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BIJLAGE 1, OE SAMENSTELL1NG VAN OE BEGELEIOINGSCOMMISSIE 

Voorzitter: dr. J. Junger-Tas 
raadadviseur WOOC 

Secretaris: M. Samplemon 
medewerker WOOC 

Leaden: 	P. Baars 
vertegenwoordiger staf PVI "Nederheide" 

drs. J.A.M. Dorpmans 
hoofd Penitentiair Selectiecentrum 

J. Eleveld 
penitentiair consulent regio Midden/Zuid 

drs. L.H. Erkelens 
medewerker Staf bureau Wetenschappelljke Adviezen Oirectie GevangenIswezen 

mr. B.A. van der Goorbergh 
hoofd afdeling ReglemsontwIkkeling Directie Gevangeniswezen 

K. Holthausen 
vertegenwoordiger personeeI PV1 "Nederheide" 

J.H. Koster 
vertegenwoordiger directie PVI "NederheIde" 

• J.L. van den Meydenberg 
vertegenwoordigerpersonee1 "Oe-Boschpoort" 

W.F. Moes. 
vertegenwoordiger personeel• "Oe.Boschpoort"' 

dr. P. van Reenen 
raadadviseur MODC 

O.P.S. Splering 
directeur "De Boschpoort" 

B.F. van Tilborg 
regionaal directeur Mldden/Zuid 

Anderen die In de loop van het onderzoek in de begeleidIngscoMmissie zItting hebben gehad: 

J.H. Backus 
voormalig directeur PVI "Nederheide"'; • 

voormalig directeur Noord/Oost 

dr. W. Bulkhuisen -  (voorzitter) 
voormalig Algemeen AdvIseur Wetenschappelljk Work 
Ministerie van Justitie 
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L. Zuldhof 	 • 
vertegenwoordiger personeel "De Boschpoort"' 

drs. J.Th.P. Zwetsloot 
vertegenwoordlger staf "Oe Boschpoort" 

dr. A. Coster 
voormalig hoofd afdeling strafrechtstoepassing WODC 

J.J.A. Essers 
medewerker WODC 

W.B. Janssens 
voormalig regionaal directeur Midden/Zuid 

drs. Th.W. Scholten (voorzltter) 
voormaltg hoofd Stafbureau Wetenschappeliike Advlezen 
Directie Gevangeniswezen 

drs. M. van der Vaart 
voormalig hoofd Stafbureau Wetenschappelijke Advlezen 
Oirectie T.B.R. en Reclastering 

J.J. Verhey 
voormallg directeur "De Boschpoort" 

A. van Velsen 
voormalig directeur PVI "Nederheide" 

J. Wynia 
hoofd afdeling Selectie en Bejegening 
Oirectie Gevangeniswezen 



8IJLAGE 2. DE DEELNAME RAN HET GEDETINEERIDENONDERNEK BINNEN DE INRICHTING 

2.1. De deelname onder de gedetloeerden in de PVI "Nederheide" 

de oorSpronkelljke onderzoek-

groep 

ne356 

84,0% 

deelnemers mandating intake-

Interview 

nm299 

cleelnemers To deel eftectme-

tIng x) 

nx255 

76,6% 

deetnemers IntervIewAstentle 

belaying 

nx229 

83,8% 

• deelnemers mandating exit-

Interview 

	 nm192 

deeInemers 2e deel eftectme-

tIng x) 

nx151  
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16 , 3 

23,4% 

16,2% 

ultgevallen: 
S. ontviuchring/overplaat-

sing Ins 2) 

2. welgerIng (nm55) 

uitoevallen:  
I. ontvluchting/overplaat-

sing (non) 

2. weigering .  (nw50) 

. enders Inn 8) xx) 

pitgevallen:  
I. ontvluchtIng/overplaat-

sing (nm21) 

2. weigerIng (nm11) 

3. enders Ina 5) xx) 

x) Oat nlet elle deetnemers aan het mondelIng gedeelte van het Intake- en exit-interview hebben deet-
genomen aan de zogenaamde eftectmetIng in het kader van het onderzoek near mogelijke houdIngsver-
anderIngen tIjdens de detentie, Is nader toegellcht onder 2.3. van deie bijlage. 

xx) Marto° warden gerekend: stratonderbreking, gratl4rIng, onverwacht ontslag ult de InrIchtIng, etc. 



2.2. Oe dee1name onder de gedetineerden in 70e Boschpoort"  

de oorspronkelijke onderzoek-

groep 

92,8% 

86,6% 

n=250 

•eeinemers mondellng intake-

interview 

■■■•■••■■■■■■■■■■1 

deelnemers le deei effeCtme- 
x) 

ti(1g 

na191 

\d/  

deelnemers interview detentle- 

beieving: 

na201 

94,3% 

deelnemers mondeling exit-

Interview 

n..189 
........•■■■••■•■....■•■••••■•••••■•■■■•■.........••■••■ ••■■■•■ •■••■• 

deelnemert 2e deei effect-

meting x) 

nal52 
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7,2% 

13,4% 

5,7% 

uitoevallen:  
1. overplaatsing (n=1) 

2. weigerUng (na17) 

ultgevallen:  
1. overplaatsing (na6) 

2- weigertng (na18)- 

3.. anders ((1=7) *x) 

uitev.l en:  
1. overplaatsing/nletterug 

gekeerd van verlof (116) 

2. weiger1ng (nal) 

3- anders ((1a5) xx) 

x) Zle ook onder 2.3. van deze 

xx) Hiertoe worden gerekend: strafonderbreking,. gratliring, onverwacht'ontslag -  uit de inricht1ng, etc. 



1. deelname nn het To gedeelte van de 

etfectmeting (intake-interview) 

• 

2. deelname aan het 2e gedeeite van de 

effectmetIng (exit-Interview) 
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2.3. De deelname aan de effectmetIng in het kader van het onderzoek naar tljdens de detentle 

optredende veranderingen in houdincen en-persoonlijkheidsasoecten  

"Oe Soschpoort" 	PVI "Nederheide" 
n.250 	 n.356 

- deelgenomen 	 191 	 255 

- nlet deeigenomen intake-interview 	 IS 	 57 

- verdlljtsduur korter dan 4 waken 	 ' 	19 	 15 

- welgering 	 2 	 4 

- taalproblemen 	 13 	 6 

- cm andere redenen ultgevallen 	 7 	 19 

- deelgenomen 	 152 	 151 

- niet deelgenomen exit-interview 	 61 	 164 

- Met deelgenomen Is gedeelte effect- 
meting 	 35 	 32 

- weigerIng 	 4 

- om andere redenen uitgevallen 	 2 	 5 
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BJJLAGE 3.1. OVERPLAATSING VANUIT OE PVI "NEDERHEIDE" OP GRONIXVAN ONOESCHIKTHEID VOOR HET REGIEM 

motivering van de overplaatsing 	 aantal 

untvluchtingspoging 	. 	 3 

. eigen verzoek van de gedetineerde 	 4 - , 

. onaangepast gedrag, ongespedificeerd x) 	 14 • . 

smokkel, handei of gebruik van drugs 	 2 

smokkel, handel of gebruik van alcohol 	 2 

stecht functioneren .binnen de leefgroep 	 1 

het ziCh ongeoOrtoofd buiten het gevangenisterrein bevinden 	, k.,.. 	 . 1 

, onbekend 	 . 	 1 . 

totaal 	 28 

x) In deze gevallen stond op de inschrljvingskaart van de gedetineerde de reden voor de 
overplaatsing nlet nader omschreven. 

BIJLAGE 3.2. AANZEGGING VAN EEN STRAFRAPPORT IN OE OEVANOENIS "OE 80SCHPOORT" EN OE SANCTIE 

DIE DAAROP VOLGT 

3.2.1. De reden van het strafrapport 

reden 	 aantal x) 

algemene werkweigering 	 25 

andere problemen rond het werk xx) 	 8 

niet voldoen aan een opdracht van het personeel 	 11 

illegaal bezit/ invoer van niet toegestane artikelen (by.. drugs of alcohol) 	 13 

vernieling goederen/cel 	 7 

agressie tegenover personeel 	 22 

agressie tegenover medegedetineerden 	 2 

anders 	 5 

totaal 	 • 	 93 

X) Voor zover gedetineerden gedurende-hun detentie meerdere strafrapporten zljn aangezegd, 
zijn deze afzonderlijk meegeteld.. 

xx) Het betreft hier zaken als het te , laat iferschijnan Op het arbeldsappel, negatieve.bernr-
vloeding van de werksfeer, en een geringe arbeidsprOduktie., 

3 . .2.2- De negatleve sanctie die near aanleidthg van het .strafrapport is opgelegd  

aard van de sanctle • 	 aantal 

afzondering op de elgen cel voor minlmaal 1 dag en maximaal 14 dagen 	 53 

afzondering op ean strafcel voor minima& 1 dag en maxima& 14 dagen 	 9 

(ernstige) waarschuwing/berisping 	 14 

arbeid op de cal in plaats van een werkzaal 	 2 

anders *) 	 11 

geen sanctie 	 1 

onbekend 	 3 

totaal 	 93 

x) Bijvoorbeeld 6en of enkele malen geen bezoek. 



