
 1

Samenvatting 
 
 
In deze deelstudie is de psychometrische kwaliteit onderzocht van de vragenlijs-
ten van het gevangeniswezen voor het meten van welbevinden van personeel  
en gedetineerden. De validiteit, betrouwbaarheid, representativiteit en steek-
proefomvang van de BASAM-DJI (Basisvragenlijst Amsterdam inclusief de mo-
nitor Agressie en Geweld) en de gedetineerdensurvey van de afnamen in 2007 
zijn bevredigend te noemen. Tevens is onderzocht of de datasets van de wel-
bevindingsinstrumenten koppelbaar zijn door middel van een toegewezen 
afdelingscode. Een koppeling van ongeveer 80% van de responderende gedeti-
neerden aan 90% van de PIW’ers uit de enquêtedata is gezien de criteria voor 
insluiting goed. 
Doordat de data van beide meetinstrumenten op afdelingsniveau koppelbaar is 
gebleken, kon worden onderzocht of er verbanden bestaan tussen het welbevin-
den van gedetineerden en personeel. Om tot veronderstelde verbanden tussen 
het welbevinden van gedetineerden en personeelsleden van een penitentiaire 
inrichting te kunnen komen is een literatuurscan uitgevoerd. Aanvullend zijn 
experts geraadpleegd om tot een set veronderstelde verbanden te komen. Mid-
dels multilevel analyse zijn de veronderstelde verbanden onderzocht. 
Het welbevinden van personeel- en gedetineerden blijken op een aantal belang-
rijke terreinen samen te hangen. In de eerste reeks analyses is onderzocht welke 
kenmerken en gedragingen van gedetineerden van invloed zijn op het welbevin-
den van personeel. Zo is personeel minder tevreden over de omgang met gedeti-
neerden wanneer zich onder de laatste groep meer Antillianen bevinden. Het 
personeel is meer tevreden over die omgang wanneer gedetineerden langer in 
detentie verblijven. Voort hangt de beleving van die onderlinge omgang voor 
gedetineerden en personeel in hoge mate samen; wanneer personeel de omgang 
met gedetineerden hoog aanslaan, zijn gedetineerden vaker tevreden over de 
omgang met personeel. Wanneer gedetineerden minder tevreden zijn over de 
omgang, geeft het personeel vaker aan last te hebben van de kwantitatieve werk-
belasting. De aanwezigheid van drugs heeft een negatief effect op de personele 
ervaring van werkdruk. 
Het gevoel van veiligheid van gedetineerden houdt verband met de agressie-
beleving van personeel. Bij een hoger veiligheidsgevoel bij gedetineerden geeft 
personeel aan minder last te hebben van agressie. Wanneer gedetineerden de 
omgang met medegedetineerden hoger waarderen heeft het personeel echter 
meer last van agressie. 
In de tweede reeks analyses is onderzocht welke kenmerken en gedragingen van 
personeel van invloed zijn op het welbevinden van gedetineerden. Wanneer per-
soneel langer in dezelfde functie zit, en/of wanneer zij in hogere mate duidelijk-
heid ervaren over de eisen en verantwoordelijkheden die zij hebben, geven ge-
detineerden aan minder tevreden te zijn over de helderheid van de regels. 
Wanneer personeel tevreden is over het structuur bieden aan gedetineerden 
ervaren die laatsten juist meer duidelijkheid over hun rechten en regels. De 
manier waarop personeel omgaat met gedetineerden bleek binnen de analyses 
van dit onderzoek van invloed te zijn op een groot aantal terreinen van gedeti-
neerdenwelbevinden. Als personeelsleden zeggen zich hulpvaardiger op te stel-
len richting gedetineerden, zijn deze laatsten positiever over hun maatschappe-
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lijke re-integratie, toekomstverwachting, autonomie, hygiëne in de inrichting,  
de dagbesteding, het dagprogramma, hun contacten met de buitenwereld en  
het algemeen oordeel over de inrichting. Wanneer personeel aangeeft hoge 
werkbelasting te ervaren, zijn gedetineerden juist minder tevreden over dag-
besteding, dagprogramma en contacten met de buitenwereld. Voorts hield de 
leiderschapsstijl van het afdelingshoofd verband met de gepercipieerde maat-
schappelijke reïntegratie en toekomstverwachting van gedetineerden. Als per-
soneelsleden aangeven stimulerend leiding te krijgen, denken gedetineerden 
positiever over hun kansen na detentie. Corrigerend leiderschap levert daar  
juist een tegengestelde bijdrage aan. Tot slot werd een verband gevonden tus- 
sen geweld richting personeel en het gevoel van autonomie van gedetineerden. 
Wanneer personeel gemiddeld meer lichamelijk geweld van gedetineerden 
ervaart, geven gedetineerden aan minder tevreden te zijn over hun autonomie. 
 
Niet alle theoretische verbanden in de literatuur en expertinformatie kon wor-
den onderzocht omdat dit niet gemeten is in de huidige enquêtes. Er zijn onder-
zoeksaanbevelingen geformuleerd hoe de vragenlijsten technisch en inhoudelijk 
kunnen worden verbeterd. De samenstelling van sommige schalen kan worden 
verbetert, antwoordcategorieën kunnen worden geoptimaliseerd en de breedte 
van de gemeten thematiek kan worden verbreed. Binnen dit laatste punt wor-
den aanbevelingen gedaan de vragen over detentieomstandigheden van gedeti-
neerden en arbeidsomstandigheden van personeel meer toe te spitsen op de 
specifieke situatie van een penitentiaire inrichting. 
 
