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WOORD VOORAF 

De penitentiaire inrichtingen in Nederland nemen behalve in aantal 
ook in organisatorische en regimaire complexiteit toe. Bovendien 
worden de verschillen tussen de inrichtingen groter. Om meer in-
zicht te verkrijgen in deze ontwikkelingen werd in 1982 besloten 
dat iedere penitentiaire inrichting een zogenaamd beleidsplan dient 
op de stellen. In een dergelijk plan dienen naast de (specifieke) 
doelstellingen en werkwijzen van de inrichtigen ook te worden aan-
gegeven welke ontwikkelingen door de inrichting worden nagestreefd 
en hoe die gestalte gegeven kunnen worden. 

Het huis van bewaring (hvb) te Rotterdam stelde als eerste peniten-
tiaire inrichting in Nederland een beleidsplan op. Een centraal 
element in dat plan was het invoeren van een stelsel van 'regiems-
differentiatie'. In concreto hield dit in dat elk van de vier vleu-
gels van dit hvb een apart regiem met een eigensoortig dagprogramma 
kreeg. 
Om de haalbaarheid te peilen van dit nieuwe stelsel werd 17645r de 
invoering een onderzoek uitgevoerd naar kenmerken en behoeften van 
de gedetineerden* . Betreffend onderzoek was een co-produktie van 
het Stafbureau Wetenschappelijke Adviezen van de Directie Gevange-
niswezen (SWA/DGW) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documenta-
tiecentrum (WODC). De aanbevelingen uit dat onderzoek hebben mede 
de basis gelegd voor de uiteindelijke vormgeving van het stelsel 
van regLemsdifferentiatie. 

In januari 1987 verzocht de directie van het hvb te Rotterdam aan 
de departementale Directie Gevangeniswezen om eén bijdrage te leve-
ren aan de evaluatie van de effecten van de invoering van het be-
leidsplan. Daarbij diende het niet alleen te gaan om de gevolgen 
die dit plan had gehad voor de gedetineerden, maar (ditmaal ook) 
voor het executieve personeel. Dit laatste zag de directie zelfs 
als centrale opgave, in de zin dat ze ernaar streefde - conform het 
beleidsplan - de werkomstandigheden voor het personeel zo veel als 
mogelijk te verbeteren. 
Het voorliggende rapport is het produkt van deze beleidsplanevalu-
atie. In tegenstelling tot het vorige rapport "Regiem in Ontwikke-
ling" uit 1985 wordt nu uitvoerig aandacht besteed aan de opvat-
tingen en meningen Van het .  executieve personeel, alsmede aan haar 
(formatie) positie. tevens worden de hoofdlijnen van het beleids-
plan beschreven. 
De uitvoering van dit onderzoek lag grotendeels bij het SWA/DGW. 
Mede daarvoor was tijdelijke ondersteuning verkregen van R.C.F. 
Nijhof, doctoraalstudent sociale psychologie aan de Katholieke Uni-
versiteit Nijmegen. De analyse- en het eindresultaat als zodanig 
zijn produkt van de gemeenschappelijke inspanningen van alle be-
trokkenen. 

drs. L.H. Erkelens, 
wnd. hoofd SWA/DGW 

*) Grapendaal, M, B. van der Linden en A. Rook, Regiem in Ontwikke-
ling, Staatsuitgeverij 's Gravenhage, 1985 
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Hoofdstuk 1: Inleiding:_ reden van het onderzoek 

Alvorens in te gaan op de onderzoeksopzet en het beleidsplan in het 

kort dient op deze plaats een aantal woorden gewijd te worden aan 

de redenen voor het uitvoeren van dit onderzoek. Zowel bij de direc-
tie van het huis van bewaring te Rotterdam als bij de Directie Ge-
vangeniswezen van het Ministerie van Justitie bestond de behoefte 
aan een evaluatie van het beleidsplan en de effecten daarvan op de 
wijze van leven en werken in de inrichting. Bij de invoering van het 
beleidsplan was destijds reeds overeengekomen dat een dergelijke 
evaluatie na verloop van tijd zou dienen plaats te vinden. 
De Directie Gevangeniswezen hechtte veel waarde aan een evaluatie 
van het beleidsplan, enerzijds vanwege de al eerder genoemde af-
spraak met de directie van de inrichting, anderzijds vanwege de 
voorbeeldwerking die deze evaluatie zou kunnen hebben voor andere 
penitentiaire inrichtingen. Van belang zou zijn te bezien of en in 
hoeverre het onderhavig onderzoek in de toekomst wellicht in een 
zelfde vorm zou kunnen plaatsvinden ter evaluatie van beleidsplannen 
van andere inrichtingen. 
Ook in de inrichting zelf was men reeds geruime tijd van plan de 
wijze van functioneren van de organisatie eens nader te bezien. In 
de 3 jaren dat het beleidsplan van kracht was werd door de directie 
van het huis van bewaring tegenover het personeel herhaaldelijk ver-
wezen naar de voorgenomen evaluatie. In het kader van de evaluatie 
zou de hele inrichting moeten worden "doorgelicht". Daarbij kan on-
der andere worden gedacht aan: de gebouwelijke situatie, de werkbe-
leving van het personeel, de detentiebeleving van de gedetineerden, 
de personeelsformatie en de topstructuur. 
Het belangrijkste element van het plan was de gedifferentieerde re-
giemsopzet. Kortweg hield dit voor dit huis van bewaring in dat de 
inrichting organisatorisch werd gesplitst in 4 delen, verdeeld over 
de 4 afzonderlijke vleugels. Elke vleugel voert een eigen regiem. 
Verder werkt op elke vleugel in beginsel een vast personeelsteam. Op 
deze wijze worden zowel de gedetineerden als het personeel de moge-
lijkheid geboden voor een bepaalde vleugel te kiezen. Deze opzet zou 
er volgens het beleidsplan toe moeten bijdragen dat de betrokkenheid 
bij en de verantwoordelijkheid van het personeel voor het werk wordt 
vergroot. Als gevolg hiervan zou men moeten kunnen komen tot een 
verbetering van het leef-/werkklimaat. Uiteindelijk is het de bedoe-
ling dat deze manier van werken bijdraagt aan de realisatie van de 
doelstellingen van het huis van bewaring. 1 ) Voor de gedetineerden 
zou de regiemsdifferentiatie er toe kunnen bijdragen dat zij een de-
tentie krijgen die zoveel als mogelijk bij hun behoeften aansluit. 

1) Voor een verdere beschrijving van de in het beleidsplan vermelde 
doelstellingen en uitgangspunten zie: Deel I, hoofdstuk 3 "Het be-
leidsplan in het kort", pagina 7. 
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In dit door het WODC en het stafbureau Wetenschappelijke Adviezen 
van de Directie Gevangeniswezen uitgevoerde onderzoek wordt beoogd 
de meningen van de bewaarders en de gedetineerden over de gang 
van zaken in de inrichting in beeld te brengen. Met name was het de 
bedoeling te bezien in hoeverre naar de mening van deze twee 
groepen het in het beleidsplan gestelde is gerealiseerd. Het 
onderliggend verslag geeft weer wat de bewaarders en de 
gedetineerden van het leef-/werkklimaat vinden, hetgeen niet per 
definitie met de feitelijke situatie hoeft overeen te komen. Het is 
de bedoeling dat dit rapport bij de evaluatie in de inrichting 
wordt gebruikt als aanknopingspunt bij de discussies in de te 
vormen werkgroepen. Het kan wellicht worden gebruikt om de 
knelpunten in het regiem van de inrichting te signaleren en om te 
bezien waar verbeteringen, naar de mening van personeel en 
gedetineerden, aangebracht zouden moeten worden. 
Voorts kan dit evaluatierapport dienstbaar zijn aan toekomstige 
evaluaties in andere penitentiaire inrichting. 

1: 
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Zoals reeds eerder werd vermeld richtte het onderzoek zich op 
de meningen van bewaarders en gedetineerden over de gang van 
zaken in de inrichting in het algemeen en over de 
regiemsdifferentiatie in het bijzonder. Het onderzoek viel 
derhalve in twee delen uiteen: enerzijds het onderzoek naar de 
meningen van de bewaarders, anderzijds het onderzoek naar de 
meningen van de gedetineerden. " 

2.2 OREet bewaardersonderzoek 

Het onderzoek naar de opvattingen van de bewaarders werd 
verricht in de vorm van een postenquete. Door het WODC en het 
Stafbureau Wetenschappelijke Adviezen werd in april van dit 
jaar een vragenlijst opgesteld. De vragenlijst omvatte een 
aantal vragen met gestructureerde antwoordcategorieën en een 
aantal zogenaamde "open" vragen. De vragen betroffen onder 
andere hun opvattingen over de regiemsopzet in het algemeen, de 
omgang met collega's, de omgang met gedetineerden, de 
begeleiding door teamleider en afdelingshoofd en hun houding 
ten opzichte van de directie. Eind april werd de deugdelijkheid 
van de vragenlijst beproefd in een vijftiental proefenquetes 
met bewaarders van de vier vleugels. Aan de hand van de 
uitkomsten van deze proefenquete en de door de bewaarders 
gemaakte opmerkingen werd de vragenlijst bijgesteld. Begin mei 
was de definitieve versie van de vragenlijst gereed. 
Vervolgens werd een brief gestuurd naar alle bewaarders, waarin 
zij werden geïnformeerd over het hoe en waarom van de enquete, 
en met de aankondiging dat aan hen een vragenlijst toegezonden 
zou worden. Tevens werd in deze brief vermeld dat de 
anonimiteit van de respondenten gewaarborgd werd. 
Enkele dagen daarna ontvingen 121 bewaarders een vragenlijst op 
hun thuisadres. Dit aantal omvatte alle ringbewaarders minus de 
bewaarders aan wie in het kader van de proefenquête een 
vragenlijst was voorgelegd. De laatsten kregen niet een tweede 
maal een vragenlijst, omdat de kans op een systematische verte-
kening duidelijk aanwezig was. Immers, zij zouden de tweede 
lijst dan invullen vanuit een positie waarin zij reeds 
voorkennis hadden omtrent de aard van de gestelde vragen. 
Begin juni ontvingen alle reeds eerder aangeschreven bewaarders 
een herinneringsbrief. In deze brief werd hen gevraagd de 
vragenlijst alsnog in te vullen indien zij dit nog niet gedaan 

k) 
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hadden. Dat alle bewaarders een herinneringsbrief ontvingen had 
te maken met het feit dat wij niet konden (en wilden) nagaan 
wie wel en wie niet reeds het formulier had ingevuld: de 
enquête was immers anoniem. De uiterste inienddatum was in 
verband met de, voor de verwerking van de gegevens benodigde 
tijd gesteld op 10 juli 1987. Uiteindelijk hebben 76 bewaarders 
het formulier ingevuld geetourneerd.1) 
Bij dè analyse van de gegevens werd aansluiting gezocht bij 
hetgeen tn... het beleidsplan over, doelstelling er uitgangspunten 
van het huig van bewaring werd vermeld. In het bijzonder is 
nagegaan wat de aspecten van• de regiemsdiffèrentiatie zijn 
geweest voor de werksituatie van het pérsoneel op de 
verschillende vleugels (zie hoofdstuk 3 van deel in). 

2.3 Opzet gedetineerdenonderzoek 

Ook bij het onderzoek naar de meningen van de gedetineerden werd 
gebruikt gemaakt van een vragenlijst met deels gestructureerde 
antwoordcategorieën en deels "open vragen. De oP izet van de vra-
genlijst en de aard van de gestelde vragen sloot laan bij de vra-
gen zoals die waren gesteld in een in 1984 in het huis van bewa-
ring verricht onderzoek. Dit onderzoek *, waarvan verslag wordt 
gedaan in het rapport "Regiem in ontwikkeling"-(Grapendaal M., 
B. v.d.. Linden en A. Rook, Staatsuitgeverij 1985),, werd toender-
tijd verricht ten behoeve van de regiemsontWl ikkeling in het 
huis Van bewaring. Het onderzoek betrof de samenstelling van 
de gedetineerdenbevolking en de behoeften, van de gedetineerden 
op het gebied van, hulpverlenings- en vormingsactiviteiten. Een 
aantal van de nu gestelde vragen kwam overeen met hetgeen in 
1984 . gevraagd werd. Daarnaast bood het huidige onderzoek de 
gelegenheid, om, een vergelijking te maken tussen lde beleving van 
het regiem toen (in een ongedifferentieerde inrichting) en nu 
(in een gedifferentieerde inrichting). Het bood de mogelijkheid 
om te kijken of de gedetineerden nu ..verhoudingsgewijs tevre-
dener over da gang van zaken zijn dan voor de invoering van 
het gedifferentiëerde model. 

1) Een toelichting bij de respons en een beschrijving van de 
respondenten wordt gegeven in deel II, hoofdstuk 1 van dit 
rapport. 2- 
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Evenals de personeelsenquête werd de deugdelijkheid van de gede-
tineerden-vragenlijst 	in een proefenquête onderzocht. Deze 
enquête vondt in mei plaats met gedetineerden van alle 4 vleu-
gels. Naar aanleiding van de door hen gemaakte opmerkingen wer-
den in de vragenlijst enige veranderingen aangebracht. Eind juni 
kon toen worden begonnen met het uitvoeren van de definitieve 	- 
enquête. 
Hiertoe werd allereerst een steekproef getrokken uit de bij de 
gedetineerdenadministratie aanwezige inschrijfkaarten. Doel was 
om 1 op de 3 gedetineerden van het huis van bewaring te inter-
viewen. Uiteindelijk werden 121 gedetineerden "at random" gese-
lecteerd)-) Het totaal der aanwezige gedetineerden betrof 328. 
Vervolgens kregen deze 121 gedetineerden de dag voor het invul-
len van de enquête een informatie-stencil uit handen van de 
onderzoekers. Indien gewenst werd ook nog mondeling informatie 
over het hoe en waarom van de enquête verstrekt. 

Het invullen van de vragenlijst vond plaats in groepjes van on-
geveer 5 gedetineerden in aanwezigheid van een van de onderzoe-
kers. Deze was aanwezig om eventuele vragen van de gedetineerden 
ter plekke meteen te kunnen beantwoorden. Zowel de vragenlijst 
als de aan de lijst aangehechte verklaring van vrijwillige deel-
name werden voorzien van een volgnummer. De namen van de deelne-
mende gedetineerden werden verder niet geregistreerd ten einde 
de anonimiteit te waarborgen. De gedetineerden in de steekproef 
die geen nederlands konden spreken werden apart door een van de 
onderzoekers geïnterviewd. Een maal werd gebruikt gemaakt van 
een tolk. 
Uiteindelijk hebben 100 gedetineerden met de enquête meegedaan. 
Bij de analyse van de gegevens verstrekt door de gedetineerden 
werd in grote lijnen dezelfde aanpak gevolgd als in het al eer-
der genoemde rapport "Regiem in ontwikkeling". (zie verder: deel 
III, hoofdstuk 1 van dit rapport). Nieuw in de analyse is de 
vergelijking die gemaakt wordt tussen de meningen van de gedeti-
neerden toen en nu, alsook een meting van de effecten van re-
giemsdifferentiatie. 

1) Bij het trekken van de steekproef werden twee categorieën ge-
detineerden bij voorbaat uitgesloten, te weten de zogenaamd 
"RC-aparten" en de op de B-vleugel verblijvende "gestoorde" 
gedetineerden. In zoverre was de selectie derhalve niet ge-
heel "at random". 
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Alvorens in te gaan op de resultaten van het onderzoek naar de'' 
meningen van de p.i.w.'ers en de gedetineerden, is het wense- 1  
lijk in het kort aan te geven welke de kernpunten zijn in het,",, 
beleidsplan ten aanzien van beide groepen. De reden hiervoor is 
dat het beleidsplan van het huis van bewaring te Rotterdam een 
centrale positie inneemt in de evaluatie van het functionerere 
van de inrichting. In het beleidsplan worden de doelstellingen:" 
en uitgangspunten, alsmede de ter realisering van de doelstel-
lingen te volgen strategieën weergegeven. Het geeft aan wat men 
wil bereiken, hoe men dit wil bereiken en in welk kader dit 
dient te geschieden. De vragen die zowel aan de p.i.w.'ers als 
aan de gedetineerden zijn voorgelegd werden mede onder invloed 
van van hetgeen in het beleidsplan wordt vermeld opgesteld. Aan 
de hand van de door hen verstrekte antwoorden zal in de volgen-
de hoofdstukken worden getracht aan te geven in hoeverre naar 
de mening van beide groepen de doelstellingen van het beleids-
plan zijn gerealiseerd. 

3.2. Doelstelling en uitgangspunten 

Allereerst wordt in het beleidsplan van het huis van bewaring 
Rotterdam aangegeven wat onder de doelstelling van een huis 
van bewaring in het algemeen dient te worden verstaan. 
Aangehaald wordt de opdracht aan de directie van een huis van 
bewaring, zoals die werd geformuleerd door de commissie 
"Doelstelling en funktie huis van bewaring" (Cie van Hattum, 
1977): 
I 	- Het garanderen van een veilige bewaring; 
II - Het garanderen (bevorderen) van een goede rechtgang; 
III - Het zo min mogelijk toebrengen van schade aan gedetineer-

den. 

Aan deze opdracht werden in de beleidsnota "Taak en toekomst" 
(1982 t.b.v. de Staten Generaal) de volgende doelstellingen 
toegevoegd: 
1 Humanisering van de detentie; 
2 Het voorkomen of althans beperken van de schadelijke gevolgen 
van de detentie; 

3 De voorbereiding van de terugkeer in de samenleving door het 
scheppen van mogelijkheden en kansen voor de gedetineerden om 
te werken aan de persoonlijke ontwikkeling en het oplossen 
van eventueel aanwezige psycho-sociale problemen. 

•i:1* 

1 , , .1 
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ad 1/2: In de concept-nota, inzake de ontwikkeling, van een 
regiemsactiviviteitenprogramma (RAP) wórdt aangegeven, 
dat bij het nastreven van deze doelstellingen een aan-
tal globale strategieën moet worden intwikkeld; Deze 

strategieën zijn: 
- bestrijding ledigheid en verveling; 
- vermindering,, van het antagonisme in de verhouding 
tussen personeel en gedetineerden; H 

- bevordering van de zelfstandigheid vel gedetineerden 
en personeel; 	 . . 

-aansluiting. zoeken bij, de. behoefte ván gedetineerden 
aan sociaal—contact; 

• 	 - aansluiting zoeken bij., de leefsituatie buiten de 
inrichting. 

ad 3: Dit punt vereist de medewerking van de gedetineerden. Daarom 
moet worden uitgegaan van zo groot mogelijke keuzevrijheid 
voor de gedetineerden. 

Alvorens verder in te gaan op de hierboven vermelde doelstellingen 
en de daaruit voortvloeiende uitgangspunten en strategieën, wordt 
eerst een schematisch overzicht geboden van deze punten. Daarna zal 
een toelichting volgen van de uitgangspunten en van enkele prakti-
sche gevolgen daarvan. 
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doelstellingen 
- veilige bewaring 

- goede rechtsgang 
- beperken detentieschade 

- humanisering detentie 
- voorbereiding op terug-
keer in samenleving 

uitgangspunten:  

zo groot mogelijke 	1 eigen verant- 
keuzevrijheid voor 	1 woordelijkheid/ 
personeel en gede- 	1 verantwoorde- 
tineerden 	 1 lijkheid t.o.v. 

1 anderen 

OPTIMALISERING 
LEEF-/WERKKLI-
MAAT 
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In het licht van het voorafgaande wordt in het beleidsplan een aan-
tal uitgangspunten geformuleerd. Uitgangspunten, op grond waarvan in 
het huis van bewaring te Rotterdam een beleid geyoerd zou moeten 
worden dat bijdraagt aan de verwezelijking van de doelstellingen. 
Deze uitgangspunten zijn: 
- zo groot mogelijke keuzevrijheid voor personeel en gedetineerden; 
- vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van personeel en 
gedetineerden; 

- vergroten van van de verantwoordelijkheid ten opzichte van anderen 
(personeel en medegedetineerden); 

- het streven naar optimalisering van het leefklimaat van de gedeti-
neerden en het werkklimaat van het personeel. 

De vier geformuleerde uitgangspunten hangen sterk samen en beïnvloe-
den elkaar. Indien men erin zou slagen het leef-/werkklimaat te op-
timaliseren dan zou men een organisatie hebben geschapen waarbinnen 
men de doelstellingen zijn verwezelijkt. Een inrichting die deze 4 
doelstellingen nastreeft kan ook voldoende tegenwicht bieden aan het 
dwangkarakter van de penitentiaire organisatie. De mate waarin bin-
nen de organisatie dwang wordt toegepast wordt mede bepaald door de 
wijze waarop vorm en inhoud gegeven kan worden aan '  het leef-/werk-
klimaat, of in het algemeen hoe mensen in de organisatie met elkaar 
omgaan en vanuit welk mensbeeld het funktioneren van het personeel 
wordt gevoed. 
Aldus kan worden geconcludeerd dat de optimalisering van het leef-
/werkklimaat het centrale uitgangspunt is in de wijze waarop men de 
doelstellingen van het huis van bewaring wil verwezelijken. In het 
beleidsplan worden vijf princines aangehaald aan de hand waarvan de 
optimalisering van het leef-/werkklimaat vorm en inhoud zou dienen 
te krijgen: 
1 het democratische principe. Dit principe houdt ten aanzien van de 

gedetineerden in dat zij voor een deel van het inrichtingsgebeuren 
zèlf verantwoordelijkheid gaan dragen. Dit sluit aan bij het eer-
der geformuleerde uitgangspunt van de rol van de eigen verantwoor-
delijkheid en de verantwoordelijkheid ten opzichte van anderen. 
Het zal tot gevolg hebben dat de gedetineerde op zijn gedrag aan-
spreek baar is, dat gedragsregulering mogelijk zal zijn en dat de 
leefbaarheid van de inrichting wordt vergroot. 
Voor het personeel brengt dit principe met zich mee dat teamsge-
wijs gewerkt zal worden, dat er teamoverleg zal plaatsvinden en 
dat men een eigen verantwoordelijkheid op bepaalde onderdelen zal 
krijgen. Hierdoor zal de betrokkenheid bij het werk worden ver-
groot evenals de zelfstandigheid in het funktioneren en voorts zal 
er een leerproces van rekening houden met de belangen van anderen 
op gang worden gebracht. 
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leid suitgangspunten voor et hvb RotterdaM. 

2 het nondirectieve principe. Dit principe houdt in dat zo min moge-
lijk van bovenaf wordt vastgelegd en bepaald hoe personeel en ge-
detineerden zich dienen te gedragen. Het principe zal slechts op 
bepaalde cruciale momenten verwezenlijkt kunnen worden. Immers, 
in de organisatie als dwangorganisatie liggen reeds vele directie- 
ven besloten. 
Met betrekking tot de begeleiding van gedetineerden zou dit kunnen " 1  
betekenen dat men sociale controle een rol kan laten spelen, bij 
voorbeeld op het terrein van gemaakte afspraken. Op deze manier 
zouden infantilisering en hospitalisering kunnen worden terugge-
drongen. 
Hetzelfde kan worden opgemerkt worden over de personeelsbegelei-
ding. Aan het psychisch welbevinden van het personeel kan op 
nondirectieve wijze aandacht besteed worden, Ook zou dit kunnen 
geschieden ten aanzien van de persoonlijke groeimogelijkheden van 
het personeels lid. Dit zou een verbeterd werkklimaat tot gevolg 
kunnen hebben: er wordt niet meer over hem beslist, maar met hem. 

3 het realiteitsprincipe. Dit principe houdt in dat de gedetineerden 
voldoende inzicht wordt gegeven in welke situatie zij zich bevin-
den en met welke beperkingen zij in die situatie logischerwijs te 
maken hebben. Op die wijze kunnen problemen beter worden gerelati-
veerd. 
Voor het personeel zou dit principe volgens het beleidsplan inhou-
den dat problemen besproken moeten kunnen worden met de leiding. 

4 het uniformiteitsprincipe. Kort gezegd komt dit principe er op 
neer dat gedetineerden met gelijke behoeften, bijeen geplaatst 
worden waardoor de herkenbaarheid van deeigen problematiek wordt 
vergroot en conflicten kunnen worden voorkomen. Dit draagt bij 
tot een verbetering van het leefklimaat in de inrichting- Voor het 
personeel houdt dit principe in dat de teams" zoveel mogelijk die- , 
nen te worden afgestemd op de mogelijkheden van de teamleden. Ge- 
tracht moet worden tot' een zo homogeen mogelijke samenstelling van 
de teams te komen. 