BIJLAGE 3.3. CONSTRUCT1E VAN DE EINDRAPPORTAGE-SCHALEN 

Door de groepsleiders en werkrneesters In de PV1, alsmede door de bewaarders en werkmeesters in "De Boschpoort" 

wordt In beginsel omtrent iedere in de inrIchtIng verbIljvende gedetlneerde eon eindrapportage opgesteld. 

Teneinde op basis van doze rapportages schalen to kunnen oonstrueren, zljn de items ervan aan eon stapsgewljze 

cluster-analyse onderworpen. Ooze analyse verloopt als volgt. Eerst worden de produkt-momentcorreiatles tus-

sen de rapportage-items berekend. De twee hoogst correlerende items vormen het startpaar voor de analyse. 

Vervolgens wordt het Item met de hoogste somcorrelatle ten opzichte van doze items toegevoegd. Het cluster 

bent daarrnee drle items. De volgende stappen bestaan nusteeds uit het toevoegen van Items met de hoogste 

somcorrelatie ten opzichte van de Items binnen het cluster. Het toevoegen wordt stopgezet op het moment dat 

goon der resterende items eon gemiddelde correlatle Neeft ten opzichte van de items binnen het cluster, walks 

.20 of meer bedraagt. Voor leder van de In de loop van de analysestappen ontstane clusters wordt de betrouw-

baarheidscoefficient berekend not behulp van de zogenaamde Kuder-R1chardson formula. Het cluster not de hoog-

ste coefficient, dat wIl zeggen met de hoogste interne consIstentie, vormt de vitelndelljke schaal. 

3.3.1. Eindrapportage PVI: werkmeesters  

Item 

I. houdlng ten opzlchte van mede-werknemers 	 .42 

2. algemene inzet 	 .62 

3. zeltstandig in het work 	 .53 

4. totals indruk van de betrokkene 	 .58 

5. Pelangstelling in het work 	 .60 

6. geschIktheld on, Indian nodig, in de PV1 terug to komen 	 .59. 

gemiddelde inter-item correlatle: .57 

detrouweaarheidscoofficient 	: .89 

3.3.2. Eindrapportage PV1: proepsielders 

Item 

1. houding ten opzIchte van personeel 	 .56 

2. houdlng ten opzIchte van mede-groepsleden 	 .54 

3. inzetactIviteiten 	 .54 

4. Inzet Chilton actIviteiten; invulling vrlje tljd 	 .51 

5. totals Indruk van de betrokkene 	 .67 

6. geschIktheid am, Indien nodIg, in de PV1 terug to komen 	 .51 

gemIddelde Inter-item correiatle: .56 

betrouwbaarheidscoeffIcIent 	: .88 

- 1 0- 

1tem-rest 
correlatle 

item-rest - 
correlatfe 
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3.3.3. Eindrapportage "De Boschpoort": werkmeesters  

tern 

1. Hoe doet hij zijn work? (degefijk-slordig) 

2. Hoe is zljn werktempo als hij werk voorhanden heeft? 
(afwisseiend-regelmat1g) 

3. Hoe reageert hij op werkcorrectfes? (inschikkelijk-opstandig) 

4. In hoeverre kan hij met anderen samenwerken? (slecht-goed) 

5. Hoe is zijn invloed op de werksfeer? (gunstig-nadelig) 

6. In hoeverre gedraagt hfj zich behulpzaam t.a.v. medegedetineerden? 
(onbehuIpzaam-behuIpzaam) 

7. Kunt u goed met hem opschieten? (goed-slecht) 

8. Hoe loopt hfj or doorgaans bij? fverzorgd-onverzorgd) 

9. Is hij near uw mening geschikt voor plaat;ing in een groep? 
(geschfkt-ongeschikt) 

10. Hoe is zijn houding t.a.v. u? (houdt afstand-zoekt contact) 

11. Maakt hij weleens ruzie? (vaak-nooft) 

12. Wet doet hfj als hij klaar is met eon bepaalde teak?' 
(neemt altijd zelf een initiatief-heemt altijd eon afwachtende, 
houding aan) 

gemIddelde inter-item correlatle: .41 

betrouwbaarheidscoefficidnt 	: .92 

tern-rest 
correlatie 

.44 

.46 

.49 

.45 

.53 

.41 

.49 

.27 

.45 

.29 

.30 

.42 

13. Hoe zljn zljn werkprestaties als er even geen toezicht op het .  
werk is? (werkt gewoon door-voert niets uit) 	 .48 

14. Sputtert hlj weleens tegen ais u hem een opdracht geeft? 
(nooit-altijd) 	 .43 

15. Bij het uitvoeren van taken is hij geneigd (hardnekkig vol to 
houden-de dingen erg snel.op te. geven) 	 .32 

16. Is h1j werkelijk bij de werkzaamheden betrokken?idoet hij 
zijn work omdat het moot? 	 .42 
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3.3.4. Eindrapportage "De Ifioschpoort": bewaarders 

Item 

1. Wat Is uw indruk van zijn optreden t.a.v. medegedetineerden? 
(houdt zIch altijd op de achtergrond-treedt zeer vaak op de 
voorgrond) 	 .50 

2. In hoeverre denkt u dat hij gezlen is bij zljn medegedetineerden? 
(zeer gezlen-helemaal nlet gezlen) 	 .48 

3. Merkt u weleens dat hij de neigIlig heeft om over anderen de baas 
to spelen? (zeer vaak gemerkt-nog nooit gemerkt) 

4. In hoeverre is hij vatbaar voor suggestles van uw kant? 
(staat or altfjd voor open-trekt or zich nooit lets van aan) 

5. Is hIj gauw op zijn teentjes getrapt? (bIjzonder gauw-helemaal 
nlet) 

6. Hoe reageert hIj als de sltuatie plotseling verandert? 
(past itch heel gemakkelijk aan-past zlch heel moellijk aan) 

7. Heeft u de Indruk dat hlj achterdochtig is? (heel stork-
helemaal niet) 

8. Heeft hIj behoefte aan aandacht? (trekt heel graag de aandacht-
valt helemaal nfet op) 

item-rest 
correlatle 

.54 

.60 

.65 

.61 

.60 

.57 

9. Laat niet merken wat in hem omgaat/reageert direct als hem lets 
dwars zit 	 .47 

10. Schept graag op/is erg bescheiden 	 .63 

11. Vindt u hem eon sympathieke man? vIndt u hem een onsympathieke man? 	 .62 

12. Is rusteloos en ongedurIg/is erg rustig 	 .61 

13. Kan good tegenslagen verwerken/kan slecht tegenslagen verwerken 	 .59 

14. Prooeert voortdurend lets to versieren/loopt In het gareel 	 .63 

15. Zit altljd vol krItlek op anderen/is erg verdraagzaam en veroor-
deelt nlemand 	 .66 

16. Ziet de goads Rant van anderen/ziet al eon de slechte kant 	 .59 

17. Zit veel to tuchten/Is meestal opgewekt 	 .52 

gemiddelde inter-item correlatie: .58 

betrouwbaarheldscolifficifint 	: .96 



-13- 

BIJLAGE 3.4. KENMERKEN VAN PROBLEEMGEVENDE GEDETINEERDEN 

3.4.1. Kenmerken .van probleemgevende dedetIneerden: continue varlabelen *) 

varlabele 

PVI'"Nederheide" 	 "Oe.Boschpoort" 

NP 	significan- 	P 	NP 	significan- 
tleniveau 	 tieniveau 

1. werkelijke straftljd (dagen) 	106,8 	101,6 	n.s. 	 111,5 	89,1 	5% 

2. verblijfsduur (dagen) 	 44,0 	51,9 	1% 	 61,7 	51,3 	5% 

3. leeftijd 	 29,2 	28,8 	n.s. 	 28,6 	31,6 	1% 

4. omvang recldive (aantal voor-
gaande veroordelingen) 	 8,8 	6,8 	1% 	 8,5 	8,3 	n.s. 

