leggen, waaraan zij zich al dan niet kunnen conformeren. 

Deze stellingen houden dan waardeoordelen in zoals: rijden onder iuvloed 

is gevaarlijk, rijden onder invloed is kwalijk etc. BO de nameting legt 

men dan precies dezelfde vragen veer en vervolgens kijkt men, of er 

verschillen optreden in de beantwoording. Aan deze procedure kleven ech-

ter twee bezwaren. In de eerste pleats is van rijders onder invloed 

bekend, dat zij op het eerste gezicht dit gedrag wel redelijk gevaar-

lijk vinden zolang zij zeif er niet bij betrokken zijn. Van zichzelf 

vinden zij, dat zij meestal een auto nog naar behoren kunnen besturen. 

flit betekent, dat zij zich aan algemene uitspraken hoogstwaarschijnlijk 

we! zullen conformeren, waardoor er tussen voor- en nameting weinig 

verschillen zullen optreden. 

Daarnaast kan een tweede worm van onjuist meten optreden. Aangezien de 

periode tussen voor- en nameting zo kort is, zal men zich veelal de 

antwoorden van de eerste meting nog weten te herinneren bij bet invuI-

len van de exit-vragenlijst en wellicht hetzelfde antwoordenpatroon 

volgen. Vandaar, dat ervoor gekozen is, em de respondenten rechts-

streeks near veranderingen te vragen. Een hieraan verbonden nadeel is, 

dat men met pppassen veer sociaal wenselijke antwoorden. Met name in 

Crave is deze mogelijkheid zeerreeelaanwezig, aangezien voor de deal-

nemers aan bet AVP uiteraard niet verborgen blijft, dat het belangrijk 

is, dat er gonstige resultaten gemeld kunnen worden. Ze worden issuers 

geconfronteerd met een onderzoeksteam, dat zeer geinteresseerd is in 

deze resultaten. Wanneer nu de deelnemers aan het AVP het programa 

als zinvol ervaren hebben, zullen zij misschien geneigd zijn bun ant-

woorden in een positieve ricbting te sturen. flit zou een ernstige ver -

tekening van de resoltaten kunnen betekenen. Daarom is man de vragen - 

ateliers uitdrukkelijk de instructie meegegeven eerst te vragen of men -

sen met betrekking tot een bepaald onderwerp bun gedachten veranderd 

hadden. Pas daarna werd bekeken, of dit den in positieve zin gebeurd 

was of niet, waarna gescoord werd op eon 5-puntsschaal. Vervolgens is 
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in een open vraag nagegaan in hoeverre men van gedachten veranderd was. 

Achteraf is overigens nit de resultaten gebleken, flat men niet al te 

bang hoeft-.te zijn, dat de respondenten rich hebben laten verleiden tot 

sociaal wenselijke antwoorden. In de eerste plants is er geen grote 

groep, die gezegd heeft m.b.t. alle aspecten te zijn veranderd (nl.2%). 

Vervolgens zijn et-  zowel bij de totale onderzoekspopulatie als bij repon-

denten afzonderlijk zowel positieve als negatieve verschnivingen in 

attitude opgetreden. Ala de repondenten zich hidden mien leiden door 

datgene, vat de vragenstellers graag wilden horen, dan zouden deze ver-

schnivingen in grotere mate in positieve richting zijn opgetreden. 

6.3. De resultaten 

Cevonden verschillen  in attitude m.b.t. de aanhouding en berechting. 

In het Onderzoek zijn vragen opgenomen m.b.t. de aanhouding en de be-

rechting om te kijken, of deze t.g.v. het voorlichtingsprogrammi in 

een ander perspectief gezien worden. 

Uit de tabellen 6.2 t/m 6.4 (zie de bijlagen bij hoofdstuk 6) vitt af 

te lezen, tint er achteraf enige kritiek uitgeoefend wordt op personen, 

die betrokken zijn geweest bij het proces en de veroordeling van betrok-

kenen (de rechter, officier van justitie en de advocaat). flit hangt 

waarschijnlijk samen met het felt, dat mensen t.g.v. voorlichtingsnrti-

viteiten vaak bewuster en kritischer gaan staan ten opzichte van de 

geboden stof. In tilt geval gnat de deskundige in het programa (de 

officier of de reciter) uitvoerig in op vragen van de deelnemers en 

probeert duidelijk te maken, want een officier of reciter op let (of 

behoort te letten) tijdens de terechtzitting, welke argumenten voor de 

verdachte of zijn advocaat dus belangrijk zijn om naar voren te brengen. 

De eigen ervaringen worden dan logischerwijze getoetst aan deze 'normen', 

hetgeen in een enkel geval wet eens negatief voor de betrokkene kan 

uitvallen. 

Opvallend is overigens, dat men i.t.t. het optreden van de officier van 

Justitie en de rechter over het politieoptreden bij de nanhouding niet 

negatiever is gaan denken (zie tabel 6.5 in de bijlage). 



lunching 	meer vali,mening 	niet veranderd 	minder van me- 
dat ROI ' eon 	van mentng 	nani-aat ROI 
misdrijf is 	 eon misdrijf is 

Crave 	 Al 	(24.41) 	121 	(721) 	6 	(3.62) 	 168 	(1002) 

Nieuw Berg- 
veen 	 7 	( 	5.91) 	109 	(91.62) 	3 	(2.51) 	 119 	(1002) 

De attitude m.b.t. het rijden onder invloed 

In Crave blijkt de groep, die en (mean) van doordrongen is geraakt, dal 

rijden onder invloed to gevaarlijk is, dat bet als misdrijf gestraft 

dient to worden, redelijk groot to zijn (242). Ook in Nieuw Bergveen 

treden er enige veranderingen op in posifieve tin. De gevonden verschil- 

Tabel 6.6. Houdingsveranderingen t.a.v. rijden onder invloed els motief 

I) ROI= Rijden under invloed 

len tussen de beide inrichtingen zijn voldoende significant (1-toets, 

p .001) om een indicatie te kunnen zijn, dat aan de verwachting, dat het 

AVP de gevaarzettingsnotie versterkt, beantwoord is. 

Op doze en de hierna nog te bespreken veranderingen zullen we in pgf.6.5 

nader ingaan. 

De attitude m.b.t. Twlitie en justitie 

Ten aanzien van de politie, recbters en officieren van justitie zijn er 

nauwelijks houdingsveranderingen to bespeuren(zie de tabellen 6.7 dm 

6.9 in de bijlagen).Wel valt op, dat, to er al verschillen optreden 

tosser, de voor- en nameting, deze bij rechters en officieren voorname-

lijk in negatieve richting gaan. Ondanks het feit, dot het aantal per-

sonen, dat negatiever gnat denken over deze justitievertegenwoordigers, 

klein genocmd nag worden (8 [(All%) is het de moeite waard dit resul-

teat aan eon nadere analyse te onderwerpen, aangezien vrijwel alle ver-

ander ingen in Crave optreden en al s eon effect van het voorl icht ings-

programme kunnen gezien worden (tie verder pgf. 6.4). 



Inrichting 	positiever 	hetzelfde 	negatiever 

Crave 	 63 	(43.4%) 	70 	(48.37) 	12 	(8.37) 	145 	(100%) 
	 -- 	  

Nieuw Bergveen 	3 ( 3.5%) 	82 	(96.5%) 	0 	 85 (100%) 
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De attitude m.b.t. alcohol en hulpverlening. 

Er is gevraagd naar de houding t.a.v. mogelijke persoonlijke ervaringen 

met het CAD en de houding t.a.v. het cAn in het algemeen. On gevonden 

veranderingen m.b.t. de eigen ervaringen met het CAD blijken niet sig-

nificant te zijn (zie tabel 6.10 in de bijlagen hij hoofdstuk 6). 

De houdingsveranderingen t.a.v. het CAD in het algemeen zijn, zoals uit 

tabel 6.11 is af te lezen, opvallend groot. Een grote groep in Crave 

Tabel. 6.11. Houdingsveranderingen t.a.v. het CAD in het algemeen 

(ruim 43%) blijkt na afloop van het programa positiever over deze in-

stantie te zijn gaan denken (het verschil met Nieuw Bergveen is signi-

ficant : t-toets, p(.001). Deze veranderingen in voornamelijk positieve 

zin worden des te opvallender indien men hedenkt, dat het CAD-onderdeel 

66n van de laagst gewaardeerde onderdelen was tijdens de periode, want-

in het onderzoek heeft plaatsgevonden. (zie verder 6.4) 

6.4. Een nadere analyse van de resultaten. 

In pgf. 6.4 hebben wij de beide onderzoeksgroepen vergeleken op groeps- 

niveau, aangezien meting op individueel niveau (waarvoor bij iedere per-

soon nit Grave een vergelijkbaar iemand uit Nieuw Bergveen gevonden dient 

te worden) zou kunnen Leiden tot een verlies van teveel proefpersonen. 

Het meten op groepsniveau brengt met zich mee, dat bij de signalering 

van eventuele veranderingen gecontroleerd client te worden op allerlei 

achtergrondvariabelen, zoals leeftijd, sociale status etc. 2odoende 

kan men voorkomen, dat veranderingen, die in feite worden veroorzaakt door 

andere fnctoren, nan het voorlichtin7,sprogramma worden toegeschreven. 

Bij een analyse van de resultaten blijkt echter, dat er in Nieuw Berg-

veen nauwelijks veranderingen zijn opgetreden. Bovendien hebben we in 

hoofdstuk 4 gezien, dat er geen wezenlijke verschillen zijn tussen bet-

de onderzoeksgroepen. Vandaar dat de gevonden veranderingen in Crave naar 
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elle waarschijnlijkheid zijn toe to schrijven aan het specifieke van 

doze inrichting: het Alcohol Verkeer Project, 

We zullen nu vat dieper ingaan op de veranderingen, die in Grave zijn 

opgetreden. 

be houding t.a.v. officieren en rechters  

Wat berreft de houding t.a.v. officieren en rechters bebben we gezien, 

dat deze veranderingen, die klein in aantal zijn, voornamelijk in nege-

Lieve richting gaan. °Mat in het onderdeel justitie elke week andere 

inleiders optreden, is het van belang on te weten, of deze tendons zich 

voordoe( bij elke inleider van dit onderdeel of dat enkele inleiders 

er op de eon of andere manier uitspringen. 

We kunnen kijken naar de waardering, die de repectievelijke inleiders 

hebben gekregen van de deelnemers en doze correleren aan de gevonden 

veranderingen. 

Wanneer we de waardering door de deelnemers bekijken, valt op, dat van 

de twaalf inleiders 5 personen (waarbij 4 officieren van justitie) eon 

onvoldoende krijgen. Vervolgeas blijkt, dat deze 5 personen semen alleen 

al voor 15 van de 18 veranderingen in negatieve tin t.a.v. de officie-

ren van justitie zorgen (832) en 9 van de 13 veranderingen in negatieve 

tin t.a.v. rechters in Nederland (69%). In het evaluatie-onderdeel van 

het AVP op de vrijdagochtend werden doze personen ale 'to autoritair, 

te afstandelijk .  on ale 'eon vakidioot l  beoordeeld. be redenen, die de 

in negatieve richting veranderde personen tell opgeveu, zijn overwe-

gend: 

1) or wordt te weinig aandacht besteed aan sociale omstandigheden 

2) or zijn landelijk gezien to rote verschillen in strafmaat 

3) de inleider draaide eromheen, m.n. met betrekking tot het onder-

werp klassejustitie. 

Eon ander kritiekpunt was, dat doze inleiders zich to zeer richtten op 

de rechtbank waarbij zij werkten on vaak niet op de hoogte waren van de 

landelijke situatie. 

Opgemerkt dient to worden, dat de 2 overige officieren x)  joist erg 

hoog gewaardeerd worden. Zij bewerkstelligden, dat 6 mensen positiever 

over het OH gaan denken en 2 mensen positiever over de rechter. Doze 

x Van de twaalf inleiders in het justitie-onderdeel waren zoo mensen 
officier van justitie, zes waren rechter. 
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respondenten voegen eraan toe, dat de beide inleiders een voorbeeld 

dienden te zijn voor turn collegae in one land. 

Naar onze mening is als oorzank voor deze gang van zaken te zien, het 

werken met verschillende inleiders, die te incidenteel in het program-

ma optreden. Mogelijk zou een meet permanente groep of een goed op 

schrift gestelde instructie bier een verbetering voor kunnen vormen. 

Van de overige inleiders springt 46n man emit. Deze inleider (een tech-

ter) wordt zeer positief gewaardeerd (een 71), mnar in diezelfde week 

gann 2 mensen negatiever staan t.o.v. het OM en 2 t.o.v. de rechter. 

Uit de verklaringen van deze mensen blijkt, dat zij vinden, dat er nog-

al vat landelijke verschillen zijn binnen de straftoemeting bij art. 

26 WVW. Hieruit en nit de hierboven sub I) en 2) genoemde overwegingen 

blijkt, dat niet alle geregistreerde vernnderingen persoonsgebonden zijn. 

De houding t.a.v. het rijden onder invloed 

Geconstateerd is dat 24% van de deelnemers in Grave positiever is gnarl 

tstaan tegenover het feit, dat rijden onder invloed een misdrijE is. 

We hebben gekeken of bij bepaalde (groepen van) personen deze verande-

ringen meer optreden den bij andere. Iliertoe hebben we de groep, die 

in positieve zin veranderd is vergeleken met de overigenx)  m.b.t. al-

lerlei achtergrondvnriabelen (nl. mate van caf6-bezoek, wet of geen 

werk, promillage, weigeren van de bloedproef, beroepsklasse, opleiding, 

leeftijd, burgerlijke staat en mate van alcoholaEhankelijkheid). 

Alleen t.a.v. de achtergrondvariabele beroepsklasse (volgens de ITS-

schaal gemeten) bleek em een significant verschil te bestann tussen 

beide groepen(tie tnbel op de volgende pagina). 

x De mensen, die in negatieve zin veranderd zljn, zijn te gering in nan-
tat om em bij de analyse apart aandacht can te kunnen besteden. Ze zijn 
in de categorie 'niet-positiever' (zie tabel 6.9) ondergebracht. Dit-
zelfde is overigens gebeurd bij de houdingsveranderingen t.a.v. het 
CAD. 



klasse I 	klasse II 	 klasse HI 
bag 	 hoog 

positiever 	 18 	(78.3%) 	2 	( 	8.72) 	3 	(13.01) 	23(1002) 

niet-positiever 	31 	(36.01) 	30 	(34.92) 	25 (29.I2) 	86(100%) 

totaal 	 49 	 32 	 28 	 109 

'label 6.12; Verschillen in beroepsklasse Lassen mensen, die positiever 
zijn gaan denken over de bestrijding van ROI ale misdrijf 
en de rest. 

%- s 13.4 df = 2 PC.01 

Nit de tabel blijkL, dat m.b.t. de variabele 'rijden onder invloed ale 

misdrijf' mensen nit de laagste beroepsklasse vaker veranderen in pool

tieve zit; dan mensen nit de twee lingers klassen. Len aanvaardbare ver - 

klaring hiervoor kunnen we niet geven. In ieder geval hebben we wel nog 

gecontroleerd, of er oak verschillen in beroepsklasse zijn m.b.t. de 

beginscores op daze variabele. Dit blijkt enter niet het geval te ziin. 