5 het prospectieve principe, d.w.z. de organisatie dient perspectie-
ven te bieden voor de toekomst. Gedetineerden dienen de mogelijk-
heid te krijgen om zichzelf te ontwikkelen, en eventueel aan de 
oplossing van psycho-sociale problemen te werken. Voor inrich-
tingspersoneel moet er een bepaald carrièreperspectief zijn, zelfs 
eventueel over de grenzen van het gevangeniswezen heen. 
Dit zou onder andere kunnen geschieden door het verlenen van stu-
diefaciliteiten; het bieden van opleidingen met tot buiten het ge-
vangeniswezen reikende mogelijkheden ,  en het in de indeling van de 
personele inzet perspectief bieden binnen de eigen organisatie 

' Deze vijf uitgangspunten zijn in 1983 in het beleidsplan opgeno-
men. Om aan een evalutie recht te doen is het daarom van belang 
juist op deze uitgangspunten te toetsen in een volgende paragraaf 
worden de Uitgangspunten verder uitgewerkt tot meer concrete be- 



1-1.1618.0W. 044.87/1 

- 15 - 

3.3 Uitwerking van de uitgangspunten 

1. Ten aanzien van het personeel  

a: De keuzevrijheid.  In het beleidsplan wordt allereerst gewezen .  
op de keuzemogelijkheid -om al dan niet binnen het gevangenis-
wezen':te werken. De werkgever zou deze keuze kunnen beïnvloeden 
door het verschaffen van èn een duidelijke rechtspositie, en met 
ondersteunen bij activiteiten die de kansen op Maatschappelijke 
vOoruitgang vergroten (bijv. studieactiviteiten) 
Binnen de organisatie zou dit in principe eraan Moeten-bijdragen 
dat de*juiste persoon op de juiste plaats komt te werken. De 
functie waarin men werkt zarzoveel mogelijk in. overeenstemming 
Moeten. zijn met de eigen wensen en mogelijkheden. Het kader 
dient derhalve voortdurend alert te zijn op de mate waarin. de 
mèdewerkets bevrediging in het werk vinden en op de mogelijkher. 
den die de organisatie biedt om beter op de behoeften van het 
personeel-in.-te spelen. 

b:.  De verantwoordelijkheid.  Iedereen dient aanspreekbaar te zijn 
op zijn eigen gedrag.. In het kader. van de"profeasionele.verant-
woordelijkheid dienen dan. ,  ook, duidelijke afspraken gemaakt, te 
worden ophetpunt van de'rol . die ieder personeelslid in de or-
ganisatie geacht wordt te vervullen. Daarnaast heeft een ieder 
verantwoOtdelijkheden, ten- opzicht anderen. ;Niet alleen; ten 
opzichte van'de-gedetineerden,,maar.00k_ten opzichte van coller 

Zeker in een sitdatie:van: toenemende specialisatie is het 
zaak om goede werkafspraken te maken en met elkaar rekening te 
houden, :ten einde conflicten en frustraties te voorkomen. Er, is 
daarom sprake van zowel -verantwoordelijkheid voor de gedetineer-
den'als ook .voól,  elkaar.. Ten gevoige . lian de- specialisatie van de 
functies ' . 1sYti'et naar de mening van'de:opstellers van. het be-
leidsplan voor-de mensen moeilijk om betrokkente:.blijven bij de 
organisatie' als* geheel-  eh .  Om verantwoordelijkheid te blijven 
voelen voorhet funktioneren van de anderen.. Het is immers moei-
lijk 'oui-  het ovetziChtover.de inrichtingssituatie te, behoudenL 
Om de effectiViteit-Vawdeorganisatie - zo groot ; Mogelijk te - la-
ten zijn zal' daarom aan een aantal voorwaarden voldaan moeten 

zijn ,  
Alleeerat=ial:iederpersoneelslid duidélijk:zicht:moeten -  hebben 
op decentrale:doelstellingen van het instituut . temeinde de be-
trokkehheid . bijhet- erkte kunnen_beheuden. -  . 
Ten 'tWeede - is-hét'nobdiakelijk-  dat de diverse disciplines vol-
doende . 'zicht hebben op elkaars werk Daarom lijkthet . zinvol te 

Streven .  naar kleine organisatie-eenheden. Daarnaast zullen goede 
afspraken omtrent methodes en procedures gemaakt en nageleefd 
dienen te worden " : - 
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'van de inrichting zou kunnen afwijken van hetgeen op dit 
punt in het ARAR staat Vermeld. 
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.  Personeelsbeleid 
De gekozen doelstellingen hebben ook ten aanzien: van het•perso 
neelSbeleid— gevolgen; - zij raken onder andere' het aanname- en 
ontslagbeleidl) en het beleid ten aanzien van begeleiding, be-v, 
oordéling, promotie en opleiding: .  
- aanname: te-stellen eisen: * minimaal 27 jaar 

* werkervaring 
* minimaal MAVO-niveau 

• 	 * goede sociale-vaardigheden 

beoordeling: minimaal een maal per 2 jaar beoordelingsgesprek."' 
Daarnaast gesprekken op bepaalde begeleidingsmomenten en in-
formele begeleidingsgesprekken. 
begeleiding: nieuw aangenomen personeel moet stage lopen. Men 
krijgt ter begeleiding een mentor toegewezen die samen met het 
personeelslid een stageplan opstelt. Na ongeveer een half jaar 
dient er een een begeleidingsgesprek plaats te vinden, 
gevolgd door een beoordeling op het moment dat de betrokkene 
een jaar in dienst is: 
promotie: intern: de organisatie moet op dit punt perspectie-

ven bieden. Dit is nodig in verband met mo-
tivatie en zelfontplooiing. Noodzakelijk in 
dit kader is een duidelijke functiebeschrij-
ving. Daarnaast zal meer de nadruk dienen te 
liggen op het geschiktheidscriterium dan op 
het anciénniteitscriterium. Bij voldoende 
verbreding en verdieping van de bewaarders-
functie ,  dient waardering van de functie op 
schaal- 6' tot de mogelijkheden te behoren. 

extern: in het kader hiervan dient de organisatie 
steun te verlenen aan onder andere studieac-
tiviteiten. Primair aan activiteiten die di-
rect gericht zijn op de• functie, secundair 
aan- activiteiten die niet direct gericht 
zijn op de-functie. 
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3.3.2 Ten aanzien van de gedetineerden 

Ten aanzien van de gedetineerden krijgen de in het beleidsplan ver-
melde uitgangspunten de volgende uitwerking: 
Zoals eerder in de paragraaf met betrekking tot de doelstellingen 
van het huis van bewaring werd opgemerkt, betrof een van de doel-
stellingen de voorbereiding van de terugkeer in de samenleving. Aan-
getekend werd dat op dit punt de medewerking van de zijde van de ge-
detineerde onontbeerlijk zal zijn. Hierover wordt in het beleidsplan 
gesteld dat moet worden uit gegaan van een zo groot mogelijke keuze-
vrijheid voor de gedetineerden. Tevens_ wordt de eigen verantwoorde-
lijkheid en de verantwoordelijkheid ten opzichte van anderen bena-
drukt. 
Door de manier van werken zal het inherent dwangmatige karakter van 
de organisatie zoveel mogelijk beperkt worden. Een en ander zal moe-
ten leiden tot een goed leefklimaat. 
Met betrekking tot de keuzemogelijkheden kan worden opgemerkt dat 
die afgestemd moeten worden op de behoeften van gedetineerden aan 
bezigheden, hun behoeften tot zelfontplooiing en het oplossen van 
psycho-sociale problematiek. 
Om aan deze uitgangspunten van het gedetineerdenbeleïd inhoud te ge-
ven moesten doelgroepen worden ontwikkeld om vast te stellen welke 
keuzemogelijkheden aan welke categorieën gedetineerden zouden kunnen 
worden geboden. Aan de hand van een aantal subjectieve en objectieve 
criteria, werd deze doelgroepen gemaakt en werd besloten tot het 
hanteren van een differentiatiemodel, met de volgende categorieënin-
deling: 
1 Een groep gedetineerden die door objectieve (gevaar voor orde en 
veiligheid in inrichting) en subjectieve kenmerken (gedetineerden 
kunnen of willen niet/nog niet op een aan hen binnen de organisa-
tie gedaan aanbod ingaan) in de aan hen toe te kennen keuzevrij-
heid zullen worden beperkt. 

2 Een groep gedetineerden met en behoefte aan hurpverleningsgerichte 
aanpak, vooral aansluitend op de doelstelling van voorbereiding op 
de te rugkeer in de maatschappij. Deze groep zou nader onderver-
deeld kunnen worden in een groep van gedetineerden met een behoef-
te aan zelfontplooiing en een groep van gedetineerden met de be-
hoefte om de psychosociale problemen op te lossen. 

Een uitwerking van dit onderscheid zal gestalte moeten krijgen door 
middel van een aantal daartoe aangewezen afdelingen en onder spe-
ciaal daartoe uitgewerkte regiems. Aan de hand van het bovenvermelde 
onderscheid is men tot de volgende indeling in doelgroepen gekomen: 
Doelgroep I:omvat de gedetineerden wier keuzemogelijkheden beperkt 
zijn. Dit zijn onder andere de nieuwkomers, de gemeenschapsonge-
schikten, de vluchtgevaarlijken, de RC-aparten, de kortgestraften 
(max. 1 maand), de met hechtenis gestraften en de gedetineerden die 
ter fine van uitlevering/uitzetting/faillissement/gijzeling zijn in-
gesloten. Daarnaast omvat ,deze doelgroep gedetineerden die in af-
wachting van plaatsing elders in di inrichting op deze afdeling ver-
blijven. 
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Deze groep zal op de B-vleugel gehuisvest worden. Observatie en rap- '- 
portage en verband met een verantwoorde interne en externe selectie 
van gedetineerden zijn de belangrijkste gereedschappen voor het 
funktioneren van het personeel op de afdeling. 

Doelgroep II:  omvat gedetineerden die de wens te kennen hebben 
gegeven naast het voor alle gedetineerden geplande halve dag-
deel arbeid een tweede dagdeel met arbeid of (individueel) on-

derwijs dan wel met niets doen (behalve sport en bezoek) door te 
brengen. Daarnaast omvat deze doelgroep gedetineerden die in af-
wachting van hun plaatsing elders in de inrichting op deze afde-
ling verblijven. Deze groep gedetineerden zal op de C-vleugel 
worden ondergebracht. 
De taak van het personeel op deze afdeling zal zijn het in de 
gaten houden van groepsdynamische processen die zich zullen ont-
wikkelen, het terugdringen van de rol van de informele leiders 
in deze processen en het aandacht besteden aan wijzigingen in de 
opstelling van gedetineerden tegenover hun plaatsing op de afde-
ling. 
Doelgroep III:  omvat gedetineerden die de wens te kennen hebben 
gegeven en in staat zijn tijdens de detentie aan de oplossing 
van hun psycho-sociale problematiek te werken. Uitdrukkelijk 
wordt bij dit punt in het beleidsplan opgemerkt dat het in casu 
géén gedetineerden betreft die crisisinterventie behoeven of die 
lijden aan een geestelijke stoornis. Deze gedetineerden horen 
naar de mening van de opstellers van het beleidsplan niet thuis 
in een huis van bewaring en dienen daar niet geplaatst te worden 
c.q. te blijven. 
De begeleiding van de tot doelgroep III behorende gedetineerden 
zal zowel individueel als collectief kunnen zijn en zal worden 
ondersteund door activiteiten van het S.P.W., van de A.R.V., het 
C.A.D., de R.I.A.G.G.'s, het gespecialiseerde maatschappelijk 
werk en de inrichtingspsycholoog/-psychiater. Deze doelgroep zal 
worden gehuisvest in de D-vleugel. 
Doelgroep IV:  omvat gedetineerden die de wens te kennen hebben 
gegeven en in staat zijn tijdens de detentie te werken aan acti-
viteiten die kunnen leiden tot zelfontplooiing c.q. tot vergro-
ting van de zelfontwikkelingsmogelijkheden, bijvoorbeeld door 
middel van educatieve voorzieningen. Deze doelgroep zal in de A-
vleugel worden ondergebracht. 

3.3.3 De  organisatievorm waarin men de doelstellingen wil verweze-
ken 

Als organisatievorm is het differentiatiemodel  gekozen. 
Dit model biedt de beste mogelijkheden om de ten aanzien van 
de gedetineerden en personeel gestelde doelstellingen en uit-
gangspunten na te streven. Immers: 
1) het model vergroot de effectiviteit van de inzet van perso-

nele en materiële middelen; 
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2) het model vergroot de zelfstandigheid van het personeel en 
de gedetineerden; 

3) het model biedt de mogelijkheid tot afstemming op de behoef-
ten en capaciteiten van zowel het personeél als de gedeti-
neerden, 

4) het model biedt de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een 
regiemsactiviteitenprogramma, 

5) het model maakt de invoering van de gestandaardiseerde in-
richtingsstructuur mogelijk. 
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DEEL II HET BEWAREND PERSONEEL 
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In dit deel van het rapport zullen de resultaten worden beschreven 
die voorvloeien uit het onder de bewaarders van het huis van bewaring 
te Rotterdam verrichtte meningenonderzoek. In dit onderzoek is de me- ". 
ning gepeild van de ringbewaarders over de taken en werkzaamheden, j, 
die hen in het beleidsplan worden toebedeeld, en over de algemene 
gang van zaken in de inrichting. 

Er is derhalve niet gekeken naar wat er in de afgelopen drie jaren is 
veranderd in de inrichting en hoe de inrichting nu feitelijk.functio-
neert, maar naar de ervaringen van het bewarend personeel met betrek-
king tot deze veranderingen en hun functioneren in de inrichting. Er 
is de bewaarders bijvoorbeeld niet gevraagd wat er zoal in het team-
overleg aan de orde komt, maar of zij het teamoverleg in de huidige 
vorm zinvol vinden. 

Volgens het beleidsplan hangen de verschillende uitgangspunten (keu-
ze vrijheid, verantwoordelijkheid en optimalisering van het werkkli-
maat) sterk samen. Twee aspecten die bij de verwezelijking van de 
uitgangspunten een grote rol spelen zijn de personeelsbegeleiding 
(door directie, afdelingshoofd en teamleider) en de regiemsdifferen-
tiatie. Het aspect van de personeelsbegeleiding speelt in zoverre een 
rol dat de in het beleidsplan aangegeven veranderingen in de taken 
en werkzaamheden van de bewaarders van essentieel belang zijn ter 
sturing en bijstelling van de werkzaamheden. De regiemsdifferentiatie 
is de vorm waarin het geheel is georganiseerd en is daarom mede van 
invloed-  op de wijze waarop en de mate waarin de doelstellingen van 
het huis van bewaring gerealiseerd kunnen worden. 

In hoofdstuk 1 zullen allereerst de algemen kenmerken van de onder-
zoeksgroep aan bod komen. Deze gegeven zullen -waar mogelijk vergele-
ken worden met landelijke gegevens en gegevens betreffende de Peni-
tentiaire Inrichting Over-Amstel. 
Deze vergelijking werd mogelipogemaakt door de informatie zoals die 
ons verschaft werd door het Centrum voor Personele Informatievoorzie-
ning van het Ministerie van Justitie (Interpers). In hoofdstuk 2 
wordt in de eerste twee paragrafen de meningen van de bewaarders be-
handeld met betrekking tot hun keuzevrijheid en de verantwoordelijk-
heid die zij hebben ten opzichte varr zichzelf en anderen. Daarna vol-
gen twee paragrafen over de resultaten van het onderzoek met betrek-
king tot de meningen van bewaarders over de begeleiding die zij krij-
gen en over de in het huis van bewaring doorgevoerde regiemsdiffe-
rentiatie. In de laatste, concluderende, paragraaf zal een beeld ge-
vormd worden, naar aanleiding van de eerste vier paragrafen, van de 
mening van de bewaarders over het werkklimaat. 
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Tevens zal in deze paragraaf bekeken worden in hoeverre in de ogen 
van de respondenten het werkklimaat geoptimaliseerd is. 

In hoofdstuk 3 zullen de diverse uitgangspunten van het inrichtings-
beleid ten aanzien van het personeel nog maal nader beschouwd worden. 
Tevens zal aandacht worden besteed aan de gevolgen van de regiemsdif-
ferentiatie voor de wijze van werken van het personeel. Met name zal 
bekeken worden of er relevante verschillen bestaan in werk beleving 
tussen de respondenten van de diverse vleugels. 

Hoofdstuk 4 tenslotte geeft een overzicht van enkele onderzoeksresul-
taten die niet in voorgaande hoofdstukken pasten, maar desondanks 
aanvullende informatie bevatten. Het gaat hierbij om de houding 
t.o.v. vrouwelijke collega's, agressief gedrag van gedetineerden en 
feitelijke tijdsbesteding van bewaarders. 
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Hoofdstuk 1. Beschri'v'n: van de resiondente 

In dit- hoofdstuk , zal-hetvolgende aan de orde komen: de respons 
op de bewaardersenquéte en een bespreking van, een aantal achter- ,:, 
grondvariabelen- zoals leeftijd, opleiding, diensttijd. Teveng' 
wordt; waar mogelijk, een vergelijking gemaakt met gegevens-af-' 
komstig .van INTERPERS, het geautomatiseerde gegevensbestand van 
de ministériële afdeling personeelszaken.. Waar nodig zullen de 
gegevens getoetst worden .aan in het beleidsplan weergegeven uit- 

• • gangspunten. 

Aan 121 bewaarders werd een vragenlijst toegezonden: Dir aantal 
omvat alle ringbewaarders minus de bewaarders aan wie in het ka-
der van de proefenquête ,  een vragenlijst was voorgelegd. 
Op la juli had het Stafbureau 76 ingevulde vragenlijsten ontvan-
gen. Dit levert een responspercentage'op van ,  circa 62%J Bij deze 

• onderzoeksvorm is' een responspercentage van-62 "% bevredigend te 
• noemen. Toch, was het naar onze mening aan de lage kant. Vooraf 
werd ons medegedeeld dat de bewaarders zeer positièf stonden ten 
opzichte van het tShouden onderzoek. Aan. het toch enigszins te-
leurstellende resultaat is een aantal factoren - debet. 
Als-belangrijkste factor dient het feit te worden vermeld dat de 
bewaarders' als het ware "overvallen" werden door de enquête. 
Weliswaar was' reeds langer in de inrichting bekend dat er een 
evaluatie van het beleidsplan zou plaats vinden, maar op welke 
wijze' en het- precieze tijdstip was bij de bewaarders niet be-
kend. In voorbesprekingen met de stuurgroep die de evaluatie zou 
gaan begeleiden was afgesproken dat de directie van het huis van 
bewaring er voor zou zorgdragen dat het personeel adequaat geïn-
formeerd ,zou worden. Helaas was dit nog niet gebeurd op het mo-

ment dat het stafbureau begon met de uitvoering van het onder-
zoek: De inleidende, brief die voorafgaande aan de vragenlijst 
door hetstafbureau aan de bewaarders werd toegezonden kwam voor 

, de meeste van hen dan ook zeer" onverwacht Het gebrek aan infor-
'matieen,de onbekendheid met het doel: en' de opzet vamhet onder- 

- 'zoek.' heeft, naar later'uit gesprekken met bewaarders.bleek, ve-
len doen besluiten de vragenlijst: niet in te vullem 

k) 

g.) 



vleugel: 
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A-vleugel.; 	21 
B-vleugel 	24 
C-vleugel 	20 
D-vleugel_ . 9. 
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Later door zowel de directie als door het stafbureau ondernomen 
pogingen om dit verzuim op te heffen sorteerden slechts gering 
effect. Het besluit kon er niet meer• door worden 
teruggedraaid. Een tweede factor die bijdroeg aan de lage 
respons werd gevormd door de bij de bewaarders levende twijfel 
aan de anonimiteit van het onderzoek. Uitvoerige uitleg tijdens 
de teamvergaderingen op dit punt en de verzekering dat de door 
hun verstrekte gegevens geanonimiseerd zouden worden kon 
toch niet voorkomen dat sommigen nog steeds 'een zeker 
wantrouwen. bleven voelen. 1) Ondanks het feit dat het 
responspercentage "slechts" 62% bedroeg, menen wij dat er op 
grond van de verstrekte antwoorden een verantwoord beeld van de 
meningen, van de bewaarders gevormd kan worden. Door ver-
gelijking, van, enkele kenmerken van de responsgroep met de ken-
merken van 'de totale groep bewaarders werkzaam in het hvb 
Rotterdam, kan gesproken worden van een in een aantal opzichten 
representatieve groep bewaarders. Het binnengekomen materiaal 
bood naar onze mening voldoende aanknopingspunten om tot een 
analyse van de werkomstandigheden van de bewaarders te kunnen 
komen. 

TABEL 1: VERDELING VAN DE. RESPONDENTEN OVER DE VIER VLEUGELS  

onderzoeksgroep 
N 	% 

27,6 
31,6 
26,3 
11,8 

anders 	1 	1 1,3 
onbekend 	1 	1 1,3 

totaal 	1 76 	1100 

groep van 	responspercentage per 
aangeschreven vleugel van de bewaar- 
bewaarders: 	ders dle reageerden:  

38 
33 
29 - 
21 

74 

55 % 
73 % 
69 % 
43 % 

1) Afgezien van het feit dat dit wantrouwen sommigen ertoe heeft ge-
bracht de vragenlijst in het geheel niet in te vullen, heeft een 
aantal respondenten om deze reden bepaalde vragen niet ingevuld. 
Het betrof hier vragen met betrekking tot leeftijd, afdeling, op-
leiding, dienstijd en salarisschaal. 

_ 



1 
1 

1 

1 

k) 
In tabel 1 komt de rubriek "anders" voor. Het betrof een respondent 'D 
die werkzaam was in het reserveteam en die zichzelf derhalve niet 

„h. werkzaam achtte op een bepaalde vleugel. 
In de laatste twee kolommen van tabel 1 wordt aangegeven hoe de 
respons per vleugel was: hoeveel procent van de op een vleugel k; 
werkzame bewaarders heeft met de enquête meegedaan? Zoals uit 
de tabel valt af te leiden was de respons op de D-vleugel 
het geringst. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat 
het afdelingshoofd van de D-vleugel, naar aanleiding van vragen van 
het personeel op deze afdeling over het hoe en waarom van, de 
enquête, de bewaarders adviseerde de enquête niet in te 
vullen totdat-  duidelijk zou zijn wat nu precies de bedoeling van 
de enquête was. Toen de informatie op een later tijdstip alsnog .- 
werd verstrekt, bleek dit voor de bewaarders evenwel geen • 
aanleiding om, alsnog de vragenlijst in te. vullen, ondanks het 
verzoek daartoe van het afdelingshoofd. 

1.3 Leeftijd 

De verdeling :  naar leeftijd . wordt weergegeven in tabel 2. Hierbij 
wordt een drietal vergelijkingen gemaakt: 
A Met bet totaal. aantal piw-ers in dienst van het hvb Rotterdam; 
B, fl 	ft 	 II 	 n 	n 	n 	 " de "Penitentiaire 

• inrichtingen Over-Amstel"; 
C Met het totaal aantal piw-ers in dienst van alle penitentiare 

inrichtingen in heel Nederland,. 
Gekozen is voor een vergelijking met gelijksoortige grote huizen 
van bewaring als in Amsterdam en een vergelijking met het landelijk 
totaalcijfer van alle piw-ers in dienst van het gevangeniswezen. 

TABEL 2: verdeling naar leeftijd 
11(N-168) 

leeftijds- 	londerzoeks-londerzoeks-1 totaal 
categorie 	!groep ROT- !groep ROT- !ROTTER- 

!TERM!! 	ITERDAM 	IDAM 
I 	N 	I 	_Is 

tot. 30 jaar 

30 - 35 jaar. 

35 - 40 jaar 

.. 40 - 45 jaar .  

45 - 50 jaar 

50 - ouder 

onbekend  
totaal 

H.1618.GW.044.87/1 

22 

17 

3 

15 

12 

5 

2 
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29 

22,4 • 

3,9 

19,8 

15,8 

6,5 • 

	 2.6 

26,2 

24,4 

11,3 

14,9 

11,3 

11,9 

(N-414) 
totaal 
AMSTER-
DAM • 
• It  

(N-3113) 
totaal 
LANDE- 
LIJK 

40,3 I. 	29,9 

I 
22,2 1 	22,1 

• I 
16,2 I ' .14,7 

10,4- I 	15,1 

7,5 

3,4 

76 	1 	100 --' 	11 100 	1 	100 	1 	100 

10,4 

7,6 
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Wanneer de gegevens uit tabel 2 in een grafiek worden weergegeven. 
ontstaat het. volgende beeld: 

ONDERZOERSCROEP 
HVB-ROTTERDAM 

L: 
VEBCELIJEING UAN LEEFTIJDSOPBOUW 

illia31~3~~1~111~11~11~~~1~Wita 

TOTAAL. 'OB- 
ROTT ERDAM 

TOTAAL PI 
OUERAMSTEL 

TOTAiAL: 
LANpELIJR 

GRAFIEK 1 

Zoals blijkt uit een vergelijking van de 4 groepen bewaarders is de 
leeftijdsgroep 35 tot en met 39 jaar onderverte genwoordigd in de 
onderzoeksgroep. Anderzijds zijn er relatief weer meer bewaarders 
uit de leeftijdscategorieën '40 tot en met 44 jaar' en '45 tot en 
met 49 jaar'. Globaal gesproken is er dus - geen sprake van een 
eenzijdige vertekening in de leeftijdsopbouw van de onderzochte 
groep bewaarders. 
Voorts kan uit de grafiek worden afgeleid dat de Rotterdamse groep 
bewaarders over het algemeen wat ouder is dan het landelijk 
totaalcijfer of de bewaarders uit Over-Amstel. Deze laatste groepen 
vertonen een zeer duidelijk aflopende lijn in de leeftijdsopbouw. 
Met name in Over-Amstel zijn de oudere bewaarders boven 40 jaar 
ondervertegenwoordigd. In het huis van bewaring in Rotterdam is 
eerder sprake van een oververtegenwoordiging 4ran de oudere be-
waarders. 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten uit de onderzoeks-
groep bedroeg 36,6 jaar. Er bestond een klein verschil in gemiddelde 
leeftijd tussen de mannelijke en de vrouwlijke respondenten: de ge-
middelde leeftijd bij de vrouwen was 40,3 jaar, die bij de mannen 
36 jaar (dit verschil was overigens niet significant). 

m, tot 30 jaar L 

C3 30-, 35 jaar. li 

O 35-40 jaar 

1 a 40-45 jaar 

O 45-50 jaap 
1 

• 50 jaar 
0f otgaer 

1. 



Ionderzoeks-1 ' (N—I68) .' 	(N-414) 	I 	(4-3113) 
groep- 	_totaal 	totaal 	I- 	totaal 

GESLACHT 	ROTTERDAM 	ROTTERDAM - 	AMSTERDAM ILANDELIJK 
% 	 % 	 • % 	 %  

vrouwen 	14-,7 	14,3 	15,5 	13,8 

mannen 	t 	85,3 	85.7 	t 	84.5 	86-.2 

1 

1 

Dit gegeven sluit goed aan bij de 
tot het aannamebeleid gestelde eis 
oud dient te zijn. 
Bijna driekwart van de vrouwelijke 
de 50 jaar oud (72,8%), terwijl de 
merendeel tussen de 25 en de 35 jaar oud was (56,3%). 
Een opvallend beeld gaf het overzicht te 
leeftijd per vleugel: 

TABEL 3: de gemiddelde leeftijd onderverdeeld naar de 4 vleugels  

Vleugel 

A-vleugel 
B-vleugel 
C-vleugel 
D-vleugel 
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gemiddelde leeftijd 

38 
34,2 
34,9 
45,5 

in het beleidsplan met betrekking,:_, 
dat de p.i.w.-er minimaal 27 jaar, 

1.4 Verdeling mannen/vrouwen 

respondenten was tussen de 40 en 
mannelijke respondenten voor het 

zien van de gemidde1de. ,1 

gemiddelde leeftijd 
van de onderzoeksgroep: 
36,6 jaar 

Dit overzicht geeft duidelijk weer dat het verschil in gemiddelde 
leeftijd tussen de bewaarders van de D-vleugel enerzijds en de be-
waarders van de overige vleugels anderzijds aanzienlijk is. 1 ) Dit 
wordt mede verklaard door de in vergelijking met de andere vleugels 
langere diensttijd bij het huis van bewaring van de op de D-vleugel 
werkzame respondenten; (zie tabel 5) 

Van alle respondenten behoorde 85,3% tot hetmannelijke geslacht en 
14-,7% tot het vrouwlijke. Ook de verdeling naar geslacht over de 
verschillende vleugels gaf ongeveer ditzelfde beeld te zien. Alleen 
van.de  respondenten van de C-Vleugel was 20% van het vrouwelijke ge-
slacht. 