5. geschlktheid voor de PVI, 
volgens de sel.adv.cle. 	 31,2 	40,1 	n.s. 	 -133,6 	-120,1 	n.s. 

6. geschiktheid voor "De Bosch-
poort", volgens de sel.adv.- 
cle. 	 7,8 	7,8 	n.s. 	 65,1 	62,7 	n.s. 

7. score op de agressie-schaal 	 13,4 	13,1 	n.s. 	 . 13,9 	12,6 	1% 

8. score op de mIsantrople-
schaal 	 20,8 	19,6 	n.s. 	 21,6 	20,1 	10% 

9. score op de schaal "houdIng 
t.a.v. het work" 	 20,9 	22,6: 	10% 1 	 19,6 	19,9 

10. score op de schaal "houdIng 
t.a.v. werkmeesters" 	 43,5 	47,4 	1%. 	 40,4 	43,1 	10% 

11. more op de schaal "houding 
t.a.v. groepsleiders/bewaar- 
ders 	 47,9 	50,1 	10% 	 33,4 	36,4 	5% 

12: score op de schaal "houdIng 
t.a.v. het regiem" 	 29,5 	30,4 	n.s:.„ 	 15,3 	17,8 

*) In de tabel zijn de geMIddeide - scoreiop verschillende varlabelen van probleemgevende (P) 
en nIet-prob1eemgevende' (NP) gedetineerden vergeleken.. 



3.4.2. Kenmerken van probleemgevende gedetIneerden: discontinue variabelen  

varlabele 

1. samenstalling huIshouden: 
alleenstaand 
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PVI "Nederheide" 	 "De Boschpoort" 

P 	NP 	signtfican- 	P 	NP 	signIfIcan- 
tIeniveau 	 t1eniveau 

47,3% 33,0% 	5% 	 35,0% 38,3% 

2. gedetineerde heeft probie- 
men bulten de inrIchtIng 
(gedetineerden-interview) 	54,1% 55,7% 	n.s. 	 69,1% 58,7% 	n.s. 

3. gedetIneerde ontvangt goon 
bezoek 	 24,3% 18,3% , n.s. 	 39,4% 32,2% 	n.s. 

4. delictsoort onderhavlge 
veroordeling: vermogens- 
misdr1if 	 56,9% 57,0% 	n.s. 	 .65,6% 55,2% 	10% 

5. delIctsoort onderhavige 
veroordeling: geweldsmis- 

' drift 	 22,2%- 16,9% 	n.s. 	 11,2% 12,0% 

6. delIctsoort onderhavlge 	 . 
veroordelIng: misdrIjf 
Oplumwet 	 8,3 	14,1% 	n.s. 	 14,4% 12,8% 	n.s. 

7. (exr)T8R, voorweardelijk 
of onvoorwaardelIjk 	 6,9 	9,2% 	n.s. 	 16,0% 15,2% 	n.s. 

8. verslav1ng harddrugs 	 13,5% 13,1% 	n.s. 	 28,9% 16,1% 	5% 

9. alcoholverslaving 	 5,4% 	5,3% 	n.s. 	 0,0% 	0,0% 	-- 

10. geboorteland: Suriname 	 9,7% 11,7% 	n.s. 	 20,0% 12,8% 

11. slechte gestichtsrapportage 
Hv8 van herkomst 	 55,3% 28,2% 	1% 	 7;,9% 26,2% 	1% 



variabele 

9.4_2222vens vanuit het HvB van 
hetkomst 
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3.4.3. Higrarchische multiple recressie-analvse met probleemgevend .vs, niet-probleemoevend  
qedrag als afhankelijke veriabele: PVI "Nederheide"  

multiple 	percentage 	bijdrage aan 	standaard par- 
correlatie 	verklaarde 	de totale ver- 	tile regressie- 
cogfficignt 	variantie (cum) klaarde varian- coofficignt 

tie 

2, detentfebelexingsfactoren 

1. schaal "houding t.a.v. het 
regiem " 	 .059 	 0,3% 	 2,3% 	 .03 

2. schaal "houding t.a.v. werk-
meesters" 	 .203 	 4,1% 	 25,4% 	 -.13 

3. schaal "houding t.a.v. 
groepsleiders/bewaarders" 	.204 	 4,2% 	 0,4% 	 -.07 

4. schaal "houding t.a.v. het 
werk" 	 .214 	 4,6% 	 2,7% 	 -.08 

sub-totaal 	 30,8% 

b. oordeel sel.adv.cie. m.b.L 
geschiktheid 

1. geschiktheid voor "De Bosch-
poort" 	 .217 	 4,7% 	 0,8% 	 -.06 

2. geschiktheid voor de PVI 
"Nederheide" 	 .232 	 5,4% 	 4,8% 	 .02 

sub-totaal  

1. aard gestichtsrapportage 	.298 

2. plaatsingsadvies HvB: PVI 
of POI 	 .331 	 10,9% 

3. plaatsingsadvies HvB: "De 
Boschpoort" of andere inr. 	.335 	 11,2% 

4. voorkeur gedetineerde: PVI 
of POI 	 .335 	 11,2% 

5. voorkeur gedetineerde: "De 
Boschpoort" of andere inr. 	.337 	 11,3% 

sub-totaal 

d. agttergamdgegevens 

1. onderhavige veroordeling: 
geweldsmisdrijf 	 .337 	 11,3% 	 0,1% 	 - .01 

2. onderhavige veroordeling: 
vermogensmisdrijf 	 .339 	 11,5% 	 1,1% 	 -.02 

3. onderhavige veroordeling: 
misdrijf t.z.v. Opiumwet 	.343 	 11,7% 	 1,5%. 	 -.04 

4. duur werkelijke straftljd 	.344 	 11,9%. 	 0,9% 	 .04 

5. verslaving harddrugs 	 .345 	 11,9%1 	 0,1% 	 -.02 

6. score op de agressie-schaal 	.345 	 11,9% 	 0,0% 	 -.06 
7. score op de misantropie-

schaal 	 .350 	 12,2% 	 2,2% 	 .05 

8. recidive: aantal voorgaande 
veroordelingen 	 .370 	 13,7% 	 10,1% 	 .14 

9. leeftijd 	 .371 	 13,8% 	 0,3% 	 -.02 
10. samenstelling huishouden: 

alieenstaand 	 .385 	 14,9% 	 7,4% 	 .11 

sub-totaal  
•■■■••/■I 

totaal 	 .371 	 13,8% 	 100,0% 

	

23,3% 	 -.18 

	

13,9% 	 -.13 

	

1,3% 	 .06 

	

0,1% 	 -.01 

0,7% 

39,5% 

x) De variabelen zijn gerangschikt op grond van de volgorde waarin zij in de analyse zijn betrokken. 
Eerst is de bijdrage aan de totale verklaarde varlantle in de afhankelijke variabele onderzocht 
van de detentiebelevingsfactoren. Daarna volgden respectlevelijk het oordeel van de selectie-
adviescommissie met betrekking tot de geschlktheid van de gedetineerde voor beide inrichttrigen, 
gegevens vanuit het HvB van herkomst zoals die t.t.v. de selectie bekend waren, en een aantal 
achtergrondgegevens. De bijdrage aan de totale verklaarde variantie is berekend door de veran-
daring. in het percentage verklaarde variantie per variabele te betrekken op het percentage varian-
tie dat door at le variabelen tezamen wordt verklaard. 



3.4.4. Hlgrarchische multiple regressie-analyse net probleemoevend vs. niet-probleemoevend  
pedrag.als afnankekkjke variabele: "De Boschpoort"  

variabele 

a. detentiebelevimsfactorec 

I. schaal "houding t.a.v. het 
reglem" 

2. schaal "houding t.a.v. work-
meesters" 

3. schaal "houding t.a.v. 
groepsleiders/bewaarders" 

f}. schaal "houdIng t.a.v. het 
work" 

sub-totaal 

C. seoevens  vacuit het HvB yea 
herkomst 

1. aard gestichtsrapportage 

2. plaatsingsadvIes HvB: PVI 
of POI 

3. plaatsingsadvies HvB: "De 
Boschpoort" of enders inn. 