Op de achtergrondvariabele 'beroepoklasse l  na is Cr verder geen want-

neembaar verschil tussen de group, die in positieve zin verandert en de 

overigen. Ten aanzien hiervan dient echter de restrictie gemaakt te 

warden, dal het begrip recidive niet in de analyse betrokken is. In de Ii- 

teratuur zijn talloze voorbeelden te vinden, waarbij dit begrip wordt 

aangeduid als een redelijk voorspeller van crimineel gedrag 14)  net het 

ons ter beschikking staande materiaal bleek bet echter niet mogelijk deze 

variabelevast te stollen, hetgeen one ertoe heeft doen besluiten, dit 

aspect in de follow-up studie de nodige aandacht te geven, zodat deli-

nitieve conclusies eerst in het eindrapport getrokken kunnen warden. 

Nadat we gekeken hebben, of er subgroepen m.b.t. objectieve achter-

grondvariabelen te onderscheiden zijn Loosen de grasp 'positiever' en 

de groep 'niet-positiever' hebben we gekeken of er een onderscheid is 

m.b.t. de beginscores op de variabele I rijden onder invloed ale mis-

drijr tussen beide groepen (zie Label 6.13 in de bijlagen). Er bleak 

echter geen verschil te zijn. Nat wet opvaIt, is dat 782 van de respon-

denten in Grave van Levoren reeds posilief dacht over het felt, dat 

rijden onder invloed een misdrijf is. 



van te voren 	van tevoren 
totaal 

wel eon men ing 	geen mening 

positiever 	17 	(28.3%) 	43 	(71.7%) 	60 	(100%) 
	 -__ 	  

niet-positiever 	46 	(56.1%) 	36 	(43.9%) 	82 	(100%) 

totaal 	 63 	 79 	 1427°  

De houding t.a.v. het CAD 

De opzet on eon drempetvertaging naar de hulpverleningsorganisaties te 

bewerkstelligen lijkt geslangd, wanneer we zien dat 43% van de respon-

denten in Grave positiever gnat denken over het CAD. Wanneer we doze 

groep echter vat nauwkenriger bekijken, zien we dat de veranderingen 

voornamelijk optreden hij mensen, die van tevoren geen mening over het 

CAD hadden, omdat ze or nooit of vrijwel nooit over gehoord hadden: 

label 6.14. Houding t.a.v. het CAD v66f het AVP van de mensen, die posi-
tiever en niet-positiever hiertegenover zijn gaan stnan. 

X
2 
= 10.8 df = 2 	p<.01 
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Hit de tabel kan men aflezen, dat or in de meestegevallen geensprake is 

van een houdingsverandering, maar van een eerste meningsvorming. In het 

licht hiervan blijft het opvallend, dat het CAD-onderdeel tijdens het pro- 

gramma relatief zo laag gewaardeerd is. Eon mogelijke verklaring bier-

voor is misschien de opmerking van diverse deelnemers, flat het CAD hen 

eon goede insteliing lijkt te zijn, omdat 'het good is dat or wat aan het 

alcoholprobleem wordt gedaan'. Gezien de relatief loge waardering, die 

het betreffende programma-onderdeel krijgt, is het niet uitgesloten, dat 

nogal vat mensen tot een houdingsverandering c.q. eerste meningsvorming 

gekomen zijn, omdat zij geschrokken zijn van de gevolgen, die alcoholge- 

bruik teweeg kan brengen, hetgeen ook in andere inleidingen is aangestipt. 

In leder gevalt wilt op dit moment nog niet to zeggen hoe de honding 

t.a.v. het CAD in de toekomst op het gedrag van de btrokkenen zal door-

werken. 

x) Het aantal niet te gebruiken waarden bedroeg 26. 



Van de groep die positiever is gaan denken over het CAD en or van te-

voren al eon meuing over had, dachteo 3 van de 17 mensen (182) aanvan-

kelijk niet positief over het CAD, terwijl dit or bij de groep, die niet 

in positieve richting is veranderd 17 van de 43 (401) waren. Hoewel 

er goon significant verscbil is, geeft bet tech to clenken, dat niet moor 

deelnemers aan het AVP hun mening Reheal.  veranderd hebben. De enige ver-

klaring, die hiervoor to geven zou zijn, is, dat in het verleden reeds 

is aangetoond, dat bij voorlichting vaak sprake is van eon selectieve 

perceptie 15) . 

Oak bij de hooding t.a.v. het CAD na afloop van het AVE is gekeken of 

er achtergrondvariabelen zijn waarop de groep gedetiueerden die posi-

tiever is gaan denken over bet CAD verschilt van de overige gedetineer-

den. Aileen de variabele work Week eon significant verschil op to 

leveren (zie tabel 6.14 in de bijlagen, p <.01). Eon verklaring voor 

bet feit, dat or relatief moor mensen met work positiever over het CAD 

zijn gaan denken, zoo kunnen zijn, dat men vreest, dat het hebben van 

alcoholproblemen moeilijkheden oplevert met het verkrijgen of hoyden 

van werk. Hit alles blijft echter zeer speculatief. 

De houding t.a.v. de politic  

Het felt, dat bier nauwelijks verschillen optreden, is niet verwonder-

lijk omdat de politie m.b.t. het delict rijden cinder invloed een weinig 

controversieel gedrag vertoont. Het is voor de betrokkenen veelal dui-

delijk dat zij in overtreding zijn op het moment dat zij met de politie 

worden geconfronteerd. Maar dan komt de onzekerheid, wat or voor straf 

gegeven gaat worden, waarbij allerlei omstandigheden in de beoordeling 

meespelen. Vandaar dat de rechterlijke macht in dit opzicht misschien 

in eon jots kwetsbaarder positie verkeert. 

Niettemin is van belang, dat men in ieder geval niet negatiever tegen-

over de politie is gaan staan, hetgeen naast de relatief hoge waardering 

voor dit progranyna-onderdeel flea duidelijke indicatie vormt voor het nut 

ervan. 
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In dit hoofdstuk hebben we gezien, dat op de korte termijn aan twee 

verwachtingen al dan niet in sterke mate is voldaan. 

De kennis neemt t.g.v. bet AVP toe en or zijn enige attitudeveranderin-

gen waargenomen, m.n. met betrekking tot het CAD en het riskant zijn 

van rijden onder invloed. Het volgende hoofdstuk dient het sluitstuk 

te vormen van deze deelstudie. Hierin zal nagegaan worden welke invloe-

den er van het AIM uitgaan op het beleven van de detentie. 



7. DE EFFECTEN OP KORTE TERMIJN: DETENTIEBELEVING 

Aan de gevangenisstral probeert men al jaren op verschillende manieren 

inhoud to geven. Nu eons laat men zich hierbij voornamelijk leiden door 

de overweging het verblijf binnen de inrichting een vat humaner karakter 

te geven dan weer vormt de toekomstige terugkeer van de gedetineerde in 

de maatschappij bet uitgangspunt. Deze laatste overweging, die ook wette-

lijk is vastgelegd in art. 26 Reginselenwet Cevangeniswezen is een van 

de redenen on gedifferentieerde regiems to voeren. 

In bet laatste decennium zijn er nogal vat evaluatiestudies ondernomen ") , 

die pogen na te gaan of bepaalde vormen van regiemvoering verschillend 

uitwerken op de terugkeer in de maatschappij. Ala succescriterium wordt 

dan nmestal de mogelijke dating van de recidivesnelheid -en fiequentie 

gehanteerd. Ook doze studie richt sick in hoofdzaak op dit gegeven. Men 

kan zich echter afvragen of dit het enige criterium is, wear men van uit 

dient te gaan en of een eventuele voortzetting van een voorlichtingspro-

gramma als het Alcohol Verkeer Project uitsluitend hieraan verbonden dient 

to worden. Dit hangt ervan at of men het verminderen van de recidive els 

eon redelijk succescriterium net en of er andere succescriteria voorhan-

den zijn. Indian men nick afvraagt of het redelijk is bet in het verleden 

meestal gebruikte criterion van recidivevermindering te hanteren dient 

in aanmerking genomen te worden dat de detentie slechts een van de aspec-

ten van het Robes' van strafrechtelijk ingrijpen in de levenssfeer van 

de betrokkene is. Van to voren heeft hij al het proces van aanbouding 

en berechting meegemaakt en vervolgens krijgt hil na zijn detentie te 

maken met de terugkeer in de maatschappij met alle problemen vandien, 

seals stigmatisering en vervreemding. De verwachtingen m.b.t. de effec - 

ten van eon andere ammak in slechts een van de onderdelen van dit proces 

moeten dan nok niet al to hoog gespannen zijn. Anderzijds is het ook 

mogelijk eon ander succescriterium op to voeren door te kijken of het 

AVP bijdraagt tot eon gunstiger oordeel over de detentie. Deze vraag 

wordt des te belaugrijker naarmate men pessimistischer wordt over het 

slagen van resocialiseringsprograumm's in termen van recidivevermindering. 

Nemen we het op eon meer humane mauler invullen van de detentie als uit -

gangspunt, dan roept dit autoumtisch de vraag op, of dit als zodanig wel 

eon voldoende uitgangspold. is. Moewel de kritiek nit de nmatschnppij op 



-43 - 

het beteid van het Cevangeniswezen zich voornamelijk richt tegen het feit, 

dat gedetineerden te goed behandeld zouden worden in strnfinrichtingen, 

is naar onze mening het invulten van de detentie op eon moor humane mn-

nier eon voldoende krachtig argument om het AVP in stand te honden. Ener-

zijds speett bier de overweging mee, dat zoveel moge ,tijk voorkomen dient 

te worden, dat de detentie schadelijke neveneffecten tot gevolg heeft 

waarover reeds jaren wordt gerapporteerd 17) . Wij denken hierhij aan 

zaken als criminatisering of verveling. Anderzijds spelen ook ;Indere 

uitgangspunten van de gevangenisstraf hierbii een rot. De gevangents-

straf is bedoeld als eon vrijheidsstraf, eon ultimum reMedinm. De leed-

toevoeging dient niet verder te germ clan het knrakter van de gevnngenis-

strafe eon uit-de-mantschappij-plantsing. 

Om nu te bekijken of het AVP jets hijdraagt tot eon gunstiger oordeet 

over de detentie, client! 

a) vergeleken te worden of de beide inrichtingen ohjectief gezien op 

andere pnnten dan het AVP van elkaar verschitten em zodoende to kun-

nen vaststetlen of eventueet te onderkennen verschillen in detentie-

beteving (mede) ook andere oorzaken kunnen hehhen; 

b) vastgesteld to worden, indien dit verschil or niet is en het AVP 

bet enige verschil vormt tussen de beide regiems, of dit op eniger-

lei wijze uitwerkt in de detentiebeleving. 

Zoats reeds eerder gezegd (zie hoofdstuk 3) was het niet mogetijk het 

detentiebelevingsonderzoek to verrichten hij dezelfde groepen gedeti-

neerden, waarbij ook het onderzoek naar kennis- on attitudeverandering 

was gedaan. Bij de nameting van dit laatste onderzoek ontbrak nl. de 

tijd om nog meer vragen to stetten. Daarom is gekozen veer eon tweede 

interviewperiode in het najaar van 1981. Pit is on zich niet zo'n be-

zwaar, omdat het programma intussen niet is gewijzigd en hovendien dit 

onderzoek als losstaand van de overige onderzoeksvragen beschonwd kan 

worden. De steekproeftrekking heeft overigens op precies dezetfde wijze 

plaatsgevonden als bij de materiaatverzameling ten behoove van het cinder-

zoek naar kennis- en attitudeverandering. 



Vergelijkbaarheid van de inrichtingen  

Voordat we op eventuele verschilpunten zullen ingaan, willen we nog even 

kort samenvatten vat de overeenkomsten zijn, zoals die in de hooldstukken 

2 en 4 reeds zijn beschreven. Hierin hebben vii gezien, dat de beide in-

richtingen qua samenstelling van bevolking en qua regiem vrijwel aan 

elkaar gelijk zijn. 

Net betrekking tot de samenstelling van de bevolking kunnen we stellen, 

dat het bier in beide gevallen om inrichtingen gaat, voornamelijk bestemd 

voor wegenverkeerswetters, aangevuld met gedetineerden die wagons een 

rijke schakering van andere delicten zijn veroordeeld. De gemiddelde 

strafduur bedraagt on en nabij de veertien dagen. Bovendien wordt er in 

beide inrichtingen op gelet, dal zich niet te veel 'inrichtingsgewenni-

gen' onder de gedetineerde bevolking bevinden. 

Ook qua regiem zijn beide inrichtingan vergelijkbaar. Net  zijn half-open 

inrichtingen, waar onder (siding van werkmeesters voornamelijk gewerkt 

wordt in plantsoenen en bosaanplant en de detentie hoofdzakelijk in ge -

meenschap wordt doorgebracht. 

Tot zover vat betreft de overeenkomsten. 

De verschillen tussen beide inrichtingen zijn met name gelegen in de geo -

grafische ligging, het beheer en in enkele andere activiteiten naast het 

AY!'. 

Ligging. 

De inrichting 'De Ream' ligt middenin het stadje Grave in tegenstelling 

tot Nieuw Bergveen, dat deel uitmaakt van het Veenhuizen-complex en due 

meet-  ge3soleerd ligt van de bewoonde wereld. Daardoor is bet in Grave 

ook mogelijk via het werk in de plantsoenen en bet zwemmen in het gemeen-

telijk zweathad op zaterdag sporadisch in kontakt te komen met de pleat-

selijke bevolking, hetgeen maatschappij-ontwenning, zo dear al sprake van 

is in een periode van 14 dagen, tegen kan gaan. 

&beer. 

Diem/ Bergveen is een onderdeel van Bankenbosch, niet vanwege het fcit, 

dat het eraan grenst (de inrichtingen liggen ca. 3 km. van elkaar verwij -

derd), scar bestuurlijk gezien. Een adjunct-directeur van Bankenbosch is 

speciaal belast met het toezicht op deze inrichting en ook de andere tune- 
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tionarissen, zoals de mastschappelijk werker en de geestelijk verzorgers 

opereren van hieruit. 

De populatie voor Nienw Bergveen wordt samengesteld uit de groep die elke 

maandag via het parket te Assen in Bankenbosch arriveert en vervolgens 

op maandagavond overgebracht naar Nieuw Bergveen. Voor sportaccomodatie 

is deze inrichting ook aangewezen op het overkoepelende Bankenbosch. 

flit sties betekent in de praktijk dat men in Nienw Bergveen niet zo 

makkelijk toegang heeft tot allerlei fnnetionarissen, die men in eon detentie-

situatie nodig kan hebben, ale in Crave het geval is. flit blijkt ook 

nit de feitelijke gang van zaken in de inricbting zoals die in het on-

derzoek is geregistreerd. Zo blijkt nit het verzamelde miteriaal, (tat 

er in Nieuw Bergveen nooit kontakt is geweest tussen eon geinterviewde en 

een directielid, terwij] dit in Grave bij 15I wel het geval is geweest. 

In Crave is de drempel zelfs extra laag, doordat bijv. de geestelijk 

verzorgers in deze inrichting de meeste mensen nitnodigen voor eon per-

soonlijk gesprek na binnenkomst. Een gevolg van dit altos is. dat de he-

woners in Nieuw BerpNeen ricer op het execulieve nersoneel of op elkaar 

aangewezen zijn. 

Andere aetiviteiten. 

In Crave is er nnast bet AVP ook nog de mogelijkheid ors deel to nemen ann 

een reanimatiecurcus, die tweemaal in de week in de avonduren wordt gegeven. 

De belangstelling hiervoor is groot en bet is opvallend dat 357n van de 

respondenten in Crave hiernan heeft deelgenomen, terwijl men tech at de 

gehele dag met voorlichting bezig is. Bij de analyse van de gegevens, die 

door de respondenten verstrekt zijn, is hiermee rekening gehonden. Eon 

andere mogetijkheid in Crave is deelname aan handvaardigheidsactiviteiten. 