TABEL 4: De verdeling naar geslacht vergeleken 

1) Het verschil in gemiddelde leeftijd ten opzichte van de overige 
vleugels was significan op het 1% niveau. 



vleugel 

A-vleugel 
3-vleugel 
C-vleugel 
D-vleugel 
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5,5 
3,8 
3,4 
7,1 
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Geconstateerd kan worden dat de verdeling tussen mannen en vrouwen 
onder de bewaarders in alle groepen ongeveer gelijk is. 

1.5 Diensttijd bij het gevangeniswezen:_ diensttijd bij hvb Rotterdam 

De diensttijd bij het gevangeniswezen in het algemeen en de dienst-
tijd bij het huis van bewaring te Rotterdam bleken vrijwel hetzelfde 
beeld te geven. Zowel de diensttijd in het algemeen als de dienst-
tijd in het hvb Rotterdam varieerde van 1 tot 20 jaar. De gemiddelde 
diensttijd was in beide gevallen 4,5 jaar. De gemiddelde diensttijd 
(in beide opzichten) per vleugel gaf het volgende beeld te zien: 

TABEL 5. Gemiddelde diensttijd bezien per vleugel 

diensttijd bij 
gevangeniswezen 

diensttijd bij 
hvb Rotterdam 

5,1 
3,8 
3,2 .  
7,1 

Geconcludeerd kan worden dat de respondenten van de D-vleugel 
gemiddeld veruit het langst in dienst van het huis van bewaring 
zijn. 1 ) Opvallend is dat de gemiddelde diensttijd bij het huis van 
bewaring vrijwel gelijk is aan de diensttijd bij het gevangeniswezen 
in het algemeen (4,4 jaren (HVB) tegen 4,6 jaren (gevangeniswe-
zen). Van de respondenten was 64% (N.48) 1 tot 3 jaar bij het huis 
van bewaring in dienst. Zij hebben bij het invullen van de vra-
genlijsten over de huidige situatie derhalve geen kennis gehad van 
de gang van zaken van vddr de invoering van-het beleidsplan. De 
vraag naar hoe lang men reeds op de huidige vleugel werkt leverde 
geen grote verschillen op per vleugel. De gemiddelde tijd dat men 
op de huidige vleugel werkt was voor de A-, de B- en de D-vleu-
gel ongeveer 25 maanden. Voor de C-vleugel was dit iets lager, name-
lijk 21 maanden. 
Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat de mannelijke respondenten 
gemiddeld aanzienlijk langer in dienst zijn van het huis van 

1) Het verschil in diensttijd zowel bij het gevangeniswezen in het 
algemeen als bij het huis van bewaring tussen de vleugels was 
significant op 3% niveau. 



onderzoeks- 	(N-168) 	(N-414) 	(N-3113) 

DIENSTTIJD: 	groep 	 totaal 	totaal 	totaal 
ROTTERDAM 	ROTTERDAM 	AMSTERDAM 	LANDELIJK 

minder dan 1 jaar 	= 	, 	0,6 	 8,5 	8,9 

1 	- 	4 jaar. 	 67,6, 	52;4 	39,4 	27,1 

5 	- 	9 jaar 	 19,0 	28,6 	45,9 	34,0 

10 	- 	L4 jaar 	 12,5 	13,7 	 5,8 	•20,1 

15 	- 	'L9 jaar 	 - 	 4,2 	 0,5 	6,8 

20.- 	:?.4 jaar 	 •' 	1,4 	 1,2 	 1 	2,2 

25 jaar of meer 	 0,7 
, 

1 

1 

1 ._. 
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bewaring' 	de vrouwelijke respondenten; mannen 4,8. jaar, vrouwen.- 
1,8 j aar . 1 ) 
De totale diensttijd bij het gevangeniswezen levert de volgende 
jel ijkingking op : 

TABEL 6: Een vergelijking, van de diensttijd bij het gevangeniswezen. 

• 1.6 fbleiding binnen/buiten het gevangeniswezen 

De antwoord.en op de vraag naar de vooropleiding leverden het volgen-
de beeld op: 
- 61,1%•van de respondenten heeft een middelbare opleiding gevolgd 

(N-46). Hieronder dient te worden verstaan Mavo, Havo, M.B0, MTS, 
etc 

- 24% heeft een LTS, lhno, leao of lbo gevolgd (N-18); 
- 9,3% heeft een, hbo-opleiding of hoger gevolgd (N-7); 	, 
- 5,39, heeft een andere opleiding gevolgd (N-4). ,  

• 

. ..... , 

.-...; 
- 

, 

-.-.1 
Opvallend hierbij, was., dat de vrouwlijke respondenten significant ho- , 

..-4.... 	 .. 	ger,-  geschoold waren dan de mannen. Zij hadden relatief ,  vaker HBO of 

,...r 

	

',..tI 

	

	 , MBO gevolgd, dan de mannen 2)  Bovengenoemderesultaten sluiten goed ..i.  
.,- , 

t 	 aan bij het in het beleidsplan vermelde streven naar het aannemen 
van , personeel dat, tenminste, een Mavo-opleiding of een ,  vergelijkbare 
opleiding heeft gevolgd.' ' 	> 	, 	- 	̀ , 

I 

,. 

	

	,1
_ 	 , 	 ..  

, 	. 1),> Heti, verschil' in- diensttijd in het huis van bewaring was signifi- 
cant 

,,,..ce , i 
i 

2) Het verschil tussen mannen en vrouwen op het punt-, van vooroplei- 

> :1 
ding.was significant op,1% niveau. 	 , • 

......, 
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Op het moment van de enquête waren 26 respondenten bêzig met een op-
leiding binnen het gevangeniswezen (34,7%). Van hen: 

- waren 7 personen bezig met de basisopleiding; 
- waren 4 personen bezig met de B-opleiding; 
- waren 5 personen bezig met de C-opleiding; 
- waren 10 personen bezig met de VO-I. 

Met betrekking tot de binnen het gevangeniswezen voltooide oplei-
ding(en) kwam het volgende beeld naar voren: 
- 91% van de respondenten heeft de basisopleiding voltooid (N-68); 
- 32% van de respondenten heeft de B-opleiding voltooid (N-24); 
- 12% van de respondenten heeft de C-opleiding voltooid (N-9); 
- 5% van de respondenten heeft de VO-I voltooid (N=4); 1 ) 
- 1,3% van de respondenten heeft de VO-II voltooid (iN=1). 2 ) 

1.7 Salarisschaal 

De verdeling van de respondenten naar loonschaal volgens de B.B.R.A. 
laat het volgende beeld zien:. 

TABEL 7: Een vergelijking naar de salarisschaal  
(N-74) 

onderzoeks- 	(N-168) 	(N-414) 
groep 	totaal 	totaal 

SALARISSCHAAL: 	ROTTERDAM 	ROTTERDAM AMSTERDAM 

schaal 4 

schaal 5 

schaal 6 

- 30 - 

67,6 

21,6 

10,8 

53,0 

27,4 

19,6 

56,9 

36,3 

6,8 

Hoewel de leeftijdsopbouw bij de bewaarders van het huis van bewa- 
1 ring in Rotterdam bepaald niet 'jong' te noemen is, blijkt dat er in 

het totale huis van bewaring toch 53 % van de bewaarders in schaal 4 
zit. Dit is opmerkelijk te noemen. De bewaarders uit Amsterdam zit-
ten vooral in de jongere leeftijdsgroepen toch zijn er in Amsterdam 
relatief meer bewaarders in schaal 5 geplaatst dan in Rotterdam. Dat 
Rotterdam 'hoog scoort' in de salarisschaal 6 wordt waarschijnlijk 
verklaard uit het feit dat er in Rotterdam relatief veel oudere be-
waarders zijn aangesteld. 'Ouder' zowel in leeftijd als in dienst-
tijd. 

1)2) Gezien het feit dat zowel de VO-I (het tweede 
opleiding moet nóg Van start gaan) als de VO-II 
begint pas, in het voorjaar van 1988) nog niet 

(N-3113) 
totaal 

LANDELIJK 

41,3 

42,6 

16,1 

gedeelte van de 
(deze opleiding 
voltooid kunnen 

zijn, kan 'men veronderstellen dat debetreffende respondenten 
deze vraag niet geheel correct hebben begrepen én/of ingevuld. 



. 	 - onderzoeks- 	(Ni-88);. 	' (Ni-198) 	- (N..1121) 
LENGTE DIENST- 	groep - 	totaal 	• 	totaaY 	totaal 
VERIWOID.: 	- ROTTERDAM' 	ROTTERDAM 	AMSTERDAM 	LANDELIJK 

%  
4-jaar of minder,, 	 1 

1 
-schaa1,4 	 ,98 	 97;8*'. 	97,0.',. 	95'.;I_ 
Schaal- 	 2- ,2 . 	2,4:-' 	4;5 ' 
schaal'6 	 -:. 	.- 0,6: 	0. ,4- 

totaal 	, 	100 	. 	100- 	100 	100- 

i i, 
II ....:._ r.m. 

4 

T. 

li
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„,. 11., 
1 
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.t _....;» 
W.nt 
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1.7.1 onderverdeling naar vleugel:  

De indeling naar salarisschaal per vleugel bezien gaf aan dat 50% 
van de respondenten van de D-vleugel in schaal 6 zaten, terwijl dit,, 
bij de andere vleugels slechts tussen de 4 en de 9 procent was. De , „) 
respondenten van de A-, de B- en de C-vleugel zaten voornamelijk in ' 
schaal 4. 1 ) 

1.7.2 onderverdeling naar geslacht:  

Indien men de indeling in loonschaal in verband brengt met de inde- 
ling naar geslacht dan blijkt dat ruim 90% van de vrouwen in schaal 
4 zit, terwijl dit bij de mannelijke respondenten zo'n 63,4% is. 2 ) 
In de totale groep bewaarders uit Rotterdam is 49 % . ' van de mannen 
ingeschaald: in schaal 4, van de vrouwen is dat 79 %. In Over-Amstel 
is de verdeling tussen mannen en vrouwen in schaal 4 respectievelijk 
55% en 66 %. Hier bevinden de vrouwen zich op een meer gelijkwaardi-
ge positie aan de man. Waarschijnlijk wordt dit verklaard door een 
lange .,: gemiddeld dienstverband. Het landelijke beeld,  tenslotte laat 
zien dat 36 % van de mannen die geregistreerd staan als piw'er in 
schaal 4 zitten, bij de vrouwen is dat 73 %. Ook hier zal deze ver-
deling over de schalen vooral verklaard worden uit de lengte van het 
dienstverband bij het gevangeniswezen. De onderverdeling naar 
dienstjaren wordt in het volgende kopje behandeld. 

1.7.3.onderverdeling naar dienstjaren:  

TABEL 8A,: Eén vergelijking» naar salarisschaal' :dj een' dienstverband 
. 	van. 4, jaar ofminder:. 

(N.-50) 

1) Het verschil in salarisschaal tussen de vleugels was 'significant' 
op 1% niveau. 	 • 

2) Het Verschil tussen Mannen en vrouwen op dit Punt waa overigens 
niet Significant (significantie - 0.18). - 	• 	H 	- 

kj 



LENGTE DIENST- 	
onderzoeks- 	(N-48) 	(N-190) 	I 	(N-1058)[ 
groep 	totaal 	• totaal 	totaal 	I 

VERBAND 	 ROTTERDAM 	ROTTERDAM 	AMSTERDAM 	LANDELIJK 

5 t/m 9 jaar 

schaal 4 	 - 	 4,2 	21,6 	18,1 
schaal . 5 	 76,9 	70,8 	70 	75,7 
schaal 6 	 23,1 	25 	 8,4 	6,2 

totaal 	i 	100 	100 	100 	' 	100 	I 
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Bij deze tabel kan worden opgemerkt dat de p.i.w.'ers die 4 jaar of 
minder werkzaam zijn bij het gevangeniswezen voor het overgrote deel 
ingeschaald zijn in schaal 4. Dit is niet verwonderlijk daar formeel 
pas na 4 jaar dienstverband bevordering naar schaal 5 mogelijk is. 
Dat daar enkele uitzonderingen op zijn, is wellicht te verklaren uit 
een bepaalde vooropleiding die men had alvorens in dienst te treden 
bij het gevangeniswezen. 

TABEL 83: Een vergelijking naar salarisschaal bij een dienstverband 
van 5 jaar tot en met 9 jaar  

Bij een vergelijking van de cijfers uit deze. tabel blijkt dat de 
groep bewaarders met een dienstverband van 5 tot en met 9 jaar maar 
in Rotterdam voor 95,8 % in schaal 5 of in schaal 6 zitten: De door-
stroming bij deze groep kan dan ook. goed genoemd worden; bijna iede-
re bewaarder wordt inderdaad na 4 jaar dienstverband bevorderd naar 
schaal 5 of zelfs naar schaal 6. In Rotterdam zijn ,er namelijk ook 
relatief veel bewaarders die reeds bij een dienstverband van 5 - 9 

— 
jaar in schaal 6 belanden (25 %). 
Voor de andere inrichtingen zijn deze cijfers niet zo rooskleurig. 
In Amsterdam- stromen na 4 jaar dienstverband 78,4 % van de bewaar-
ders doOr naar de schalen 5 of 6, landelijk licht 'dit iets hoger, 
namelijk 81,9 %. 
Het huis van bewaring'te Rotterdam kan daarom een inrichting worden 
genoemd waarin de piw-ers al snel bevorderd worden naar schaal 5, 
sneller dan in andere delen van het land. 
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TABEL 8C: Een vergelijking naar salarisschaal bij een dienstverband 

10 jaar of meer 

schaal. 5, 
schaal 6 

van 10 jaar of meer  

. 	 (N-11) 

	

, 	 . 	.. 
' 	Ionderzoeks 7  'I (N-32) 	I. (N=26) , 

. LENGTFLDIENe. 	!grog; " 	1 totaal 	! totaal.' 

	

-. VERBAND 	'. !ROTTERDAM , !ROTTERDAM !AMSTERDAM, 

totaal 	1 	100 

Opvallend in deze tabel is dat er zowel in Amsterdam als landelijk 
relatief veel piw-ers na 10 jaar dienstverband zijn doorgestroomd 
naar schaal 6. Het betreft ongeveer de helft van het aantal piw-ers 
dat een dienstverband heeft van 10 jaar of meer. In Rotterdam daarr 
entegen is slechts 1 op de 4 piw-ers na 10 jaar dienstverband door- ,  
gestroomd naar schaal 6, beduidend minder, dan in Amsterdam of elders 
in het land. 
Bevordering naar schaal 6 is mogelijk als er in de personeelsforma-
tie van de inrichting een plaats vacant is op dat niveau. Het merk-
waardige geval doet zich echter voor dat er in het huisvan bewaring 
in. Rotterdam in totaal 75 formatieplaatsen in schaal 6 zijn.terwij1 
er volgens gegevens van Interpers (mei 1987) slechts 27 van de 75 
beschikbare formatieplaatsen daadwerkelijk worden bezet 1). Voor een 
nadere toelichting op "formatie een bezetting in het ,  hvb Rotterdam 
wordt verwezen naar bijlage 1. 

. 	 .. 
• 

, 
I 	 • , 

■ . 	 • • • . 	 , • - , 
. 	 ' 	 .. 	 .. 	 • 
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9,1 	3,1 	7,6 	1,5 

	

45,5 	71,9 	46,2 	49,1 

	

45,5 	25 	46,2 	49,4 

100 	100 	- 100 

• 

,(Nt-934) E 
totaal. I 

LANDELIJK! 

kj 

1) Aangetekend Moet hierbij worden dat er in Rotterdam een afwijken-. 	. 
, de inhoud wordt gegeven aan de schaal 6 functie. In het loopbaan- . 	 • 	. 

' 	plan voor piw-ers in het hvb Rotterdam wordt gesproken van de 
"breed-inzetbare piw- er" , 	zelfstandig werkende piw-er op MBO- . 	 , 
niveau, die mede verantwoordelijk is voor het opstellen van beje- 

, geningsplannen en inhoud en uitvoering kan geven aan, activitei-
tenprogramma's' in diverse sectoren Deze schaal 6-functie valt in 
hoofdgroep III van het BBRP .,' (de zogenaamde III b:functie). Elders 
in het land wordt de schaal 6-functie omschreven als een "mentor/ 
meewerkend voorman"-fungtie. Deze functie is ondergebracht in 
hoofdgroep II van het BBRk (de zogenaamde II 'd-functie). 

, 



Indien de tabellen 8A tot en met 8C tezamen worden bezien, kan ge-
concludeerd worden dat in het huis van bewaring te Rotterdam de 
doorstroming naar schaal 5 sneller verloopt (na een korter aantal 
dienstjaren) dan elders in het land. De piw-ers in Rotterdam zijn na 
4 jaar dienstverband voor 95 % reeds doorgestroomd naar hogere scha-
len. De doorstroming van schaal 5 naar schaal 6 blijft echter duide-
lijk achter bij het landelijk gemiddelde. Worden in Amsterdam en 
elders in het land de piw-ers na 10 jaar dienstverband reeds gesala-
rieerd naar schaal 6, in Rotterdam is dan nog maar 25 % naar deze 
hoogste schaal doorgestroomd. Dit staat enigszins op gespannen voet 
met het in het beleidsplan vermelde personeelsbeleid. Als een van de 
belangrijke punten van dit beleid werd het promotiebeleid vermeld. 
Een goed promotiebeleid is van belang in verband Met motivatie en 
zelfontplooiing. 

-- 3 	  
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1) Naar de mening van de directie van het hvb is het voor een piw-er 
in Rotterdam moeilijker om in schaal 6 terecht te komen dan voor 
piw-ers elders in het land; er worden zwaardere eisen gesteld aan 
de bewaarders- in functiegroep IIr-b dan aan de bewaarders 'in' 
functiegroep II-d. In het officiële loopbaanplan bewaarder/piw'er 
(ingaande 1 januari 1987) wordt er echter bij de benoemingseisen 
in schaal 6 géén onderscheid gemaakt tussen de II d-functie en de 
III b-functie (zie bijlage 2). Volgens het Hoofd van de Hoofdaf-
deling Personeelszaken DGJD van het Ministerie van Justitie is 
het onderscheid tussen beide functiegroepen in het verleden nooit 
erg duidelijk geweest. Het streven is er volgens hem op gericht 
om alle schaal 6-functies in penitentiaire inrichtingen van het 
II d-niveau naar het III b-niveau te brengen. (brief van 
1 juli 1987 aan het Hoofd van de Directie Gevangeniswezen, num- 
mer 125/87'DGJD-P). 

- 34 - 

.111.■ 



H.1618.GW.044.87/1 

Hoofdstuk 2 meningen van de bewaarders die relevant zijn voor het 
beleidsplan.  

2.1 Inleiding 

- 35 - 

De uitkomsten die in dit hoofstuk worden beschreven betreffen over 
het algemeen de steekproef van alle 76 bewaarders. Er wordt daarom 
gesproken over de mening van de bewaarders zonder daarbij rekening 
te houden met de vleugel waar zij werkzaam zijn, welke leeftijd ze 
hebben of in welke salarisschaal ze zich bevinden. Dergelijke ver-
schillen worden in de volgende hoofdstukken behandeld. 

2.2 Het aspect keuzevrijheid.  

De keuzevrijheid die het personeel in het HvB zou behoren te hebben 
is tweeledig. ten eerste is er de keuze om al dan niet bij het ge-
vangeniswezen te gaan werken. Ten tweede is er de keuze om voor 
een bepaalde werkplek binnen het gevangeniswezen werkzaam te willen 
zijn. Deze mogelijkheid moet ervoor zorgen dat de juiste persoon op 
de juiste plaats komt te werken. Om de keuze voor het 
gevangeniswezen te optimaliseren heeft de inrichting een aantal 
faciliteiten ter beschikking. Voorbeelden hiervan zijn het 
verschaffen van een duidelijke rechtspositie en het ondersteunen van 
activiteiten die de kansen op maatschappelijke vooruitgang 
vergroten. De directie speelt uiteraard een belangrijke rol bij het 
bepalen van de nodige ruimte tot kiezen. 

Er is daarom de bewaarders een aantal uitspraken voorgelegd over de 
manier van werken van de directie met de vraag hun mening hierover 
te geven. 	Uit deze uitspraken is na itemanalyse een 
schaal geconstrueerd (betrouwbaarheidscoëfficiënt alpha fC— .89). 
Hoe dit in zijn werk is gegaan is te lezen in bijlage 2. De scores 
op deze schaal lopen van minimaal 8 (—sterk positief) tot maximaal 
40 (—sterk negatief). Het schaalmidden bedraagt 24. 

k 



8 - 16 (sterk positief) 
17 - 24 (gematigd pos.) 
25 - 32 (gematigd neg.) 
33 - 40 (sterk negatief) 
MISSING 

totaal 
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schaalscore 

gemiddelde score 
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TABEL 1.1 De algemene visie van bewaarders op de mánier van werken 
van de directie. 

n 

10 
39 
15 
5 
7 

76 

22 

13.3 
51.3 
19.7 
6.5 
9.2 

100 

Het totaalgemiddelde op de schaalscores is 22. Dit komt overeen met 
een neutrale beoordeling: niet positief en niet negatief. Uit opmer-
kingen die bewaarders bij dit onderdeel hebben bijgéschreven blijkt 
het waarom van de neutrale beoordeling. De bewaarders merken name-
lijk op dat ze de manier van werken van de directie niet goed kunnen 
beoordelen, aangezien ze weinig van de directie merken. Voorts zeg-
gen ze dat ze weinig tot nooit contact hebben met, (iemand van) de 
directie. De reden waarom ze niet negatief oordelen komt waar-
schijnlijk doordat de huidige directienog niet zolang in het zadel 
zit, zoals ook door de bewaarders zelf werd aangegeven, en ze 
waarschijnlijk daarom (nog) neutraal beoordeeld worden. 
Er kan gesteld worden dat in de ogen van de bewaarders de manier van 

n l  werken van de directie verbeterd zou kunnen worde, in die zin dat 
het duidelijk(er) wordt voor de bewaarders wat deze directie doet. 
Zoals het nu gaat kan worden geconcludeerd dat er bij de bewaarders 
geen inzicht bestaat van de ondersteuning die ze van deze directie 
krijgen of mogen verwachten. Gerelateerd aan het beleidsplan bete-
kent dit dat de directie er (nog) niet in slaagt bij de bewaarders 
zodanig over te komen dat deze het idee hebben samen voor "een 
zelfde zaak" te staan. 
Deze laatste conclusie blijkt, bij een diepergaande analyse van de 
gegevens, in het bijzonder te gelden voor bewaarder á met een hogere 
opleiding. Naarmate de bewaarders een hogere opleiding gevolgd heb-
ben, oordelen ze minder positief over de manier van werken van de 
directie. In hoofdstuk 3.2 zal hierop worden teruggekomen. 

Mal 
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Als men voor een organisatie gekozen heeft omdaar te gaan werken, 
in dit geval dus het HvB Rotterdam, houdt een keuzevrijheid daarna 
in dat men op de juiste plaats te werk gesteld wordt; de juiste man 
op de juiste plek. Als de juiste persoon op de juiste plek werkt zou 
dit moeten leiden tot een grote(re) tevredenheid van deze persoon 
over zijn/haar functioneren in het HvB. 
De bewaarders is gevraagd hun mening te geven over een serie uit-
spraken die betrekking hebben op hun werkbeleving. Hieruit kon een 
schaal worden geconstrueerd 0<- .73). De score op deze schaal is een 
indicatie van de wijze waarop de bewaarder de zwaarte van.het beroep 
percipiert. Hoe hoger de score, hoe zwaarder men het beroep beoor-
deelt. De scores lopen van 5 (-sterk positief) tot 25 (-sterk nega-
tief), het schaalmidden bedraagt 15. 

TABEL 2.1.2 Houding ten aanzien van de werkbeleving. 

schaalscore 

5 	10 (sterk positief) 
11 - 15 (gematigd pos.) 
16 - 20 ,(gematigd,neg.): 
21 - 25 (áterk negatief) 

totaal . 

gemiddelde. score ,  
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35 
32 
7 
1 
1 

76 

11 

46.1 
42.1 
9.2 
1.3 
1.3 

Het . totaalgemiddelde:. .op deze;schaal is:11, er blijkt met andere 
woorden: -  een duidelijk positieve houding ten opzichte van def.wekbe-
leving te-bestaan...Bewaarders zeggen hun werk .  niet erg belastend. en 
zwaar : te vinden Deze , hevinding.,kan er een aanwijzing vdotzijndát 
indérdáadYdájuiste- Man .  op de Juiste plek'AS ingezet › 
Dat: . mensZich ., meer in algemene zin, ook thuis voelt 7 in:dezeorgani-
satie wordt::  nog eensApevestigd.'doorhetfeit dat slechts 9% van de 
bewaarders naar een andere vleugel overgeplaatst zou willen wotden. 
Men' geeft hiervoor als reden op het gewoon . naár.'zijn zin te hebben 
op de huidigá i vleugeh 

Op deze 4gemeneuitkomsten.dienen twee nuanceringen te ,i.orden aan- 
gebracht. In vergelijking met hun mannelijke collega's blijken name- 
lijk —vrouwelijke bèwaarátets het -  beroep -als nog wat minder 

,51) 
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veeleisend en intensief te beschouwen. Een tweede nuancering betreft 
bewaarders met een b-opleiding: zij ervaren verhoudingsgewijs juist 
wel een wat grotere werkdruk. 

2.3 Het aspect verantwoordelijkheid.  

Een tweede, in het beleidsplan genoemd uitgangspunt betreft de ver-
antwoordelijkheid die het personeel heeft ten opzichte van zichzelf 
en ten opzichte van anderen (gedetineerden en collega's). Deze ver-
antwoordelijkheid werd verder uitgesplitst in vier facetten. 
1- aanspreekbaarheid op het eigen gedrag 
2- taakautonomie/taakafspraken 
3- samenwerking met collega's 
4- zorgplicht ten aanzien van gedetineerden 

ad. 1, 2, 3. Verantwoordelijkheden ten opzicht van collega's. 

Het werkterrein bij uitstek voor de eerste drie aspécten is het team 
(overleg). Een goed functionerend team verzorgt de basis om tot een 
optimalissering te komen van de eerste drie punten die hier boven 
genoemd zijn. Wat zijn nu de meningen van het personeel over het 
teamoverleg en over de sfeer in het team? Uit de respons blijkt dat 
90% van de bewaarders het contact met collega's als goed tot zeer 
goed omschrijft. 
Ook uit de antwoorden op een viertal uitspraken die betrekking had-
den op de teamgeest blijkt dat er een goede sfeer heerst tussen col-
lega's. Op basis van deze uitspraken kon een schaal worden gecon-
strueerd 0C- .69). De scores op deze schaal lopen van 4(-sterk posi-
tief) tot 20 (sterk negatief), het schaalmidden bedraagt 12. 