4. voorkeur gedetlneerde: PVI 
of POI 

5. voorkeur gedetineerde: "De 
doschpoort" of andere inn. 

sup-rotaal 

multiple 	percentage 	bijdrage aan de 	standaard par- 
correlatle 	verklaarde 	totals verklaar- 	titile regres- 
cokliffIciant 	variantie (cum) de varlantle 	sle-coeffIci4nt 

.221 

.243 

.244 

.244 
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4,9% 	 15,1% 	 -.08 

	

5,9% 	 3,2% 	 -.16 

	

5,9% 	 0,1% 	 .01 

	

6,0% 	 0,1% 	 .18 

18,5%  

q. °ordeal sel.adv.cle.  
oeschTliTheld 

I. geschiktheid voor "De Bosch- 
poort" 	 .246 	 6,1% 	 0,3% 	 .06 

2. geschIktheld voor de FYI 
"Nederhelde" 	 .257 	 6,6% 	 1,7% 	 .00 

sub-totaal 	 2 0% 

	

.501 	 25,1% 	 57,5% 	 -.42 

	

.505 	 25,5% 	 1,2% 	 -.04 

	

.505 	 25,5%. 	 0,1% 	 .01 

	

.506 	 25,5% 	 0,3% 	 -.02 

	

.508 	 25,5% 	 0,4% 	 -.01 

59,5% 

d. achterorondgegeveas 

I. onderhavige veroordeling: 
geweldsmIsdrijf 	 .508 	 25,8% 	 0,2% 	 .02 

2. onderhavige veroordeling: 
vermogensmisdrijf 	 .521 	 27,1% 	 4,1% 	 .08 

3. onderhavige veroordelIng: 
misdrijf t.z.v. Opiumwet 	 .525 	 27,5% 	 1,2% 	 .03 

4. duur werkeliike straftijd 	 .538 	 29,0% 	 4,4% 	 .13 - 

5. verslaving harddrugs 	 .553 	 30,6% 	 5,0% 	 .15 

6. score op de agressle-schaal 	 .557 	 31,0% 	 1,5% 	 .04 

7. score op de misantropie- 
schaal 	 .561 	 31,5% 	 1,4% 	 .09 

B. recidive: aantal voorgaande 
veroordelIngen 	 .563 	 31,7% 	 0,8% 	 .10 

9. leeftlid 	 ' 	.567 	 32,2% 	 1,3% 	 .09 

10. samenstellIng hulshouden: 
alleenstaand 	 .567 	 32,2% 	 0,0% 	 -.01 

sub-totaal  --1.-- 

totaal 	 .567 	 32,2% - 	100,0% 
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BIJLAGE 4.1.  DE VISI.E VAN OE GEOETINEEROEN OP BEWAARDERS EN WERKMEESTERS IN "OE BOSCHPOORT", 
EN GROEPSLEIDERS EN WERKMEESTERS IN OE PVI "NEDERHEIDE" 

4.1.1. Houding ten aanzien van de personeelscategorieen  x)  

"Oe.Boschpoort" 	 • 	PV I "Nederheide" 

bewaarders 	vierkmeesters 	groepsleiders werkmeesters 

A.1. De 	 zljn best to vertrouwen (V) 	3,2 	 2,5 	 2,2 	 2,3 

A.2 	 en gedetIneerden kunnen openlijk 	 - 
tegen elkaar zeggen wat ze van elkaar 
denken 	 3,7 	 2,7 	 1,7 	 2,0. 

A,3. De 	 behandelen alle gedetineer- 	 • 
den as geiijken 	 2,9 	 2,2 	 1,9 	 1,9 

A.4. Net lijkt vel altof de 	 er alleen 
• maar op uit zijn om je het leven zo 

zuur mogelijk te maken (V) 	 3,6 	 4,4 	 4,6 	 4,8 

A.5. De 	 zien veel• door de vingers 	 3,9 	 2,9 	 2,7 	 2,6 

• A.6. Ms je als gedetineerde redelljk 
probeert to Zljn tegenover 	 
dan wordt daar misbruik van ge- 
maakt (V) 	 3,7 	 4,0 	 4,4 	 4,3 

A.7.. De-..... -behandelen gedetineerden 
als eon nummer 	 3,0 	 3;8 	 4,5 	 4,4 

A.8. Als 	 vriendelijk tegen je 
zijn, dan zit or meestal lets 
achter (V) 	 3,6 	 4,1 	 4,4 	 4,3 

x) De uitspraken in de tabel werden aan de geinterviewde voorgelegd met het verzoek schriftelijk aan 
te geven in hoeverre hij het daarmee. eons of oneens,it. Daarbij kon worden gekozen uit 5 antwoord-
mogelijkheden: 

heiemaat mee eons 	 : score: 
mee eons 	 : score 2 
noch mee ens, noch mee.oneens: score 3 	 - 
mee oneens 	 : score . 4 
helemaal mee . oneens. 	 : score 5 .  

In de tabel zijn de gemiddelde scores op de verschillende vragen aangegeven. Hoe hoger deze score 
is, des te moor Is men het oneens met de betreflende uitspraak. Achter sommige vragen is tussen 
haakjes eon V vermeld. Deze vragen zijn vergelIjkbaar met vragen die aan het pertoneel zijn voor-
gelegd in een eerder onderzoek en betrekking hebben op de vertrouwensrelatie tussen gedetIneerden 
en personeel (zie: "Personeel en regiem", hoofdstuk 5). 
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4.1.2. Het feitelifk gedrag van het gevangenispersoneel ten opzichte van de gedetineerden  *1  

itemnusmer 

gemiddelde Inter-item correlatie 

betrouwbaarheldscoofficidnt 

"Do Boschpoort" 	 PVI "Nederheide" 

bewaarders werkmoesters 	groepsleiders werkmeesters 

	

8.1 	 zijn tereld met geoetineerden 
over hun persoonlijke probiemen te 
praten (G) 	 3,3 	 3,2 	 1,5 	 2,6 

	

8.2 	 rapporteren overtredIngen van 
de regale (0) 	 1,8 	 3,0 	 2,8 	 3,3 

	

8.3 	 houden de gedetineerden in de 
gaten (0) 	 1,6 	 2,5 	 2,5 	 2,9 

	

8.4 	 zien erop toe dat de gedeti- 
neerden. zich aan de regels houden (0) 	1,35 	 2,0 	 2,1 	 2,3 

	

13.5 	 fatten erop hoe de gedetineery 
den zich voelen (G) 	 3,2 	 3,0 	 2,0 	 2,7 

	

8.6 	 tonen persoonlijke beiangstel- 
ling voor de gedetineerden (G) 	 3,4 	 3,2 	 2,2 	 2,6 

: 8.7. Zodra dear gelegenheld toe IS, maken 
de 	 een praatje met je (G) 	 3,3 	 2,9 	 2,1 	 2,4 

Bij elk van de in de tabel opgenomen handelwijzen konden de gerntervfewden aangeven in hoeverre 
doze door de verschillende personeelscategorledn ook werkelijk In de praktijk warden gebracht. 
Oaartij ken warden gekozen uit de volgende antwoordmogelijkheden: 

aitijd 	 : score 1 
vaak 	 : score 2 
eons wel/soms nfet: score 3 
zelden 	 : score 4 
nooit 	 : score 5 

In de tabel zijn de gemiddelde scores op de verschillende vragen aangegeven. Hoe lager doze score, 
des to vaker wordt de genoemde handeiwijze in de prakrijk georacht. Acnter de vragen steer tussen 
haakjes eon Got eon 0 vermeid. Gaze vragen zijn vergelijkbaar met vragen die aan het personeel 
zfjn voorgelegd in eon eerder onderzoek an oetrekking heopen op respecttevelijk "gecetlneerden-
gerichtheid" en "ordegerIchtheid""(zie: "Personeei en regiem", hoofdstuk 3). 