Deze hebben om uiteenlopende redenen tijdens de interviewperiode meestal 

geen doorgang knnnen vinden, zodat niet gezegd knn worden, dat doze eon 

extra verstorende factor vormen bij het leggen van de relatie detentie-

beleving-AVP. In Nieuw Bergveen kan men deelnemen aan eon cnrsns van de 

Volksuniversiteit die 5 maal per jaar gegeven wordt. Ook deze cnrsus 

vomit geen verstorende factor bij de analyse van de AVP-invloeden, omdat 

deze in de periode, waarin het materiaal verzameld is, slecht giinmaal 

heeft plaatsgevonden en er mar drie respondenten van de populatie in 

Nieuw Bergveen aan hadden deelgenomen. 
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Concluoies. 

Samenvattend kunnen we stollen, (let alleen de reanimatiecorsos in Grave 

een verstorende invloed ken hebben op de onderzoeksresultaten, zodat 

we hiermee bij de analyse rekening dienen te houden. De ligging en be-

heersing van de inrichtingen spelen naar onze meniug een ondergeschikte 

rol aangezien we ons willen richten op de vraag, of men in Crave vindt, 

dat de detentie op een zinvoller wijze is ingevuld dan in Nieuw Berg-

Veen, 

7.2 Operationalisering van de onderzoeksvraag.  

De operationalisering van de vraag of het AVP op enigerlei wijze effect 

heeft op de detentiebeleving is vat moeilijk, aangezien de invalshoek die 

vi] gekozen hebben, anders is den die van de meeste andere evaloatie-

studies. Niet alleen in Nederland 18) , ook in het boitenland en met name 

- in de Verenigde Staten 19)  heeft men zich bij de evaluatie van onderwijs 

en voorlichtingsactiviteiten in inrichtingen voornamelijk gericht op ef- 

fectmeting in termen van recidivevermindering en attitudeverandering. 

Wet zijo er de nodige detentiebelevingsonderzoeken gedaan, mar doze 

richten zich met name op de beleving van het totale regiem (vaak ook nog 

zonder gebruik to maken van vergelijking met een controlegroep) en niet 

op de relatie Loosen eon bepaald onderdeel van dit regiem en de detentie-

belaying. En als dit wet gebeurt, zoals bijv. in het WODC-onderzoek van 

Van der Linden, waarbij twee inrichtingen voor middellang gestraften met 

elkaar vergeleken zijn, den zijn beide inrichtingen voor het overige opk 

zeer verschillend qua regiem (in genoemd geval betreft het eon vergelij-

king tussen eon gesloten en een half-open inrichting). Vi] hebben uitein-

delijk gekozen voor een lijst van 10 houdingsvragen t.a.v. de detentie 

in het algemeen, waarbij met name twee vragen van belong zijn oat te kij-

ken of men de straftijd ook ale zinvol ingevuld ziet door het AVP. 

In de eerste plaats wordt gevraagd, of men vindt dat de straftijd nuttig 

ingevuld is on daarnaast wordt nevi-nerd of men vindt, dat men iota van de 

detentie geleerd heeft. 
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7.3. De detentiebeleving in hot algemeen 

Op de 10 houdingsvragen (wanrvin de preciese omschrijving in de bijlagen 

te vinden is) word nls volgt door de respondenten nit beide inrichtingen 

gescoord: 

tabet 7.2. Cemiddelde scores detentiebeleving. 

1. behnndeling 

2. verveling 

3. duidelijkheid regiem 

4. vrijheid 

5. verzorging 

6. mogetijkheden vrijetijdsbesteding 

7. nuttig invullen straftijd 

8. weinig kans op eenzannt voelen 

9. inspraak 

ID. or beter uit komcn 

Crave 	Nieuw Bergveen 

1.28 	1.23 

2.78 	2.98 

1.49 	1.43 

1.36 	1.61 

2.15 	2.57 

2.24 	2.50 

3.34 	4.21 

1.75 	2.20 

2.21 	2.13 

2.93 	3.61 

2.15 	2.45 	t = 2.911 

df = 9 

p =<.20 

Toelichting: hoe lager de score, hoe gunstiger men over het betreffende 
item denkt. 
Er kon gescoord worden van I tot 5. 

Ditgaande van de gemiddetde totnalscore heeft de onderzoekspopulatie in 

Crave een lets gunstiger oordeel over dc detentie clan die in Nienw 

Rergveen. De belnngrijkste bijdrage hierin wordt gcleverd door het zcven-

de en het tiende item: precies de twee items, die naar onze mening lets 

zeggen over de relntie AVP-detentiebeleving! 

Zouden doze twee items niet in de Hist zijn opgenomen dnn zouden de ge-

middelde totnalscores voor Crave en Nieuw Dergveen reap. 1.91 en 2.08 ge-

weest zijn. 

Niet sheen de gemiddelde score geeft eon indicntie voor het verschil tus-

sen de beide inrichtingen op de genoemde twee pnnten (men zoo immers knnnen 



lnrichting: 

Inrichting: 

-48 - 

denken aan eventuele uitschieters, die de resultaten en met name de ge-

middelde score beinvloeden), ook in de volledige weergave van de resul-

Eaten op deze twee items komen de verschillen duidelijk tot tilting: 

Zabel 7.3. Je hebt bier her gevoel, dat je je straftijd nuttig doorbrengt. 

Grave 	 Nieuw Bergveen 

I. zeer mee eens 	 19 	23.7% 	5 	8.9% 	X
2
= 11.34 

2. wee eens 	 7 	8.7% 	3 	5.3% 	df= 4 

3. moeilijk te zeggen 	15 	18.8 	5 	8.9% 	p (.0 5 

4. oneens 	 6 	7.5% 	5 	8.9% 

5. zeer oneens 	 33 	41.2% 	38 	67.92 

80 100% 	56 100 % 

Zabel 7.4. Ala je bier je detentie doorbrengt kom je er beter oil dam 
je er in kwam, 

Grave 	 Nieuw  Bergveen 

I. zeer mee eons 	 19 	23.7% 	II 	19.6% 	X
2
• 10.85 

2. mee eens 	 11 	13.7% 	3 	5.3% 	df. 4 

3. moeilijk te zeggen 	25 	31.3% 	11 	19.6% 	p (.0 5 

4. oneens 	 7 	8.8% 	3 	5.3% 

5. zeer oneens 	 18 	22.5% 	28 	50 % 

80 100% 	56 100 % 

In het gavel van het eerste item is in Grave meer dan 32% het min of 

moor eens met de betreffende stetting tegen in Nieuw Bergveen ruim 

14% . In het geval van bet tweede item zijn doze percentages resp.37% 

en 25%. 

Zonis we in de vorige pnragraaf gezien hebhen lijken veer de verschillen 

met betrekking tot deze twee items maar twee oorzaken aan te wijzen: het 

AVP en de reanimatiecursus. Witten we kijken, eat het effect van het MP 

at Leon is, den liunnen we de scores op bovengenoemde vragen bekijken voor 

de respondenten die at teen nail het AVP hebben deelgenomen en responden-

ten die aan beide enrsussen bebben deelgenomen. 
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Vergelijken we de gemiddelde scores van de respondenten, die ruin beide 

cursussen hebben meegedaan met die van hen, die alleen aan het AVP deel-

genomen hebben, clan zien we dat de verschillen in de groep, die alleen 

aan het AVP heeft deelgenomen met die in Nieuw Bergvcen vrijwel even 

groot blijvcn. 

De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd, dat bet AVP een gunstiger 

oordeel over de detentie te weeg brengt. flat de reanimatiecursus minder 

invloed heeft op deze detentiebeleving is overigens niet verwonderlijk, 

aangezien bet bier gnat em twee avonden in de week en niet om eon dag-

vullend programa. 

7.4. De belangstelling voor georganiseerde regiemsactiviteiten in het algemeen  

Oat een voorlichtingsprogromma een gunstiger oordeel over de detentie 

teweeg brengt is niet zo vreemd. Reeds in 1958 kwam Caltung in een on- 

derzoek tot de ontdekking, dat de voornanmste wensen van gedetineerden 

in de richting gingen van een meer zinvolle invulting van de detentie, 

waaronder ook het krijgen van onderwijs 20) . Ook nit ons materiaal blijkt, 

dat er vraag is naar meer georganiseerde activiteiten (waaronder ook 

cursussen). Gevraagd naar een aantal wensen t.a.v. de detentie hebben 27 

respondenten in Crave (bijna 34%) behoefte aan meer georganiseerde acti-

viteiten. Opvallend hierbij is dat sport bovenaan het lijstje staat. Het 

blijkt in de praktijk moeilijk te zijn sportactiviteiten voor de AVP-deel- 

nemers te organiseren. De officiele sportmiddag valt op woensdag, op 

welke middag echter ook het AVP wordt gegeven. Wegens de afwezigheid van 

een sportinstructeur op de donderdagmiddag (waarop de AVP-deelnemers vrij 

zijn) en het vaak niet aanwezig zijn van een bewaarder met de bevoegdheid 

sport- en spelieider biijven de AVP-deeinemers meestal verstoken van deze 

activiteiten. 

Ook de handvaardigheid, die op dezelfde middag gepland is ken tijdens 

de interviewperiode vaak niet doorgaan. Vannit het oogpunt bezien, dat 

in een week, waarin zoveel informatie wordt verstrekt, het goed zou zijn 

enige rustpunten in te bouwen, valt dit sties te betrenren. 

Vijftien respondenten vragen om een xinvollere invulling van de arbeid 

(bijv. aansluiting bij het beroep). Bovendien willen we bier in herinne- 



ring brengen, dat het aantal mensen, dat aan de cursus wit meedoen, het 

dubbele bedraagt van het aantal, dot kan deelnemen, 

In Nieuw Bergveen komt nit de onderzoeksresultaten hetzelfde beeld near 

voren, nl dat de belangstelling uitgaat naar meer georganiseerde acti-

viteiten (sport, cursussen, knutselen, voorlichting in de zin van AVP, 

gebruik maken van beroep gedetineerden). 

7.5. Conclusie 

Wanneer men van het standpunt uitgaat, dat een gunstiger oordeel over 

de detentie ten gevolge van het AVP voortzetting hiervan reeds recht- 

vaardigt, dan zou hiertoe op grond van de gepresenteerde onderzoeksresul- 

taten besloten konnen worden. Tevens zou over de invoering van den der-

gelijk programa in andere meldingsinrichtingen gedacht kunnen worden, 

omdat ook de bewoners in Nieuw Bergveen behoefte hebben aan moor geor-

ganiseerde activiteiten en bovendien 70% van de rijders onder invloed 

(recidivisten meegerekend) bij de invulling van het stencil, die nodig 

was voor de steekproefstrekking in doze inrichting, to kennen gaf voor 

deelname in aanmerking to willen komen. 
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In tilt rapport rijn de effecten op korte termijn besproken van een voor-

lichtingsprogramma over alcohol en verkeer, roals tilt gcgeven wordt ann 

veroordeeilde rijders onder invloed in de gevangenis "De Ranm" te Crave. 

Kennisvermeerdering en attitudeveranderingen rijn gemeten via een voor-

en nameting bij de deelnemers in Crave en een controlegroep in Nienw 

Bergveen (Veenhuizen) in de eerste helft van 1981. Met betrekking tot de 

invloeden van bet voorlichtingsprogrammn op de detentiebeleving is in 

het najaar van 1981 een nameting gehouden in beide inrichtingen. 

Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening gehouden te worden 

met het felt (int de periode tnssen voor- en nameting in verband met de 

lengte van de straf (gemiddeld ca. 14 dagen) niet lang kon zijn. Op grond 

van de resultaten van een follow-up studie, weike in de eerste helft van 

1982 wordt gedaan, rat een meer definitieve nitsprank kunnen worden ge-

daan over de waarde van het voorlichtingsprogramma. 

De resultaten geven aan (Int via het Alcohol Verkeer Project (AVP) de bij 

veroordeelde rijders under invloed heperkte kennis met betrekking tot as-

pecten, die snmenhangen met het rijden onder invloed, verhoogd wordt. In 

Crave stijgt de gemiddelde kennis van een 21 naar eon 51 (rapportcijfers) 

tegen in Nieuw Bergveen van eon 3- naar een 3 (rie hoordstnk 6). 

Uit de resultaten, afkomstig van de attitudemeting, blijkt, dat een groep 

deelnemers in Crave (24%) naar rijn reggen rich nog mcer bewust is gewor-

den van de gevaren, die het rijden ender invloed met rich meebrengt dan 

van tevoren het geval is (tegen in Nieuw Bergveen moat -  6%). Pit zoo eon 

nanwijring kunnen zijn voor het feit, dnt de door de progrnmmamakers be-

oogde ontwikkeling van de gevaarrettingsnotie bii een gedeelte van de deel-

nemers aan bet AVP is bereikt. Daarnnast is in Crave 43% van de respon-

denten positiever gnan denken over of op een positieve manier bekend ge-

raakt met het CAD als hutpverleningsorganisatie voor alcoholproblemen, 

hetgeen wellicbt een nanrienlijke drempelverlaging nanr dere instantie 

kan betekenen. 

Naast dere attitudeveranderingen in positieve rin worden in Crave enige 

kritische geluiddn gesignaleerd ten aanrien van het beleid van het OM 



en de rechter nmt betrekking tot art. 26 WVW. Met name worden tiler go-

rmand de landelijke verschillen in straftoenmting. In 8.2 zal hier nog 

op teruggekomen worden, Met betrekking tot de detentiebeleving kan ge-

steld worden, dal de deelnemers aan het AVP hun.verblijf in Grave alto 

nuttiger ervaren hebben dan de respondenten in View Bergveen en dat zij 

or naar bun zeggen ook met het oog op inn terugkeer in de vrije meat-

schappij wet aan gehad hebben (zie hoofdstuk 7). 

De waardering your het programme zelf is gemiddeld erg bong,. zowel qua 

inCond als qua presentatie. De diverse inleiders brengen met bun belong 

regelmatig levendige discussies teweeg en meermalen komt bet setts voor, 

dot eon deelnemersgroep in haat enthousiasme goon gebruik wit waken van 

de mogelijkbeid tot pauzeren. Wel vindt men in het algemeen het gebruik-

te materiaal enigszins verunderd (zie hoofdstuk 5). 

8.2 Slotbeschouwing 

Bovenstaande resultaten vormen nog nmar een deel van het onderzoek. De 

resultaten van de follow-up studie laten noodgedwongen nog op zich week-

ten. Toch kan warden gesteld dat de in dit deelonderzoek geregistreerde 

effecten op zichzelf reeds ten voortzetting van het AVP rechtvaardigen. 

In de afgelopen jaren is het penitentiaire beleid Cr steeds seer op ge -

richt aan de detentie een nmer zinvolle invulling to geven, getuige de 

gedachten over de ontwikkeling van gevarieerde regiemsactiviteitenpro-

gramme's. De achtergrond van doze gedachtengang wordt merle bepaald door 

de idee, dat de vrijheidsstraf niet meer iced dient toe te voegen clan de 

vrijheidsbeneming als zodanig at doet. Daarnaast dient bij de tenuitvoer- 

legging van deze vrijheidsstraf voortdurend in het oog gehouden to worden, 

dat de betrokkene na afloop weer terugkeert in de maatscbappij. 

Art. 26 Beginselenwet Cevangeniswezen bondt eon resocialisatieopdracht in 

aan de overheid, maar dient daarnaast gelezen to worden als eon tank de 

detentieschade zoveel mogelijk to beperken. 