TABEL 2.2.1 Houding ten aanzien van de teamgeest. 

schaalscore 

4 - 8 (sterk positief) 
9 - 12 (gematigd pos.) 

13 - 16 (gematigd neg.) 
17 - 20 (sterk negatief) 
MISSING 

totaal 

gemiddelde score 

r&gt 

n 

40 
27 
8 

1 

76 

96 

52.7 
35•5' 
10.5 

Oi 
1.3 

10O 

f 
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Op grond van deze gemiddelde (lage) schaalscore kan worden.geconclu-
deerd dat de bewaarders een zeer positieve teamgeest ervaren. 
Er blijkt.evenwel een aantal factoren te zijn dat van invloed is op 
de beleving van deze teamgeest. Eén ervan betreft het al dan niet 
vervullen van- ringgebonden posten. Het blijkt dat naarmate men meer 
van deze posten vervult men minder positief de teamgeest beoordeelt. 
Ook de opleiding die men.volgt binnen het gevangeniswezen is van in-
vloed. Bewaarders die met een hogere opleiding bezig zijn ervaren de 
teamgeest als minder positief. Verder spelen ook het geslacht en de 
diensttijd bij het HvB een rol. Vrouwen zijun minder te spreken over 
te teamgeest dan mannen, en het zelfde kan gezegd worden van bewaar-
ders die langer in dienst zijn bij het HvB. (zie voor een nadere be-
schrijving van deze samenhangen hoofdstuk 3.3). 

Wat betreft het teamoverleg vindt 69% van de bewaarders dat deze in 
de - ' huidige vorm zinvol is en' 84% vindt' dat er in het teamoverleg 
voldoende naar hen geluisterd wordt. Dat het teamoverleg hen vol-
de op,  de hoogte houdt van de zaken die in het afdelingsoverleg be-
sproken zijn is de mening van 72%. Daarnaast vindt 65% dat het team-
overleg een goed voorbereidingsmoment is voor het gedetineerdenbe-
raad. (zie grafiek 2.2.1). 

GRAFIEK 2.2.1 Uitspraken. bij "verantwoordelijkheid". 

H.1618.GW.044.87/2 

UITSéRAKBN. BIJ 'VERANTWOORDELIJKHEDEN' 
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Al met al geven deze cijfers een positief beeld weer dat de 
bewaarders over het teamoverleg hebben. 

Bezien we nu deze bevindingen met betrekking tot het teamoverleg en 
de teamgeest in hun totaliteit, dan kan worden geconcludeerd dat er 
een goede basis bestaat voor een zinvol onderling overleg. Met an-
dere woorden, er bestaat een raamwerk waarbinnen men aanspreekbaar 
kan zijn op het eigen gedrag, men goede afspraken kan maken ten aan-
zien van de taken en de taakautonomie en men tot een goede samenwer-
king kan komen met collega's. 
Opgemerkt dient te worden, dat op de vraag, of men vindt dat op an-
dere niveau's de klachten en wensen uit het teamoverleg serieus 
worden genomen, slechts 39% bevestigend antwoordt. (zie grafiek 
2.2.1). Problemen zal men dus in en met het eigen team moeten oplos-
sen; precies zoals beoogd in het beleidsplan. Echter, als men op de 
andere niveau's deze problemen niet serieus neemt, zoals 61% van de 
bewaarders dit ervaart, terwijl die niveau's (eventueel) de bevoegd-
heid hebben om deze op te lossen, kan dit ernistige beperkingen 
opleveren voor het functioneren van het team. Het kan ten koste 
gaan van de kwaliteit van het teamoverleg. De teamleden kunnen 
ontmoedigd raken en het vertrouwen verliezen in de organisatie. 

ad. 4. Verantwoordelijkheid ten opzichte van de gedetineerden. 

Het vierde punt dat in het beleidsplan wordt genoemd ten aanzien van 
de verantwoordelijkheid van het personeel heeft betrekking op de 
zorgplicht die het personeel heeft ten opzichte van de gedetineer-
den. Uit de beantwoording van een aantal vragen kan worden geconclu-
deerd dat de bewaarder zich bewust is van deze verantwoordelijkheid. 
80% van de bewaarders is tevreden tot zeer tevreden over het contact 
dat men heeft met de gedetineerden. De redenen die 'ze hiervoor ge-
ven, zijn dat er zich weinig tot nooit problemen yoordoen, dat er 
een goed wederzijds vertrouwen bestaat en vooral dat men genoeg tijd 
heeft of vrij kan maken voor de gedetineerde om dit goede contact 
mogelijk te maken. Bij de overige 20% van de bewaarders is het te 
weinig tijd hebben voor de gedetineerde de belangrijkste reden in-
dien men zegt niet tevreden te zijn over het contact met de gedeti-
neerden. 

Een andere- aanwijzing voor het verantwoordelijkheidsbesef  tenop-
zichte van de gedetineerden zou kunnen worden gevonden in antwoorden 
op de vraag: of men hun genoten opleiding voldoende acht om de werk-
zaamheden naar behoren te kunnen vervullen. 
59% antwoordt hierop bevestigend (41% vindt dus dat dit beter zou 
kunnen). Toch zou 85% nog extra cursussen willen volgen om deze 
werkzaamheden te kunnen verbeteren. 

• 	 ) 
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HierbLj denkt men dan vooral aan MBO- of HBO-inrichtingswerk, krea-j;1- 
tiviteitscursussen of cursussen die betrekking. hebben op bepaal-
de groepen zoals verslaafden, etnische ,  minderheden en psychische/,, 
sociaal gestoorden. - 
Hoewel de bewaarders vinden dat hun opleiding hen voldoende voorbe-
reid heeft op de taken die ze- moeten vervullen, wil toch een zeer'' :1  
grote groep extra cursussen volgen om dit tochte verbeteren. Kortom -
da bewaarders willen in staat , zijn om de- gedetineerden beter te be, 
geleiden, 	 • . 

• • • 
Een.-derde punt dia opdit verantwoordelijkheidsbesef: wijst; zien we l'' 
bil de, vraag 'of de bewaarders' willen aangeven welke ,  werkzaamheden. 
met betrekking tot gedetineerden volgens hen da meeste aandacht var-
dienen. als de antwoorden op deze vraag wordt vergeleken met de aan-
dacht. die deze werkzaamheden werkelijk krijgen' in-  da dagelijkse 
praktf.jk van het HvB, volgens de- bewaarders, onstaat er een grote, 

. discrepantie ,. 
grafiek,  2'..72 staan de, ach .tuitsprakenmet de daarbij' behorende 

percentages bewaarders- -  die vinden,  dat hier,  veel tot zeer liael aan-
dacht aan:basteed.wordt/zou-moetenyorden4praktijkiLdeaalY. 

GRAFIEK 2.2.2 Vergelijking-tussen•ideaal. en werkelijkheid.;-. 

VERGELIJKING Tussgm WERKELIJKHEID. EN, IDERALII 
-~Iimmimmommimmomm'S 	  99 

kj 

laIDEAAL. 

0 PRAKTIJK 



H.1618.GW.044.87/2 

- 42 - 

De uitspraken zijn: 

1 - Een klimaat van wederzijds vertrouwen tussen personeel en gede-
tineerden scheppen. 

2 - Ervoor zorgen dat de gedetineerden rustig hun straf uit kunnen 
zitten. 

3 - Gedetineerden helpen problemen die zij met hun detentie hebben 
op te lossen. 

4 - Ervoor zorgen dat de gedetineerden niet kunnen ontsnappen. 
5 - Het verantwoordelijkheidsbesef onder gedetineerden aanmoedigen. 
6 - De zelfstandigheid onder gedetineerden aanmoedigen. 
7 - Ervoor zorgen dat de gedetineerden beter in staat zijn om de 

problemen die zij bij terugkeer in de vrije samenleving kunnen 
krijgen, op te lossen. 

8 - Ernaar streven dat iedere gedetineerde duidelijk weet, waar hij 
binnen de inrichting aan toe is. 

Het is duidelijk dat er, naar de mening van de bewaarders, veel meer 
aandacht besteed zou moeten worden aan de verschillende werkzaamhe-
den. Deze discrepantie blijkt vooral te bestaan bij die aandachts-
punten welke betrekking hebben op de resocialiserende taken die het 
personeel, blijkens het beleidsplan, heeft. Deze aspecten dragen bij 
aan het optimaliseren van het woonklimaat van de gedetineerden. De 
idealen van de bewaarders komen dus overeen met de doelstellingen 
van het HvB. En uit deze antwoorden wordt duidelijk dat deze doel-
stellingen volgens de bewaarders niet volledig gerealiseerd zijn. 
Tevens toont dit aan dat de bewaarders zich bewust zijn van hun ver-
antwoordelijkheid in zake de zorgplicht voor de gedetineerden. 

Een ander aspect betreft de stress die van deze discrepantie uit kan 
gaan. Hoe groter het verschil tussen ideaal en praktijk hoe groter 
de kans bestaat op het optreden van stress bij de bewaarders, Deze 
discrepantie betekent. namelijk dat er bij de- bewaarders het idee be-
staat dat ze niet datgene -  kunnen doen wat ze graag zouden willen. 
Dit kan leiden tot gevoelens, van onvrede met het werk. Op zichhoeft 
een- discrepantie tussen. ideaal en. praktijk niet daadwerkelijk tot 
stressgevoelens te-A.eiden. Andere- factoren spelen hierbij ook een 
rol, zoals bijvoorbeeld de begeleiding de'socialecontacten.op het 
werk, de ondersteuning van bovenaf en de geaardhéid van de desbe-
treffende persoon. Mochten al deze factoren te kort schieten dan be-
staat er een reël gevaar voor stress, 
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2.4 De personeelsbegeleiding.  

In het beleidsplan wordt melding gemaakt van een verbreding en 
verdieping van de taken' van de bewaarders, en de rol van de 
personeelsbegeleiding hierbij. Deze begeleiding is van belang in 
verband met problemen die zich kunnen ,voordoen bij bewaarders als 
gevolg van de verandering van hun taakinhoud. Een tweede punt waar-
bij de begeleiding een rol speelt is bij de keuzevrijheid van de be-
waarders. Hierbij bestaat de begeleiding uit het signaleren van on-
tevredenheid bij de bewaarders met hun werk. Daarnaast bestaat het 
uit het toezicht houden en het functioneren van bewaarders, waaruit 
indicaties voort kunnen komen dat' een bewaarder niet op zijn/haar 
taak berekent is. Ze moeten dus toezien of de juiste persoon wel op 
de juiste pïelc 'werkt. 

De begeleiding van, de bewaarders wordt-  verzorgd door twee personen: 
de teamleider en het afdelingshoofd. Tén aanzien van de teamleider 
zegt. 61% tevreden tot,zeer tevreden te zijn over de'begeleiding die 
men,  van hem krijgt. (zie grafiek 2, -.3.1). ' 
Als reden geven ze aan dat de teamleider altijd bereikbaar is en 
bereid is 'ollite-helpen-, dat hij goed luistert en de problemen van de 
bewaarder gded begeleidt': Verder Wordt ook genoemd, dat de teamleider 
achter, de bewaarder staat en deze steunt. De resterende 39% bestaat 
uit 26% die- dé, begeleiding "neutraal" beoordeelt en 13% die ontevre-
den tot zeer ontevreden is over de begeleiding. Opvallend is dat de 
redenen die deze 39% "neutralen" geven, allen negatief van aard 
zijn. Men vindt dat de teamleider vaak onbereikbaar is, dat hij 
het te druk heeft en te weinig tijd heeft. Bij de "ontevredenen" 
zijn er zelfs bewaarders die hun teamleider als ongeschikt, te 
passief of incompetent beschouwen. Het vreemde hierbij is dat de 
groep "neutralen" een negatieve reden opgeeft. Een reden hiervoor 
zou kunnen zijn dat mer er niet helemaal eerlijk voor uit durft te 
komen dat men ontevreden is over de begeleiding. Een andere reden 
zou kunnen zijn dat men enerzijds-aangeeft waarom men niet tevreden 
is, maar anderszijds vergeet" men dan' te vermelden' waarom men ook 
'niet ontevreden is. 

KórtofiG:" 2 o 	bewaarders ervaren de begeleiding' van' hun teámleiders. 
niet als optimaal Aangezien - echter deze algemene conclusie ver-
SChilt in vergelijking met de uitkomsten per vleugel , is het op z'n 
'plaats nu reeds vooruitlopend op het - volgende hoofdstuk die 'hier 
te; ' presenteren • (kie,  grafiek Daar ' de' gegevens zeer gemakke -

lijk te - herleiden - kouden ,  Zijn tót, concrete personen zijn de gegevens 
geánánimiseercr/De presentatie van de cijfers-  geschiedt in 'willekeu-
rige 'volgorde en onder'een' fictieve vleugelbenaming .- RespectieVelijk, 

12 V1eUgel ; dé ,  F-vleugel', de K-vieugéI en de X-vleugel; 

NL) 
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Het blijkt dan dat er verhoudingsgewijs op de P- en de K-vleugel 
meer ontevredenen over de personeelsbegeleiding voorkomen. De be-
waarders op de F-vleugel zitten precies op gemiddelde. De bewaarders 
op de X-vleugel scoren met 89% 'tevreden tot zeer tevreden' ver bo-
ven het gemiddelde van 61%. 

GRAFIEK 2.3.1 Begeleiding door de teamleider. 
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De meningen van de bewaarders over de begeleiding die ze krijgen van 
hun afdelingshoofden geven ongeveer hetzelfde beeld: 54% is tervre-
den tot zeer tevreden, 27% oordeelt neutraal en 19% is ontevreden 
tot zeer ontevreden. 
De redenen die men opgeeft zijn indentiek aan de redenen die men op-
geeft ten aanzien van de teamleiders. Dit geldt zowel voor de be-
waarders die tevreden zijn, als voor de bewaarders die neutraal 
oordelen of ontevreden zijn. 
Een opvallend verschijnsel doet zich voor als deze cijfers per vleu-
gel worden bekeken (zie grafiek 2.3.2). Dan blijkt dat van de F-en 
de X-vleugel respectievelijk 96% en 89% tevreden tot zeer tevreden 
is over de begeleiding die ze krijgen van hun afdelingshoofd. Op de 
P- en de K-vleugel zijn slechts 20% en 25% tevreden tot zeer tevre-
den. Op de K-vleugel is 25% van de bewaarders ontevreden tot zeer 
ontevreden. Terwijl op dei, P-vleugel dit percentage zelfs 40% be-
draagt. (Deze verschillen zijn stgnificant op het 1% niveau). 
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GRAFIEK 2.3.2 Begeleiding door het afdelingshoofd. 
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De laatste vraag met betrekking tot de personeelsbegeleiding, was of 

men met problemen gemakkelijk bij zijn teamleider of afdelingshoofd 
terecht kan. Hierop antwoordde 8595 bevestigend. Gezien de antwoorden 
op de vorige vragen kan worden geconcludeerd dat dit dus niet voor 
èn de teamleider èn het afdelingshoofd gelijktijdig opgaat. Voor 
veel bewaarders geldt dat als ze problemen hebben ze vaak alleen 
maar bij hun teamleidèr terecht kunnen. 

De slotconclusie inzake de visies op de personeelsbegeleiding kan 
zijn dat men rn zijn algemeenheid redelijk positief in deze is. Be-
langrijke veráchillen zijn er echter in deze, wanneer de uitkomsten 
per vleugel 'worden gedifferentiëerd: De bewaarders op de X-vleugel 
hebben naar eigen zeggen zeer weinig te klagen over de begeleiding. 
Voor de bewaarders op de F-vleugel is dit praktisch hetzelfde. Wat, 
betreft de begeleiding die de bewaarders op de P-vleugel en de K- 1 

vleugel . zeggen te krijgen bestaat er nog veel ruimte om vooruitgang 
te boeken. 
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2.5. De regiemsdifferentiatie.  

Volgens het beleidsplan is een systeem van regiemsdifferentiatie in-
gevoerd omdat dit organisatiemodel de beste mogelijkheden lijkt te 
bieden om de ten aanzien van personeel en gedetineerden gesteld dos-
len te realiseren. Wat vinden de bewaarders nu van deze regiemsdif-
ferentiatie? 

80% van de bewaarders beoordeelt de huidige opzetvan het HvB, met 
verschillende regiems op elke vleugel als positief tot zeer posi-
tief. 13% is niet positief en niet negatief, terwijl 7% negatief tot 
zeer negatief oordeelt. Als belangrijkste reden voor dit positieve 
oordelen, wordt aangevoerd, dat er een overeenstemming bestaat tus-
sen behoeften. van het personeel en/of gedetineerden en het aanbod 
van het HvB. Daarnaast noemt men ook de mogelijkheid om te kiezen 
voor een vleugel naar eigen voorkeur: Ook wordt règelmatig genoemd 
dat de huidige- opzet een grotere mate. van duidelijkheid schept voor 
het personeel èn de gedetineerden. Als men niet telrreden is over de 
huidige opzet noemt men als reden dat de regiemsdifferentiatie niet 
helemaal goed is doorgevoerd. Ook wordt als nadeel genoemd dat men 
zich op een andere vleugel niet meerthuis voelt,1 wanneer men daar 
bijvoorbeeld moet invallen. 

Er is de bewaarders een zevental uitspraken voorgelegd die betrek-
king hebben op mogelijke gevolgen van de regiemsdifferentiatie. Het 
bleek echter niet mogelijk hieruit een betrouwbare schaal te con-
strueren. Dit komt waarschijnlijk door het feit dat er af en toe 
zeer grote verschillen bestaan tussen de bewaarders van de verschil-
lende vleugels. Op deze verschillen wordt in het volgende hoofdstuk 
ingegaan. 
In de volgende grafiek (2.4.1) staan de verschUllende uitspraken 
vermeld en de bijbehorende scores. 

4;1' 
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GRAFIEK 2.4.1 Gevolgen van de regiemsdifferentiatie. 

GEVOLGEN REGIENSDIFFERENTIATIE 
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Als er naar de antwoorden per uitspraak gekeken wordt blijkt er een 
tweetal tendensen te bestaan; regiemsdifferentiatie heeft voordelen 
en nadelen, volgens de bewaarders. Als voordeel komt naar voren dat 
regiemsdifferentiatie leidt tot een verhoogde aantrekkelijkheid van 
de functie van bewaarder (2) en het heeft een nauwe samenwerking met 
collega's op de eigen vleugel tot gevolg (6). Tevens oefent het een 
invloed uit op het contact tussen gedetineerden en bewaarders (5) en 
het komt niet alleen gedetineerden ten goede (4). Als nadelen komt 
naar voren dat regiemsdifferentiatie de functie van bewaarder zwaar-
der maakt (3) en dat door de regiemsdifferentiatie er weinig contact 
bestaat met collega's van andere vleugels (7). 

Er is dus sprake van een positieve instelling ten opzichte van de 
regiemsdifferentiatie. 80% oordeelt positief over de opzet van het 
HvB en de regiemsdifferentiatie die hier aan ten grondslag ligt. 
Naar de mening van de bewaarders, zorgt de regiemsdifferentiatie 
voor het aantrekkelijker en interessanter worden van hun functie. 
Gezien de positieve instelling ten aanzien van de regiemsdifferen-
tiatie kan geconcludeerd worden dat de nadelen min of meer op 
de koop toe worden genomen. Men constateert ze wel, maar ligt er 
bij wijze van spreken niet echt wakker, van. 

In het beleidsplan valt te lezen dat het verbreden en verdiepen van 
de taak van de bewaarders één van de uitgangspunten is. Of dit in-
derdaad gebeurt is moeilijk te zeggen. Wel is duidelijk dat de taak 
op een positieve manier veranderd is in de ogen van de bewaarders. 
De bewaarders zeggen tevreden te zijn over hun (nieuwe) functiein-
houd en schrijven dit toe aan de regiemsdifferentiatie. Daarbij 
voorbijgaand aan het feit, dat de veranderingen een gevolg zijn van 
een gewijzigd beleid ten aanzien van de taakinhouden, waarbij de re-
giemsdifferentiatie een organisatorisch hulpmiddel 'is. 

2.6 Samenvatting en conclusies.  

Als belangrijkste doelstelling wordt in het beleidsplan de optimali-
sering van het leef- en werkklimaat genoemd. Deze doelstelling staat 
in nauw verband met de uitganspunten die in hoofdstuk 1 van deel I 
werden besproken. De mate' waarin verschillende uitganspunten zijn 
gerealiseerd - in de visie van de bewaarders -werd in dit hoofdstuk 
behandeld. 

In de paragraaf betreffende de keuzevrijheid van de bewaarders bleek 
het beeld omtrent de manier van werken van de directie niet posi-
tief, maar ook niet negatief te zijn. Deze neutrale beoordeling 
heeft vooral te maken met het feit dat de bewaarders zeggen dat ze 
weinig tot nooit contact hebben met de directie. Dit kan tot gevolg 
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Wat de personeelsbegeleiding betreft, komt er een gedifferentiëerd 
beeld naar voren. De begeleiding door de teamleiders wordt door de 
meeste bewaarders als positief ervaren. De bewaarders van de X-
vleugel scoren hier hoger dan de bewaarders van de resterende 
vleugel: 	de teamleider wordt gezien als iemand die (altijd) tijd 
heeft als men hem nodig heeft, die goed kan luisteren, en proble- 
men goed weet te begeleiden. Ten aanzien van de ervaren begeleiding 
door het afdelingshoofd blijken er zeer grote verschillen te be-
staar. Zijn de bewaarders op de F-en de X-vleugel zeer goed te 
spreken over deze begeleiding, de bewaarders op de P- en de K-
vleugel zijn tamelijk slechts te spreken over deze begeleiding. 
Wel is het zo dat 85% van de bewaarders zegt dat ze met problemen 
gemakkelijk bij hun teamleider en/of afdelingshoofd terecht kunnen. 
Gezien de bovenstaande gegevens geldt dit voor de P- en de K-vleugel 
waarschijnlijk alleen voor de teamleider. 

ji 

hebben dat de bewaarders het idee krijgen dat de directie zich niet -
veel aan hun werksituatie gelegen laat liggen. Dit kan dan leiden l '' 
tot ongemotiveerdheid onder de bewaarders, die zich kunnen gaan af-
vragen of hun huidige werkplek wel de meest ideale is. 
Kortom de keuze voor het werken in het HvB Rotterdam lijkt, volgens.w 
de bewaarders, niet voluit bekrachtigd te worden door de directie; 
de keuzevrijheid binnen deze organisatie voldoet en leidt tot tevre-,.y)  
den bewaarders die het gevoel hebben dat ze op een juiste plek wer-
ken. 

k Of de rol van de eigen verantwoordelijkheid van de bewaarders opti- ,' 
;22 

maal is kan door de aard van de vragenlijst niet onderzocht worden. 
Wel is duidelijk dat de meeste bewaarders het teamoverleg en de 
teamgeest positief beoordelen, zodat er de mogelijkheid zou moeten 
bestaan voor reflectie door collega's en door zichzelf. Ook het ma-
ken van goede taakafspraken moet binnen de mogelijkheden van een 
goed functionerend team liggen. Kortom de ingrediënten zijn aanwe-
zig. 
Uit andere vragen kan worden opgemaakt dat de bewaarders zich wel 
bewust zijn van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de gedeti-
neerden. De ideale werkomstandigheden van de bewaarders blijken 
overeen te komen met de doelstellingen van het HvB. Met andere woor-
den de bewaarders hebben dezelfde doelstellingen ten aanzien van hun 
werk als het HvB. 
Eén probleem betreft het feit dat in de ogen van de bewaarders de 
klachten en wensen uit het teamoverleg niet serieus genomen worden 
op andere-,niveau's. Even in het midden gelaten of dit het afdelings-
overleg of de directie betreft, heeft dit gevoel niet serieus te 
worden genomen consequenties voor de zinvolheid en de zelfstandig-
heid van dit teamoverleg. Zonder eventuele hulp van andere niveau's 
wordt het een stuk moeilijker om tot oplossingen te komen. 
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Wat de regiemsdifferentiatie betreft, kan worden gesteld dat deze 
door de bewaarders positief gewaardeerd wordt. Dat - komt doordat men 
de Verhoogde aantrekkelijkheid van hun functie als gevolg ziet van 
deze.  regiemsdifferentiatie. Ook vinden ze dat er hierdoor een nau-
were samenwerking plaatsvindt met colléga's op de eigen vleugel en 
dat dit gevolgen heeft voor het contact met de gedetineerden. Al-
hoewel er niet gevraagd is of deze gevolgen positief of negatief 
zijn, kan er door de aard van antwoorden op andere vragen worden be-
grepen dat deze gevolgen positief zijn. Dat regiemsdifferentiatie de 
functie van bewaarder zwaarder en het contact met Collega's op an-
dere vleugels doen .verminderen kan geen afbreuk -  den aan het feit 
dat de bewaarders de regiemsdifferentiatie over het algemeen als po-
sitief - beoordelen. 

Op grond van bovenstaande bevindingen is het totale beeld dat zo 
ontstaat positief te noemen. Dit leidt tot de gevolgtrekking dat 
er sprake is van een redelijk goed werkklimaat. De onderlinge ver-
houdingen met collega's en gedetineerden is goed ,te noemen. Men 
is zich bewust van zijn taak en weet deze ook te;waarderen. Toch 
zijn er' enige verbeteringen aan te brengen. Het contact tussen de 
bewaarders en de directie zou verbeterd moeten Worden, zodat er 
bij de bewaarders het gevoel ontstaat dat de directie wel degelijk 
bij hun werk en welzijn is betrokken. een tweede verbeteringsaspect 
betreft de begeleiding op de P- en de K-vleugel. vooal wat de bege-
leiding door het afdelingshoofd aangaat kan gesteld worden dat deze 
niet optimaal is. 

Er is de bewaarders gevraagd of ze weer voor het beroep van bewaar-
der zouden kiezen indien ze opnieuw een beroep moesten kiezen. Niet-
tegenstaande het feit dat men zeer positief te spreken is over de 
werkbeleving en men binnen de organisatie op een juiste plek werkt, 
is er slechts een kleine groep (36%) die zegt opnieuw voor het be-
roep van bewaarder te kiezen. 44% zegt nog te twijfelen, terwijl de 
resterende 20% zegt niet opnieuw voor het beroep van bewaarder te 
kiezen. 

ten 
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Hoofdstuk 3: Nadere beschrilving,van aspecten van het beleidsplan.  