4.1.3. Constructie van schalen met berrekking tot de houding ten aanzfen van de verschlilende  
personeel scategori Win  

Oe items die hierboven onder 1 en 2 zijn vermeld, zijn volgens de eerder beschreven stapsgewijze 
clusteranalyse (zit): bljiage 3.3.) op hun interne conslstentle onderzocht. Hieronder is het resultaat 
van die analyse vermeld. Ce ftemnuniners verwijzen near de onder 4.1.1. en 4.1.2. opgenomen vragen. 

item-rest correlatie 

werkmeesters PVI en "De Boschpoort" 	groepsleiders PV1/bewaarders 
"De Boschpoort" 

A.1. .33 	 .44 

A.2. .34 	 .49 

A.3. .29 	 .38 

A.4. .30 	 .47 

A.S. 	 .26 	 .41 

A.6. .30 	 .41 

A.7. .35 	 .48 
A.B. 	 .29 	 .41 

8.1. 	 .32 	 .54 

8.5. 	 .26 	 .42 

8.6. 	 .37 	 .49 

8.7. 	 .36 	 .52 

	

.31 	 .46 

	

.84 	 .91 



4.1.4. Verschillen in visie op de verschilIende personeelscategoriegn  x)  

-vraag (antwoordcategoriedn) 

"Waaroverpraat u dan zoai met 
de 	 

• prive-aangelegenheden .  

- anders 

gemiddeide score' 

x) A * bewaarders in "De Boschpoort" 
= werkmeesters in "De Boschpoort" 

C = groepsielders in de PVI 
0 = werkmeesters in de PVI 
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"Dc Boschpoort" 	PVI "Nederheide" 	significantleniveau .  

A 	B 	C 	0 	AB CO AC BD 

"Hoe vaak komt het voor Oat u een tame- 
lijk uitgebreld gesprek hebt met 
eon .....?" 	 n=197 	n=168 	n=211 	n=195 

1 -.,  meerdere malen per dag 	 1,0% . 	1,2% . 	1,9% 	4,6% 

2: eens per •dag 	 0,5%. • 	3,6%• 	10,0% 	8,2% 

3. meerdere malen per week 	 5,6% • 	8,9% 	20,9%. 	14,9% 

4. eens per week 	 5,6% .. 	4,2% 	18,0% 	6,7% 

5. minder dan eenmaal per week 	. 8,6% r . 5,4% 	15,2% 	7,2% 

6. nooit 	 78,7% 	76,8% 	34,1% 	58,5% 
gemiddelde. score 	 5,6 	5,4 	4,4 	4,8 	ns 	1% 

score op de schaal "houding. 
bewaarders/groepsleiders,. resp. werk- 
meesters" . (zie ander 	 n=198 	n=162. 	n=211 	n=195 

12-20 (sterk negatief) 	 9,6%, . 1,9% 	0,0% 	0,0%- 

21-28- 	 17,71 	6,2%:, 	0,5%; 	0,0%. . 

29-36, 	 26,3%, 	16,7%: 	1,3%. 	1 . 1,3%: - 

37-44 	 27,8%. 	36,4% 	17,5% 	25. -,1%. 

45-52. 	 16,7%. ' 	26,5% . 	38,9% 	37,9%,  

53•60-(sterk positief) 	 2,0% 	12,3 	39,8%. 	25,6% .  

n= 42 	n= 	n=138 	n= 79 

33,6% 	41,0% 	52,5% 	22,2% 	ns 	1% 	.5% - 

66,4% 	59,0%. 	47,5% 	77,8% 

"Gaat =In gesprek meestal van uzelf 
uit of van de .....7 	 n= 41 	mi. 39• 	n=138 	n= 79 

1. altljd van . Mezelf 	 22,0% 	10,3%. 	5,1%. 	7,6%. 

2. meestal van mezelf 	. 	26,8%, 	25,6% 	25,4%, 	11,4% 

3. soms van mezelf, soms. van 
dc 	 43,9%:. 	59,0%' 	.60,1%, 	74,7%. 

4. meestal van de. ..... 	 0,0% . 	5,11 - 	 7,2%. 	5,1% 

5. aitijd van  	 7,3%:, 	0,0%r 	2,2%: 	1,3%. 

gemiddelde.score, 	 2,4 	2,6 	2;8 	2,8 	ns 	ns ns. ns 

35,0 	41,7 	49,7 	46,7 	1%, 	1% 	1%.. 	1% 
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4.1.5. Het door de gedetIneerden zelf aangegeven verschiI In ootreden tussen de personeelscatecorledn  

vraag (antwoordcategorledn) 	 "Do Boschpoort" ?VI "Nederheide" 

"Vlndt u dat or eon verschlI is In de manier van optreden tegenover 
de gedeflneerden tussan bewaarders/groepsleiders en werkrneesters 
bInnen deze Inrlchting?" 	 n-I67 	 n■ 190 

I. eon erg groat versch11 	 15,65 	 5,35 

2. eon groat verschll 	 38,35 	 33,25 

3. eon klein verschll 	 14,45 	 20,05 

a. (vrIjwria) geen verschIl 	 31,75 	 41,55 

(1NOIEN GROOT OF ERG GROOT VERSCHIL) 

"Kunt u aangeven waarin werkmeesters en groepsleIders/bewaarders 
verschIllen In hun manler van optreden?" 90 	 ns 73 

1. benaderIng werkmeesters posItlever beoordeeld 	 77,8%. 	 17,85 

2. benaderIng werleneesters nage -Hever beoordeeld 	 8,95 	 38,45 

3. louter funct1onele verschIllen genoemd (geen waarde-oordeel) 	13,35 	 43,85 



8141..AGE 4.2. OE GESTICHTSARBEIO 

4.2.1. De arbeld in de PVI "Nederheide"  

arbeidsactIviteit 	 aantal 

"binnenotlesten", ;; , 

1.1. montagewerkplaats 

1.2. schilderswerkplaats 

1.3. timmerwerkptaats -.  

sub-totaal 	 94 

2. "buitenoblestm: 

2.1. tuinderij 	 36 • 

2.2. boerdertj 	 16 

2.3. plantsoenendienst - 	 16 • 

....• ■•■••....1....metwoor,.................•■••••■•■•••■••■■•p•■•• ■••■•••■••••••■•••••■■■■■■•■••. 

sub -totaal 

totaal 
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% dat het werk gehele detent1e 	gemiddelde satisfact(e- 
zou willen blijven doen 	 score x) 

46 	 47,8% 	 2,1 

20 	 • 	88,9% 	 1,7 

28 	 59,3% 	 2,0 

77,8% . 

81,3%- 

87,5%: 

3. "hUisdienst" . 	• 

3.1. corveeer . • 	 23 	 72;7%; 

3.2. keukenhulp 	 10 

3.3. Zaalwacht . 	 15: 	 86,7%• 

3.4. magazijnhulp: 	 1 • 	 (100,0%) 

3.5. huip technische dlenst 	1 	 (100,0%) 

50, 	 78,4%-  

212 	 70,5% 

59,3%: 	 2,0 

••■■■••■■•■•■•*0•••■■■•••••••••■■•••••• •••■••••■•• ■•womw•■••■■■•••.M.,••■■ ••••■Ma/M•Nlm.,••■•■■•■■00MFIIM.w 

sub-totaal 	 68 	 80,9%. 	 1,8 

1,9 

1,6. 

1,7 

1,9 

2,1 

1,7 

(2,0) 

(2,0) 

1,9 

1,9 

x) Oe gemiddelde satIsfactiescore is•bepea14.aan de hand. van de reacties. op de vraag: "Bent u over het 
algemeen tevreden-of ontevreden over het werk hier?" De antwoordcategorleen waren: 

- zeer teVreden 	(score = 1) 
- tevreden 	 (score = 2) 
ontevreden 	(score = 3) 

- zeer ontevreden (score = 4) 
Hoe lager de gemiddelde score, des te groter is de satIsfactle Met het werk. 