Dit altes lijkt alleen te verwezenlijken door aan de gedetineerde binnen 

de grenzen, die gesteld cordon door de beheersbaarheid van de inrichLing 

en de beveiliging, mogelijkheden to verschaffen de deteutie door to 
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brengen op een manier, die zoveel mogelijk strookt met zijn persoonliike 

behoeften. Naast de arbeid wordt daarbij steedsmeergedacht aan alternn-

tieve mogelijkheden tot ontpiooiing, zoals ontwikkelingsactiviteiten en onder-

wijs. Door het annbieden van deze mogetijkheden ann de inrichtingsbevol-

king wordt bovendien de kans op een heter persoontijk en socinal functi-

oneren . in  de maatschappij vergroot. 

In dit licht bezien zijn de resultaten van het onderhavige onderzoek zeker 

Van belang. Zonis we gezien hebben draagt het AVP nl. hi j tot eon positie-

vere beleving van de'detentiesituatie en voorziet het duidelijk in eon be-

hoefte. 

Dnarhij moet worden bedacht dat het verre van vanzelfsprekend is, dat ook 

voorlichtingsprogramma's een dergelijk effect sorteren. De kans, dat de-

genen, die voorgeticht worden, het idee krilgen, dnt de voorlichters morn-

liseren, is nl. zeer reel. Ook in de literatuur wordt gewag gemankt van 

het felt (int voorlichting in dit opzicht een moeilijke activiteit is. De 

Haes en Schuurman" merken hierover op : "Elke voorlichting is bedoeld 

on bij diegene inn wie men de voorlichting geeft, jets te veranderen. Men 

kan de bedoeling hebben de voorgelichte meet of andere kennis bij te bren-

gen over eon bepaald onderwerp, hem of hoar tot eon ander gedrag man to 

zetten. Ai die veranderingen zijn moeilijk, (mint mensen meestnl eon 

sterke weerstand blijken te hebhen tegen eon verandering in het,voor hen, 

logisch en stabiel samenhangende systeem van kenniseiementen, basishouding 

en gedeng". Ook Middendorf
22)

uit de vrees, dat "Erwachsenenerziehung im li-

beralen Rechtsstant unhehagen bereiten kann". 

Uit de evaluatie is in ieder geval gebleken (hat het Ay!' ondanks alto he-

zwaren,die aaneen dergelijk voorlichtingsprogramma verbonden knnnen zijn, 

door de mensen good is ontvangen en dnt men niet het gevoel heeft gekregen 

dat werd gemoraliseerd. 

Integendeel: uit opmerkingen tijdens de interviews en ook aan het adres 

van de projectleiders is gebleken, tint men bet programa zinniger vindt 

dan gevangenisstraf zondermeer. Men vindt in leder geval de detentie zin-

niger ingevuld dan in eon soortgelijke inrichting, wanrin zo'n programa 

niet plaatsvindt. In het verleden hebben evaluatiestudies aangetoond, dat 

minder strenge vormen van regiem in leder geval niet leiden tot me4r re-

cidive 23) . Aangenomen nag worden dat de recidivecijfers bij diegenen, die 

het MP gevolgd hebben,hoogstens gelijk Zijn aan,die bij de controlegroep. 



In dat licht bezien zijn de resultaten van het onderzoek naar de deren-

tiebeleving vooralsnog voldoende om te concluderen dat het AVP voozt-

zetting verdient. Doze conchisie impliceert nog niet dat goon verbeterin-

gen kunnen pleatsvinden aangezien via deze evaluatiestudie is gesigna-

leerd, dat het programa het punt van volwassenheid nog niet beef!. be -

reikt. In de eerste plants zou men hierbij moeten denken ann een aanpas-

sing van het gebruiktc materiaal. Filmmateriaal en videobeelden zijn vaak 

verouderd, niet in de laatste pleats vanwege het felt, dot or op dit go-

bled nog niet veel van beacon. 

Daarnaast zoo meer aandacht besteed moeten wbrden nen het instrueren van 

de in het AVP optredende offieren van justitie en rechters. Ale men be-

denkt, dal de meeste kritische geluiden betrekking hebben op de landelij-

ke verschillen in straftoemeting, dan zouden de inleiders bier tegenover 

kunnen stollen, dat bet streven van net name het U.N. erop gericht is deze 

verschillen zo klein nmgelijk te maken via ondermeer bijstelling van de 

richtlijnen voor het OH en dat hierdoor de verschillen momenteel at klei-

ner zijn dan bijv. 10 jaar geleden. Deze on soortgelijke aanwijzingen 

worden des to belangrijker, no men werkt.met steeds wisselende inleiders 

voor dit programma-onderdeel die daardoor to weinig kunnen putten oAt ei-

gen ervaringen met het geven van voorlichting in Grave. 

In de derde plants zoo crop gelet moeten worden dat or voldoende facili-

teitea geboden worden on recreatieve rnstpunten in het programme to kun-

nen inbouwen. Doze zijn wel in de planning opgenomen ( de donderdagmid-

deg is hiervoor gereserveerd), maar kunnen veelal vanwege organisatorische 

problemen geen doorgang vinden. 

Tenslotte zoo men het effect van het AVP kunnen vergroten door het weer 

dan tot nog toe gebeurd is to integreren in de totale regiemsvoering on 

clan ook het bewakend personeel moor bij de activiteiten to betrekken. 

Der blijkt nl. dat de meeste bewaarders geen kennis hebben kunnen maken 

met de inhoud van het AX/P. Dit is zeker ook jammer, owlet diverse deel-

nemers behoefte hebben na afloop van het dagprogranna door to discussie-

ren over diverse onderwerpen en met het oog hierop regelmatig bewaarders 

benaderen. Doze follow-up zoo mogelijk gemeakt kunnen wordeo door regel-

matig bewaarders vrij to stellen om bepaalde programna-onderdelen to loin-

non volgen. Daarnaast lijkt het goon slecht idee bij de concretisering 

van het GIS-model in "de Ream" de mogelijkheid te bekijken of bewaarders 

niet op onigerlei wijze in het programme kunnen participeren. 
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- 
promillage 	normaal 	 strafverzwarende recidive binnen 	strafverzw.omstand. 

omstandigheden 	5 jaar 	en recidive 

0.5 - 1.0 	1300-- 1500 	1600 - 12000 	1300 - 1500 	1600 - 12000 

20 - 30 Z 	40 - 100 X 	20 - 30 % 	40 - 100 % 
bruto maandink. 

3 - 6 mnd ontz. 	 3 - 6 mnd ontz. 
_ 	  

1.0 - 1.5 	1600 - 12000 	1750 - 12000 	1750 - 12000 

40 - 100 % 	50 - 100 2 	50 - 100 % 

3 - 6 mnd ontz. 	9 mnd ontz. 	9 mnd ontz. 	1 jaar ontz. 

1 - 2 wk vw. 	1 - 2 wk vw. 	2 wk ov. 
	 - 
1.5 - 2.0 	1750 - 12000 

50 - 100 % 

9 mnd ontz. 	I 	jaar ontz. 	1 	jaar ontz. 

1 - 2 wk vw. 	2 wk ov. 	2 wk ov. 

boven 2.0 	I jaar ontz. 

2 wk ov. 
- 

49 

I.Bijlagen bij hoofdstuk 4. 

Richtlijnen Openbaar Ministerie (14-11-1977). 

'Broodrijders':eerste maal ipv. onvoorwaardelijke ontzegging een voorwaardelijke 

en 1200 extra boete per maand. Recidive: onvoorwaardelijke ontzegging, in uit-

zonderingsgevallen in.plaats daarvan gevangenisstraf en zeer hoge boete. 

Ontzegging: nooit korter dan 3 mnd.Voorwaardelijke ontzegging nooit langer dan 

vier maanden. 



6.0 

Net mintsterte van Justitie is er over aan het denken om In de toekomst  
in strafinrichtIngen als deze meer voorlichtingsprogramma's te geven aan 

rijders onder Invloed. Gebleken is namelijk dat de kennIs van de gemlddelde 

Nederlander van de Invloeden van alkohol op het rijgedrag en het lichaam niet 

erg groot is. Bovendien weet men weinlg van de bevoegdheden van politie en 
JustItte op dit gebied. 

Gedacht wordt nu aan het geven van voorlIchting gedurende een pertode van 

circa fen week  aan mensen die gestraft zljn voor rijden onder invloed. In de 
gevangents "de Raam" in Grave draait al enIge tijd experimenteel een voorlich-

tingsprogramma. Heel kart gezegd bestaat dit programma wit voorlIchtIng door 

verschillende mensen ult de praktIjk. Er zljn mensen van de medische staf, van 

de politfe, van Justine. van de RAID-opleiding (Rechterltike Ambtenaren in 

Opleiding) en van het CAD (Consultatiebureau voor Alkohol en Drugs), die leder 

op bun terrein 	een inleiding verzorgen. (en en ander wordt met filmbeelden 

verduidelijkt. Na elk programma-onderdeel is er gelegenheid tot diskussieren 

en de laatste ochtend van de week wordt door de deelnemers besteed aan het 

praten over het totale programma (evaluatie). 

Net voorlIchtingsprogramme komt in de pleats van de arbeidswerkzaamheden, waar-

mee op dit moment de straftljd wordt gevuld. 

flit alles geldt echter nog niet voor u. 
In de toekomst zal echter oak in NleuwfBergveen zo'n programma verzorgd worden. 

On eens te kljken hoe groat de belangstelling hiervoor zal zljn in de toekomst, 
willen wlj u hteronder enkele vragen stellen. 

Als laatste vraag ztet u opgenomen, of u de laatste 5 jaar al eerder veer rijden 
onder Invloed in een strafinrichting hebt gezeten. De kennis van de mensen die 

In deze periode zUn veroordeeld over de alkoholwet (f 5 jaar mad) zal dan wear-

schiJnlijk grater zijn. 

(doorhalen vat niet van toepassing is) 

IK LOU MN ZO'N VOORLICHTINGSPROGRAMMA MEEDOEN 

IK HER DE LAATSTE S JAAR REEDS VOOR RIJDEN ORDER INVLOED 

IN EEN STRAFINRICHTING GEZETEN 

JA / NEE 

. JA / NEE 



Leeftijd 

Crave 

18-23 jaar 	16 	( 9.5 %) 

24-30 jaar 	44 	(26.2 %) 

31-40 jaar 	73 	(43.5 %) 

41-50 jaar 	26 	(15.5 %) 

I 	> 50 jaar 	9 	( 5.4 %) 

' totaal 	I 168 (100 	%) 

X 	= 1.35 	df = 4 	n.s. 

I gehuwd/ 
1 samenwonend 

gescheiden/ 
samengewoond 

verkering 

vrijgezel 
- 

2 
X 	= 3.56 

. Werksituatie 

[

wel werk 

goon werk 

1  totaal X 2  = 1.13 

Crave 

102 	(60.7 %) 

28 	(16.7 %) 

13 	( 7.7 %) 

25 	(14.9 Z) 

168 (100 	%) 

dl = 3 	n.s. 

Grave 

109 	(64.9 %) 

59 	(35.1 %) 

168 	(100 	%) 

df = 1 	n.s. 

Bergveen 
- - 	- 	- 

13 	(10.8 %) 

1 
33 	(27.5 %) 

54 	(45.0 %) 

13 	(10.8 %) 

7 	( 5.8 %) 

120 (100 	%) 

Burgerlijke staat 

1 

Bergveen 

70 	(58.3 %) 
; 

13 	(10.8 %) 

13 	(10.8 %) 

24 	(20.1 %) 

120 (100 	%) 

Bergveen 

85 	(70.8 %) 

35 	(29.2 %) 

120 	(100 	%) 



Crave 	 Bergveen 
_ 

6- 	7 dagen 	18 	(10.7 2) 	 5 	( 4.2 2) 

	

10 dagen 	6 	( 3.6 2) 	 6 	( 5.0 2) 

	

14-15 dagen 	123 	(73.2 2) 	 90 	(75.0 2/ 

	

20-22 dngen 	19 	(11.) 2) 	 14 	(11.7 	2) 

	

24 dagen 	I 	( 0.6 2) 

	

28-30 dagen 	I 	( 0.6 2) 	 5 	( 4.2 2) 

totaal 	 168 	(100 	2) 	 120 	(100 	2) 

keens  :sit  ezeten necencte nsd extr 	interv±.... 	_  
Crave 	 Bergveen 

5 dagen 	97 	(57.7 2) 	 53 	(44.2 2) 

12 dagen 	71 	(42.3 2) 	 67 	(55.8 2) 

totaat 	168 	( 1 00 	2) 	 120 	(I00 	X) 

Beroepsindeling van tang nanr bong (volgens ITS-schnal) 

—T-- Crave Rergveen 

ktasse 1 	II 	(10.1 2) 	 8 	( 9.4 2) 

klasse 2 	38 	(34.9 2) 	 32 	(37.6 2) 

klanse 3 	19 	(17.4 2) 	 10 	(11.8 2) 

klasse 4 	13 	(11.9 2) 	 10 	(11.8 2) 

klasse 5 	11 	(10.1 2) 	 8 	( 9.4 2) 

klanae 6 	17 	(15.6 2) 	 17 	(20.0 2) 

totaat 	 109 	(100 	2) 	 85 	(100 	2) 

Cemiddetde score : 	3.24 	 3.34 

Strafduur 



Reciclivisme_voor_art, 26  

recidivist 

geen recid. 	I 	153 	(89.3 %) 

totaal 	1 	168 (100 	2) 

Promillage 

P.O Z. 

1.0-1.5 L 

1.5-2.0 % 

2.0-2.5 2. 

2.5-3.0 %. 

3.0 %, 

bloedproef 
geweigerd 

weet niet 
-   

totaal 

1.0 2. 

1.0-1.5 2. 

1.5-2.0 2. 

2.0-2.5 Z. 

2.5-3.0 2. 

3.0 2. 

bloedproef 
geweigerd 

weet niet 

totaal 

Grave 

15 	(10.7(2) 

28 	(16.7 2) 

15 	( 8.9 %) 

168 (100 	2) 

Promillage niet-recidivisten 

Crave 

6 	( 3.9 2) 

27 	(17.6 2) 

45 	(29.4 %) 

29 	(19.0 %) 

9 	( 5.9 %) 

25 	(16.3 2) 

12 	( 7.8 2) 

153 	(100 	%) 

Bergveen 
_ 

18 	(16.7 %) 

102 	(83.3 2) 

120 (100 	%) 

Grave 	 Bergveen 

2 	( 1.7 %) 

7 	( 4.22) 	 12 	(10.0 %) 

29 	(17.3 %) 	 35 	(29.2 %) 

49 	(29.2 2) 	 31 	(25.8 %) 

31 	(18.5 %) 	 18 	(15.0 2) 

9 	( 5.4 2) 	 2 	( 1.7 %) 

7 	( 5.8 %) 

13 	(10.9 %) 

120 (100 	2) 

Gemiddelde (voor de promillages) : Crave 2.27 % Bergv. 2.04 %. 

Bergveen 

2 	( 2.0 %) 

10 	( 9.8 2) 

31 	(30.4 2) 

27 	(26.5 %) 

13 	(12.7 %) 

2 	( 2.0 %) 

5 	( 4.9 %) 

12 	(11.8 %) 

102 	(100 	2) 

Gemiddelde (voor de promillages) : Grave 2.28 ¼ Bergv. 2.01 20 



Drinkgedrag 

thole 

buttenshuin 

gelijk 

totaal. 