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een diepergaander analyse gepresenteerd van,. )  
een aantal aspecten van het beleidsplan, zoals- die in het vorige . 
hoofdstuk werden .beschreven. Dat betekent dat naar achterliggende 
factoren en samenhangen wordt gekeken. Alleen uitkomsten die statis-
tische' significant.zijh zullen daarbij worden- gepresenteerd; 
1 ster (*) geldt daarbij als het niveau van 5% (duidelijk 

.,

signifi- 
cant) 'en 2 sterren (**) geldt daarbij als het niveau 1% (zeer duide-i. 
lijk .significant). De:factoren waarop in het bijzónder is geanaly-.;;;D 
seerd betreffen: sexe, de leeftijd; de diensttijd, de loonschaal en 
de vleugel waarop men werkzaam is. 

3.2 het aspect keuzevrijheid.  

Bij een nadere analyse van de factoren die (statistisch significant) 
Samerhangen met het aSpeCt, blijken er twee uit de bus te komen, te 
weten- de sexe van de betrokkene bewaarders en hun aantal dienst-
jaren. Andere factoren als leeftijd, loonschaal of de vleugel waarop 
men werkt oefenen (statistisctvgezien) geen invloed uit. 
Het Verband tussénHaexe én de visie-dp.de manier van'werkénan de 
directie (als invloedrijk element bil de keuzevrijheidvan,het bewa-
rencFpersoneel) : wordt in tabel. 3.1.1' gepresenteerd. - 

TABEL 3.1.1 De algemene visie van vrouwelijke versus mannelijke 
bewaarders op de manier van werken van de directie. 

sehaaiscore 

, 8 - 16 (sterk positief) 
17- 24 (gematigd pos.) 
25 - 32,(gematigd neg.) 
33 - 40 (sterk negatief) 
MISSING 

totaal 

gemiddelde score 

vrouwen 

n 

27 
55 

19' 
0 
9 

11 100 

18.2 

mannen 

n ,  

	

7 	10 

	

33 	53 

	

14 	22 

	

4 	6 

	

6 	9 

64 100 

22.6 
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Het blijkt dat vrouwelijk executief personeel wat positiever (X) te-
gen de wijze van werken van de directie aankijken dan hun mannelijke 
collega's. 

Ook de schaal "houding ten opzichte van de werkbeleving" geeft ver-
schillen te zien tussen diverse groepen bewaarders. Hier zijn het 
de vrouwelijke bewaarders (**, tabel 3.1.1), de bewaarders met een 
kortere diensttijd bij het gevangeniswezen (**, tabel 3.1.3), en de 
bewaarders in de lagere loonschalen (*) die positiever scoren. 
Bij verdere analyse blijkt dat de verschillen bij de variabele loon-
schaal bepaald worden door de variabele diensttijd. Bewaarders die 
korter in dienst zijn bij het gevangeniswezen zitten over het alge-
meen in een lagere loonschaal. 

TABEL 3.1.2 De houding van mannelijke versus vrouwelijke bewaarders 
ten aanzien van de werkbeleving. 

schaalscores 

5 - 10 (sterk positief) 
11 - 15 (gematigd pos.) 
16 - 20 (gematigd neg.) 
21 - 25 (sterk negatief) 

totaal 

gemiddelde score 

vrouwen 

n 

11 	100 

11 	100 

7,4 

mannen 

	

n 	% 

	

24 	38 

	

32 	51 

	

6 	9 

	

1 	2 

63 	100 

11,5 
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TABEL 3.1.3 Houding ten aanzien van de werkbeIeving, met het aantal.lb. 
dienstjaren' bij het gevangeniswezen -, ' 

schaalscore. 

• 5 - 10 (sterk positief) 
11 -'15 (gematigd pos.) 
16 - 20- (gematigd" neg.) 

.21'- 25 (sterk'negatief) 
• MISSING 

—gemiddelde score : - 

0 - 4 

n 

	

32 	64 

	

13 	26 

	

3 	6 

	

1 	2 

	

1 	2 

50" 100. 

10 

aantal jaren in dienst 

5'- 9 

n 	% 

	

2 	14 

	

10 	.72 

	

2 	14 

14. 100 

12.3 

10 --> 

n % 

1 	8 
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vrouwen '(Zie:tabël 3:2'.1). 
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TABEL 3.2.1 Houding ten aanzien van de teamgeest in relatie tot het 
geslacht. 

vrouwen 
n 

7 	64 
4 	36 

11 100 

6.9 

Vrouwen blijken nog wat meer positief (*) over de teamgeest te zijn 
dan mannen. 

Ook maakte het uit op welke vleugel men werkzaam is (**). Op de D-
vleugel wordt de teamgeest het meest positief beoordeeld. Daarnaast 
volgen de A-vleugel en C-vleugel. De B-vleugel scoort het laagst, 
maar nog steeds boven het schaalgemiddelde (tabel 3.2.2). 

TABEL 3.2.2 Houding ten aanzien van de teamgeest per vleugel. 
(in percentages). 

A 

61 
29 
10 

100 

8.2 

B 

38 
46 
16 

100 

9.5 

mannen 
n 

. 33 52 
23 37 
7 11: 

63 lop 

8.8 

45 
50 
5 

100 

8.8 

D 

100 

100 

6.2 

1 
II 



.1 

ri 

11.1618.GW.044.87/2 

- 55 - 

kJ 

,SD 

Ook de beoordeling van aspecten die te maken hebben met het team-, 
overleg levert verschillen op als deze per vleugel met elkaar verge-
leken. worden. In vergelijking met de andere vleugels vinden de be-
waarders van de D-vleugels wel dat men op andere niveaus klachten en' 
wensen uit het teamoverleg serieus neemt (**). De bewaarders van de:, 
A- en de B-vleugel hebben hun twijfels hierover, terwijl men op de, r1  
C-vleugel vindt dat dit niet het geval is. 
Hetzelfde geldt betreffende de vraag of het teamoverleg een goed 
voorbereidingsmoment is voor het gedetineerdenberaad (*). Terwijl 
men op de D-vleugel vindt van wel, bestaan er bij de bewaarders van 
de andere vleugels in meer of mindere mate twijfels. 
Opvallend is hier dat naarmate bewaarders meer "andere dan ringge-
bonden posten" hebben zij het teamoverleg als minder zinvol ervaren 
(*). De verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat in het teamoverleg 
alleen maar de ringgebonden aktiviteiten worden besproken. 

Als de visie op de verantwoordelijkheid ten opzichte van de gedeti-
neerden onder de loep wordt genomen, kan er worden geconstateerd dat 
de factoren leeftijd, diensttijd en inrichtingsvleugel een (statis-
tisch) significante rol spelen. Ten eerste blijkt dat de bewaarders 
ouder dan 30 jaar vinden dat er meer aandacht moet worden gegeven 
aan het helpen oplossen van detentieproblemen van gedetineerden dan 
hun jongere collega's (*). De leeftijdsgrens valt hoger uit, name-
lijk bij 40 jaar (*), waar het gaat om het verder weg liggende 
doel van het "ervoor zorgen dat gedetineerden beter in staat zijn 
problemen op te lossen, die zij ondervinden bij hun terugkeer in de 
samenleving". De aanwezigheid van dit groter idealisme bij oudere 
bewaarders ten aanzien van gedetineerden mag opmerkelijk heten. Een 
directe verklaring is niet voor handen, of het moet zijn dat deze 
oudere leeftijdscategorie zich wat meer door de klassieke resociali-
satiedoelstellingen geïnspireerd voelt. 
Een andere dimensie, namelijk het aanmoedigen van het verantwoorde-
lijkheidsbesef onder gedetineerden, blijk vooral met de vleugelinde-
ling samen te hangen. Bewaarders op de D-vleugel vinden het meest 
dat dit de nodige aandacht krijgt, op enige afstand gevolgd door de 
A- en de C-vleugel. Bewaarders van de B-vleugel vinden het minst dat 
hier aandacht aan wordt geschonken (**). 
Een opmerkelijke uitkomst betrof de diensttijdsverdeling in relatie 
tot een beveiligingsaspect, te weten het aandacht schenken aan het 
niet laten ontsnappen van gedetineerden. Deze diensttijdsverdeling 
vertoont namelijk de vorm van een U-curve, met op de twee toppen be-
waarders met een diensttijd van respectievelijk "0 t/m 4 jaar" en 
"10 jaar of meer". Zij waren van mening dat veel (tot zeer veel) 
aandacht hier aan wordt besteed. De tussen categorie van "5 t/m 9 

jaar" koesterde de tegengestelde opvatting; zij zitten op de"bodem" 
van de U-curve en vinden dat er weinig aandacht aan beveiligingsas-
pecten wordt besteed (*). 
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3.4 De personeelsbegeleiding.  

Zoals reeds vermeld in het vorige hoofdstuk (paragraéf 2.3), bestaan 
er verschillen ten aanzien van de begeleiding tussen de diverse 
vleugels. Zo bleek de tevredenheid over de begéleiding die men 
krijgt van het ene afdelingshoofd beduidend groter i te zijn dan van 
het andere afdelingshoofd. Het verschil was statistisch significant 
op het 1%-niveau (**). Een significant verschil (*) levert ook de 
vergelijking op tussen de vleugels ten aanzien van de vraag of met 
met problemen makkelijk bij het kader (de teamleider of het afde-
lingshoofd) terecht kan. 
Vergelijkingen met andere variabelen als leeftijd,igeslacht, sala-
risschaal leveren geen significante verschillen op. 

3.5 De regiemsdifferentiatie,  

De beoordeling van de huidige opzet van het HvB, vergeleken met de 
diverse achtergrondvariabelen blijken geen duidelijke verschillen op 
te leveren.. 
Wel zijn er. verschillen bij de items waar er naar de gevolgen van de 
regiemsdifferentiatie gevraag wordt. Bij de stelling "regiemsdiffe-
rentiatie ,verhooft de aantrekkelijkheid van de functie van bewaar-
der" blijkt de variabele diensttijd bij het gevangeniswezen voor een 
opmerkelijk effect te Zorgen. Ook hier blijkt er namelijk van een 
omgekeerde U-curve sprake te zijn. Hier is het de tussengroep met 
een diensttijd van 5 tot 9 jaar die op de top van de curve zit, in 
de zin dat zij het meer met deze uitspraak eens zijn dan de bewaar-
ders die tot 4 jaar in dienst zijn. De bewaarders die langer dan 10 
jaar in dienst zijn vinden nog het meest dat de regiemsdifferentia-
tie de aantrekkelijkheid van hun functie heeft verhoogd. Daarnaast 
zijn bewaarders die langer dan 5 jaar maar korter dan 10 jaar in 
dienst zijn bij het gevangeniswezen meer van mening dat de regiems-
differentiatie de functie vanbewaarder zwaarder maakt (*). Dit bete-
kent dat naarmate men langer,  in dienst is men het werk zwaarder gaat 
beoordelen. Het kan ook betekenen dat -  de.groep die langer dan 5 jaar 
in dienst. is een betere afweging kan maken, aangezien ze ook de oude 
situatie van het HvB hebben meegemaakt. Ook naarmate men in een 
hogere loonschaal zit, wordt de functie van bewaarder zwaarder be-
oordeeld (*). Verder wordt de functie van bewaarder door mannen 
zwaarder beoordeeld dan , door-vrouwen (*). Bij verdere analyse blijkt 
dat het .verschil, veroorzaakt door de variabele, loonschaal, wordt 
verklaard dtsor'het feit dat dit betekent dat men langer dan wel kor-
ter in dienst is bij het gevangeniswezen. Wie langer in dienst is 
heeft daarmee een hogere loonschaal. 
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Regiemsdifferentiatie gaat uit van 4 vleugels met elk een eigen 
giem, aangepast aan de gedetindeerden die zich hier bevinden. Het i ' 
feit dat er op elke vleugel een ander slag gedetineerde zit, leidt, 
bij voorbaat, tot verschillende ervaringen die de bewaarders hebben 
ten aanzien van de doorgevoerde regiemsdifferentiatie. 
Dat bewaarders op de B-vleugel minder van mening zijn dat regiems-" 
differentiatis de inrichting veiliger maakt, lijkt dan een logisch i. 1  
gevolg_ te zijn van deze regiemsdifferentiatie (*). De B-vleugel is' 
namelijk, naast de inkomstenvleugel, die vleugel waar, ondermeer, de 
zogenaamde gestoorde gedetineerden en de vluchtgevaarlijke gedeti-
neerden geplaatst worden. 

Een ander item waarbij verschillen bestaan tussen de vleugels be-
treft: "Met regiemsdifferentiatie komen alléén de gedetineerden be-
ter aan hun trekken" (**). De bewaarders van de A- en de D-vleugel 
ontkennen dit in meer of mindere mate. De bewaarders van de B- en de 
C-vleugel hebben hier hun twijfels over; met andere woorden, zij 
zijn er niet zo zeker van dat regiemsdifferentiatie ook hen ten 
goede komt, alleen gedetineerden hebben er iets aan. 
Een laatste verschil heeft betrekking op de gevolgen die regiemsdif-
ferentiatie heeft voor de samenwerking met collega's van de eigen 
vleugel (**). Alle bewaarders zijn het er over eens dat regiemsdif-
ferentiatie leidt tot een nauwere samenwerking, de mate waarin ver-
schilt sterk'per vleugel. Zitten de bewaarders van de C-vleugel net 
aan de positieve kant van de twijfel, de bewaarders op de D-vleugel 
zijn zeer overtuigd van deze nauwere samenwerking. 

• 3.6 Samenvatting en conclusies.  

In de paragraaf over keuzevrijheid blijk het dat deze voor vrouwen 
en bewaarders die nog niet al te lang in dienst zijn beter gereali-
seerd lijkt te zijn. Voor bewaarders .die pas in dienst zijn lijkt - 
dit 'logisch.  ge hebben nog niet zo lang geleden voor deze inrichting 
gekozen en zijn dus (nog) gemotiveerder dan bewaarders die al langer 
in dienst zijn. De werkplek is nog nieuw en spannend, maar gezien de 
antwoorden. van bewaarders die al, langer in.dienst zijngaat het 
nieuwe er -  na verloop van tijd wel af. tr,  ligt dus een taak voor de .  
inrichting om, te . proberen deze mensen gemotiveerd te houden. Het - 
Verschil tussen' vrouwelijke en Mannelijke bewaarders is Moeilijker 
te Verklaren. Deze .zal waarschijnlijk gezocht Moeten worden in de . 
maatschappelijke positie . van de vrouw ;  welke de pretenties van dit-
rapPort te buiten gaat." ;  

Wat de verantwoordelijkheid betreft, bestaan er hoofdzakelijk ver-
:schillen tussen . de meningen van' de bewaarders rvan de diVerse 
. vleugels: Het blijkt dat het teamoverleg en "aanverwante zaken op de 
'rh -vleugel het meest positief beoordeeld worden. 
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Ook de teamgeest komt op de D-vleugel het best naar voren. Hieruit 
kan de conclusie volgen dat de teamgeest, het teamoverleg en aan-
verwante zaken op de D-vleugel het meest geoptimaliseerd zijn, en 
er hier dus een meer optimale basis is geschapen voor reflekties, 

het maken van goede taakafspraken enz. 

Over het algemeen blijkt de verantwoordelijkheid ten opzicht van de
•gedetineerden voor alle bewaarders gelijk te zijn. Enkele signifi-

cante verschillen die bij bepaalde items optreden zijn te wijten aan 
de factoren leeftijd van de respondent en diensttijd bij het gevang-
eniswezen. Oudere bewaarders willen meer aandacht besteden aan het 
helpen van gedetineerden met eventuele problemen die deze hebben of 
kunnen krijgen. Het zelfde geldt voor bewaarders die tussen de 5 en 
de 9 in dienst zijn bij het gevangeniswezen. 
daarnaast zeggen de bewaarders op de D-vleugel dat op hun vleugel de 
meeste aandacht besteed wordt aan het aanmoedigen van het verant-
woordelijkheidsbesef onder de gedetineerden. 

Wat de begeleiding betreft blijkt dat deze sterk verschilt per vleu-
gel. Op de ene vleugel is die aanzienlijk beter dan op de andere 
vleugel. 

Over de regiemsdifferentiatie zijn de bewaarders van de D-vleugel 
het best te spreken, gevolgd door de bewaarders op de A-vleugel. De 

regiemsdifferentiatie komt op de bewaarders van de B- en de C-vleu-
gel het minst positief over. Dit is min of meer een logisch gevolg 
van deze regiemsdifferentiatie. Gedetineerden die voor de A-of de D-
vleugel kiezen lijken over het algemeen gemotiveerder te zijn, dan 
gedetineerde die voor de C-vleugel kiezen. (zie hiervoor ook DEEL 3: 
de Gedetineerden, hoofdstuk 2.2). De opstelling van de gedetineerden 
ten opzichte van hun detentie werkt door op hun relatie met de be-
waarders en dus zodoende op de werkbeleving van deze bewaarders. 
Het geheel overziend kan worden geconcludeerd dat voor vrouwelijke 
bewaarders en voor bewaarders die nog niet al te lang in dienst zijn 
het werkklimaat optimaler gerealiseerd lijkt te zijn dan voor manne-
lijke bewaarders en bewaarders die langer in dienst zijn. Dit blijkt 
ook uit de antwoorden bij de uitspraak: Als ik weer een beroep moest 
kiezen werd het wederom dan van bewaarder". Hierbij bestaan er ver-
schillen tussen de antwoorden bij de verschillende groepen. Zo kun-
nen vrouwelijke bewaarders zich meer in deze uitspraak vinden dan 
hun mannelijke collega's (**). Hetzelfde geldt voor de bewaarders 
met een kortere diensttijd (**) en een lagere loonschaal(**). 
Bij verdere analyse blijkt dat de verschillen die de variabele 
loonschaal oplevert verklaard worden door de variabele diensttijd. 
Met andere woorden het verschil in houding ten opzichte van deze 
uitspraak bij de bewaarders in de verschillende loonschalen wordt 
veroorzaakt door het feit dat dit betekent dat deze bewaarders een 
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verschillende diensttijd hebben bij het gevangeniswezen. Dit gaa 
echter niet op voor de variabele geslacht. Vrouwelijke bewaarders 
kunnen zich meer in deze uitspraak vinden dan hun mannelijke col-
lega's, ongeacht het aantal jaren dat ze bij het gevangeniswezerr 
werken. 

Worden de vier vleugels met elkaar vergeleken dan komt de D-vleugel: 
het beste uit de bus, gevolgd door de A-vleugel. Er kan dus gesteld 
worden dat op deze vleugels het werkklimaat het meest geoptimali-, n  
seerd is. Naar de mening van de bewaarders is dit werkklimaat op 
B- en de C-vleugel een stuk minder. 
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Hoofdstuk 4: Resultaten met betrekking tot de werkomstandigheden en 
de taakinhoud.  

4.1 Inleiding.  

In dit hoofdstuk worden nog enige uitkomsten behandeld die in de 
vorige twee hoofdstukken nog niet aan bod zijn gekomen. Het betreft 
de beantwoording van vragen die betrekking hebben op het werken met 
vrouwelijke collega's, de werkzaamheden van de bewaarders en de a-
gressie van gedetineerden tegenover de bewaarders. , 

4.2. Houding ten opzichte van vrouwelijke collega's.  

Aangezien men bij de overheid heeft besloten om meer vrouwen in 
dienst te nemen teneinde de verhouding tussen mannen en vrouwen ge-
lijk(er) te trekken is er in dit onderzoek ook gepeild hoe de hou-
ding van de bewaarders is ten opzichte van hun vrouwelijke colle-
ga's. 

Het contact met vrouwelijk collega's wordt door 84% Ivan alle bewaar-
ders als goed tot zeer goed beoordeeld. 15% beoordeelt dit contact 
als matig en 1% zegt dit contact slecht te vinden. Op de vraag of 
mannen en vrouwen even geschikt zijn voor de functie van P.I.W.-er 
antwoordt 97% bevestigend. 20% is van mening dat mannen geschikter 
zijn en 1% vindt vrouwen geschikter. Als naar de reden gevraagd 
wordt waarom vrouwen al dan niet even geschikt zijn 'als mannen geeft 
51% als antwoord dat het niet aan het geslacht ligt of iemand ge-
schikt is voor de functie van P.I.W.-er, maar aan ,de persoon zelf. 
De bewaarders die mannen geschikter vinden geven veelal als reden 
dat vrouwen fysiek ongeschikt zijn. Dit vindt men een nadeel bij 
bijvoorbeeld kalamiteiten of bij het plaatsen van ,gedetineerden in 
een strafcel. Voorts acht men het een nadeel dat een bewaarders die 
moet fouilleren en/of visiteren van het vrouwelijk geslacht is. 

Als de bewaarders gevraagd wordt of ze het bezwaarlijk vinden om met 
vrouwelijke collega's een nachtdienst te draaien zegt slechts 35% 
hier totaal geen moeite mee te hebben. 49% zegt er geen moeite mee 
te hebben zolang van de vijf bewaarders in de nachtdienst er maar 
(hooguit) twee vrouw zijn. Van de overige 16% zegt i5% hier wel eens 

moeite mee te hebben en 1% zegt hier zelfs grote moeite mee te heb- 
1 

ben. 
Als laatste werd de bewaarders gevraagd of ze van mening zijn dat 
het HvB Rotterdam meer vrouwen in dienst zou moeten nemen. 18% vindt 
van wel, 37% maakt het niets uit en maar liefst 45% zegt hier op te- 
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gen ts zijn. 
Er ontstaat zo een tegenstrijdig beeld. een zeer grote meerderheid 
zegt goed tot zeer goed te kunnen opschieten met vrouwelijke colle-
ga's, daarnaast zegt eveneens een grote meerderheid dat mannen en,. 
vrouwen even geschikt zijn voor de functie van P.I.W.-er. Daarente7„, 
gen zegt een minderheid (35%) geen bezwaar te hebben om met vrouwe-- 
lijke collega's een nachtdienst te draaien en een nog kleiner aantals 1  
(18%) is ervoor om meer vrouwen in dienst te nemen. 

Deze tegenstrijdigheid is in de sociaal-psychologische literatuur 
veel besproken. Het handelt hier namelijk om een verschil tusseri 
het cognitieve en het gedragsmatige aspect van een attitude. Waë' 
hier mee bedoeld wordt is dat men iets zegt over een bepaalde situa-
tie en hoe men in deze situatie zal handelen, maar als de desbetref-
fende situatie zich voordoet men toch iets anders doet. Voorbeelden 
zijn mensen die zeggen milieuverontreiniging een groot probleem te 
vinden, maar ondertussen hun gedrag in het dagelijks leven er niet 
door laten veranderen. 

4.3 Agressie in de inrichting.  

Op de vraag of de bewaarders wel eens zijn aangevallen en/of be-
dreigd door gedetineerden antwoordt een meerderheid van 53% dat dit, 
wel eens gebeurd is. In 43% van de gevallen ging het om een verbale 
bedreiging (bv. ik pak jou nog wel), in 30% van' de gevallen waren de 
bedreigingen van fysieke aard (bv. slaan, gooien met voorwerpen) en 
in de resterende gevallen, betrof het beide. Op één persoon na zeiden 
alle betrokkenen er iets mee gedaan te hebben. Rapport opmaken deed 
63%, 50% besprak het voorval met collega's, 40% besprak het met de 
teamleider en eveneens 40% van de bewaarders besprak het in het 
teamoverleg. Het, voorval werd door 28% met het afdelingshoofd 
besproken. , 
12% van alle bewaarders verklaarde desgevraagd dat ze ook wel eens 
op een andere manier onder druk waren gezet door gedetineerden (bij-
voorbeeld een poging tot omkoping). Van deze voorvallen werd door 
11% een rapport opgemaakt, 22% besprak het met de teamleider, een 
zelfde aantal besprak dit met het afdelingshoofd en eveneens 22% 
bracht het voorval in het teamoverleg ter sprake. 
Een opvallend aspect betreft hier de afwezigheid van een duidelijke 
correlatie tussen:het al dan niet bedreigd zijn door een gedetineer-
de en de beoordeling van het contact met gedetineerden. Er blijkt 
geen significant verband te bestaan tussen beide aangelegenheden. 



P 
E 

E 
N 

A 
G 
E 

90— 

803— 

70— 

60— 

50— 

40— 

30— 

20— 

10— 

a 

H.1618.GW.044.87/3 

- 62 - 

4.4 Werkzaamheden van de bewaarders.  

Er is de 
vraag of 
(4.3.1 en 
bewaarders 
len. 

bewaarders een lijst met werkzaamheden voorgelegd met de 
men deze werkzaamheden vervult. In onderstaande grafieken 
4.3.2) staan de werkzaamheden vermeld plug de percentages 
(per loonschaal bekeken) die deze werkzaamheden vervul- 

GRAFIEK 4.3.1 Werkzaamheden van de bewaarders, vergeleken per 
schaal. 

1 2 	 3 
n mmmmm van d 

1 - intake van nieuwe gedetineerden 
2 - informatie verschaffing aan gedetineerden 
3 = observeren 
4 = rapporteren 
5 - begeleiden van individuele gedetineerden 
6 - begeleiden van gedetineerden bij de arbeid 
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GRAFIEK 4.3.2 Werkzaamheden van de bewaarders, vergeleken per 
schaal. 
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De taken waar de meeste tijd aan besteed wordt, zijn; 
1 - het observeren, 
2 - het verschaffen van informatie aan gedetineerden, 

13. 

7 - begeleiden van gedetineerden bij krea 
8 - begeleiden van gedetineerden bij onderwijs en vorming 
- begeleiden van gedètineerden bij groepsmaatschappelijk werk 

10 - begeleiden van sport en spel 
11 - begeleiden van P.I.W.-ers in opleiding 
12 - anders, namelijk... 

(bv. het normale ringwerk, celcontrole, toezicht bezoek) 
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0 werkzaamheden 
schaal 4 

M rulmagheden 

0 werkzamheden 
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Uit de grafieken wordt duidelijk dat het verschaffen van informatie, 
het observeren en het rapporteren, door de meeste bewaarders gedaan 
wordt. De intake van gedetineerden gebeurt door een meerderheid van 
de bewaarders in schaal 4 en 5, van de bewaarders in schaal 6 doet 
dit slechts een kwart. Opvallend is dat van de bewaarders in schaal 
4 bijna 40% zegt gedetineerden te begeleiden bij de arbeid, een be-
zigheid die eigenlijk toebedeeld is aan bewaarders in schaal 6 (be-
zigheid. s6)'. Hetzelfde kan gezegd worden van de bezigheden 10 en 11: 
het begeleiden -van gedetineerden bij sport en spel en het begeleiden 
van P.I.W..-ers in-  opleiding. Verder zijn er zelfs bewaarders in 
schaal 4 die gedetineerden begeleiden bij krea en bij groepsmaat-
schappelijk werk (bezigheid 7 en 9). Dit zijn allemaal bezigheden 
die in principe bij loonschaal 6 horen., 
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3 - het begeleiden van individuele gedetineerden, 

Bij de vraag naar welke taak de voorkeur van de bewaarder uitgaat 
ontstaat er de volgende top 4; 
1 - het begeleiden van individuele gedetineerden, 
2 - het begeleiden van gedetineerden bij sport en spel, 
3 - het begeleiden van P.I.W.-ers in opleiding, 
4 - het observeren. 