4.2.2. De arbe1d In de gevangenIs "De Soschpoort" 

arbeldsactIvItelt 	 aantal 

I. werkplaatsen 

1.1. houtbedrIjf 	 22 	 81,8% 	 2,2 

1.2. textlelwerkplaats 	17 	 76,5% 	 2,2 

1.3. zeilmakerij 	 13 	 76,9% 	 2,2 
.., 

1.4 metaalbedrljf 	 22 	 86,4% 	 1,9 

1.5. montagewerkplaats 	35 	 62,9% 	 2,4 

1.6. "achterzaal" 	 1 	 (100,0%) 	
, 

(2,0) 

sub-totaal 	 110 	 75,5% 	 2,2 

g. celarbefd 

3. "hulsdIenst" 

39 

4.2.3. De houdlnd fen aanz1en van het . werk  

% dat het work gable detentle 	gemIddelde satIsfactIe- 
zou wIllen blUven doen 	 score 

46,2% 	 2,7 

3.1. relniger 	 14 	 85,7% 	 1,85 

3.2. keukennulp 	 15 	 100,0% 	 2,0 

3.3. hulp badmeester 	 5 	 (100,0%) 	 (2,0) 

3.4. hull:, bIblfothecarfs . 	2 	 (100,0%) 	 (1,5) 

sub-totaal 	 36- 	 94,4% 	 1,9 

totaaI 	 185 	 72,91 	 2,2 

"De Soschpoort" PV I "Nederbeide" 

0.1. lk work Her prettlg 	 2,4 	 1,7 

C.2. lk zou Hover moor verantwoordelIjk work wIllen doen 	 2,5 	 2,6 

0.3. 1k vInd het work lifer 1nteressant 	 3,6 	 2,9 

0.4. Door bier to werken leer je dIngen wear je later nog wat 
aan hebt 	 3,7 	 3,0 

0.5. Het work dat Ik hier doe is geestdodend 	 2,7 	 3,7 

C.6. Eon belangrIjk voordeel van werken Is dat je met anderen 
In contact komt 	 2,5 	 2,4 

0.7. Werken Is alleen mar eon manIer om je bezig to houden 	 2,2 	 2,5 

0.8. Als Ik hIer work gaat de tfjd smiler voorbij 	 1,6 	 1,7 

0.9. In mIjn work vInd Ik afleldIng 	 2,1 	 2,1 

A) De In de tab& opgenomen vragen zljn aan de gedetineerden voorgelegd met het verzoek schrIftelljk aan 
te geven in hoeverre zlj het daarmee eons of oneens zijn. DaarbIj kon worden gekozen uit 5 antwoord-
mogelIjkheden: 

helemaal moo eons 	 : score 1 
moo eons 	 : score 2 
noch mee eons, noch mee oneens: score 3 
moo oneens 	 : score 4 
helemaal moo oneens 	 : score 5 

In de tabel zIjn de gemiddelde antwoordscores weergegeven. Hoe hoger doze score is, des to moor is 
men hot oneens met de betreffende ultspraak. 
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4.2.4. Constructle van de schaal: "houding ten aanzien van het werk" 

De items die in tabel 4.2.3. zljn opgenomen, zljn volgens de eerder beschreven stapsgewijze cluster-
analyse op hun interne conSIstentle onderzocht. Hieronder staat het resultaat van die analyse vermeid. 
De itemnummers verwijzen naar de onder 4.2.3. opgenomen vragen. 

itemnummer 	 item-rest correlatie 

C.1. 	 .42 

C.3. .46 

C.4. .37 

C.5. .34 

C.8. .27 

C.9. .38 

gemiddelde Inter-item correlatle: .37 

betrouwbaarheidscogfficiOnt 	: .78 

4.2.5. Verschillen in visie op het werk In "De Boschpoort" en de  PVI "Nederheide" 

vraag (antwoordcategorle4n) 	 "De Boschpoort" 	PVI. "Nederheide" significantieniveau 

"Mocht u zePf kiezen-wat vgor work u. wi ide doen?"• 	n.184 

ja 
- nee 

"Zoudt u dit werk uvehele detentie willen 
blijven doen?" 

"Bent u over het algemeen - tevreden of ontevreden 
over het werk hier?" 

gemiddelde score 

score op de schaal "houding t.a.v. het werk" 
(zie 4.2.4.) 

gemiddelde score 

22,3%- 	 7,7%: 

n=188. - 	 n=210* 

1. ja 	 . 	72..9% 	 70,5% 
2.. ik weet- het- niet 	 3,7%. 	 6,2% 
3. nee 	 23,4%. 	 23,3% 

gemiddelde -score. 	 1,5 -  

n.179 	 n=208 

1. zeer•tevreden 	 10,1% 	 13,9%:. 
2. tevreden 	 64,3% 	 79,3% 

_ 
3. ontevreden 	 17,3%. 	 6,3% 
4. zeer ontevreden 	 8,4% 	 0,5% 

2,2 	 1,9. 

n.188. 	 n.213 

6,.10 (sterk negatief) 	 7,4% , 	 2,8% 
11-14 	 17,0% 	 8,0% 
15-18 	 20,2% 	 10,8% 
19-22. 	 26,1% 	 27,2% 
23-26 	 18,1%. 	 29,1% 
27-30 (stark positief) 	 11,2% 	 22,1% 

19,3 	 22,3 

92,3% 	 1% 

1,5 	 ns 

1 % 

i% 



BIJLAGE 4.3. DE VORMINGSACTIVITEITEN 81NNEN OE PVI "NEDERHEIDE" 

4.3.1. De menino van de bedetlneerden omtrent het vormIncisprooramma 

vraag (antwoordcategorie) 

I. "Hier In de PVI wordt een groat gedeeite van de tijd aan vormings - 
activiteiten besteed. Denkt u dat die vormingsactiviteiten nuttig 
zullen zijn?" (INTAKE-INTERVIEW) 	 n -228 

I. erg nuttig 	 17,1% 

2. nuttlg 	 63,2% 

3. nutteioos 	 17,1% 

4. voikomen nuttefoos 	 2,6% 

gemiddeide score 	 2,1 

2. "Wordt bij de samenstell In van de programma-activitelten rekening 
gehouden met de wensen van de gedetineerden?" (INTERVIEW OETENTIE-
BELEVING) 

I. alt1jd 	 29,2% 

2. vaak 	 32,1% 

3. soms wet, saws niet 	 22,6% 

4. zelden 	 6,6% 

5. nooit 	 9,4% 

gemiddelde score 	 2,3 

3. "Neemt waver het genes' genomen met plezier deal aan de vormIngsactivi- 
teiten?" (INTERVIEW OETENTIEBELEVING) 	 n•207 

- ja 	 71,5% 

- nee 	 28,4% 

4. "%gnat u de vormingsactiviteiten over het aigemeen nuttig?" 
(INTERVIEW DETENTIEBELEVING) 	 n.197 

I. erg nuttig 9,6% • 

2. nuttig 	 57,9% 

3. nutteloos 	 19,8% 

4. volkomen nutteloos 	 12,7% 

gemiddelde score 	 2,4 

5. "Waarom vindt u de vormingsactivItelten nuttig?" 
(INDIEN VR. 4 • 1 of 2) 	 n-133 

- zinvolle tijdsbesteding ("Jo brengt or de tIjd z1nvol moo door"/ 
"de tijd gaat sneiler"/"Interessant" etc.) 

- leereffect(en) ("Jo leert or wet van"/"je steekt or wat van op"/ 
"Jo hebt or later nog wet aan") 

- beide 

- onduidelijk 
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n.212 

19,7% 

61,4% 

12,1% 

6,8% 

6. "Waarom vindt u de vormingsactiviteiten nutteloos?" 
(INDIEN VR. 4 • 3 of 4) 	 n• 64 

- zInloze tIjdsOesteding ("kinderachtIg"/"flauwekul"Poninteressant") 	30,2% 

- geen leereffect(en) ("Jo ieert or niets van"/"je hebt or niets aan"/ 
"je steekt er filets van op") 	 50,8% 

- beide 	 9,5% 

- onduldelijk 	 9,5 



ja 

- nee 

• ja, zeker 

- ja, waarschijnlijk wel 

- nee,. waarschijniijk-niet 

• zeker niet• 

-23- 

7. "Als het aan u had gelegen, zou u dan llever nog zljn doorgegaan 
met bepaalde activiteiten?" (INTERVIEW EXIT -EXTRA) 	 n. 73 

35,6% 

64,4% 

8. "Als u bij binnenkomst direct had kunnen kiezen voor hele dagen 
arbeid, zoudt u dat dan ook gedaan hebben?" (INTERVIEW EXIT-EXTRA) 	 n= 69 