X - 	1.26 	df 	2 

E'en oE meermaten cafebezoek per week 

Crave 

we I 

niet 

X - 	0.92 

CAD-kontakten 

seen 

1 maal 

2 maat 

3 meta 

>3 mast 

'get ingevuld 

total 

Crave 

48 	(30.2 2) 

86 	(54.1 2) 

25 	(15.7 %) 

159 	(100 , 2) 

97 	(57.7 2) 

71 	(42.3 2) 

df-- 1 

Crave 

	

123 	(73.2 2) 

	

9 	( 5.4 2) 

	

8 	( 4.8 2) 

	

3 	( 1.8 2) 

	

24 	(14.3 2) 

	

1 	( 0.6 2) 

	

168 	(100 	%) 

Bergveen 

41 	(36.3 2) 

54 	(47.8 I) 

18 	(13.9 2) 

113 	( 1 00 	2 ), 

Bergveen 

76 	(63.0 2) 

44 	(37.0 %) 

Bergveen 

76 	(63.3 I) 

12 	(10.0 2) 

11 	( 9.2 2) 

6 	( 5.0 2) 

13 	(10.9 2) 

2 	( 1.6 %) 

120 (100 	2) 



inrichting 	 Grave 	Nieuw Bergveen 

aantal malen 	'ja i 	: 

geen 	 18 	(10.7 	%) 	20 	(16.7 	%) 

1 	maal 	 25 	(14.9 %) 	20 	(16.7 	%) 

2 maal 	 20 	(11.9 %) 	13 	(10.8 %) 

3 maal 	 23 	(13.7 	%) 	15 	(12.5 %) 

4 maal 	 28 	(16.7 %) 	13 	(10.8 %) 

5 maal 	 15 	( 8.9 %) 	10 	( 	8.3 %) 

6 maal 	 13 	( 	7.7 %) 	8 	( 6.7 %) 

7 maal 	 4 	( 	2.4 	%) 	2 	( 	1.7 %) 

8 maal 	 5 	( 	3.0 %) 	4 	( 3.3 %) 

9 maal 	 4 	( 2.4 %) 	0 	( 0.0 %) 

onverwerkbaar 	 13 	( 7.7 %) 	15 	(12.5 %) 

totaal 	 168 	(100 	%) 	120 (100 	%) 

Alcoholtest 

Toelichting : Bovenstaande tabel geeft het aantal malen weer, dat door 

de respondenten positief is gescoord op de alcoholtest, die door ons is 

samengesteld uit de drie testen, die in het onderzoek zijn gehanteerd 

(de-doe-de-drink-ik-teveel-test, de CAGE-test en een test van Folick). *)  

Hoe grater het aantal malen is, dat er positief geantwoord wordt door 

een respondent, des te groter is de indicatie, dat deze alcohotproblemen 

kent. De door ons samengestelde alcohottest bestaat uit de votgende vragen: 

I. Heb ik wet eens geprobeerd minder te drinken? 

2. Heb ik ooit het gevoel gehad, dat ik moet minderen met drinken? 

3. Ben ik, ma gedronken te hebben, de volgende dag wakker geworden, ter-

wijl ik mij voor een deet niet meet-  kon herinneren wat ik tijdens het 

drinken gedaan of gezegd had? 

4. Drink ik wel eens door? En eet ik dan minder? Sla ik wet eens een maal-

tijd over? 

5. Vind ik eigenlijk, dat ik wet wat teveel drink? 

6. Zijn er mensen, die mu j lastig hebben gevallen doordat zij kritiek had-

den op mijn drinken? 

7. Heb ik, ma een of twee glazen atkohot een onweerstaanbaar verlangen om 

verder te drinken? 

8. Drink ik wet eens Langer dan 12 uur achter elkaar door? 

9. Drink ik 's ochtends na ontwaken am een kater kwijt te raken? 

*) 
Deze test zal in de toekomst nog warden gevalideerd. 



Billagen bij hoofdstuk  6. 

ód 

SaMenhangen van de variabele° leerrijd, °yielding en soeiale stains (ITS) 

met de verschillen in kennis (Pearson carrel:1[in). 

1 
leeftijd 	 -.13 

(yielding 	 -.05 

stains 	  .00 	-.11 

	

1 	 1 

1 	 1 	 1 

1 	 1 
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inrichting 	positiever 	hetzelfde 	negatiever 	totaal 
	 _ 	  

Grave 	 3 	(3.8 %) 	72 	(91.1 	2) 	4 	(5.1 	2) 	79 	(100 %) 	] 

Nieuw Bergveen 	1 	(1.6 %) 	61 	(98.4 %) 	0 	 62 	(100 2) 

Totaal 	4 	(2.8 %) 	• 	133 	(94.3 %) 	4 	(2.8 	%) 	141 	(100 %) 

inrichting 	positiever 	hetzelfde 	negatiever 	totaal 	I 
- 	  

Grave 	 5 	(3.6 %) 	121 	(88.3 %) 	11 	(8.0 %) 	137 	(100 %) 
	 .- 	  

Nieuw Bergveen 0 	 98(100 	%) 	0 	 98 (100 %) 

Totaal 	5 	(2.1 	%) 	219 	(93.2 	%) 	11 	(4.7 	%) 	235 	(100 %) 

inrichting 	positiever 	hetzelfde 	negatiever 	totaal 

Grave 	 7 	(4.2 7.9 	161 	(95.8 %) 	0 	 168 	(100 %) 
	 , 

Nieuw Bergveen 0 	. 	 120(100 	2) 	0 	 120 	(100 %) 
	 -__ 

Totaal 	7 	(2.4 %) 	281 	(97.6 %) 	0 	 288 	(100 %) 

inrichting 	positiever 	hetzelfde 	negatiever 	totaal 
	 _ 	  

Grave 	 6 	(3.6 %) 	157 	(94.6 %) 	3 	(1.8 %) 	166 	(100 2) 
	 --- 	  

Nieuw Bergveen 0 	 118(100 	%) 	0 	 118 	(100 %) 

Totaal 	6 	(2.1 	2) 	275 	(96.8 %) 	3 	(1.1 	%) 	284 	(100 %) 	; 

I-- In

inrichting positiever hetzelfde egatiever totaal 

1
Grave 2 (1.5 2) 126 (92.0 %) 9 (6.6 %) 137 (100 %) 

Nieuw Bergveen 	1 	(1.0 %) 	96 	(98.0 %) 	11 	(1.0 %) 	98 	(100 %) 

Totaal 	3 	(1.3 %) 	222 	(94.5 %) 	10 	(4.3 %) 	235 	(100 %) 

6,7 

. label 6.2 : Houdingsveranderingen . t.a.v. het dptreden van de advocaat 

Tabel 6.3 : Houdingsveranderingen t.a.v. de aandacht van de OvJ ter zitting 

label 6.4 : Houdingsveranderingen t.a.v. de aandacht van de rechter 

Tabel 6.5 : Houdingsveranderingen t.a.v. het optreden van de politic 

label 6.7 : Houdingsveranderingen t.a.v. de politie in het algemeen 



!Inside( 	 twijfelarbtig 	negatief 	 totanl 

positiever nn 	32 	(78 2) 	6 	(14.7 2) 	3 	(7.3 %) 	41 	(100 2) 
AVP 

niet positie- 	99 	(78 2) 	19 	(15.0 2) 	9 	(7.1 	%) 	127 	(100 2) 
ver na AVP 

Totaal 	 131 	(78 2) 	25 	(14.9 2) 	12 	(7.1 	I) 	168 	(100 2) 

inrichting 	positiever 	hetzelfde 	negatiever 	tonal 

Crave 	 6 	(3.8 2) 	140 (88.1 	2) 	13 	(8.2 2) 	159 	(Ion 2) 

Nieto: Bergveen 	1 	(0.8 2) 	117 	(98.3 2) 	1 	(0.8 2) 	119 	(ion 2) 

Totaal 	 7 	(2.5 2) 	257 	(92.4 2) 	14 	(5.0 2) 	278 (100 %) 

inrichting 	positievet 	betzelfde 	negntiever 	totnal 

Crave 	 7 	(4.5 	%) 	132 	(84.1 	I) 	18 	(11.5 	2) 	157 	(100 2) 
	  - 
Nieuw Bergveen 	 Ill (99.2 2) 	1 	( 0.8 %) 	118 	(ion 2) 

Totnal 	 7 	(2.5 2) 	249 (90.5 2) 	19 ( 6.9 2) 	275 (100 2) 

inrichting 	positiever 	hetzeifde 	negntiever 	totan1 

Crave 	 5 	(16.7 	%) 	24 	(80.0 2) 	I 	(3.3 2) 	30 	(100 2) 

Blew Bergveen 	5 	(13.9 %) 	31 	(86.1 2) 	0 	 36 (100 2) 

Totaal 	 10 	(15.2 2) 	55 	(83.3 2) 	I 	(1.5 2) 	66 	(100 %) 

- 

	

work 	 geen werk 	 totaat 
	 - 	 - 

positiever 	47 	(75.8 2) 	 15 	(24.2 2) 	62 	(100 2) 

	

niet positiever 45 	(54.9 2) 	 37 	(45.1 	2) 	82 	(100 2) 

Totatti 	 92 	(63.8 2) 	 52 	(36.2 2) 	144 	(100 2) 

-6.7 	df ■ 2 	p.;.01 

Tabei 6.8 : Boodingsveranderingen t.a.v. officieron in het algemeen 

Tabel 6.9 : Houdingsveranderingen t.a.v. rechter in het algemeen 

Tabet 6.10 : Houdingsveranderinzen 	do diemttverleninn von bet CM) 

label 6.13 : Beginneores in Crave van de groep, die positievet in gnaw 
denken over het felt, dot r.o.i. een misdrijf is en die van de rest 

label 6.15 : Vetschil in worksituatie voor de groep in Crave, die positiever 
goat denken over bet CAD en de rest 



Intake-interview 

Antwoord omcircelen 

I. U bent nu hier in Grave/Nieuw Bergveen gekomen voor rijden onder invloed. 

Hoe bent u met de politie in aanraking gekomen? 

I. speciale actie 

2. ongeval 

3. verkeersovertreding 

4. rijgedrag trok de aandacht 

7. anders, te weten 	 

2. U kreeg een proces-verbaal. Waarop was het oordeel van de politie ge-

baseerd? (eventueel meer antwoorden) 

I. ben blaastest 

2. twee blaastesten 

3. bloedproef 

4. weigering blaastest 

5. weigering bloedproef 

7. anders, te weten 	 

3. Kreeg u een riiverbod? 

I. ja 

2. nee 

3a. Hoe lang? 

uur 

4. Vorderde de politie uw rijbewijs in? 

I. ja 

2. nee 

5. Hoeveel gevangenisstraf legde de rechter op? (in dagen) 

1. 	 dagen onvoorwaardelijk 

2 	 dagen voorwaardelijk 



6. Kreeg u nog een (voorwaardelijke) geldboete7 

1. ja 

2. nee (door naar 8) 

6a. Hoeveel7 

I. 	 gulden onvoorwaardelijk 

2. 	 gulden voorwaardelijk 

7. Kreeg u nog een (voorwaardelijke) ontzegging van de rijbevoegdheid7 

I. is 

2. nee (door naar 9) 

7a. Noelang? 

1. 	 maanden onvoorwaardelijk 

2. 	 maanden voorwaardelijk 

8. Mat was uw promillaget 

2. bloodproef geweigerd 

9. weet filet 

	 tsar 

7 ° 

9. lioeveel had u, dacht u, toen gedronken7 

I. 	 glazen alcoholhoudende drank 

9. weet nfet 

95. Noeveel wow had u alcohol zitten drinken7 

10. Voelde u rich tot rijden in stoat? 

1. zeer good 

2. good 

3. ging wel 

4. slecht 

S. teer slecht 



// 

11. Waar kwam u vandaan v66r de aanhouding? (laatste stop) 

1. op bezoek geweest 

2. bar, dancing, nachtclub 

3. cafe, restaurant 

4. werk horecasector met alcohol 

5. werk overige situaties, n1 	 

6. afhalen, wegbrengen 

7. feest 

8. vergadering 

9. huis 

77. anders, te weten 	 

99. onbekend 

ha. Op welk tijdstip bent u aangehouden? 

1. 	 uur 

9. onbekend 

1lb. Hoeveel km. schat u de afstand tussen de plaats waar u vandaan kwam en 

de plaats van bestemming? 

1. 	 km 

9. weet niet 

12. Rijcit u vaker met een borrel te veel op? 

I. ja 

2. nee (door naar 14) 

12a. Hoe vaak het laatste jaar? 

	 maal 

13. Bent u het er mee eens, dat rijden onder onvloed een misdrijf is in de 

Nederlandse wet, d.w.z. dat je er gevangenisstraf voor kunt krihen? 

I. zeer mee eens 

2. mee eens 

3. twijfelachtig 

4. oneens 

5. geheel oneens 

9. weet niet (door naar 15) 



13a. Waarom? 

72  

14. Welke mogelijkheden waren er om niet onder invloed te rijden? 

1. medepassagier kon rijden 	06. logeren 

2. taxi 	 07. wachten 

3. bus 	 08. liften 

4. lopen 	 09. geen mogelijkheid 

5. laten wegbrengen 	 77. enders, te weten 	 

14a. Reeft u andere mogelljkheden overwogen? 

1. ja 

2. nee 

3. weet Met 

146. Welke bezwaren waren er on uw auto te laten staan? 

15. U bent geverballseerd voor het riiden onder Invloed. In hoeverre vindt 

is dat achteraf bezien terecht? 

1. volstrekt rechtvaardig 

2. rechtvaardig 

3. deels rechtvaardIg/deels onrechtvaardig 

4. onrechtvaardlg 

5. volstrekt onrechtvaardlg 

15a. Waarom? 

15b. Indien volstrekt rechtvaardig, in hoeverre voelt is zich hierdoor'genomen: 

als je het zo mag noemen? 

I. voel me erg genomen 

2. voel me een beetje genomen 

3. heb er geen last van 

15c. Waarom? 



16. Wat vond u van het optreden van de politie? 

a. 1. beleefd 2. niet beleefd/onbeleefd 3. onbeleefd 9. weet niet 

b. 1. veel begrip 2. niet veel/weinig begrip 3. weinig begrip 9. weet niet 

c. 1. rechtvaardig 2. niet rechtvaardig/onrechtvaardig 3. onrechtvaardig 

9. weet niet 

d. 1. correct in optreden 2. niet correct/bruut in optreden 3. bruut in op-

treden 9. weet niet 

e. Hoe verliep uw aanhouding? 

17. Wat vindt u van de politie in het algemeen? 

1. ik ben er zeer tevreden over 

2. tevreden 

3. gaat we 

4. ontevreden 

5. belemmal niet tevreden 

9. weet niet 

17a. Waarom? 

17b Is uw mening t.a.v. de politie veranderd door dit geval? 

1. ik denk er veel positiever over 

2. ik dank er positiever over 

3. hetzelfde gebleven 

4. ik denk er negatiever over 

5. ik dnek er veel negatiever over 

9. weet niet 

17c. Indien veranderd, waarom? 

/ 

18. Kunt u zich nog herinneren, wat u van tevoren voor straf verwachtte, 

dus in de tijd v66r de terechtzitting? (In vrijheidsstraf, geldboete, 

ontzegging; voorwaardelijk en onvoorwaardelijk) 

1. ja, nl. 

2. nee 



206. Vat vond u van dit advies7 
I. zeer goed 
2. goed 
3. ging wel 
4. slecht 
5. zeer slecht 

22. Is een advodaat gegaan7 
I. ja 
2. nee 

7v 

19. Hebt u nog tegen de terechtzitting opgezien of deed het u weinig7 
I. zag er erg tegen op 
2. zag er tegen op 
3. twijfelachtig 
4. het deed me weinig 
S. het deed me niets 
9. weet niet 

20. Hebt u nog juridisch advies gevraagd7 
1. ja 
2. nee 

20a. Zo ja, bij.wie of welke instantie7 
I. advodaat 
2. Buro voor Rechtshulp 
3. rechtswinkel 
4. jurist, niet behorend ibt . genoemde categoriegn 
7. anders, nI. 	 