Bij enkele taken blijkt er een groot verschil te bestaan tussen de 
tijd die men er in stopt en de voorkeur die men er voor heeft. Zo 
komen bijvoorbeeld de taken informatieverschaffing aan gedetineerden 
en intake van nieuwe gedetineerden pas op een zevende en achtste 
plaats van de voorkeurlijst. Omgekeerd komen de taken "begeleiden 
van gedetineerden bij sport en spel" en "het begeleiden van P.I.W.- 
ers in opleiding" pas op een achtste en negende plaats wat betreft 
de tijd die men er aan besteed. Nu is het natuurlijk niet zo dat men 
de hele. dag kan doorbrengen met die taken die men het leukst vindt, 
ook de andere taken moeten gebeuren. Toch zou er op gelet moeten 
worden dat de discrepanties niet te groot wordt daar dit anders tot 
ongenoegen, frustraties en eventueel zelfs stress zou kunnen lei-
den. 

Als de werkzaamheden per vleugel worden bekeken, onstaat het volgen-
de beeld, (zie de grafieken 4.3.3 en 4.3.4) 

GRAFIEK 4.3.3,WerkzaaMheden van de bewaarders. 
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8 	 9 	 le 
nummer van de bezigheid 

11 12 

• 1 — intake van nieuwe gedetineerden 
2 — informatie verschaffing aan gedetineerden 
3 — observeren 
4 — rapporteren 
5 — begeleiden van individuele gedetineerden 
6 — begeleiden van gedetineerden bij de arbeid 
7 — begeleiden van gedetineerden bij krea 
8 — begeleiden van gedetineerden bij onderwijs en vorming - 
9 — begeleiden van gedetineerden bij groepsmaatschappelijk werk 
10 --begeleiden van gedetineerden bij sport. en spel 

• 11 — begeleiden van P.I.W..-ers in opleiding 
12 — anders, namelijk... 

(bv. het normale ringwerk, celcontrole, toezicht bezoek) 
• 
Uit de grafieken 4.3.3 en 4.3.4 wordt duidelijk dat door de regiems-
differentiatie er verschillen ontstaan in de werkzaamheden op de 
verschillende vleugels. Zo wordt bijvoorbeeld door alle bewaarders 
op de B-vleugel (inkomstvleugel) een intake gehouden met de gedeti-
neerden (1). Het begeleiden van gedetineerden bij groepsmaatschappe-
lijk werk (9) gebeurt alleen op de D-vleugel, terwijl het begeleiden 
van P.I.W.-ers in opleiding (11) hoofdzakelijk op de B-vleugel 
plaatsvindt. 

Naast "let vragen naar de verschillende werkzaamheden is de bewaar- 
ders ook nog een keer expliciet gevraagd of ze betrokken zijn bij 
de begeleiding van de arbeid. 47% antwoordde hierop bevestigend. Van 

Pi werkzaamheden 
a-vleugel 

• werkzaamheden 
b-vleugel 
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c-vieugei 

O werkzaamheden 
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, 
vindt het 	 i 	; 
zwaarst: 	A-vleugel 	B-vleugel 1 C-vleugel 	D-vleugel 

A-vleugel 	 25% 
B-vleugel 	 5% 	75% 	35% 
C-vleugel 	 5% 	 4% 	35% 
D-vleugel 	 10% 	 67% 
allen gelijk 	30% 	21% 	25% I 	33% 
combinaties 	25% 	 f 	5% 

]
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hen is 51% tevreden tot zeer tevreden over hun betrokkenheid, 29% is 
niet tevreden en niet ontevreden en 20% is ontevreden tot zeer onte-
vreden. De groep tevreden bewaarders noemt als belangrijkste reden 
voor hun tevredenheid het andere, betere contact met de gedetineer-
den. De bewaarders die neutraal oordelen over hun betrokkenheid bij 
de arbeid geven als redenen het onregelmatige (inval) patroon en 
moeilijkheden met de werkmeester. De ontevredenen geven de demoti-
vatie van de gedetineerden en het slechte(re) contact met hen als 
belangrijkste reden op. 

Een ander onderzocht aspect heeft betrekking op ;de vraag op welke 
vleugel het meest van de bewaarster wordt geëist. ,8% van de bewaar-
ders is van mening dat de A-vleugel het meste vergt, 35% noemt de B-
vleugel, 12% de C-vleugel, 11% de D-vleugel en 27% zegt dat het op 
alle vleugels hetzelfde is. 8% noemt een combinatie van vleugels, 
veelal de B- en de D-vleugels. Als de antwoorden per vleugel verge-
leken worden ontstaat het volgende plaatje. 

! 

TABEL 4.3.1 Welke vleugel vergt het meest?  

momenteel werkzaam op: 

Opvallend is dat een meerderheid van de bewaarders op de B- en de D-
vleugelde eigen vleugel het zwaarst inschat, terwijl op de C-vleu-
gel ongeveer éénderde van de bewaarders dit vindt en op de A-vleu-
gel slechts een kwart. Deze 25% zijn de enigen die de A-vleugel als 
het zwaarst beschouwen. Verder blijkt dat 45% van de bewaarders 
werkzaam op de A-vleugel een andere dan de eigen vleugel noemt. Op 
de C-vleugel is dit 40%, op de B-vleugel is dit 4% en op de D-
vleugel 0%. 

De bewaarders die de A-vleugel als het zwaarste beschouwen noemen 
als reden de hoeveelheid activiteiten. Bewaarders die de B-vleugel 
noemen geven meer redenen: de nieuwe nog niet aangepaste gedetineer-
den, de probleemgevallen en de R.C.-aparten maken het werken op 
deze vleugel zwaar. Deongemotiveerdheid en de desinteresse van 
degedetineerden zijn de redenen waarom de , C-vleugel door een 
aantal bewaarders als zwaarste wordt gezien. 
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4.5 Samenvatting.  
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Het intensieve werk en de grote betrokkenheid hierbij zijn de be-,, 
trokkanheid hierbij zijn de voornaamste oorzaken die het werkenJ„ 
op de D-vleugel zwaar maken, volgens de bewaarders. 

Alhoewel veel bewaarders hun eigen vleugel als de zwaarste in het 
HvB beschouwen, zijn er slechts zeer weinigen die overgeplaatst zou- - 
den willen worden; amper 9%. Hiervan wil 42% naar de A-, 30% naar dein 
D-, 14% en eveneens 14% naar de C-vleugel. De bewaarders die niet'3D  
overgeplaatst willen worden geven aan dat ze het gewoon goed naar 
hun zin hebben. 

In dit hoofdstuk zijn enige uitkomsten behandeld die bij de evalua-
tie van het beleidsplan in de vorige hoofdstukken niet aan bod zijn 
gekomen. 

Het blijkt dat er een discrepantie bestaat tussen de houding van de 
bewaarders ten opzichte van hun vrouwelijke collega's en de vraag of 
er meer vrouwen in dienst moeten worden genomen bij het HvB Rotter-
dam. Hoewel men zegt goed met vrouwelijke collega's op te kunnen 
schieten, is er slecht een minderheid die zegt positief te staan 
tegenover het aannemen van meer vrouwen. 

Wat de agressiviteit van gedetineerden naar het personeel toe be-
treft, blijkt dat een meerderhied (53%) hier wel eens mee te maken 
heeft gehad. Dit heeft echter geen (statistisch) significante in-
vloed op de beoordeling van de contact dat men heeft met de gedeti-
neerden. 

Ten aanzien van de werkzaamheden blijkt dat veel bewaarders werk 
doen dat in principe niet tot hun taakuitoefening behoort. Daarnaast 
is duidelijk te zien dat door de regiemsdifferentiatie er op de ver-
schillende vleugels verschillende werkzaamheden uitgevoerd worden. 

k .) 
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HOOFDSTUK.  1: DE BEVOLKING VAN HET HVB. 

1.1 Inleiding 

In dit, hoofdstuk zal, zoals de titel al aangeeft., een beschijving 
van de bevolking van het HvB:worden gegeven. Hierbij zal in grote, 
lijnen dezelfde aanpak gevolgd worden als in het onderzoeksverslag 
Regiem— in Ontwikkeling (Grapendaal M„ B. v. d. Linden, A. Rook; 
Staatsultgever4 1985) dat de weergave ia van de resultaten van eerP 
eerder. onderzoek dat in het Rotterdamse werd gedaan. Een vergelij-
king van.de  huidige resultaten met die ,  van, drie jaar geIeden (de ge-
gevens werden in 1984 verzameld, maakt het mogelijk veranderingen in 
het gedetineerdenaanbod te traceren die wellicht van belang zijn 
voor een verdere beleidsontwikkeling: 
Als eerste komen het delict, de verblijfsduur en de strafduur aan de 
orde, vervolgens enkele achtergrondgegevens zoals leeftijd, geboor-
teland, opleiding en druggebruik. Telkens wordt op relevante en ver-
gelijkbarepunten even stilgestaan bij.de.resultaten van het eerdere 
onderzoek. 
Men dient zichite .bedenken dat in dit onderzoek gebruik is gemaakt 
van een steekproef (van ongeveer '30%) terwijl bij het. al  eerder ge-
noemde onderzoek de gehele populatie van het HvB betrokken werd -. Op-
zichzelf hoeft.dit.,geen bezwaar te zijn (het gaat Om een aselecte en, 
daarom waarschijnlijk representatieve steekproef), maar, bij de ver-
gelijking. van de resultaten zijn ..voora1de percentages van belang en 
niet zozeer de'absolute aantallen. Sommige gegevens zijn bekend van 
de 121 'gedetineerden gehele,steekproef waarvan ook deadmini-
stratieve gegevens verzameld zijn.-bij andere gegevens moeten -  we ons 
beperken tot. 100. gedetineerden, namelijk zij . die . persoonlijk aan 
hetonderzoek hebben' meegewerkt 

1.2. Delict. Straf-, en Verblijfsduur  

Van 115 ven de 121 gedetineerdefr , (95%) is een delict bekend waarvoor 
men ia.- Veroordeeld ,of waarvan . Men wordt verdacht. IntabeI:1 is 
weergegeven hoe de aantallen verdeeld zijn over de diverse delict-
categorieen.. 

Tabel 1: Delict., 

Geweldsdelicten 
Verroo gensdel ic ten 
Opiumwetdelicten 
Zedendelicten 
Overige delicten. 

Totaal. 
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We zien dat met name vermogens- en opiumwetdelicten een belangrijk 
aandeel hebben in het totaal; samengenomen ruim driekwart. Hoewel in 
vergelijking met de resultaten uit 'Regiem in Ontwikkeling' de ver-
mogensdelicten toe- en de opiumwetdelicten afgenomen zijn, gaat het 
om zulke marginale verschillen dat hieruit niet af te leiden valt 
dat de samenstelling van de bevolking op dit punt substantieel ver-
anderd is. 

De straf is alleen bekend van hen die reeds veroordeeld zijn, 34% 
(n-41) is tot een gevangenisstraf veroordeeld, in 1984 was dat 68%. 
Een opmerkelijk groot verschil. Destijds werd ondermeer geconclu-
deerd dat de doorstroom naar gevangenissen gestokt was door 
een nijpend plaatsgebrek aldaar. Nu lijkt het erop dat die door-
stroom weer op gang is gekomen. 
Als de strafduur van de veroordeelden wordt uitgezet in een tabel, 
dan geeft dat het volgende beeld: 

Tabel 2: Strafduur. 

n 

< 6 maanden 	 7 	 17.1 
6 maanden - 1 jaar 	 7 	 17.1 
1 jaar - 2 jaar 	 18 	 43.9 
> 2 jaar 	 9 	 21.9 

Totaal 	 41 	 100 

De gemiddelde strafduur was 589 dagen. Gecorrigeerd voor VI is dit 
ongeveer 390 dagen. Hier valt een stijging te constateren van rond 
de 50 dagen. 

Vervolgens wordt enige aandacht besteed aan de verblijfsduur van de 
gedetineerden ten tijde van het onderzoek. Let wel: niet de totale 
verblijfsduur, maar de periode die men tot het tijdstip van het on-
derzoek in het HvB heeft doorgebracht. 

Tabel 3: Verblijfsduur in de inrichting t.t.v. onderzoek *) 

< 3 maanden 	 69 	 57.5 
3 tot 6 maanden 	 33 	 27.5 
6 tot 9 maanden 	 7 	 5.8 
9 tot 12 maanden 	 6 	 5 
> 12 maanden 	 5 	 4.2 

Totaal 

n 

120 	 100 

*) Van 1 gedetineerde was dit gegeven niet bekend. 



De gemiddelde verblijfsduur ten tijde van-het onderzoek bedroeg 120 J.;, 
dagen. (4„mnd); dat is niet bijzonder, veel hoger dan in het eerste 
onderzoek (111 dagen). 
Uit de tabel. blijkt, dat bijna. 60% van de gedetineerden korter dan 
3 maanden in het HvB verblijft. De gemiddeld lange verblijfsduur, 
moet dus grotendeels toegeschreven worden aan de relatief kleine : .]  
groep die langer dan 3 maanden in het HvB verblijft, 

Hoewel. het aantal. veroordeelden dus is afgenomen, neemt de gemiddel-
de verblijfsduur t.t.v. het onderzoek iets.  toe. Dit duidt erop dat, 
de duur van het strafproces. (inclusief hoger beroep en cassatie),n 
-waaraan eerder deels- de lange-verblijfsduur werd toegeschreven- in 
de tussenliggende .periode.niet korter is, geworden. 	- 

1.3 Persoonsgebonden kenmerken van gedetineerden 

Behalve gegevens die de aard van het verblijf in het HvB karakteri-
seren, zijn ook enkele relevante persoonsgebonden kenmerken van de 
gedetineerden vastgelegd. Deze betreffen de leeftijd, de opleiding, 
eventueel drugs- en/of alcoholgebruik en de culturele achtergrond 
(of liever gezegd het geboorteland). 

In het eerdere onderzoek werd de gemiddelde leeftijd van de gedeti-
neerden vastgesteld op 31 jaar. Dat is niet veel hoger geworden, 
nl. 31.8 jaar in dit onderzoek. Als een enkele uitschieter (van 71 
en 58 jaar) buiten beschouwing wordt gelaten dan komt het gemiddelde 
precies uit op de eerder geconstateerde 31 jaar. Indertijd werd op-
gemerkt dat dit hoger is dan veelal wordt aangenomen. Inmiddels moe-
ten we tot de overtuiging komen dat dit een tamelijk stabiel gegeven 
is dat voor een groot deel van de gevangenispopulatie geldt: zowel 
Kommer' e.a.. (Vrijheid in Gevangenschap, Staatsuitgeverij 
's-Gravenhage, 1986) als Grapendaal (In Dynamische Evenwicht, 
Staatsuitgeverij 's-Gravenhage, 1987) rapporteren eenzelfde bevin-
ding,in uiteenlopende inrichtingen. 

In tabel -4 is de leeftijd uitgezet tegen het geboorteland van de 
respondenten: 	. 

Tabel. 4: Leeftijd en geboorteland. 

Léefti j d: 

< 24 
24 t/m 30' 
ouder dan .  30 

Totaal 

11.1618.GW.044.87/2 
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Geboorteland: Nederland-. Suriname/ .  Buiten-:.  Totaal 
• 	. 	 - 	Antillen, 	land. 	, 

	

12 20.6% 	3 12.5%, 	4 2-2.2% 	19 

	

20 34.5% 	12 , 50 % 	6 33.3% 	38 

	

2644.8% 	9 37.5% 	844.5%' 	43 

58 100 	24'100 	18 100 	100 
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In tegenstelling met het eerste onderzoek (toen vooral de buitenlan-
ders in de hoge leeftijdscategorie scoorden) blijken nu de Nederlan-
ders en de buitenlanders samen de hoge gemiddelde leeftijd te ver-
oorzaken. Het percentage oudere buitenlanders is teruggelopen van 
55% naar ruim 44%. Uit bovenstaande tabel is ook af te lezen hoe de 
diverse nationaliteiten vertegenwoordigd zijn in het HvB. Bijna 60% 
is Nederlands, 24% is Surinaams/Antilliaans en 18% is van een andere 
nationaliteit. Vooral het aandeel buitenlanders is teruggelopen van 
ruim 30% naar 18%. De Nederlandse kolonie is uitgebreid van 43% naar 
58%. 

Ook nu zullen we enige aandacht besteden aan het opleidingsniveau 
van de gedetineerden. Dit kan met name belangrijk zijn bij het sa-
menstellen van cursussen en vormingsactiviteiten op vooral de 
A-vleugel. In tabel 5 zijn de diverse opleidingen weergegeven. 

tabel 5. opleidingsniveau. * 

opleiding 	 frequentie 

Lager Onderwijs 	 18 
Lager Beroepsonderwijs 	35 
Mulo/Mavo/Havo 	 21 
MTS/MBO 	 14 
VWO/HBO/WO 	 10 

Totaal 98 

van 2 respondenten was dit gegeven niet bekend. 

Ruim de helft van de respondenten heeft ofwel alleen de lagere 
school ofwel het lager beroepsonderwijs genoten. Het aantal dat ho-
ger onderwijs gevolgd heeft is betrekkelijk klein. Een resultaat dat 
overeenkomt met het algemene beeld dat bestaat van de gemiddelde ge-
detineerdenbevolking. 

Tenslotte wordt aandacht besteed aan drugs- en alcoholgebruik. Een 
belangrijk verschil met het vorige onderzoek is dat de registratie 
op beperkter wijze heeft plaatsgevonden. Werd in 1984 nog aan zowel 
de medische dienst, het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs als 
de gedetineerden zelf gevraagd naar het drugs- en alcoholgebruik, nu 
zijn alleen de gedetineerden daarnaar gevraagd. Hoewel de indruk is 
dat men over het algemeen weinig terughoudend is geweest bij het be-
antwoorden van de vragen moeten we er toch van uitgaan dat er wat 
dit onderwerp betreft een aanzienlijk 'dark number' bestaat. In het 
vorige onderzoek werd 20% berekend en dit cijfer lijkt niet onaanne-
melijk. 
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De hierna gepresenteerde cijfers geven dus waarschijnlijk een gemaJ 
tigds schets van de feitelijke situatie in het HvB. 

In totaal zeggen 48 van de 100 geinterviewden dat zij voorafgaand , J 
aan de detentie regelmatig drugs gebruikten. 38 daarvan gebruikten" 
harddrugs (heroïne en/of cocaïne); Het overheersende beeld is poly r,, I, 
druggebruik. Bijna 75% van de gebruikers consumeert 2 of meer drugs: 
Rohypnol verdient, gezien het toenemende problematische gebruik, 
aparte aandacht. Van de herofnegebruikers (n..28), gebruiken er 13 ,?:' 
(46.4%) ook Rohypnol, van de cocaïnegebruikers (n-32), gebruiken er,14  
12 i:d.i. 37.5%) tevens Rohypnol. Andere min of meer frequent ge-
bruikte drugs zijn pep/amfetamine (n-12), cannabis (n-34), methadon 
(n-13) van dit laatste is onbekend of het gebruik als behandeling 
tegen ontwenningsverschijnselen gekenschetst kan worden of dat dit 
opiaat een zelfstandige betekenis als drug heeft voor de gebruikers. 
Tenslotte melden 19 gedetineerden van de 100 dat zij meer dan 6 gla-
zen alcohol per dag gebruiken. 
Als de groep- harddruggebruikers gekarakteriseerd moeten worden in 
termen van leeftijd en geboorteland dan geeft dat het volgende 
beeld: 

Tabel 6: Harddruggebruik, leeftijd en geboorteland 

• 	gebruikt 	gebruikt niet 	Totaal 
Geboorteland 	n % 	 n % 	 n 

Nederland 	 29 50% 	 29 50% 	 58 100% 
Suriname/Antillen 	7 29.2% 	 17 71.8% 	 24 100% 
Buitenland 	 2 11.1% 	 16 88.9% 	 18 100% 

Leeftijd 	 n 	% 	 n 	% 	 n % 

> 24 jaar 	 8 42.1% 	 11 57.9% 	 19 100% 
24 t/m 30 jaar 	20 52.6% 	 18 47.3% 	 38 100% 
ouder dan 30 jaar 	10 23.3% 	 33 76.7% 	 43 100% 

Er zijn twee opvallende verschillen met het vorige onderzoek te con-
stateren. 
In de eerste plaats een grote daling van het aantal gebruikers onder 
Surinaamse en Antilliaanse gedetineerden. In 84 werd nog vastgesteld 
dat 58% van de Surinaamse/Antilliaanse gedetineerden gebruiker was, 
nu ie dat nog maar 29%. Hier moet wel rekening worden gehouden met 
de beperkter opzet van dit onderzoek. Het is daardoor niet onaanne-
melijk dat deze 29% een onderschatting van het werkelijke percentage 
is. In dat geval zouden juist de Surinaamse/Antilliaanse responden-
ten niet het achterste van hun tong hebben laten zien. Maar dan nog 
blijft er een aanzienlijk verschil over. 
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Het tweede opvallende resultaat is een afname van verslaafden onder 
de gedetineerden tot 24 jaar: van 67% naar 42%. Dit lijkt een beves-
tiging te zijn van geluiden die uit hulpverleningskringen komen 
(m.n. de Amsterdamse GG&GD) dat de gemiddelde leeftijd van gebrui-
kers toeneemt en dat er weinig jonge gebruikers bij komen. Indien de 
"maturing out" hypothese (op latere leeftijd stopt men 'vanzelf' met 
gebruiken) juist zou zijn, betreft het hier een -i(erheugende consta-
tering: in de hogere leeftijdscategorieen kalft het aantal verslaaf-
den af en er komen weinig nieuwe jonge gebruikers bij. Per saldo 
neemt het aantal gebruikers dan op de lange duur af. 

1.4. Samenvatting en Conclusies.  

Er is in vergelijking met het eerdere onderzoek' in het Rotterdamse 
huis van bewaring een aantal opmerkelijke verschillen te constate-
ren. In de eerste plaats blijkt het aantal onherroepelijk veroor-
deelden belangrijk gedaald. De conclusie lijkt geWettigd dat het HvB 
thans beter aan zijn primaire doelstelling toekomt dan enkele jaren 
geleden; een HvB is vooral bestemd voor preventief gehechten en niet 
voor veroordeelden. Een eerste oorzaak voor deze verschuiving moet 
gezocht worden in een snellere doorstroming van gedetineerden naar 
gevangenissen. Daarnaast valt echter op dat de gemiddelde verblijfs-
duur t.t.v. het onderzoek nauwelijks verschilt van die van een aan-
tal jaren geleden. Destijds werd de lange verblijfsduur voornamelijk 
toegeschreven aan de duur van het strafproces! Deze conclusie kan 
ook nu weer getrokken worden. 
Met betrekking tot de delicten waarvoor iemand veroordeeld is of 
waarvan men verdacht wordt, kan opgemerkt worden dat de vermogensde-
licten het sterkst vertegenwoordigd zijn en dat I de opiumwetdelicten 
op een "goede" tweede plaats komen. De verdeling verschilt slechts 
marginaal van die van drie jaar geleden. 
De veroordeelden hebben nu een gemiddeld langere straf opgelegd ge-
kregen: een stijging van 50 dagen per veroordeelde. 
Grote verschillen vinden we ook bij de verdeling van de diverse na-
tionaliteiten. Het aandeel buitenlanders is teruggelopen van ruim 
30% naar 18% en de Nederlandse kolonie is uitgebreid van 43 naar 
58%. Voor een deel zou dit toegeschreven kunnen worden aan zo-
genaamde tweede of derde generatie buitenlandse werknemers, die in 
Nederland zijn geboren en ook de Nederlandse nationaliteit hebben 
gekregen. 
Hoewel enige voorzichtigheid op z'n plaats is, wordt tenslotte vast-
gesteld dat het aantal gebruikers van harddrugs onder Surinaamse/ 
Antilliaanse gedetineerden sterk is teruggelopen: van 68% in 84 naar 
26% nu. Tevens blijkt dat de leeftijd van gebruikers van harddrugs 
gemiddeld hoger is komen te liggen. 
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In dit hoofdstuk zal nader ingegaan worden op de beoordeling die ge: 7: 1  
detineerden geven van het regiem in z'n algemeenheid, hun verhouding )  
met het executieve personeel, het systeem van vleugeldifferentiatie 
zoals dat in het Rotterdamse HvB gehanteerd wordt en hun onderlinge 
verhouding. Ook nu weer zal -waar mogelijk- een vergelijking gemaak: 
worden met' de uitgangssituatie zoals die bestond voordat er sprake: 
was van vleugeldifferentiatie. 

2 2  De waardering van het regiem in z'n algemeenheid.  

In de vragenlijst die aan de respondenten werd voorgelegd, is een 
aantal stellingen opgenomen waarvan zij konden aangeven in hoeverre 
die stellingen hun opvattingen over het regiem in het algemeen weer-
spiegelden. Vervolgens zijn die opvattingen samengevoegd tot een ge-
combineerde maat voor de waardering van het huidige regiem. Deze ge-
combineerde maat is onderworpen aan een betrouwbaarheidsanalyse vol-
gens de interne consistentiemethode (zie voor de volledige schaalsa-
menstelling bijlage 2). 
In tabel 7 zijn de totaalscores van de respondenten weergegeven. 

Tabel 7. De regiemsevaluatie. * 

schaalscores 	 frequentie 

5 t/m 10 (zeer positief) 	17 
11 t/m 15 	 27 
16 t/m,20 	 32 
21 t/m 25 (zeer negatief) 	22 

; Totaal 	 . 	 98 
gemiddelde - . 	 16.4 

van 2 respondenten ontbreken deze gegevens. 