49,3%} 
53,6% 

14,5%i 
46,4% 

31,9% 



programma-onderdeel 

c. creatfeve  activfteiten 

4.3.2. Het oordeei van de gedetIneerden over de afzenderlijke onderdelen van het vormingsbrogramma 

d. andere activiteiten 

d.1. sportactIviteiten 

d.2. "bultenprojecten" 
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aantal malen genoemd 
als activiteit waar 
men met plezier aan 
deelneemt x) 

g4  informatieve  fftiviteltee 

a.1. informatleve activiteiten, z.m. 	 21 	 5 	 26 

a.2. Informatie over drugs 	 2 	 5 	 7 

3.3. InformatIe over £1400 	 5 	 5 	 10 

a.4. Infermatie over verkeer 	 3 	 . 	 2 	 5 

a.5. hersengymnastlek 	 21 	 10 	 31 

sub-totaal 	 52 (65,8%) 	 27 (34,2%) 	 79 (100%) 

b. socIale activiteltec 

b.1. groepsactIvIteiten, z.m. 	 3 	 6 	 9 

b.Z. groepsgesprekken 	 30 	 21 	 51 

b.3. groepsdIscussles 	 7 	 2 	 9 

D.4. evaluatles . 	 10 	 11 	 21 

b.5. rellenseei 	 9 	 8 	 17 

sub-totaal 	 59 (55,1%) 	 48 (44,9%) 	 107 (100%) 

c.1. creatleve activiteiten, z.m. 	 - 

c.2. handenarbeid (aig. en spec.) 	 88 	 58 	 146 

c.3. fotografie 	 102 . 	 15 	 117 

sub-totaal 	 190 (72,2%) 	 73 (27,8%) 	 263 (100%) 

44 (81,8%) 	' 

19 (100%) 

aantal gentervIewde gedetlneerten 	 207 

aantal malen genoemd tonal aantal malen 
als activiteit wear dat betreffende ac-
men met tegenzin aan tiviteit is genoemd 
deelneemt xx) 

12 (18,2%) 66 (IOW 

19 (100%) 

totaal 	 374 (70,0%) 	 160 (30,0%) 	 534 (100%) 

x) Oe betreffende vraag is aan &le gedetineerden die In de PVI aan het Interview detentIebeleving 
deelnamen, voorgelegd. Respectlevelijk 12 en 38 gedetIneerden gaven als antwoord op de vraag aan 
welke activIteiten men met plezler had deelgenomen: "goon van de activiteiten" en "alle activi-
teiten". In het geheei werden 15 activiteiten genoemd die nlet in bovenstaand schema konden 
worden ondergebracht. 

xx) Ook daze vraag Is aan elle gedetineerden voorgeiegd die in de PVI aan het detentiebelevings-
Interview deelnamen. Hier waren het respectlevelijk 71 en 23 gedetineerden die op de vraag aan 
welke actIviteiten men met tegenzln had deeigenomen, antwoordden: "goon van de actIvItelten en 'al le 
activiteiten". In totaal 8 onplezierige actIvitelten konden nlet warden geklassIfIceerd. 
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BIJLAGE 4.5.  ALGEHELE EN BEPERKTE GEMEENSCHAP 

4.5.1. Voordelen algehele.gemeenschap (groep)  

voordeel 

1._sociale contacten en direct daarmee 
same7nhangende_effecte; 

1.1.. sociaal contact, zonder meer 
("je bent onder de mensen";"je hebt aan-
spraak";_ "Je bent niet alleen"; etc.) 

1.2. sociale steun , 
("je hebt steuri , aan elkaar";"le ken over 
Je probleMen praten"I. "Je ken je gemoed - 

• eons luchten"; etc.) 

1.3. sociale leereffeCten 
("Jo leert met mensen oMgaan";. "Jo doet 
mensenkennis op"; etc.) 

• 2. straf7. en_detentiebeieving 

2.1. minder zware strafbeleving 
("Jo zit lichter"; "Jo- kan je beter 
staande hOuden"; etc.) 

tijdsperspectief 
("de • tijd gaat smeller"; etc.) 

2.3. meer humane detentle 
("je wordt• beter behandeld"; 	voeit 
je-niet als een-beest opgesloten"; 
"normalere manier om je detentie 
door te-komen" .; -  etc..) 

3._autonomie 

3.1. moor mogelijkheden, faciliteiten 
("Jo hebt moor mogelijkheden";"je kan 
moor doen"; "Jo hebt meer afleiding"; 
etc.) 

3.2. moor toegestaan, grotere ewegings-
vrijheid 
("je hebt - meer bewegingsvrijheid"; 
"Je hebt - meer eigen verantwoordelijk-
held"; etc.) 

4 psychische  effecten 

4.1. stemmingseffecten 
("Jo zit - minder to tuchten";"je voelt 
je beter"'; "Jo hebt niet zoln - beklemd 
gevoell etc.) 

4.2... psychische ontwiRkelingen 
• ("je•gaat or geestelijk op vooruit"; 
, "Jo vervreemdt niet"; "Jo stompt niet 

zo af" .; etc.) 

andere voordelen 

goon voordelen genoemd 

aantal gedetineerden 

aantai genoemde•voordelen per gedetineerde 

aantal malen genoemd (% van het aantal gedetineerden) 

PVI "Nederheide" 	"De Boschpoort" 	totaal 

155 (73,8%) 

65 (31,0%) 	 54 (28,3%) 

35 (16,7%) 	 17 ( 8,9%) 

( 1,9%) 

18 ( 8,6%). 

7 ( 3,3%) 

41 (19,5%) 

29-(13,8%) 

127 (66,5%) 282 (70,3%) 

119 (29,6%) 

52 (13,0%) 

4 ( 2 .,1%) 	8 ( 2,0%) 

35 (18,3%) 	53 (13,2%) 

3- ( 1,6%). 	10 ( 2,5%) 

42 (22,0%) 	33 (20,7%) 

21 (11,0%) 	50 (12,5%) 

15 ( 7,1%) 	 14 ( 7,3%) 	29 ( 7,2%) 

12 ( 5,7%) 	• 	5 ( 2,6%) 	17 ( 4,2%) 

2. ( 1,0%) 	 6 ( 5,1%) 	8. ( 2,0%) 

9 ( 4,3%) 	 19 ( 9,9%) 	28 ( 7,0%) 

210 	 195 	 405 

1,8 	 1,7 	 1,8 



4.5.2. Voordelen beperkte gemeenschap (cell  

voordeel 

1.  =Ale  contacten on direct daarmee 
samalqagende effecten  

1.1. privacy, sander meer 
("Jo hebt privacy"; "JO kan je terug-
trekken" -; etc.) 

1.2. goon groepsdruk 
("Jo hoeft je niet aan anderen aan 
to passen"; "Jo kan je elgen gang 
gaan"; "Jo bent niet van anderen 
afhankelijk"; etc.) 

1.3. steer in de groep 
("pen ruzles/conflicten in de gross"; 
"Jo hebt goon last van vervelende made-
gadetIneerden die de steer verpesten"; 
etc.) 

3. straf- en detentiebelegn 

2.1. minder zware stratbeleving 
("Jo zit minder inter"; "Jo kan je 
Oster staande hoyden"; etc.) 

2.2. tljdsperspectlef 
("de tijd gaat sneller"; etc.) 

mdere voordeien 

goon voordelen genoond 

aantal gedetineerden 

aantal genoemde voordelen per gedetineerde 
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aantal malen genoemd (% van het aantal gedetineerden) 

PVI "Nederhelde" 	"De Boschpoort" 	totaal 

50 (23,9%) 

32 (15,2%) 

6 ( 2,9%) 

83 (42,8%) 	133 (32,9%) 

65 (33,5%) 	97 (24,0%) 

17 ( 8,8%) 	23 ( 5,7%) 

19 (11,2%) 	24 (12,3%) 	43 (10,6%) 

9 ( 4,3%) 	 3 ( 1,5%) 	12 ( 3,0%) 

2 ( 1,0%) 	 0 ( 0,0%) 	2 ( 0,5%) 

119 (56,7%) 	58 (30,0%) 	177 (43,8%) 

210 	 194 	 404 

0,6 	 1,0 . 	 0,8 



4.5.3, Nadelen aIgehele gemeenschap (groep)  

nadeel 

1. sociale contacten en direct daarmee 
samenhangende  effecten  

1.1. geen privacy,. zonder meer 
("je hebt geen privacy"; "je kan je. 
nIet terugtrekken") 

1.2: groepsdruk 
(!'je meet je steeds aan anderen aan7 
passen"; "je kan je eigen gang niet 
gaan tr; "Je bent steeds van anderen 
afhankelijk"; 

sfeer in de groep 
("ruzies/conflicten in de groep";. 

hebt last van verve lende mede-
gedetIneerden"; etc.) 

3. straf- en detentiebelevin2 

2.1. zwaardere , strafbeleving 
("je zit zwaardet"; "je kan. je -minder 
goed staande houden"; etc.) 