21. Bent u near de terechtzitting gegaan7 
I. ja (door near 23) 
2. nee 

2Ia. Waarom bent u niet near de rating gegaan7 



22a. Hoe vond u deze? 

1. zeer goed 

2. goed 

3. ging we 

4. slecht 

5. zeer slecht 

22b. Waarom? 

Indien naar de zitting gegaan: 

23. Tenslotte kwam de zitting en moest u voorkomen. Begreep u alles wat er 

gebeurde en gezegd werd op de zitttng? 

1. begreep alles 

2. begreep veel 

3. begreep half/half 

4. begreep er niet zo veel van 

5. begreep er helemaal niets van 

9. weet niet 

23a. Besteedde de Officier van Justitie voldoende aandacht aan dingen die 

volgens u belangrijk waren? 

1. ruim voldoende 

2. voldoende 

3. ging wel 

4. onvoldoende 

5. zeer onvoldoende 

9. weet niet 

23b. Besteedde de rechter voldoende aandacht aan dingen, die volgens u be-

langrijk waren? 

1. ruim voldoende 

2. voldoende 

3. ging we 

4. onvoldoende 

5. zeer onvoldoende 

9. weet niet 

1 



7 6  

24. U kreeg dos 	 dagen gevangenIsstraf (zie antwoord op vraag 6) 

Nat had u achteraf zelf een redelijk straf gevonden7 

	 dagen 

24a. U vond het dos 

I. te veel 

2. gelijk 

3. te weinig 

246. Indien te veel. waarom7 

24c. Indien te weinig, waarom7 

25. Wat vindt u erger, de gevangenisstraf of intrekking van vw rijbewijs7 

I. gevangenisstraf 

2. intrekking 

3. gelijk 

25a. Indien gevangenisstraf erger, hoeveel intrekking had u dear dan voor 

over (buiten de intrekking, die eventueel at is opgelegd)7 

1. 	 maanden intrekking 

25b. Indien intrekking erger, hoeveel gevangenisstraf had u daar dan voor 

over (buiten de gevangenisstraf, die al is opgelegd)7 

1. 	 weken gevangenisstraf 

26. Vat vindt u van de Officieren van Justitie in het algemeent 

I. ik ben er zeer tevreden over 

2. tevreden 

3. gaat wel 

4. ontevreden 

5. helemaal niet tevreden 

9. weet niet 

26a. Waarom7 



26b. Is uw mening t.a.v. de Officieren van Justitie veranderd dodr dit geval? 

I. ik denk er veel positiever over 

2. ik denk er positiever over 

3. Netzelfde gebleven 

4. ik denk er negatiever over 

5. ik denk er veel negatiever over 

9. weet niet 

26c. Indien veranderd, waarom? 

27. Wat vindt u van de rechters in Nederland in het algemeen? 

I. lk ben er zeer tevreden over 

2. tevreden 

3. gaat we) 

4. ontevreden 

5. helemaal niet tevreden 

9. weet niet 

27a. Waarom? 

27b. Is uw mening over de rechters veranderd door dit geval? 

I. lk denk er veel positiever over 

2. ik denk er positiever over 

3. hetzelfde gebleven 

4. ik denk er negatiever over 

5. ik denk er veel negatiever over 

9. weet niet 

27c. Indien veranderd, waarom? 

28. Wat vindt u van de advocatuur in het algemeen? 

I. ik ben er zeer tevreden over 

2. tevreden 

3. gaat we) 

4. ontevreden 

5. helemaal niet tevreden 

9. weet niet 



28a. Waarom? 

28c. Indlen veranderd, waarom? 

1' 

28b. Is uw menlng over de advocatuur veranderd door dit geval? 
I. lk denk or veel posItlever over 
2. posltlever 
3. hetzelfde gehleven 
4. negatlever 
S. veel negatlever 
9. weet nlet 

29. Kende u het CAD (eventueel Consultatleburo voor Alcohol en Drugs) 
I. ja 
2. nee 

2%. Zo Ja, hoe? 
I. van boron zeggen 
2. gelezen 
3. voorlichtIngsrapport voor de terechtzltting 
4. zelf contact ermee gehad 
5. nog contact mee 
7. enders, ml. 	 

296. Indien contact (geweest), hoe vaak? 
	 maal 

29c. Indlen contact (geweest) hoe Is dIt ontstaan? 

29d. Indien contact (geweest), wat Ondt u van de dlenstverlenIng In vw geval? 
I. zeer good 
2. good 
3. gaat wel 
4. slecht 
S. zeer slecht 
9. weet nlet 



29g. Indien veranderd, waarom? 

31. Woonplaats 

35. Werkt u? 

1. ja 

2. nee (vraag 37) 

If 

29e. Indien bekend met CAD, wat vindt u van de dienstverlening in het 

algemeen? 

1. zeer goed 

2. good 

3. gaat wel 

4. slecht 

5. zeei slecht 

9. weet niet 

29f. Heeft dit geval nog lets veranderd aan uw mening over het CAD? 

1. veel positiever 

' 	2. positiever 

3. hetzelide gebleven 

4. negatiever 

5. veel negatiever 

9. weet niet 

flag ik nog wat persoonlijke gegevens van u? 

30. Haan), voornamen 

32. Leeftijd ten tilde van delict? 

33. Burgerlijke Staat 

1. gehuwd/samenwonend 

2. gescheiden/hebbende samengewoond 

3. verkering 

4. vrijgezel 

34. Welke opleiding(en) hebt u/doet u? 

- nationaliteit 
- verblijfsduur in Nederland 



35a. Hat voor werk? 
beroep: 	 

functie: 	 
soort bedrijf of instelling: 	 
zelfstandig in loondIenst bij overheid In loondlenst nfet blj overheid 

35b. Hebt u voor ow werk een auto nodig? 

1. ja 

2. nee 

35c. Zo ja, ow eigen auto of die van bedrljft 

I. eigen auto 
2. bedrijfsauto 

3. befden (by. zelfstandig) 

35d. Hoeveel km. rijdt u voor ow werk per jaart 

36. Hoeveel km rijdt u (buiten eventueel work) per jaart 

37. Hoelang heeft u eon rijbewijst 
I. ..... 	jaar 

38. Indien u niet werkt, wat doet u dant 
werkloos 

2. studerend (41) 
3. ziektewet 

39. Indien werkloos, welke uitkering krijgt u dant 

40. Indien partner, werkt doze? 
1. ja 
2. nee 

41. Hebt u kinderen? 
I. ja 

2. nee 

Ro 



41a. Zo ja, hoeveel? 

1. 	 

41b. Thuiswonend of uitwonend? 

1. thuiswonend 

2. uitwonend 

3. zowel thuis als ultwonend 

81 



A l kohol test. 

I. Drink ik elke dag wel wat? 	 ja/ nee 

2. Drink ik dan lekker door? Zo'n glaasje of twee, drie? 	 Ja/ nee 

3. V1nd ik eigenlijk, dat ik wel wat te veel drink? 	 ja/ nee 

4. Vinden anderen misschien, dat ik wel wat te veel drink? 	 ja/ nee 

5. Drink ik in gezelschap meestal meer dan de anderen? 	 ja/ flee 

6. Heb ik wel eons geprobeerd minder te drinken? 	 Ja/ nee 

7. Bedenk ik -zo gedurende de dag- steeds moor vaste momenten, waarop ik 

eon drankje kan pakken? BiJ de lunch bijv.? V66r tafel, tijdens of na 

eten? 81.1 de koffie? Bij de televisie als slaapmutsje, enz. 	 ja/ nee 

B. Nan ik makkelijker tegen drank dan vroeger? 	 ja/ nee 

9. Drink ik tegenwoordig vaker in miin eentje? 	 ja/ nee 

10. Drink ik wel eons door? En eet ik dan minder? Sla ik wet eens eon 

maaltijd over? 	 ja/ nee 

II. Nob ik de laatste tijd vaker last van mijn maag? 	 ja/ nee 

12. Neb ik 's morgens wel eons trillende handen en mag eon drankje dan wel 

helpen? 	 ja/ nee 

I. Rob ik ooit het gevoel gehad, dat ik moot minderen met drinken? 

2. ZiJn er mensen, die mu J lastig hebben gevallen doordat zij kritiek 

hadden op mijn drinken? 

3. Rob ik mij twit vervelend of schuldig gevoeld over mijn drinken? 

4. Ben ik ooit de dag begonnen met eon drankje tegen de zenuwen of eon 

kater? 

I. Neb ik, na veel gedronken to hebben, de volgende ochtend.trillende 
handen? 

2. Drink ik 's ochtends in ontwaken on eon kater kwijt to raken? 

3. Rob ik. ma 66n of twee glazen alkohol eon onweerstaanbaar verlangen 

on verder to drinken? 

4. Ben ik, na gedronken te hebben, de volgende dag wakker geworden, ter-

wIji 	mij voor eon deel niet moor kon herinneren wat ik tijdens het 

drinken gedaan of gezegd had? 

5. Hoeveel eet ik, als ik drink? 

Niets / wat hapjes of snacks / normale maaltijden / zware maaltijden 

6. Drink ik wel eons langer dan 12 uur achter elkaar door? 

Já/ nee 

ja/ nee 

ja/ nee 

ja/ nee 

ja/ nee 

Ja/ nee 

it/mit 

ja/ nee 

Ja/ nee 



Kennisvragenlijet. 

1. Waar zit' volgens U de meeste alkohol in? 

1. In een glas bier 

2. In een glaasje jenever 

3. In een glan wijn of port 

4. Maakt weinig of niets uit 

9. Weet niet 

2. 	Hoeveel glazen alkoholhoudende drank denkt U bijvoorbeeld op ' 

een feestje (van 4- 4 uur) te kunnen drinken zonder de kans op 

een ongeval te vergroten, aannemende dat U zelf blijft rijden? 

1. Geen 	 6. vijf 

2. Etch 	 7. zes 

3. Twee 	 77. meer, n1 	. 

4. Drie 	 99. weet niet 

5. Vier 

3. 	Laten we nu eerie aannemen dat iemand in 2 uur 10 glazen alko- 

holhoudende drank beeft gedronken; hoe groot is dan, denkt D, 

de kans om gepakt te worden? (Hoeveel automobilisten van de 

100 die dat gedaan hebben, worden volgens U gepakt? 

4. . 	Hoe wordt door of namens de politie vaetgenteld of U hebt go- 

(Iron ken? 

1. Dloedproef 	 4. evenwiehtsproef 

2. urineproef 	 5. bloedproef na dodelijk 

3. ademtest 	 ongeval 

9. weet niet 

5. Zijn er nog andere methoden? 

1. Ja, n1 	  

2. Nee 

9. Weet net 

6. 	Er is eon wet die regain geeft over alkebolgebruik on het be- 

sturen van eon auto. Wat houdt doze wet in korte trekken in? 

1. 'Doyen bepaalde promillagegrens verboden te rijden 

2. Widen onder invloed verboden 

3. Rijden ondr, r invloed verboden in kembinatin met bepaolde 

promillagegrens 

4. Helemaal geen alkohol }j .j het rijden 

7. Overige, n1  • 



th' 
7. 	Het mantel gewonden en doden ten gevolge van one:eve:Hen in 

het verkoer wnstrbij alkohol word gekonstateerd, was In 1977: 

I. 1050 respektieveiijk 57 

2.12300 renpektievelijk 631 

3. 1800 renpektievelijk 95 

4. 5000 re npektlevelijk 350 

9. wont nImt 

8. 	Menkt I1 dat het voor het procem-verbnal . en de veroordeling wa 

ultmankt of je good of minder good tegen de alkohol kunt? 

1. Mmakt niets vtt 

2. Mankt veel nit 

3. Maakt weinig nit 

9. weet niet 

8. 	Moven walk promillnge sag U gee" auto seer besturen? 
0: 	 /00 

10. — • Runty dit onk ultdruukken in het anntal glazen slkoholhon-

donde drank? 

	 glazen. 

11. Moat Ui op vervoek van de politie, aan de bloedptoef of Mem-

tent of beide meewerken of hebt II het reeht on te weigeren? 

I. Kan vowel bloedproef ale ademtent welgeren 

2. Kan bloedproef welgeren 

3. Kan ademtest weigeren 

4. Moet zowel non hloedprnet ale ann ademtest menwerken 

7. Andern, ni 	  

9. Went niet 

12. 	Heeft nen weigering nog intl.:Hach:1 gnvolgen? 

I. Ja 

2. Nee 

9. Neet niet 

13. 	Zo in, welke? 



14. 	Wanneer gaat de termijn van ontzegging van de rijbevoegdheid, 

opgelegd door de Pechter, lopen? 

1. Direkt na de veroordeling 

2. 22 dagen na do veroordeling 
4 

3. Ale de politic je rijbewijs opgehaald heeft 

4. Ale het na je veroordeling schriftelijk meegedeeld wordt 

9. Weet niet 

15. 	Na rijden onder invloed kan je rijbewijs afgenomen worden: 

1.Voor maximaal 3 maanden 

2. Veer maximaal 5 jaar 

3. Voor je hole leven 

9. Weet niet 

16. 	Wat betekent de afkorting AA? 

1. Anti-Alkoholisten 

2. Anti-Atoombewapeningsorganisatie 

3. Anonieme Alkoholisten 

9. Weet niet 

17. 	Wat doet de AA? 

18. 	Welke aspekten zou U het meest interessant vinden om be- 

nadrukt te worden in het voorlichtingsprogramma? 

,1. Het verkeer in het algemeen 

2. Be alkohol in relatie tot bet verkeer 

3. Het juridioch anpekt (wetgeving, politie, rechter) 

4. Be alkohol in relatie tot het menselijk lichaam 

5. Be alkohol in rolatie tot de mens en de maatsohappelijke 

hulpverlening. 

(meerdere antwoorden moge).ijk) 



Exit-interview 

e6 

Wij hebben u aan het begin van uw verbIlif hier een aantal vragen ge-

steld. Naast een paar andere vragen zouden wij een gedeelte hiervan 

nog eens am de orde willen stellen, cm te kijken, hoe u, na een periode 

hier te hebben doorgebracht, nu over een aantal zaken denkt. 

1. 	U bent geverbaliseerd voor het rijden onder invloed. In hoeverre vindt 
u dat achter achteraf bezien terecht? 

1. volstrekt rechtvaardig 

2. rechtvaardig 

3. deels rechtvaardig/deels onrechtvaardig 

4. onrechtvaardig 
5. volstrekt onrechtvaardig 

la. Indien veranderd t.o.v. intake interview, waarom? 

lb. Indien niet rechtvaardig, in hoeverre voelt u zich hierdoor "genomen" 
als je het in nag noemen? 

1. voel me erg genomen 

2. voel me een beetie genomen 

3. heb er geen last van. 

lc. Indien veranderd t.o.v. intake-interview, waarom? 

2. 	Is uw mening over het optreden van de politie veranderd? 

I. veel positiever 

2. positiever 

3. hetzelfde gebleven 

4. negatiever 

5. veel negatiever 

6. weet niet 

2a. Indien veranderd, waarom? (detentie, programa?) 



3. 	Is uw mening over de politie in het algemeen nu veranderd (t.o.v.intake)? 

1. veel positiever 

2. positiever 

3. hetzelfde gebleven 

4. negatiever 

5. veel negatiever 

3a. Indien veranderd, waarom? (detentie, programma?) 

4. 	Vindt u nu achteraf, dat er op de terechtzitting door de Officier van 
Justitie voldoende aandacht werd geschonken aan dingen, die volgens u 
belangrijk waren? 

1. ruim voldoende 	 9. weet niet 

2. voldoende 

3. ging wel 

4. onvoldoende 

5. zeer onvoldoende 

4a. Indien uw mening veranderd is, waarom? 