We zien dat het grootste deel van de respondenten in de - negatief ge-
tinte,scorecategorieen valt. Dit:komt ook tot uitdrukkinuin het ge-
middelde dat' met 16.4 boven het schaalmiddenpunt van 15'ligt. In 
vergelijking met het vorige onderzoek is de waardering iets hoger 
geworderG, Maar- ook hier is- dit -dermate marginaal dat er geen ver-
gaande conclusies aan verbonden mCgen worden: Wel is' interessant na 
te gaan welke redenen gedetineerden opgeven voor hUn'waárdéring. 
Indien men redelijk tevreden is, dan hangt dit vooral samen met de 
afwezigheid van klachten. Op de tweede plaats wordt het activitei-
tenaanbod genoemd. 
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En ten derde vinden sommigen dat de omgang met bewaarders tot tevre-
denheid stemt. 
Aan de ontevreden kant van de schaal vinden we vooral argumenten 
die betrekking hebben op het te lang op cel moeten bivakkeren 
en de -zelfs voor een penitentiaire inrichting- geringe vrijheid 

die men geniet. De relatie met bewaarders wordt weinig genoemd als 
reden tot ontevredenheid. Wel wordt regelmatig gezegd dat er 
niets gedaan wordt aan de resocialisatie van de gedetineerden. Men 
heeft niet het gevoel dat er gericht gewerkt wordt aan de 
terugkeer in de maatschappij. 
Als bezien wordt of er tussen de vleugels markante verschillen zijn 
in waardering van het regiem, dan geeft dat het volgende beeld: 

Tabel 8: De regiemsevaluatie per vleugel. 

chi-kwadraat-17.7; df-9; p—<.05 

A 	B 	C 	D 

5 t/m 10 (zeer pos.) 	17 	8 	5 	39 

11 t/m 15 	 31 	23 	27 	' 	30 
16 t/m 20 	 24 	35 	45 	26 
21 t/m 25 (zeer neg.) 	28 	35 	23 	5 

100 	100 	100 	100 

Deze resultaten zijn statistisch signifikant op .05 niveau. Dat wil 
zeggen dat de kans dat deze resultaten aan het toeval te wijten 
zijn, kleiner dan 5% is; of, m.a.w. dat de waardering van het regiem 
mede bepaald wordt door de vleugel waar men verblijft. Als de resul-
taten nader bekeken worden, dan valt op dat het vooral de bewoners 
van de D-vleugel zijn die het regiem positief waarderen. Dit hangt 
samen met de vrijheid die men zegt te genieten. De C-vleugel bewo-
ners zijn aanmerkelijk minder mild gestemd voor het aldaar gevoerde 
regiem, dit laatste geldt ook voor de B-vleugel. De redenen die men 
opgeeft hebben betrekking op de lange duur die men op cel moet door-
brengen. 
Minstens even opmerkelijk is het feit dat de respondenten van de ge-
bouwelijk als prettigst ervaren A-vleugel, gelijkelijk verdeeld zijn 
over de positieve en negatieve scorecategorieën. 

Als we eenzelfde onderverdeling maken voor de etnische groepen die 
te onderscheiden zijn in het HvB, dan geeft dat in tabel 9 het vol-
gende beeld: 
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5 t/m 10 (zeer pos.) 	17 	 17 	 17 
11 t/m 15 	 28 	 21 	 39 
16 t/m 20 	 38 	 17 	 33 
21 t/m 25 (zeer neg,) • 	17 	. 	46 	 11 

Totaal. 	 100 	 100 	 100 

chi-kwadraat-11; df-6; p—<.1 

Nederl. 	SurjAnt. 	Buitenl. 

Het verband tussen regiemswaardering en de etnische groep waartoe 
men behoort is minder sterk dan in het voorgaande geval. Niettemin 
valt op dat vooral de Surinaamse en Antilliaanse gedetineerden het 
regiem zeer vaak negatief beoordelen. 

De variabelen delict en harddruggebruik laten geen verband zien met 
de regiemswaardering. 

2.3. De relatie met het executieve personeel  

Ook voor het meten van de relatie met executief personeel is gebruik 
gemaakt van dezelfde schaaltjes als in het vorige onderzoek en de 
samenstelling ervan vindt u . weer in bijlage 1. 
We zullen beginnen met het bewarend personeel. . 
De betrouwbaarheidsanalyse van de schaal gaf als uitkomst een alpha 
van .82. 
De minimumscore op de schaal is 8 ' punted- het maximum is 40.- Het 
schaalmiddenpunt ligt derhalve - op score 24: Een lage score op de 
schaal wil zeggen dat - men de relatie met de bewaarder overhet alge-
meen positief - beoordeeld. In tabel 10 zijn de,  scores weer - uitgezet. 

Tabel 10. De beoordeling van de bewaarders. 

Schaalscores 	 n  
8 t/m 16, (zeer positief) 	15 
17 t/m 24 	 48 
25 t/m 32 	 33 
33 t/m 40 (zeer negatief) 	4 

_ 
Tótaal • 
gemiddelde 

100, 
22-.5 
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We zien dat het gemiddelde van de schaal naar de positieve kant 

neigt. Ook hier treffen we een verbetering aan t.o.v. de situatie 
zoals die enige jaren geleden was. Destijds wals de gemiddelde score 
precies het middenpunt van de schaal, d.w.z. Uitgesproken neutraal. 
Nu is het gemiddelde duidelijk opgeschoven naar; de positieve kan van 
de schaal. Ook nu weer zullen we nagaan of deze tendens ook geldt 
voor bepaalde groepen gedetineerden. 

Tabel 11. Vleugel en etniciteit en de houding tot het bewarend 
personeel. 

score 8-16 	17-24 	25-32 	33-40 

Vleugel 

A 	 7 	48 	38 	 7 

B 	 19 	38 	38 	 4 
C 	 5 	64 	27 	 5 

D 	 30 	43 	26 	 0 

chi-kwadraat-11; df-9; niet significant 

Etniciteit 

Nederlands 	17 	52 	26 
Surin/Antill 	13 	38 	50 
Buitenlanders 	11 	50 	33 

chi-kwadraat-5.4; df-6; niet significant 

5 
0 
6 

In geen van beide gevallen is sprake van een signifikante samenhang. 
We treffen hier een belangrijk verschil aan' met het vorige onder-
zoek. Toen bleek dat de Surinaamse en Antilliaanse gedetineerden een 
aanmerkelijk negatievere houding t.o.v. de bewaarders tentoon-
spreidden dan de Nederlandse gedetineerden. 
Opvallend is dat de houding van gedetineerden ten opzichte van het 
bewarend personeel niet of nauwelijks samenhangt met de manier waar-
op het regiem beoordeeld wordt: het regiem wordt gematigd negatief 
of op z'n best neutraal gewaardeerd, terwijl men over de bewaarders 
best te spreken is. Blijkbaar wordt de perceptie van het gevoerde 
regiem door andere zaken beinvloed dan door het optreden van bewaar-
ders. 
Niettemin is het opmerkelijk dat er zo'n versehuiving is opgetreden 
in de houding t.o.v. de bewaarders. Het is niet uitgesloten dat door 
de vleugeldifferentiatie bewaarders en gedetineerden "dichter bij 
elkaar" zijn komen te staan. 
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Een indicatie hiervoor kunnen we vinden in de communicatiepatroneni-
tussen de beide groepen. Zoals ook in het vorige onderzoek is een 
aantal items hieromtrent opgenomen in de vragenlijst. 
In 1984 zei nog 11% van de gedetineerden dat zij nooit met bewaar-,, 
ders spraken, dat is afgenomen tot 4%. Met betrekking tot de inten-
siteit van de communicatie (het gaat hier om "casual talk" of per- " 
soonlijke onderwerpen en niet om de hiërarchische bewaarder-gedeti-' n  
neerde communicatie), blijkt dat 41% (was 34%) dagelijks informeel 
contact heeft met de bewaarders. Deze contacten lopen qua duur uit-
een van 1 minuut (11%) tot 5 minuten of langer (64%). We zien dusD 
dat tesamen met een opwaardering van de. relatie tussen bewaarders en 
gedetineerden, ook de communicatie zich uitbreidt en intensiveert. 
Wellicht kan gezegd worden dat het doorbreken van de massaliteit 
d.m.v. vleugeldifferentiatie, een positief effect heeft op de onder-
linge contacten, waardoor men de bewaarders anders gaat zien. Daar-
naast heeft de bewaarder in de afgelopen jaren een wat andere rol 
gekregen dan de uitsluitend controlerende en corrigerende. 
Deze andere rol komt onder andere tot uitdrukking,in participatie 
aan de arbeid en andere activiteiten zoals bv. Krea. Over het alge-
meen oordeelt men niet negatief over deze aanwezigheid van bewaar-
ders bij de activiteiten. 
Slechts 18% van degenen die te maken hebben met bewaarders op de ar-
beid, zegt daar geen prijs op te stellen, voor 50% maakt het niets 
uit en 32% vindt het wel goed dat bewaarders ook mee gaan naar de 
arbeid. De redenen om dit negatief te beoordelen, bestaan vnl. uit 
de opvatting dat bewaarders gewoon moeten bewaren'en.geen andere 
dingen moeten doen en de mededeling dat de gedetineerden de bewaar-
ders toch al ,  de hele dag zien en waarom dan ook nog tijdens de 
arbeid? Positieve geluiden zijn te horen over de inzet-van bewaar-
ders tijdens de arbeid en het feit dat men op de werkzaal beter con-
tact heeft met bewaarders. In grote trekken vinden me eenzelfde ant-
woordpatroon terug als gevraagd wordt naar de bewaarder als activi-
teiten begeleider., zij het dat men hierover in het algemeen beter te 
spreken is. 47% van degenen die te maken hebben met bewaarders als 
activiteiten begeleider, oordeelt daarover positief, 41% zegt dat 
het hen niets. uitmaakt' en s1échtsA.2% vindtllet maar 
De overhéersende conclusie is_dat de bredere inzet van bewaarders 
door' gedetineerden,niát_afgewezen wOrdt, en dat:men,zelfs_in.belang-
rijke' _mate positief gestemd is over deze verschuiving in taak en 
rol. In' vergelijking met het vorige onderzoek,_,.hlijktdat men een 
meety, uitgesproken mening.  tentoonspreidt., Oordeelde toen de meetder,- 
héid (60%) dat het hen niet uitmaakte, nu is dat nok "slechts 41%", 
inde ri  er niemand die het afwees, dat is nu opgelopen tot 12% 
en een vergelijkbaar percentage oordeeltpositief.:„ 	 * 

Tot zover de bewaarders, in het hiernavolgende zal bezien' worden hoe 
de stand van zaken is m.b.t. het arbeidspersoneel. 
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Ook voor het arbeidspersoneel is gebruik gemaakt van dezelfde schaal 
van 8 items als in 1984. De betrouwbaarheidsanalyse gaf een alpha te 
zien van .78. Het middenpunt van de schaal ligt op 24. In tabel 12 
zijn de resultaten weergegeven. 

Tabel 12. De houding t.o.v. het arbeidspersoneel. 

schaalscores 	 n 

8 t/m 16 (zeer positief) 	 25 
17 t/m 24 	 47 
25 t/m 32 	 21 
33 t/m 10 (zeer negatief) 	 0 

Totaal 	 93 
Gemiddelde 	 20 

Ook hier zien we dat het arbeidspersoneel overwegend positief wordt 
beoordeeld. Positiever dan de bewaarders. In dat opzicht is er niet 
zoveel veranderd, zij het dat de verschillen iets kleiner zijn ge-
worden. Etniciteit, vleugel, delict, en harddruggebruik laten geen 
samenhang zien met de waardering van het arbeidspersoneel. 

2.4. De waardering van de vleugeldifferentiatie.  

Hebben we ons in het voorgaande voornamelijk beziggehouden met het 
repliceren van het vorige onderzoek, nu zal een nieuw element gein-
troduceerd worden: nl. de beoordeling van de vleugeldifferentiatie. 
Om hier een cijfermatige uitdrukking aan te kunnen geven is weer een 
schaal ontwikkeld van 7 items. De betrouwbaarheidsanalyse gaf een 
alpha van .74 te zien. Het schaalmiddenpunt ligt op een score van 
21. In tabel 13 zijn de scores uitgezet. 

tabel 13. De waardering van de vleugeldifferentiatie. 

Schaalscores 	 n 

7 t/m 14 (zeer positief 	 22 
15 t/m 21 	 57 
22 t/m 28 	 14 
29 t/m 35 (zeer negatief) 	 0  
Totaal 	 93 
Gemiddelde 	 17.6 



Deze tabel laat een aantal opmerkelijke resultaten zien. Niet alleen1;s 
zien we dat. het .gemiddelde zich ruim. in de positieve helft van de 
schaal bevindt, ook blijkt dat geen van de ondervraagden zeer afwij 
zend staat ten opzichte van het gehanteerde systeem. Het belangrijk-_, 
ste argument dat gebruikt .  wordt is dat er een beter. contact. mogelijk' 
is met da bewaarders.. Dit ligt in de lijn, van de eerder gevolgde re-n 
denering dat de vleugeldifferentiatia vooral. de massaliteit en daar-' 1' 

mee de,,  onpersoonlijkheid heeft doorbroken. De antwoorden op de vraag 
of het overzichtelijker ia: dankzij de differentiatie, spreekt in dit. :  
verband boekdelen: , 40%- ,  vindt de,  overzichtelijkheid een belangrijk 
voordeel van, dit systeem Daarnaast vindt 58% van de onderVraagded' 71  
dat- huisvesting:, in verschillende. vleugels : een- betere: onderlinge 
sfeer tot gevolg, heeft. 
In het hier navolgende zal ook weer bezien worden in hoeverre de 
evaluatie van de. regiemsdifferentiatie op enigerlei wijze samenhangt 
met bepaalde groepen in de inrichting. Om te' beginnen komen de 
diverse vleugels aan bod.. 

Tabel 14. Regiemsdifferentiatie en de waardering per vleugel. 

scores- 

7 .  t/m 14, (pos). 	, 23 .,., 	.. 	4- 	15 - - 	. 55.' 
15 t/m. 21... 	.65«. 	76 	60:. 	4t. 
22 t/m,  28 . 	. 	.12 ' 	20 	.• .25.: 	4 .  
29.. t/m 35:.(neg)...- . - G • 	, 	0.. 	0, , 	. • 	0 ... 

Totaal,  
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B c 
%- 

100. 	100, . 	100,-  • 	100 

chi -Imadraat-19.59 ; df-6 ; p—< . 01 

Het significante resultaat van deze tabel is voor het grootste deel 
toe te schrijven aan het -  hoge percentage bewoners van .de, D-vleugel 
dat de differentiatie zeer positief beoordeelt. Daarnaast moet niet 
vergeten, worden dat, ook bijna 90% yan, de A-vleugel bewoners de dif-
ferentiatie positief. - ervaart. Dit resultaat hoeft op zichzelf niet 
verbazingwekkend te zijn. Plaatsing op deze vleugels impliceert 
immers een.,, zekere' mate, van motivatie voor, het volgen van' de aldaar 
geplande activiteiten-, de differentiatie stelt hen, in- átaat ook die 
activiteiten te 4oen. 
De andere variabelen -etnische achtergrond, druggebruik en delict-
laten -, geen samenhang zien met de waardering ,van de vleugeldifferen-
tiati 
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Over het algemeen wordt het systeem van vleugeldifferentiatie als 
goed beoordeelt; op de ene vleugel wat beter dan op de andere, maar 
niettemin geeft dit aanleiding tot de conclusie dat regiemsdifferen-
tiatie een positief effect heeft op de beleving van de detentie door 

gedetineerden. 
Een van de nadelen echter die aan de differentiatie kleven, is dat 
elke vleugel slechts een beperkte capaciteit heeft. Dit kan tot ge-
volg hebben dat niet iedere gedetineerde op de vleugel geplaatst 
wordt waarvoor hij in eerste aanleg gekozen heeft. Van de onderzoch-
te groep in het HvB zegt ruim 25% dat zij niet hebben kunnen kiezen 
(hierbij moet bedacht worden dat niet alle gedetineerden in dit op-
zicht ook keuzevrijheid hebben) voor de vleuge1 waarop zij thans ge-
huisvest zijn. Gegeven een van de uitgangspunten van het beleids-
plan, nl. de keuzevrijheid van gedetineerden, lijkt dit een tekort-
koming m.b.t. de doelstellingen van het beleidsplan. Dit neemt niet 
weg dat men er in slaagt bijna driekwart van de bevolking van het 

HvB te plaatsen op de vleugel die men prefereert. De meest frequent 
genoemde reden om te kiezen voor de vleugel die men heeft gekozen, 
is het activiteitenaanbod van de betreffende vleugel. Dit gaat voor-
al op voor de A- en D-vleugel. Dit laatste zal geen verwondering 

wekken. 
Ervan afgezien of een gedetineerde op de vleugel terecht komt waar 
hij voor gekozen heeft, is evenzeer belangrijk na te gaan of de ge-
detineerden die wel op de vleugel geplaatst zijn die zij zich wens-
ten, achteraf gezien tevreden met die keuze zijn. Dit kan afgeleid 
worden uit de antwoorden op de vraag of men voor overplaatsing wil 
opteren. Van de ondervraagden zegt 31% dat zij het liefst verhuizen 
naar een andere vleugel indien zich die kans voordoet. Het meest in 
trek is de A-vleugel. Dit percentage wordt voor een groot deel ge-
vormd door gedetineerden die op dit moment op een vleugel gehuisvest 
zijn, waarvoor zij niet gekozen hebben. Dit is een logisch resul-

taat. 
De meest voorkomende reden om overgeplaatst te willen worden, is de 
aanwezigheid van bepaalde activiteiten op de vleugel waar men het 
liefst verblijft en waarin niet voorzien is op de vleugel waar men 
thans domicilie heeft. Steeds terugkerende argumenten onder gedeti-
neerden hebben betrekking op het activiteitenaanbod. Dit activitei-
tenaanbod en de exclusieve locatie ervan op de onderscheiden vleu-
gels, bepaalt in niet geringe mate het verschil tussen de vleugels 
en de doelen die men zich stelt. Een belangrijke vraag in dit ver-

band /is dan ook of dit aanbod -zowel in soorten als naar mate- over-
eenstemt met de behoefte van gedetineerden. 62% van de gedetineerden 
vindt dat er onvoldoende activiteiten georganiseerd worden op de 
vleugel waar men verblijft. Dit valt uiteen in twee categorieën: een 
groep die zegt dat er meer van hetzelfde gedaan moet worden, nl. 
meer sport en meer recreatie. 
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Een andere groep vindt dat het aanbod op hun vleugel uitgebreid moet, 
worden met activiteiten die weliswaar aanwezig zijn in het HvB, maat 
niet op de betreffende vleugel; zoals Krea, gespreksgroepen en taal-
cursussen. Deze resultaten vertonen grote gelijkenis met die uit het,, 
vorige onderzoek. Toen werd vastgesteld dat de veronderstelde opden,, 
ling van de bevolking van het HvB in drie grote groepen (gedetineer-
den met een duidelijke hulpvraag, gedetineerden met behoefte aan 21  
vorming en ontwikkeling, gedetineerden die tot geen van deze cate-' 
gorieen (wensen te) behoren), niet geheel opgaat. Dit werd vooral 
afgeleid uit het grote aantal gedetineerden dat als gewenst activi-
teitenpakket een mengvorm koos. Een mengvorm waarin het HvB gegeven!'- 
de keuzes in het beleidsplan niet kon voorzien. De ver doorgevoerd 
differentiatie immers koppelt keuze voor een bepaald pakket activi-
teiten (hulpverlening of ontwikkeling) aan het verblijf op een daar-
door bepaalde vleugel en omgekeerd. 
Ook nu weer kan geconcludeerd worden dat er behoefte bestaat aan een 
gemêleerde samenstelling van het te volgen activiteitenpakket. Het 
advies dat een gedeeltelijke differentiatie (d.w.z. gedetineerden 
die dat willen kunnen ook activiteiten volgen op een andere vleugel) 
in dit opzicht de voorkeur verdient boven algehele differentiatie 
blijft gelden. Dit laat onverlet de conclusie dat in andere opzich-
ten de huidige vorm van differentiatie over het algemeen als, goed 
gewaardeerd wordt. 

2,5 De relatie tussen gedetineerden onderling.  

De relatie tussen gedetineerden onderling bepaalt mede het leef-
en werkklimaat in de inrichting.. Naarmate men beter met elkaar kan 
opschieten;. .zullen er minder spanningen optreden, het ingrijpen van 
bewaarderszal - in dit verband minimaal kunnen zijn. Om recht te doen 
aan een van de doelstellingen uit het beleidsplan (het bevor-
deren van een goed leef- en. werkklimaat) .  zal hieraan de nodige 
aandacht moeten .  worden geschonken. Er. 'kan niet vastgesteld 
worden of er .verschillen zijn opgetreden in vergelijking met het 
vorige onderzoek omdat, destijds. dit element.niet is meegenomen in 
de dnderzoekopzet. kan. op.andere manieren nagegaan worden of 
de . perceptie. van, de,,onderiinge relatie op. enigerlei wijze 
verband houdt. mee, andere resultaten uit dit.onderzoek, . 
Men ,  Is niet onverdeeld enthousiast.over de onderlinge relatie. 10% 
van de ondervraagden oordeelt de relatie als slecht tot zeer slecht. 
59% reageert- lauw met de opmerking "het gaat wel", 28% percipiëert 
de relatie als zonder Meer goed en 3% wordt bijna lyrisch, en zegt 
"zeer goed": Degenen die tot de laatste 31% behoren, zeggen steun.  te 
ondervinden, van hun medegedetineerden en hebben vrienden onder hen. 
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2.6. Samenvatting en Conclusies. 

In dit hoofdstuk is voornamelijk aandacht besteed aan de subjectieve 
beleving van gedetineerden van een aantal aspecten die aan het ver-
blijf aan een penitentiaire inrichting kleven. Voor een deel betreft 
het hier een replicatie van het eerdere onderzoek dat in Rotterdam 
is gedaan. Belangrijke verschillen met de toenmalige resultaten heb-
ben vooral betrekking op een aanmerkelijk verbeterde relatie met het 
bewarend personeel. De meest voor de hand liggende verklaring hier-
voor is dat de opdeling van het hvb in kleinere eenheden betere con-
tacten mogelijk maakt tussen gedetineerden en bewaarders. 
Daarnaast geldt echter dat de taak van de bewaarder verbreed en ver-
diept is geworden, waardoor de gedetineerden de bewaarder op een an-
dere manier leert kennen. Zijn taak is niet meer uitsluitend ordege-
richt, maar bevat meer kenmerken van samenwerken met gedetineerden. 
Met betrekking tot de relatie met het arbeidspersoneel is niet zo-
veel veranderd; die is nog steeds goed te noemen. 
Een nieuw element betreft een evaluatie van het gehanteerde systeem 
van differentiatie. Vrijwel iedereen vindt dit een goed systeem. 
Vooral de A- en D-vleugelbewoners zeggen bijzonder te spreken te 
zijn over de mogelijkheid te kunnen kiezen voor een afzonderlijke 
vleugel met specifieke activiteiten. 
Deze twee vleugels nemen sowieso een wat afwijkende positie in 
t.o.v. de andere twee vleugels. Zowel m.b.t. de regiemsevaluatie, de 
relatie met het executief personeel en de evaluatie van de regiems-
differentiatie scoren zij positiever dan de andere vleugels. 
Een voorwaarde voor het goed functioneren van dit systeem is echter 
wel dat zoveel mogelijk gedetineerden op de vleugel geplaatst worden 
waarvoor zij in eerste aanleg kiezen. In de huidige situatie slaagt 
men erin 75% van de gedetineerden te plaatsen op de plek waarvoor 
zij hun voorkeur hebben uitgesproken. 
Een laatste element dat aandacht verdient,is de wens van veel gede-
tineerden deel te kunnen nemen aan activiteiten die op andere vleu-
gels dan hun eigen gegeven worden. Dit is een bevestiging van de 
conclusie uit het vorige onderzoek dat in dit opzicht een onvolle-
dige differentiatie de voorkeur verdient boven een volledige. De 
overheersende conclusie is echter dat de gedetineerden het systeem 
van verschillende vleugels als goed waarderen en dat mede hierdoor 
de relatie met het executieve personeel is verbeterd. 
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A. Inleiding  
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Zoals titel en ondertitel van dit onderzoeksrapport aangeven, 
zijn de effecten geëvalueerd van de invoering van het beleids-
plan van het huis van bewaring te Rotterdam. 
Centraal in dit beleidsplan stond het invoeren van een stelsel 
van interne regiemsdifferentiatie. In concreto hield dit stelsel 
in dat de inrichting in 4 afzonderlijke vleugels, met elk een 
apart regiem, werd ingedeeld. 
Het karakter van de verschillende regiems en het bijbehorende 
activiteitenprogramma waren mede gestoeld op de uitkomsten van 
in 1984 verricht behoeftenonderzoek onder gedetineerden. 
De indeling was - en is - als volgt: 

1. een binnenkomstafdeling voor nieuwe gedetineerden (B-vleugel); 
2. een afdeling met - naast de arbeid - veel ontwikkelings- en 

vormingsactiviteiten (A-vleugel); 
3. een hulpverleningsafdeling voor verslaafden en gedetineerden 

met psycho-sociale problemen (D-vleugel); 
4. een afdeling voor gedetineerden die geen uitgesproken behoef-

ten of wensen hebben (C-vleugel). 

Met behulp van bestandsgegevens over de personeelsopbouw en 
inte .cviews met bewaarders en gedetineerden is deze evaluatie 
uitgevoerd. 
In het navolgende zullen achtereenvolgens nog eens de belangrijk-
ste resultaten m.b.t. bewaarders en gedetineerden de revue 
passeren. Tevens zal op een aantal dwarsverbanden worden 
ingegaan. 

B. Bewaardersresultaten.  

- 85 - 

De samenstelling van het bewaarderskorps in Rotterdam wijkt op 
een aantal punten af van het landelijk gemiddelde. In de eerste 
plaats blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de PIW-ers hoger 
ligt dan elders. Met name de leeftijdsgroep van 40 jaar en ouder 
is in Rotterdam relatief sterk vertegenwoordigd. Dit betekent 
overigens niet dat als gevolg hiervan ook de diensttijd bij het 
gevangeniswezen hoger uitvalt dan landelijk; integendeel, de 
diensttijd ligt lager dan het landelijk gemiddelde: ruim de helft 
(53%) is korter dan 4 jaar in dienst. Blijkbaar heeft een groot 
deel van de Rotterdamse bewaarders pas op latere leeftijd voor 
een carrière bij het Gevangeniswezen gekozen. Rotterdam heeft een 
bewaarderskorps met een weliswaar relatief hoge leeftijd, maar is 
qua dienstjaren nog tamelijk onervaren. 

k. 