Tot slot is vastgesteld dat de psychometrische kwaliteit, de koppelmogelijkheden 
en de aangetroffen significante verbanden een stevige basis vormen voor nader 
onderzoek. Het WODC gaat in het onderzoek Benchmark Gevangeniswezen ver-
der analyseren of er factoren aanwijsbaar zijn die samenhangen met de perfor-
mance van een penitentiaire inrichting. 
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Summary 
 

Psychometric quality of and the links between the 
detainee survey and the BASAM-DJI 
Preliminary study in relation to the prison system benchmark study 
 
 
The object of this sub-study was to look at the psychometric quality of the 
questionnaires used by the prison system to measure the well-being of staff  
and detainees. The validity, reliability, representativeness and sample size of  
the BASAM-DJI (Basic questionnaire Amsterdam, including the Aggression  
and Violence Monitor) and the Dutch detainee survey for the questionnaires 
administered in 2007 can be said to be satisfactory. The study also sought to 
ascertain whether it is possible to link the data sets for the instruments for  
well-being , by means of a department code allocated for this purpose. Given 
the criteria applicable for inclusion, a coupling of approximately 80% of the 
responding detainees with 90% of the prison officers from the survey data is 
good. 
As it proved possible to link the data from both measurement instruments at 
department level, it was also possible to ascertain whether there is any con-
nection between the well-being of detainees and staff. In order to arrive at the 
presumed correlations between the well-being of detainees and staff at a penal 
institution, a literature scan was performed. In addition to this, experts were 
consulted, in order to arrive at a set of presumed correlations. The presumed 
correlations were explored by means of a multilevel analysis. 
 
The well-being of staff and detainees was found to be connected in a number  
of important areas. In the first series of analyses, the object was to ascertain 
which detainee characteristics and behaviour influence the well-being of staff. 
For example, staff are less satisfied about interaction with detainees when the 
latter group includes more Antilleans. Staff are more satisfied about this inter-
action when detainees are in detention for a longer time. Moreover, the expe-
rience of this interaction is largely shared by detainees and staff; when staff rate 
interaction with detainees highly, detainees are more often satisfied about their 
interaction with staff. When detainees are less satisfied about interaction, staff 
indicate that their quantitative workload is a more frequent problem. The pres-
ence of drugs has a negative impact on how staff experience work pressure. 
The sense of safety among detainees correlates with the aggression that staff 
experience. Where there is a higher sense of safety amongst detainees, staff 
indicate that there are fewer problems in terms of aggression. However, where 
detainees appreciate interaction with fellow detainees more, staff experience 
more aggression. 
 
A second series of analyses was used to explore which staff characteristics and 
behaviour influence the well-being of detainees. Where staff hold the same 
positions for an extended period of time and/or when the requirements and 
responsibilities arising for them are largely clear, detainees indicate that they  
are less satisfied about the clarity of rules. Where staff are satisfied about offer-
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ing structure to detainees, the latter actually experience more clarity about  
their rights and the rules applicable for them. Within the analyses performed  
as part of this study, the way in which staff interact with detainees was found  
to influence a large number of areas of detainee well-being. Where members  
of staff say that they adopt a more helpful approach to detainees, the latter  
are more positive about their social reintegration, expectations for the future, 
autonomy, hygiene in the institution, how they spend their days, the dayly 
programme, their contacts with the outside world and their general view of  
the institution. Where staff indicate that they are experiencing high levels of 
work pressure, detainees are actually less satisfied about how they spend their 
days, the dayly programme and contacts with the outside world. Moreover, the 
leadership style adopted by the department head correlated with the perceived 
social reintegration and expectations that detainees have for the future. Where 
members of staff indicate that they experience stimulating management, de-
tainees are more positive about their opportunities after detention. Corrective 
leadership, however, makes exactly the opposite contribution to this situation. 
Finally, a connection was found between violence towards staff and the sense  
of autonomy that detainees have. Where staff experience more physical violence 
from detainees on average, detainees say that they are less satisfied about their 
autonomy. 
 
It was not possible to study all of the theoretical correlations from the literature 
and expert information, because this was not measured in the present question-
naires. Study recommendations were formulated on how the questionnaires 
could be improved from a technical and substantive point of view. The compo-
sition of some scales could be improved, answer categories could be optimised 
and the range of themes measured could be broadened. With regard to the lat-
ter point, it is recommended that questions on the detention conditions of de-
tainees and staff working conditions should focus more on the specific situation 
of a penal institution. 
 
Finally, it was established that the psychometric quality, the linking possibili- 
ties and the significant correlations encountered, form a solid basis for further 
study. The Research and Documentation Centre will provide a more detailed 
analysis of whether factors can be identified that are connected with the per-
formance achieved by a penal institution, in the Benchmark for the Prison Sys- 
tem study [Benchmark Gevangeniswezen]. 
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