5. 	Vindt u nu achteraf, dat de rechter voldoende aandacht besteedde aan 

dingen, die volgens u belangrijk waren? 

1. ruim voldoende 	 9. weet filet 

2. voldoende 

3. ging wel 

4. onvoldoende 

5. zeer onvoldoende 

5a. Indien uw mening veranderd is, waarom? 

6. Is uw mening over de advocaat nu veranderd (t.o.v. intake)? 

1. veel positiever 

2. positiever 

3. hetzelfde gebleven 

4. negatiever 

5. veel negatiever 



6a. Indien veranderd, waarom? 

0 

7. 	Wat had is nu, na een tijdje bier te zijn geweest, zelf een redelijke 
straf gevonden (gevangenisstraf, geldboete, ontzegging) 

7a. Indien veranderd t.o.v. intake, waarom? 

8. 	Wat vond u nu achteraf erger, de gevangenIsstraf of de intrekking van 
ins rijbewljs (ook al is het niet ingetrokken) 

I. gevangenisstraf (8a) 

2. intrekking (8b) 

3. gelijk (9) 

8a. Indien gevangenisstraf erger, hoeveel intrekking had u daar dan voor 
over? (buiten de eventueel al opgelegde intrekkIng) 

1. 	 maanden intrekking 

8b. Indlen intrekking erger, hoeveel extra gevangenisstraf had u daar dan 
voor over? 

1. 	 weken gevangenisstraf 

9. 	Is ins mening over de OffIcieren van Justitie in Nederland veranderd? 

1. veel positiever 

2. posItiever 

3. hetzelfde gebleven 

4. negatiever 

5. veel negatiever 

9. weet nlet 

9a. Indlen veranderd, waarom? 

10. 	Is trw mening over de rechters in Nederland veranderd? 

1. veel positiever 

2. positiever 

3. hetzelfde gebleven 

4. negatiever 

5. veel negatiever 

9. weet niet 

10a. Indien veranderd, waarom? 



11. Is uw mening over de advocatuur in Nederland veranderd? 

1. veel positiever 

2. positiever 

3. hetzelfde gebleven 

4. negatiever 

5. veel negatiever 

9. weet niet 

Ila..Indien veranderd waarom? 

12. Indien u contact hebt met het CAD, wilt u dit contact dan voortzekken? 

1. ja 

2. nee 

9. weet niet 

12a. Waarom? 

13. Indien geen contact (meer), wilt u dit dan wel? 

1. ja 

2. nee 

9. weet niet 

13a. Waarom? 

85 

14. Indien contact (gehad): 

Is uw mening over de dienstverlening van het CAD veranderd? 

1. veel positiever 

2. positiever 

3. hetzelfde gebleven 

4. negatiever 

5. veel negatiever 

9. weet niet 

14a..Indien veranderd, waarom? 



9° 
15. Is uw mening over de dienstverlening van het CAD in het algemeen ver-

anderd? 

I. veel positiever 

2. positiever 

3. hetzelfde gebleven 

4. negat1ever 

5. veel negatiever 

9. weet Met 

15a. Indien veranderd, waaromt 

16. Hoe denkt u er nu over, dat rijden onder invloed als misdrijf bestraft 

wordt7 

1. veel positlever 

2. positiever 

3. hetzelfde gebleven 

4. negatiever 

5. veel negatiever 

9. weet niet 

16a. Indien veranderd, waarom7 

17. Nu lets heel enders 

Bent u wel eens betrokken geweest bij een ongeval terwijl u minder 

dan 3 uur daarvoor alcohol had gedronken7 

1. ja 

2. nee 

9 weet Met 

18. Bent u al eens eerder (buiten deze keer) onder omstandigheden van meer 

drinken (dan het wettelijk percentage) in aanraking geweest net de 

politie7 

I. ja 

2. nee (19) 

18a. Zo ja, is dit eenmaal of meer dan eenmaal voorgekomen7 

I. eenmaal 

2. meer dan eenmaal, nl. 	maal. 



o. 

23. Zo ja, hoelan§ 

1. 	weken 

23b. Wanneer ? 

1. 	 

19. Is u ooit wel eens een rijverbo d opgelegd? 

1. ja, nl. 	maal 

2. nee 

9. weet niet 

20. Is ooit uw rijbewijs ingevorderd door de politie? 

1. ja, nl. 	maal 

2. nee 

9. weet niet 

21. Hebt u ooit eerder een (voorwaardelijke) geldboete gekregen voor rijden 

1. ja, nl. 	maal voorwaardelijk 

2. ja, nl. 	maal onvoorwaardelijk 

3. nee 

22. Is u ooit eerder (voorwaardelijk) de rijbevoegdheid ontzegd door de 

rechter? 

1. ja, nl. 	maal voorwaardelijk 

2. ja, nl. 	maal onvoorwaardelijk 

3. nee (23) 

• 22a. Hoelang is u de rijbevoegdheid bij die keer (keren) ontzegd? 

1. 	maanden; 	maanden etc. (voorwaardelijk/onvoorwaardelijk) 

23. Hebt u ooit eerder voor rijden 0.1. (voorwaardelijk) gevangenisstraf 

gekregen? 

1. ja, nl. 	maal voorwaardelijk 

2. ja, nl. 	maal onvoorwaardelijk 

3. nee (24) 



23c. Indien onvoorwaardelijk of omgezet in onvoorwaardelijk, waar? 

1. 	 

24. Hebt u ooit eerder voor lets anders (voorwaardelijke) gevangenisstraf 

gekregent 

1. ja, nl. 	maal voorwaardelijk 

2. ja, iii. 	maal onvoorwaardelijk 

3. nee 

24a. Zo ja, hoelang7 

1. ... weken 

24b. Wanneer? 

1. 	 

5'2  

24c. Indien onvoorwaardelijk of omgezet in onvoorwaardelijk, waart 

1. 	 

25. Hebt u al vaker voor de rechter gestaan7 

1. ja, nl. 	maal 

2. nee 

26. Bent u wel eons aangereden door iemand, die alcohol gedronken had? 

I. ja 

2. nee 

27. Hebt u het afgelopen jaar wel eens een alcoholcontrole door de politic 

meegemaakt? (Buiten uw aanhouding om) 

I. ja, nl. 	maal 

2. nee 

9. wept niet 

27a. Hoe vaak hebt u niet hoeven blazon? 

1. 	maal 



28. Hebt u, voordat u hier kwam (een oproep tot) een speciaal onderzoek 

door een psychiater gehad? 

I. ja, al achter de rug (28 a t/m c) 

2. ja, oproep 

3. nee (28e.) 

28a. Hoe vond u dit? 

28b. Wat was het gevolg ervan? 

I. nog geen uitslag 

2. geen gevolgen 

3. inkorten duur rijbewijs (28d.) 

4. levenslang rijverbod 

7. anders, te weten 	  

28c. Hoe vindt u het, dat u een dergelijk onderzoek krijgt? 

28d. Indien inkorting, met hoeveel maanden? 

I. 	maanden 

28e. Moet u nu weer opnieuw rij-examen doen? 

I. ja 

2. nee 

9. weet niet 

29. Uw burgerlijke staat is 	 (volgens intake-interview). Indien gehuwd, 

samenwonend of verkering, kortom indien partner, hoelang al? 

29a. Indien gescheiden of hebbende samengewoond, hoelang heeft de relatie 

dan geduurd? 	  

29b. Indien gescheiden of hebbende samengewoond, hoelang is dit geldden? 



32a. Zo ja, welke? 

lv 

30. Indien partner en/of kinderen. brengt o daar veal tijd meer door? 

1. veal 

2. vriJ vaak 

3. zoals het uitkomt, normaal 

4. zelden 

5. nooit 

31. Wat doet o zoal in ow vrije tiJd? (overgangsvraag) 

32. Bent u lid van de eon of andere vereniging? 

1. Ja 

2. nee 

326. Hoeveel tijd bent u daaraan kwijt? 

33. Heft u in ow vrije tijd wet eens vergaderingen? 

1. heel vaak 

2. vrij vaak 

3. regelmatig (1 maal per maand) 

4. soms 

5. nooit 

34. Gaat u wel eens naar de schoowburg/film/concert? 

1. heel vaak 

2. vrij vaak 

3. regelmatig (1 maal per maand) 

4. soms 

5. nooit 

35. Kijkt u tv? 

1. heel vaak 

2. vrij vaak 

3. regelmatig (2 maal per week) 

4. sons 

5, nooit 



36. Leest u (buiten krant)? 

I. heel vaak 

2. vrij vaak 

3. regelmatig (3 boeken of weekbladen of maandbladen per maand) 

4. soms 

5. nooit 

37. Indien vrijgezel, woont u alleen of met anderen in huis? 

1. alleen 

2. meer mensen 

37a. Indien anderen, eet u samen met deze mensen? 

I. heel vaak 

2. vrij vaak 

3. regelmatig 

4. soms 

5. nooit 

37b. Hoe is het contact met deze mensen? 

I. zeer goed 

2. goed 

3. gaat wel 

4. slecht 

5. zeer slecht 

38. Indien partner, hoe is het contact met deze? 

I. zeer goed 

2. good 

3. gaat wel 

4. slecht 

5. zeer slecht 

39. Indien kinderen thuis, hoe is het contact met deze? 

I. zeer goed 

2. goed 

3. gaat wel 

4. slecht 

5. zeer slecht 



40. Hoe vindt u de sfeer in huis? 

1. zeer goed 

2. goed 

3. gaat wel 

4. slecht 

S. zeer slecht 

.16 

Indien werk: 

41. Vertelt u thuis ook veel over uw werk? 

, I. heel vaak 

2. vrij vaak 

3. regelmatig 

4. sons 

5. nooit 

41a. lo ja, wat vindt uw partner (vinden uw huisgenoten) van uw work? 

42. Gaat u graag naar uw werk? 

1. heel graag 

2. graag 

3. gaat wel 

4. niet graag 

5. helemaal niet graag 

42a. Hoe is de sfeer op uw werk? 

1. zeer goed 

2. goed 

3. gaat wel 

4. slecht 

5. zeer slecht 

426. Vindt u dat u moeilijk werk heeft? 

I. heel moeilijk 

2. moeilijk 

3. gaat wel 

4. makkelijk 

5. heel makkelijk 



42c. Piekert u vaak over uw werk? 

1. heel vaak 

2. vaak 

3. gaat wel 

4. niet vaak 

5. helemaal niet vaak 

42d. Wanner werkt u? 

1. voornamelijk of alleen overdag 

2. voornamelijk of alleen 's nachts 

3. onregelmatig 

7. anders, nl 

43. Hebt u nog moeilijkheden met uw werk gekregen (te verwachten) door uw 

detentie bier? 

1. ja 

2. nee 

9. weet niet 

43a. Zó ja, welke? 

92.  

44. Hebt u nog moeilijkheden met uw gezin /huisgenoten gekregen (te verwach-

ten) door uw detentie hier? 

1. ja 

2. nee 

9. weet niet 

44a. Zo ja, welke? 

45. Wat vinden uw vrienden ervan? (overgangsvraag) 

46. Hoeveel echt goede vrienden heeft u? 

1 

47. Hoeveel meer losse relaties? 

1. 	 



48. Krijgt u vaak bezoek? 

I. heel vaak 

2. vrij vaak 

3. regelmatig (2 meal per maand) 

4. sons 

5. nooit 

48a. Zijn dat steeds dezelfde mensen? 

1. dezelfde 

2. wisseit 

48b. Tot hoelaat blijft alt bezoek gewoonlijk? 

1. 	 uur 

48c. Haalt W ' 	partner dan oak wat extra's in huis, gebak of zo? 

1. ja 

2. nee 

48d. Heeft u gewoonlijk wel drank in huis of haalt u dan wat? 

1. drank in huts 

2. haalt 

3. vult aan 

48e. Wat drinkt u dan zelf? 

1. 	 

48f. Drinkt u, als het er is, steeds hetzelfde? 

1. ja 

2. nee 

49. Gaat u zelf vaak op bezoek? 

1. zeer vaak 

2. vrij vaak 

3. regelmatig (2 maal per maand) 

4. soms 

5. nooit 



50. Als u zo over uw drinkgedrag nadenkt, drinkt u dan meer thuis of meer 

buitenshuis? 

1. meer thuis 

2. meer buitenshuis 

3. gelijk 

51. Hebt u veel feestjes, partijen e.d.? 

1. nooit 

2. 1 of 2 maal per jaar 

3. 3 - 6 maal per jaar 

4. gemiddeld elkelmaand 1 

5. 1 maal,in de 14 dagen 

6. 1 maal per week 

7. anders, ni 

51a. Gaat u dan met de auto? 

1. altijd/meestal 

2. vaak 

3. half/half 

4. zelden 

5. nooit 

51b. Wordt er dan rekening gehouden met autorijden (wieer rijdt of laten 

staan o.i.d.) i.v.m. overmatig drankgebruik? 

1. altijd/meestal 

2. vaak 

3. half/half 

4. zelden 

5. nooit 

51c. Waarom? 

52. Gaat u wel eens naar een café, bar? 

1. nooit 

2. 1 of 2 maal per jaar 

3. 3 - 6 meal per jaar 

4. gemiddel 1 maal per maand 

5. 1 maal in de 14 dagen 

6. 1 maal per week 

7. anders, nl. 	 



52a. Gaat u dan met de auto? 

I. altijd/meestal 

2. vaak 

145 	 3. haff/haff 

4. relden 

5. nooit 

52b. Wordt er dan rekening gehouden met autorijden (1.v.m. overmatig drank- 

gebrufk)? 

166 	 I. altijd/meestal 

2. vaak 

3. haff/haff 

4. zelden 

5. nooft 

167 

52c. Waarom? 

/co 



MIT 5 	 /00/ 

10-11 

12-13 

14-15 

18-37 

Evaluatie AVP. 

1. 	Welke inleiding vond U het meest interessant? 

1. Invloed van alkohol op het lichaam (dinsdagmiddag) 

2. Invloed van alkohol op het rijgedrag (dinsdagmiddag) 

3. Het onderdeel politie (woensdagmorgen) 

4. Het onderdeel justitie (woensdagmiddag) 

5. Het onderdeel CAD (donderdagmorgen) 

2. 	Hoe hebt U het onderdeel sport of rekreatieve handvaardigheid ervaren? 

3. 	Denkt 0, dat deze week van invloed is op Uw gedrag met betrekk oing tot 

een eventueel later alkoholgebruik in relatie tot het autorijden? 

1. Als ik in dezelfde omstandigheden terecht kom als voorheen, handel 

ik weer zo 

2. lk denk, dat ik er dan toch anders tegenover zal staan en bewuster 

zal handelen 

3. Deze week heeft totaal geen invloed op mijn later rijgedrag 

7. Anders, te weten 	  

9. Ik zou het niet weten 

4. Wat is Uw totaalbeoordeling van deze week? 

1. Leuk, ontspannend 

16- 17 	2. informatief; ik stak er veel van op 

3. interessant; maar ten opzichte van mij vrijblijvend 

4. waardeloos;verspilde tijd 

7. anders, te weten 	  

5. In vraag 1 staan de behandelde onderwerpen genummerd. Geef de onder- 

werpen 1 t/m 5 voor zowel inhoud als presentatie een cijfer tussen 1 en 10. 

Inhoud 	 Presentatie 

1 	 1 	 

2 	 2 	 

3 	 3 	 

4 	 4 	 

5 	 5 	 



38 

43-44 

45-46 

/02 

6. 	Als U voor de keuze komt te stun: 

een geldboete van f1000,- of een week projekt volgen te Grave, wat 

zou U nu kiezent 

1. Geldboete 

2. Grave 

6a. 	Waarom7 

39-40 

7. 	Vat waren de voor U nieuwe aspekten die U deze week met betrekking 

tot het rijden onder invloed te horen hebt gekregen7 
41 -42 

8. 	Nat hebt U deze week gemist, m.a.w.: welke onderwerpen zouden eraan 

toegevoegd moeten worden en welke zouden meer uitgebreid moeten 

warden? 