)^1 
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De carrière-ontwikkeling van de individuele PIW-er in termen van 
bevordering naar een hogere schaal, verloopt niet vloeiend maar 
heeft een schoksgewijs karakter. Aangesteld in schaal 4 heeft de 
PIW-er in Rotterdam het uitzicht op een snelle bevordering 

naar schaal 	5, 	sneller dan elders in Nederland: na 4 jaar 
diensttijd is 	reeds 	95,8% 	doorgestroomd naar 	schaal 5 
(landelijk is dit 81,9%). Op dat punt aangeland lijken de 
bevorderingen zich in aanmerkelijk trager tempo te voltrekken. Zo 
blijft de bevordering van schaal 5 naar schaal 6 sterk 
achter bij de landelijke cijfers. Na 10 jaar diensttijd bij het 
gevangeniswezen is slechts 1 op de 4 (25%) PIW-ers in Rotterdam 
bevorderd naar schaal 6. Het landelijke gemiddelde ligt op 
49,4%. Dit resultaat is des te opvallender als in aanmerking 
wordt genomen dat van de formatieve ruimte voor bevordering naar 
schaal zes slechts 36% benut wordt (27 formatieplaatsten van 
de 75 zijn vervuld). Er resteert derhalve ruimte voor 48 
bevorderingen naar schaal zes. Dit kan veroorzaakt worden door 
het feit dat in Rotterdam hogere eisen worden gesteld aan 
"schaal-zessers". 

Als gekeken wordt naar de inhoudelijke waardering van de werksi-
tuatie door PIW-ers, dan blijkt dat men in het algemeen tevreden 
is; sommigen zijn zelfs zeer tevreden. Dit vloeit voor een groot 
gedeelte voort uit de ingevoerde regiemsdifferentiatie waardoor 
de massaliteit van het HvB doorbroken wordt. Men krijgt meer de 
kans dan voorheen om met een beperkt aantal collega's een team te 
vormen. De aantrekkelijkheid van de functie van bewaarder neemt 
toe met het toenemen van de teamgeest en het vergroten van de 
eigen verantwoordelijkheid. De regiemsdifferentiatie heeft ook 
tot gevolg dat de relatie met de gedetineerden wordt verbeterd. 
Niettemin kleven er ook enkele nadelen aan deze regiemsdifferen-
tiatie. Zo wordt bv. gezegd dat het contact met collega's van 
andere vleugels minimaal is; men weet niet of nauwelijks wat er 
op andere vleugels gaande is. 
Enkele punten die men negatief beoordeelt maar die niet direct 
samenhangen met de gekozen organisatievorm zijn: 
a: de personeelsbegeleiding. Over het algemeen wordt de perso-
neelsbegeleiding naar voren gebracht als punt dat verbetering 
behoeft. Dit geldt m.n. voor de begeleiding die door de afde-
lingshoofden behoort te worden gegeven, zij het dat de ontevre-
denheid op de ene vleugel sterker is dan op de andere. Op twee 
vleugels was men zeer tevreden, op twee andere was slechts een 
minderheid tevreden. De begeleiding door de teamleiders werd 
aanmerkelijk positiever beoordeeld, hoewel men wel regelmatig 
vermeldt dat zij door andere werkzaamheden vaak niet aan deze 
taak toekomen. 
b: bepaalde takenvan de bewaarders/PIW-ers komen onvoldoende uit 
de verf. Zo zou mengraag zien dat bepaalde 'resocialiserende' 
aspecten van het werk meer aandacht zouden krijgen. 
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Welke Werkzaamheden, verrichten bewaarders en hoeveel tijd beste-
den zij daaraan? Het Werkis-verdeeld in een twaalftal groepen. 
Aan de .  volgende, .werkzaamheden wordt de meeste tijd besteed: 
- Informatie verschaffen-aan gedetineerden. 
- Observeren van gedetineerden. 
- Rapporteren over gedetineerden. 
- Begeleiden Van individuele gedetineerden. 
Deze werkzaamheden worden op alle vier de vleugels veelvuldig 
verricht door_ alle,functieniveau's. Als gevraagd wordt de werk-
zaamheden_ te.noemen waar de voorkeur naar uitgaat dan keren twee 
van de-hier boven genoemde werkzaamheden terug: het,liefst bege- 
leidt men individuele gedetineerden, daarna wordt het begeleiden - 
van sport en 'spel genoemd, als derde staat het begeleiden. van 
PIW-ers-in-opleiding genoteerd en als vierde het observeren van 
gedetineerden. 

Welk verschillen zijn er waargenomen tussen de diverse vleugels? 
Voorop moet worden gesteld dat de response op de D-vleugel te 
wensen overliet zodat niet met zekerheid gesproken kan worden van 
een representatieve vertegenwoordiging van de PIW-ers van de D-
vleugel in de steekproef. Toch blijkt dat de PIW,ers van de D-L-' 
vleugel het meest positief zijn over het werk- en leefklimaat. De'': .)  
A- en B- vleugel zijn minder positief gestemd; vooral over de r, 
wijze waarop er op hogere niveau's wordt omgegaan met klachten 
wensen uit het teamoverleg. De C- vleugel is het minst positief 
over de teamgeest en de onderlinge samenwerking_ 
Aan de bewaarders is gevraagd om aan te geven op welke vleugel de 
werkbelasting het zwaarst is. Het ligt voor de hand,dat men over 
het algemeen de' eigen vleugel het zwaarst vindt. Daarnaast is 
zo'n 27% van mening dat alle vleugels even zwaar zijn. Toch 
bleken er ook verschillen op te treden: 8% van de bewaarders 
(ongeacht de vleugel waarop zij werken) vindt dat de Arvleugel 
het zwaarst is, 35% noemt de B-vleugel, 12% de C-vleugeI en ten-
slotte is voor 11% van de PIW-ers de D-vleugel het zwaarst. 
Behalve verschillen per vleugel zijn ook verschillen geconsta-
teerd die samenhangen met de diensttijd en het geslacht van de 
PIW'-ers. De bewaarders die nog maar enkele jaren in dienst zijn 
bij het gevangeniswezen zijn meestal positiever over de regiems-
differentiatie, de opzet van het HvB en de personeelsbegeleiding, 
dan de bewaarders met een langer dienstverband: Dit blijkt deels 
samen te hangen met het aantal beroepsopleidingen, dat men gevolgd 
heeft. Indien een onderverdeling wordt gemaakt naar mannen en 
vrouwen, dan blijken de vrouwen meer tevreden te zijn dan. de 
mannen. Omdat vrouwen over het algemeen korter in dienst zijn dan 
mannen zou de gedachte kunnen rijzen dat het meer.. samenhangt met 
de. diensttijd;danr  met het geslacht van de respondenten. Deze ge-
dachtels onjuist'. Ook bij vergelijking met mannen met een, verge-
lijkbare lengte van het dienstverband, blijkt dat de vrouwen 
positiever oordelen dan de ,  Mannen. 
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Hieruit blijkt dat de directe omgang met gedetineerden grote 
voorkeur heeft van bewaarders. 
Opvallend bij een vergelijking van deze werkzaamheden per schaal 
is dat door bewaarders in de schalen 4 en 5 veelvuldig de vol-
gende werkzaamheden worden verricht: 
- begeleiden van de gedetineerden bij de arbeid (35% in schaal 4 
en 60% in schaal 5); 
- begeleiden van PIW-ers in opleiding (30% in schaal 4 en 60% in 
schaal 5 en slechts 40% in schaal 6). 
Het opvallende is dat deze taken niet passen in de taakomschrij-
ving die geldt voor de PIW-ers in de schalen 4 en 5. 
Deze PIW-ers verrichten dus werkzaamheden die formeel door 
bewaarders met een hogere salariëring gedaan zouden moeten 
worden. Omdat echter - zoals gezien - relatief weinig PIW-ers 
schaal 6 bezitten, is deze uitkomst opzich niet geheel verwonder-
lijk. Of deze situatie wenselijk is, is uiteraard een andere 
kwestie. 

C. De gedetineerdenresultaten. 

Een belangrijk deel van het onderzoek onder de gedetineerden be-
trof een replicatie van het onderzoek dat in 1984, voorafgaand 
aan de invoering van het beleidsplan, werd uitgevoerd. Een verge-
lijking van de resultaten beslaat dan ook het leeuwendeel van de 
rapportage. De overheersende conclusie is dat de situatie in het 
HvB na de invoering van het beleidsplan op sommige punten sterk 
verbeterd is. Niet alle geconstateerde verbeteringen hebben 
onmiddellijk te maken met het invoeren van het beleidsplan. Zo 
valt op dat het aantal onherroepelijk veroordeelden sterk is 
afgenomen van 68% in 1984 naar 34% nu. De doorstroom naar 
gevangenissen is in die periode weer op gang gekomen. De veroor-
deelden hebben nu een gemiddeld langere straf opgelegd gekregen; 
een stijging van 50 dagen. Daarnaast blijkt dat het aantal hard-
druggebruikers in drie jaar tijd is teruggelopen. Deze daling 
vinden we vooral onder Surinaamse gedetineerden; in 1984 was nog 
68% van de Surinamers als verslaafd aan te merken, nu is dat nog 
slechts 26%. Dit grote verschil kan niet helemaal wegverklaard 
worden door een mogelijk grote terughoudendheid in de antwoorden 
door deze categorie gedetineerden. Tenslotte valt op dat de ge-
middelde leeftijd van harddruggebruikers hoger wordt. 
Sommige andere resultaten zijn wel -in ieder , geval voor een groot 
deel- toe te schrijven aan de veranderingen die hebben plaatsge-
vonden door de invoering van het beleidsplan. Zo is de relatie 
met het executieve personeel verbeterd. Dit komt overeen met de 
geluiden die uit bewaarderskringen kwamen. De belangrijkste ver-
klaring hiervoor is dat de afzonderlijke vleugels de massaliteit 
doorbreken waardoor zowel gedetineerden als bewaarders meer in 
staat zijn elkaar z,te leren kennen en op die manier beter met 
elkaar om te gaan. Een andere aanwijzing hiervoor is de toegeno-
men communicatie tussen de beide groepen. 
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Niet vergeten mag worden dat de bewaarders de afgelopen jaren ook\  
een wat andere taakinhoud hebben gekregen. Hierdoor zijn de 
controlerende en corrigerende aspecten wat op de achtergrond 
geraakt. 
Dat de vleugeldifferentiatie van veel belang is bij de interpre-,, 
tatie van de resultaten, blijkt uit de antwoorden op vragen mel 
dit onderwerp. De regiemsdifferentiatie wordt gemiddeld positief] 
beoordeeld. Opvallend daarbij is dat niemand zeer ontevreden is 
over dit aspect van het verblijf in het HvB. 
Heeft men al bedenkingen dan zijn die gematigd van toon. Als 0, 
verschillen in waardering van de differentiatie per vleugelr, 
beschouwd worden, dan blijkt dat vooral de bewoners van de D-
vleugel positief afsteken bij andere vleugels: 96% oordeelt 
positief tot zeer positief over de differentiatie, op de A-
vleugel is dat 88%, op de 3-vleugel, 80% en op de C-vleugel 75%. 
Ondanks deze verschillen kan geconstateerd worden dat de diffe-
rentiatie in de ogen van de gedetineerden een groot succes is. 
Een nadeel echter van differentiatie is dat elke vleugel maar een 
beperkte capaciteit heeft, zodat het niet uitgesloten is dat niet 
iedereen op de vleugel terecht komt waar hij zijn voorkeur voor 
uitgesproken heeft. Het HvB weet dit nadeel te beperken: in ruim 
75% van de plaatsingen is dit conform de wens van de betrokken 
gedetineerden. 
Steeds terugkerende opmerkingen van de gedetineerden hebben be-
trekking op het activiteitenaanbod. De differentiatie in het HvB 
van Rotterdam voorziet in de exclusieve locatie van bepaalde 
activiteiten op bepaalde vleugels, afhankelijk Van de doelstel-
lingen op die vleugels; deelname aan een pakket activiteiten 
betekent dat ook de "woonplek" vaststaat. Afgaande op de wens van 
veel gedetineerden ook deel te kunnen nemen aan activiteiten die 
op andere vleugels gepland zijn, is het maar de vraag of de 
gedetineerdenpopulatie á priori op te delen is in de categorieën 
die nu gehanteerd worden in het HvB. In het verslag van het vori-
ge onderzoek, werd in verband hiermee gewezen op de mogelijkheid 
een gedeeltelijke differentiatie door te voeren. Dat wil zeggen 
dat plaatsing op een bepaalde vleugel niet automatisch betekent 
dat de keuze uit activiteiten beperkt is: het is biet ondenkbaar 
dat gedetineerden zowel ontwikkelingsactiviteiten willen ont-
plooien als behoefte hebben aan een zekere vorm van (groeps)hulp .- 
verlening. 
De resultaten van het huidige onderzoek geven aanleiding tot 
precies dezelfde opmerking. 
Een opvallende Overeenkomst tussen bewaarders en gedetineerden 
betreft de opmerking dat er te weinig gedaan wordt aan de voor-
bereiding op de terugkeer in de maatschappij. Daarnaast is er 
enige overeenkomst in de resultaten per vleugel: zowel gedeti-
neerden als bewaarders beoordelen de B- en C-vleugel het minst 
positief. 
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Uit de resultaten blijkt dat zowel bewaarders als gedetineerden 
de huidige organisatievorm overwegend positief beoordelen. Dè ,,,  
voornaamste reden hiervoor lijkt te liggen in het opdelen van het„. 
HvB in afzonderlijke afdelingen.. 
Het is niet in de eerste plaats deze differentiatie op zichzelfsi 
die de gunstige effecten bewerkstelligt, maar de differentiatie'J 
biedt gelegenheid om op een andere manier dan voorheen vorm en 
inhoud te geven aan de doelstellingen van het HvB. Zo werkt bij-1) 
voorbeeld een vast team bewaarders. op een vaste afdeling metn 
(voor de duur van hun verblijf) vaste gedetineerden. Niet alleerP 
leert, men elkaar beter ..kennen, maar de bewaarders kunnen ook 
beter bestalte geven aan de verdieping en verbreding van de taak 
waarvoor zij zich gesteld zien. Het begeleiden van de activitei-
ten die op de vleugel voorzien zijn, is hier een voorbeeld van,, 
maar ook andere werkzaamheden behoren sinds de invoering van het 
beleidsplan tot de taken van de bewaarder/PIW-er. Het is niet 
uitgesloten dat de grotere variatie in werkzaamheden mede een 
oorzaak is van de arbeidssatisfactie die een groot deel. van de. 
bewaarders tentoonspreidt. Het moge duidelijk zijn: -:differen-
tiëren. alleen is geen voldoende voorwaarde om tot goède resulta-
ten te komen, het dient samen te gaan met een verbreding en ver-
dieping van debewaarderstaak; een weloverwogen ,  en: aan debehoef-
ten tegemoetkomend pakket (ontwikkelings-, hulpverlenings-, en 
recreatieve), activiteiten voor gedetineerden en maatregelen die 
de (belangen)tegenstellingen tussen de te onderscheiden groepen 
in een penitentiaire inrichting zoveel mogelijk wegnemen; 
Hoewel de conclusie luidt dat de met het beleidsplan ingeslagen 
weg een, goede lijkt te zijn, mag hieruit niet worden afgeleid dat 
het einddoel bereikt is. 
Er blijft veel te wensen over. Het is bijvoorbeeld merkwaardig 
dat de formatieve ruimte voor bevorderingen slechts mondjesmaat .  
ingevuld wordt. Ook de begeleiding van het personeel is nog niet 
optimaal. 
Ten aanzien van de gedetineerden blijft het de vraag of de 
á priori indeling van de gedetineerden in 4 groepen ook een 
indeling is die de realiteit recht doet. Het is opvallend dat 
zowel gedetineerden als bewaarders opmerken dat er te weinig 
gedaan wordt aan de voorbereiding op de terugkeer in de maat-
schappij. Tenslotte zij opgemerkt dat de beleidsdoelstellingen óp 
de C en B vleugel nog het minst verwezenlijkt zijn. 
Enige extra aandacht aan deze vleugels van staf- en directiewege 
zou op z'n plaats zijn en zou er in de toekomst toe kunnen leiden 
dat ook hier de doelstellingen meer worden benaderd. 

j-k.) 



BIJLWE 1: DE FORMATIE EN DE FEITELIJKE BEZETTING VAN PENITENTIAIR 
IN HET HUIS VAN BEWARING TE ROTTERDAM 

TOTAAL HVB 

A-vleugel 

B-vleugel 

C-vleugel 

D-vleugel 

K16180W.044.67/4 

schaal 5 

68 

21 

21 

21 

5 

FORMATIE 

- 1. 1 - 

schaal 6 

75'• 

24 

16 

16 

19 

FEITELIJKE BEZETTING 

k , 

schaal 4 schaal 5 	schaal 6 r 
71 	35 	• 	26 

	

24 	12 	11 

	

19 	9 	 6 

	

20 	6 	 3 

	

8 	8 	 7 

* A-vleugel: ruimte voor 13 bevorderingen naar schaal 6 

* B-vleugel: 	" 	" 10  

* C-vleugel: 	" 	" 13  

* D-vleugel: 	" 	" 12  

Als gevolg van deze verdeling zouden daarom per vleugel de volgende 
aantallen piw-ers, van formatietechnisch oogpunt bevorderd kunnen 
worden naar schaal 6: 



I 

1 
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BIJLAGE 2. Het construeren van de schalen. 

1. Algemeen. 

PJO.CW.044.87/4 
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Bij het construeren van de schalen werd als volgt te werk gegaan. 
In eerste instantie werd met de diverse items een factoranalyse ge-
daan. De items met een lage lading ten aanzien van de gevonden fac- 
tor(en) werden vervolgens weggelaten. Op deze manier kon een zo [Ji 
groot mogelijke betrouwbaarheid bereikt worden. Hierna werd berekend h , ' 
wat de Cronbach's alpha voor de desbetreffende items was. Indien de- 
ze ongeveer .70 was werden de desbetreffende items verondersteld tot 
één schaal te behoren. Tevens werd nog nagegaan of er met de andere 
items een hogere alpha bereikt kon worden. Dit bleek niet het geval 
te zijn. 
Aleen uit de items betreffende "de gevolgen van de regiemsdifferen-
tiatie" kon geen betrouwbare schaal geconstrueerd worden. 
De schalen werden vervolgens geconstrueerd door per respondent de 
scores op de samenstellende items te sommeren.De antwoorden vari-
eerdenvan'l — volledig mee eens', tot '5 — volledig mee oneens'. 
Bij een schaal met n items is dan de minimumscore — n X 1, en de 
maximumscore n X 5. De schaalmiddensliggen dan bij n X 3. 
Hieronder zijn de drie uiteindelike schalen beschreven. Daarbij is 
ook de gemiddelde produkt-moment correlatie vermeld tussen de afzon-
derlijke schaal-items en de resterende items in de schaal. 
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2. Houdingsschalen uit het bewaardersonderzoek.  

A. HOUDING TEN OPZICHTE VAN DE MANIER VAN WERKEN VAN 
DE DIRECTIE. 

item 

De directie organiseert de zaken goed. 
De directie heeft goede ideeën over het werken 
met gedetineerden. 
De directie toont weinig inzet. 
De directie richt zich vooral op de zorg voor 
goede werkomstandigheden. 
Het is er de directie vooral om te doen met het 
beleid een 'goede sier' naar buiten te maken. 
De directie is actief betrokken bij de vormgeving 
en vernieuwing van het regiem. 
De directie is niet geïnteresseerd in het welzijn 
van de bewaarder. 
De directie luistert niet naar klachten en wensen 
van het personeel. 

De gemiddelde item-rest correlatie is .69 
De betrouwbaarheidcoëfficient is .89 

B. HOUDING TEN OPZICHTE VAN DE WERKBELEVING. 

item 

Een hele dag met gedetineerden omgaan vind 
ik geen probleem. 
Als ik weer een beroep moest kiezen werd het 
wederom dat van bewaarder. 
Ik bemerk dat de directe omgang met gedetineerden 
een grote druk op me legt. 
Aan het eind van een dag werken voel ik me 
afgedraaid. 
Ik vraag me steeds vaker af hoelang ik het 
nog zal volhouden in dit beroep. 

De gemiddelde item-rest correlatie is .50 
De betrouwbaarheidcoëfficient is .73 

item-rest 
correlatie 

.68 

.72 

.63 

.57 

.75 

.65 

.74 

.78 

item-rest 
correlatie 

.32 

.38 

.61 

.53 

.67 



C. HOUDING TEN OPZICHTE VAN DE TEAMGEEST. 

item 

In mijn team is sprake van een sterke 
teamgeest. 	 .62 

Als ik met problemen zit, dan kan ik in ons 
team altijd op steun van collega's rekenen. 

Het teamoverleg levert-  geen bijdrage aan 
een sterkere teamgeest. 	 .40 

In ons team wordt niet moeilijk gedaan over 
het ruilen van een 'dienst'. 	 .67 

De gemiddelde item-rest correlatie is .57 
De betrouwbaarheidcoëfficient is .69 

Een aantal items zijn in tegengestelde richting gesteld, zodat het 
nodig was om deze bij de verdere bewerking te spiegelen. 

3. Houdingsschalen uit hét-gedetineerdenonderzoek:. 

A. -.cegiemsevaluatie. 

Item 

$1.1618.GW.,044.87/4 
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1. Je wordt hier menselijk behandeld. 
2. Je hebt hier voldoende bewegingsvrijheid. 
3. Je hebt mogelijkheden genoeg om die dingen te doen waar je zin in 

hebt. 
4. Je hebt hier het gevoel dat je je tijd nuttig .doorbrengt. 
5. Het personel staat hier open voor ideeen van de kant van 

gedetineerden. 

kJ 

item-rest, 
correlatie 

.60 ..J3 



B. Houding t.a.v. bewaarders. 

Items 

H.1618.GW.044.87/4 
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1. De bewaarders zijn best te vertrouwen. 
2. Bewaarders en gedetineerden kunnen openlijk tegen elkaar zeggen 

wat ze van elkaar vinden. 
3. De bewaarders behandelen alle gedetineerden gelijk. 
4. Het lijkt wel of de bewaarders er alleen maar op uit zijn om je 

het leven zo zuur mogelijk te maken. 
5. De bewaarders zien veel door de vingers. 
6. Als je als gedetineerde redelijk probeert te zijn tegenover 

bewaarders dan wordt daar door de bewaarders misbruik van 
gemaakt. 

7. De bewaarders behandelen gedetineerden als nummers. 
8. Als bewarders vriendelijk tegen je zijn, dan zit er meestal iets 

achter. 

Betrouwbaarheidscoefficient .82 

C. Houding t.a.v. het arbeidspersoneel. 

Item 

1. De werkmeesters zijn best te vertrouwen. 
2. Werkmeesters en gedetineerden kunnen openlijk 'gen elkaar tegen 

wat ze van elkaar vinden. 
3. De werkmeesters behandelen alle gedetineerden gelijk. 
4. Het lijkt wel of de werkmeesters er alleen maar op uit zijn om je 

het leven zo zuur mogelijk te maken. 
5. De werkmeesters zien veel door de vingers. 
6. Als je als gedetineerde redelijk probeert te zijn tegen 

werkmeesters, dan wordt daar misbruik van gemaakt. 
7. De werkmeesters behandelen gedetineerden als nummers. 
8. Als werkmeesters vriendelijk tegen je zijn, dan zit er meestal 

iets achter. 

Betrouwbaarheidscoefficient .78 
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D. Houding t.a.v. de vleugeldifferentiatie. 

Item 

1. Met de vleugelindeling komen alleen bewaarders beter aan hun 
trekken. 

2. Door de vleugelindeling is een beter contact tussen bewaarders en 
gedetineerden mogelijk. 

3. Met de vleugelindeling wordt de situatie van gedetinerden niet 
verbeterd. 

4. Door de vleugelindeling is er een betere sfeer op de vleugel 
mogelijk. 

5. Door de vleugelindeling kunnen gedetineerden beter aan zichzelf 
werken. 

6. Door de vleugelindeling is het hier minder overzichtelijk 
geworden. 

Betrouwbaarheidscoefficient .74 

k ;.■ 
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BIJLAGE 3 Enige oomerkineen van bewaarders bij het onderzoek.  

In' deze bijlage staat een opsomming van de op- en aanmerkingen die 
door de bewaarders bij de vragenlijsten zijn bijgeschreven. 

- Door de regiemsdifferentiatie heeft men veel minder contact met 
collega's op andere vleugels. Dit, zijn bijna vreemden, waar je in 
nachtdiensten, bij calamiteiten en dergelijke, wel op moet (kun-
nen) vertrouwen. 

- Het eten voor het personeel is slecht. 
- De voorzieningen voor de nachtdienst zijn ronduit slecht, zoals 
bijvoorbeeld de koffieautomaat. 

- Als je, op het laatste moment nog een vrije dag wilt regelen, dan 
is dit zeer moeilijk. 

- Het reserveteam heeft geen teamoverleg of iets dergelijks waar men 
met eventuele problemen naar toe kunt gaan. 

- Regiemsdifferentiatie leidt tot onzekerheden. Als je tijdens een 
reserve-dienst ingedeeld wordt op een andere vleugel krijg je te 
maken met andere gewoontes, regels en collega's. 

- De vragen over de directie zijn moeilijk te beantwoorden omdat er 
nauwelijks contact is met hen; de directie zou soms op het team-
overleg aanwezig moeten zijn. 

- Men is nogal eens huiverig wat de anonimiteit betreft: de macht-
spositie van het afdelingshoofd en het minderkader wordt als zeer 
groot ingeschat. 

- Er is een groot verloop onder bewaarders door de slechte salarië-
ring c.q. de onregematigheids toeslag. 

- Gedetineerde heeft te veel rechten en wordt voor vergrijpen te 
slap gestraft; hierdoor voelt het personeel zich nogal een is hun 
hemd gezet. 

- Regiemsdifferentiatie is een goed idee, het is alleen niet hele-
maal zo doorgevoerd zoals het zou moeten. 

- De technische uitvoerbaarheid van de regiemsdifferentiatie komt 
in bet gedrang door de slechte postenbezetting. 

- De begeleiding van P.I.W.-ers is te weinig en te slecht. 

Ook werden er door de bewaarders een aantal "verbeteringsvoorstel-
len" aangeleverd. 

de bewaarders moeten meer gestimuleerd worden in hun werk, om zo 
meer aandacht voor het door de directie opgestelde beleidsplan te 
kunnen bewerkstelligen. 
afschaffing van schaal 4, 5 en 6 en terug naar schaal 57. 
Er zou meer roulatie moeten zijn in de postenbezetting. 
Het kader moet een betere opleiding krijgen, zodat ze beter kunnen 
begeleiden en het personeel moet de voortgang en promotie door 
middel van tentamens verdienen en niet krijgen door anciëniteit. 

!)".1 

1J7 1 
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- Het personeel mee laten denken met beleidsplanning voor een betere 
betrokkenheid. 

- Het afdelingshoofd zou alle teamoverleggen moeten bijwonen. 
- Een afdelingshoofd zou een aantal jaren ervaring moeten hebben als 
bewaarder. 
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