9. 	Hebt U nog opmerkingen7 



INTERVIEW DETENTIEBELEVING 	/03 

Om erachter te komen welke indruk u van deze inrichting hebt, 

zouden wij u graag enkele vragen willen stellen. Om te beginnen 

willen we graag wat algemene dingen over u zelf weten. 

1. Hoe oud bent u? 

	 jaar 

2. Wat is uw burgerlijke staat? 

gehuwd 	 0 	1 
samenwonend 	 U 	2 

gescheiden 	 1.) 	3 

hebbende samengewoond 	 I.) 	.4 

verkering 	 ) 	5 

vrijgezel 	 (.1 	6 

weduwnaar 	 0 	7 
3. 	Wat voor opleiding hebt u gehad? 

4. 	Hebt u een baan? 

geen opleiding/ LO 	 L) 	o 
LBO (ITS bijv.) 	 Li 	1 
MAVO/ MULO 	 Li 	2 

MOO (MIS bijv.) 	 [ .1 	3 

HAVO/ HBS 	 .) 	 4 

Atheneum/ Gymnasium 	 I-) 	5 

HBO/ Hogeschool/ Universiteit 	I I 	6 
Vakopleiding/ Praktijkopleiding 	t 1 	7 

ja 	 f. .1. 	1 

nee 	 ti 	2 



4a. Zo ja, wat Is uw beroep7 

beroep 	  

leidinggevend 	 0 	I 
niet leidinggevend 	 2 

zelistandig 	 C1 	3 

in loondienst overhefd 	 Li 	4 

In loondienst niet-overheid 	r.j 	5  

4b. Zo nee, welke uftkering ontvangt u7 

geen uftkering 	 C3 	I 
ww 	 0 2 
WWV 	 Eli3 

RWW/ Bijstand 	 Li 	9 

zw 	 0 5 

HAW AAW/ Ongevallenverzekering 	LI 	6 

BOW 	 1:1 	7 

Studiefinanciering 	 (I) 	8 

5. Weet u nog hoeveel het alkoholpromillage in ow Hoed bedroeg? 

o
/oo 	 0 

bloedproef gewefgerd 	 0 	2 

	  0/00, 	 e/oo 	 0 	3 

weet niet 	 Eli9 

6. Doeveel dagen.moet u in totaal hierblijven7 

	 dagen 

7. Doeveel maanden liggen or tussen ow veroordeling en uw binnen-

komst bier? 

	 maanden 

l e  [--) 	Ze  

It95/ 

7a. De hoeveelste week van ow verblijf is dit7 

e r 
3 L_, 

4e fl 



8. Hebt u van tevoren tegen uw verblijf hier opgezien? 

lk zag er heel erg tegen op 	El 	1 

lk zag er erg tegen op 	 H 	2 

lk zag er een beetje tegen op 	11 	3 
lk zag er niet tegen op 	 1 	4 

lk zag er helemaal niet tegen op 	fj 	5 

9. Hoe is het u hier bevallen? 

10a. Waarom ? 

redelijk goed 

gaat wel 

matig 

slecht 

zeer slecht 

ia r 

o 
Li 	2 
0 3  

0 4 

F1 	5 

10. Is het verblijf u hier meegevallen of tegen gevallen? 

Het is hier veel beter dan ik had 0 	1 

verwacht 

Beter dan ik had verwacht 	 D 	2 

Ongeveer zoals ik had verwacht 	0 	3  

Slechter dan ik had verwacht 	LA 	4  
Veel slechter dan ik had verwacht U 	5 



II. Hebt u behoefte aan kontakt met ow medebewoners? 

zeer veel 

veel 

normal 

weinig 

geen 

12. Is er bier voldoende geiegenheid em in kontakt te komen met 

ow medebewoners? 

ruim voldoende 

voldoende 

gaat wel 

onvoldoende 

zeer onvoldoende 

altijd 

vaak 

soms wel, soms niet 

zel den 

nooit 

zeer veel 

veel 

soms wel, soms niet 
weinig 

geen 

18a. Maakt u wel eens eon praatje met een bewaarder? 

ia 
nee 

LI I 

2 
0 3 

0 4  
O s 

Dl 
2 

0 3  
0 4  
O s 

13. Bestaat flier de mogelijkheid am u terug te trekken, wanneer 

u dat wilt? 

0 
0 2 

0 3  
0 4  
O s 

14. Hebt u behoefte ow een praatje to maken met de bewaarders? 

111 	I 
0 2 

LI 3 
4 

0 5  

fl 
2 



/0, 

14b. Vindt u dat u voldoende gelegenheid hebt ow met een bewaarder 

een gesprek aan te knopen? 

ruim voldoende 	 I . ) 	1 

voldoende 	 i 3 	2 

soms we), soms niet voldoende 	I ) 	3 

onvoldoende 	 I : 	4 

zeer onvoldoende 	 i : 	5 

14c. Als u wel eens een praatje maakt met een bewaarder, waar 

praat u dan het meest over? 

de medebewoners, de regels, de be- I ; 	1 

waarders, de situatie in de inrich- 

ting i.h.a. 

mijn ervaringen in de inrichting 	j 	2 

waarom ik hier ben 	 I : 	3 

mijn gezin/ de situatie thuis 	i 	4 

mijn werk buiten de inrichting 	I ; 	5 

het voorlichtingsprogramma 	 I J 	6 

koetjes en kalfjes 	 I 1 	7 

anders 	 I i 	8 

15. Hebt u we) eens iemand van de direktie nodig gehad? 

ja 	 1 ) 	1 

nee 	. 	 1 ; 	2 

15a. Zo ja, wat was de reden hiervan? 



15b. Hoe verliep dit kontakt? 

zeer goed 

goed 

gaat wel 

slecht 

zeer slecht 

ja 

nee 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

/0/ 

16a. Net  wie hebt u kontakt gehad en hoe vaak? 

17. liebt u hier in de inrichting gewerkt? 

1. .1 	I 
1 	2  
1: 	3 

FA 4 

I I 	5 

16. Pebt u nog met andere funktionarissen binnen deze inrichting 

gesproken, zoals de maatschappelijk werker, geestelijk verzor-

ger (pater, humanist, dominee), verpleger etc.? 

f 1 	1 
0 2  

1 4 	 171 	1 

nee 	 Li 	2 

17a. Zo nee, waarom niet? 

AVP 	 [71 	1 
er was geen werk 	 0 	2 

ziekte 	 .) 	3 

medisch advies (arbeidsongesch.) 	1 . 1 	4 
studie 	 I ; 	5 
slecht weer 	 F ) 	6 

andere reden 	 7  
weet filet 	 I 	9 



/Of 

17b. Zo ja, wat voor werk deed u? 

werk buiten 	 J 	1  
huisdienst algemeen 	 I j 	2 

keuken/ kantine 	 13 

garage 	 1 - ) 	4 

bloemschikken 	 I -) 	5 

overige 	 I I 	6 



17c. WiJ laten u nu enkele uitspraken over het werk lezen. Wilt u 

voor iedere uitspraak aangeven in hoeverre u het ermee eens 

of oneens bent? 

1. lk werk bier prettig. 

helemaal 	1.1) 	 fi I -1 	helemaal 
mee eens 	1 	2 	3 	4 	5 	wee °nee" 

2. lk zou Hever meer verantwoordelijk werk willen doen. 

helemaal 	111 Li Li Li 111 	helemaal 
mee eens 	1 	2 	3 	4 	5 	mee oneens 

3. lk vind het werk bier interessant. 

helemaal Li Li (Ti 11 (Ti 	helemaal 
mee eens 1 	2 	3 	4 	5 	Mee oneens 

4. Door bier te werken leer je dingen waar je later nog 

wat aan hebt. 

helemaal 	1 I CI 1.71 0 fTP 	helemaal 
mee eens 	1 	2 	3 	4 	5 	mee oneens 

5. fen voordeel van hier werken is dat je met anderen in kontakt 

komt. 

helemaal 

mee eens 

6. Werken is alleen maar een manier in je bezig te houden. 

helemaal 

wee eens 

Ci 	Li 0 helemaal 

1 	2 	3 	4 	5 	
mee oneens 

fi IA El Li 11 helemaal 

1 	2 	3 
4 	5 	mee oneens 



18. Aan welke georganiseerde aktiviteiten hebt u hier deelgenomen? 

geen 

sport 

handvaardigheid 

reanimatiekursus 

anders, nl. 

18a. Wat deed u hier in uw vrije tijd het meeste? 

gezamenlijke spelletjes (kaarten, 	(I 	1 

biljarten, tafeltennis) 

lezen 	 I ) 	2 
t.v. kijken 	 ITi 	3  
opbed liggen/ slapen 	 t .1 	4 

praten met anderen 	 Ii 	5  
studeren 	 1.1 	6 

wandelen 	 .1 	7  
andere dingen, n1  	1 	8 

18b. Hebt u zich in de uren buiten de arbeid wel eens verveeld? 

19. Hier ziet u weer een aantal uitspraken. Wilt u aangeven in 

hoeverre u het ermee of oneens bent? 

1. Je wordt hier menselijk behandeld. 

helemaal 

mee eens 

zeer vaak 

vaak 

af en toe 

zelden 

nooit 

1 . ) 	) 

1 	2 

1/1 

3 	4 	5 

L .  

ui 	2  
I 	3  

) 	4 

l'1 	8 

1 	1 

I ) 	2 

Ii 3 

I 	4 

1 	5 

! -,1 	1 ) 	11 	
helemaal 

mee oneens 



2. lk heb bier regelmatig het gevoel alsof de tijd niet opschiet. 

helemaal 	Li (-) 	 helemaal 

mee eens 	1 	2 	3 	4 	5 	mee oneens 

3. Je weet Filer waar je aan toe bent. 

helemaal 	f T) 0 0 fl 0 	helemaal 

mee eens 	1 	2 	3 	4 	5 	mee oneens 

4. Je hebt hier voldoende vrijheid. 

helemaal 	0 0 0 0  0 helemaal 

mee eens 	1 	2 	3 	4 	5 	mee oneens 

5. Je moet bier zelf overal voor zorgen. 

helemaal 	 0 ri Cl helemaal 

mee eens 	1 	2 	3 	4 	5 	mee oneens 

6. Je hebt bier mogelljkheden genoeg on de dingen te doen wear 

Je zin in hebt. 

helemaal 	LI 0 0 Li 0 helemaal 

mee eens 	1 	2 	3 	4 	5 	mee oneens 

7. Je hebt bier het gevoel dat je je straftijd nuttig doorbrengt. 

helemaal 	LI 0 I:1 0 0 helemaal 

mee eens 	1 	2 	3 	4 	5 	mee oneens 

8. Je loopt bier snel de kens om je eenzaam te voelen. 

helemaal 	ri 11  ii flf 0 	helemaal 

mee eens 	1 	2 	3 	4 	5 	mee oneens 



.9. Het personeel staat hier altijd open voor ideeen van 

gedetineerden. 

helemaal 

mee eens 

10. Als je Wier je detentie doorbrengt kom je er beter uit dan 

je er in kwam. 

helemaal 

wee eens 

20. 1. De andere gedetineerden zijn behulpzaam. 

helemaal 

mee eens 

2. De andere gedetineerden scheppen erg op. 

helemaal 

wee eens 

helemaal 

wee eens 

helemaal 

wee eens 

/13 

LI CA 	Li Li 
1 	2 	3 	4 	5 

C.-.1 	17.) 
1 	2 	3 	4 	5 

U U L.1 El Li 
1 	2 	3 	4 	5 

Cl Cl 0 ij 1:1 
1 	2 	3 	4 	5 

3. Met de andere gedetineerden valt serieus te praten. 

(1 Cli Ii ii (1 
1 	2 	3 	4 	5 

4. De andere gedetineerden zijn onbetrouwbaar. 

I 1 	11 C 	(. 1 	f 
1 	2 	3 	4 	5 

helemaal 

wee oneens 

helemaal 

wee oneens 

helemaal 

wee oneens 

helemaal 

wee oneens 

helemaal 

wee oneens 

helemaal 

wee oneens 

5. Ik kan slecht met de andere gedetineerden opschieten. 

helemaal 	El ii 	 helemaal 

mee eens 	1 	2 	3 	4 	5 	,wee oneens 



helemaal 

mee eens 

helemaal 

mee eens 

helemaal 

mee eens 

17 ■7/ 

6. De andere gedetineerden zijn sympathiek. 

(1 111 II II F.:1 
1 	2 	3 	4 	5 

7. De andere gedetineerden denken alleen aan zichzelf. 

0 II 0 0 
2 	3 	4 	5 

0. De meeste gedetineerden zijn anders dan ik ben. 

o CI 0 o 17.1 
1 	2 	3 	4 	5 

helemaal 

mee oneens 

helemaal 

mee oneens 

helemaal 

mee oneens 



ja 

nee 

zeer belangrijk 

belangrijk 

onbelangrijk 

zeer onbelangrijk 

21b. Kunt u aangeven waarom? 

ja 

nee 

/I 5—  

21. Hebt u hier nog bezoek gehad? 

D 

t j 	2 

21a. Is het krijgen van bezoek voor u belangrijk of onbelangrijk? 

D 
2 

1.1 	3  

C - 3 	4 

22. Hoe vindt u de mogelijkheden tot kontakt met de buitenwereld 

hier? 

zeer goed 	 • 	1.1 	1 

goed 	 C . ) 	2 

gaat we 	 ij 3  

slecht 	 4 

zeer slecht 	 I I 	5  

23. U zit hier nu een week of langer en daardoor kunnen er bepaalde 

moeilijkheden buiten (familie, werk etc.) zijn ontstaan, die er 

niet geweest zouden zijn als u hier niet zou zitten. Is dat bij 

u het geval geweest. 

f I 	1 
[ 	2 

23a. Zo ja, kunt u vertellen welke problemen er ontstaan zijn? 



/11 

236. Wordt er vanuit de inrichting lets aan deze problemen gedaan? 

(Doorvragen: Hoe is dat in zijn werk gegaan) 

24. Hoe vindt u het eten bier? 

zeer goed 

goed 

gaat wel 

slecht 

zeer slecht 

25. Hoe vindt u de slaapgelegenheid bier? 

zeer goed 	 (:) 	1  

goed 	 (3 2  

gaat wel 	 3 

slecht 	 CI 	4 

zeer slecht 	 5 

25a. Hoe slaapt u bier in vergelijking met thuis? 

veel beter 

beter 

hetzelfde 

slechter 

veel slechter 

0 I 
(32 

o 3  
n 4 

El 5  

o 1  
Li 2  

ell 3 

CA 4 

ci 5 



26. Gebruikt u medicijnen? 

//2 

nee 	 1 .1 I 
ja, slaapmiddelen 	 CA 2  
ja, kalmeringsmiddelen 	 Li 	3  

ja, onthoudingsmiddelen 	 (A 4 

ja, andere,  	1. ..1 	8 

U hebt nu een groot aantal vragen beantwoord. Zijn er van uw kant 

nog opmerkingen over dingen waar niet naar gevraagd is? 

27. Er zijn hier in de inrichting diverse mogelijkheden om de detentie-

tijd te besteden: verschillende soorten arbeid en (misschien in de 

toekomst) een voorlichtingsprogramma. 

Hebt u zelf nog suggesties ow buiten deze mogelijkheden de 

detentie op een zinvolle en nuttige manier op te vullen? 
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