2.2. tijdsperspectief .  
("de tijd .kruipt"; etc.)  
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aantaI malen genoemd (% van het aantal gedetineerden) 

PVI "Nederheide" 	"De Boschpoort" 	totaal 

61 (29,0%) 

49 (23,3%) 

72 (34,3% 

3 ( 1,4%) 

- 1 ( 0,5%) 

andere.nadelen- 	 3:( 1,4%) 

geen nadelan genoemd 	 61-(29,0%) 

43 (22,3%) 	104 (25,8%) 

40 (20,7%) 	89 (22,1%) 

108 (56,0% 	180 (44,7%) 

3 ( 1,6%) 	6 ( 1,5%) 

0 	 1 ( 0,2%). 

9 ( 4,7%) 	12. ( 3,0%) 

34 (17,6%). 	95..(23,6%) 

aantal gedetineerden 	 210 	 193 	 403 

aantai genoemde. nadelen per gedetineerde: 	 0,9; 	 1,1 	 1,0 



4.5.4. Nadelen beperkte oemeenschap (del)  

nadeel 

3. autonomist 

3.1. minder mogelijkheden/facilitelten 
("Jo hebt minder mogeiijkheden"; 
"Jo can minder dean"; "je.hebt 
minder aflelding"; etc.) 

3.2. minder toegestaan, kleinere bows-
gingsvrljheld 
("Jo hebt minder vrijheid":"Je ma9 
minder"; "Je hebt seen eigen verant-
woordelijkheid"; "je most alles 
vragen"; etc.) 

aantal genoemde nadelen per gedetIneerde 
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aantal malen genoemd (% van het aantai gedet1neerden) 

PV1 "Nederheide" 

I.  models  contasten en direct (Jeanne° 
samenhandende eff;cten 

1.1. seen social& contact, zonder meer 
("Jo hebt seen aanspraak"; "je zit 
geTsoleerd"; etc. 	 109 (52,2%) 	 100 (51,8%) 	209 (52,0%) 

1.2. seen soclale steun 
("Jo hebt seen anderen die Jo steu- 	 • 
nen";"je Ran is gemoed nooit eons 
luchten"; "Jo ken met niemand over 
is problemen praten"; etc.) 	 22 (10,5%) 	 24 (12,4%) 	46 (11,4%) 

1.3. socials "verleer"-effecten 
• ("Jo vet- heart hoe je met mensen most 

omgaan"; etc.) 	 9 ( 4,3%) 	 4 ( 2,1%) 	13 ( 3,2%) 

2. straf-  en detentlebeleviss 

2.1. rweardere strafbeleving 
("Jo zit rwaarder"; etc.) 	 0 	 14 ( 7,3%) 	14 ( 3,5%) 

2.2. tljdsperspectlef 
("de (lid kruipt"; etc.) 	 8 	 11 ( 5,7%) 	19 ( 4,7%) 

2.3. minder humane detentle 
("Jo voeit je ale eon beset opgeslo- 
ten"; "Jo wordt onmenselijk benandeld"; 

%.bnormale manler cm je detentie tilt to 
zitten"; etc.) 	 10 (.4,8%) 	 2 ( 1,0%) 	12 ( 3,0%) 

27 (12,9%) 

24 (11,3%) 

"De Boschpoort" 	totaal 

	

27 (44,0%) 	54 (13,4%) 

	

28 (14,5%) 	52 (12,9%) 

	

53 (27,5%) 	113 (28,1%) 

4. psychische effectes 

4.1. stemmingseffecten 
("Jo zit to tuchten"; "Jo voelt je 
opgeslotan"; "Jo humour goat erop 
achteruit"; etc.) 	 60 (28,8%) 

4.2. psychische onflikkelIngen 
("Jo stompt at"; "Je goat or geeste- 
lijk op achteruit"; "Jo vervreemdt"; 
etc.) 	 57 (27,3%) 	 23 (11,9%) 	80 (19,9%) 

andere nadelen ' 	 5 ( 2,4%) 	 2 ( 1,0%) 	 7 ( 1,7%) 

goon nadelen gertoland 	 7 ( 3,3%) 	 20 (10,1%) 	27 ( 6,7%) 

aantai gedetineerden 	 209 	 193 	 402 

1,6 	 1,5 	 1,5 



voor- en nadelen restzaal 
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4.5.5. Voor- en nadeIen van het verblijf.op een "restzaal" in de PVI in vercielijking met het  
verblijf op eon grote zaal  x) 	 •" 

1. genoemde voordelen. 

1.1. beter soclaal contact met medegedetineerden; beter 
functioneren van de- groep 

1.2. minder druk vanuit de groep ("Jo hoeft je minder aan 
to passen"; 	kan je eigen gang moor gaan") 

1.3. het is minder onrustig 

1.4. meer privacy 
im.P•soymamsow4m■•■w.wao■■■■■•=a■■■■••■•wa.omM.o.■■••••■■■■• •■•■■■••••••...m.oem•ww■•■ •■■■■•••■■■•■■■••■••■■■•■■■■■•••••■••.saiwYamm■■•■■■••,•■■•■■•••■••■ 

andere voordelen 	 4 C 5,9%) 
.0.•••■••■• ■••••••••■■■■■■■■ •■■■■ •,INoWw• •••••■ ••■■••••••■■*•so•ow ■■••■••••••••■■400. ... ■■■■■ •■Nmao 

geen voordelen genoemd 	 8 (11,8%) 
OFEMMON,NDMAYI.MIOIN D ••■••■•• •••■•■••■•••■•■.••••■■•■■••■■■•MMM•MOI.N.MONDMMIWIMM•11 1 ••■■= ■•••■■■■■ MMWMONO■•■■••■•■■••■■••MIHM.• 

aantal genoemde voordelen per gedetineerde 	 1,3" 

• 2. genoemde nadelen 	 • 

2.1. minder geld en minder vaak contact. met personeel, met name groeps-
leiders•("je wordt aan je lot overgetaten") 

2.2. slechter soctaal contact met medegedetineerden;. slechter groeps-
functioneren 

••••••■■■•■■•••■••111, ■••■•••■•■••■•■••■■■•■■••••••••••■•••••• 

■■•■■■••••■•■•■•■■••••■•••••■••■••••■ •••••■••••••■■•••••••..I.woom••■■•■■••■••••■•••••■ •■••••■••■■■••••■■•■••••••■•■• ■•••■■■ 

• andere nadefen 	 3 ( 4,4%) 

geen nadelen genoemd 	 49 (72,1%) 
	 MM.• •■•■■•••■■••■••■•••■••••■■■•••••■•••■• 

aantal genoemde nadelen per gedetineerde 	 (LS 

aantai genterviewde•gedetineerden 	 68- 

x) Oe betreffende vragen waren -  opgenomen in het interview "exit-extra",. dat uitsluitend. Is 
voorgelegd aan gedetineerden die reeds.enige. tijd (minimaal 2. weken) het vormingspro-
gramma hadden. bedindigd. Van doze 73 gedettneerden verbleven er 5 t.t.v. het interview 
nog op de•oorspronkelijke grote zaal•en niet op - een restzaal. • 

4.3.6. Contacten met inrichtingsfunctionarissen vanaf een "restzaal" in de PVI  

"Hoe.vaak heeft u deoafgeIopen week contact gehad met een 
groepsleider van de oortpronkelijke zaat?"' 

aantal malen genoemd (% van het aan-
tal geinterviewde gedetineerden) 

36 (52,9%) 

22 (32,4%) 

19 (27,9%) 

10 (14,7%) 

13 (t9,1%) 

4 	5,9%) 
ammilww■ww■■■*.,Ihm■4■,■■■■■■■■ •■■■■■■■■■■■ 

ommwommiwimmoD■■■■.....■■■■+■■■■■,■ 

vraag (antwoordcategoriedn) 

n=68- 

- goon contact 	 33,8%" 
- 1-3 contacten 	 • 	• 	 44,1% 
- 4 of moor contacten 	 19,1% 
• wet contact, maar ondutdelijk hoe vaak 	 2,9%. 

"Heeft u op de restzaal voldoende gelegenheid am personeel te'spreken?" 	 n=68 

- ja 	 79,4% 
- neon 	 20,6% 
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BIJLAGE 4.6.  DE RELATIE MET OE MEDEGEDETINEERDEN 

4.6.1. VerschIllende componenten van de houding ten &toiler' van medegedetIneerden 	x/ 

"De Boschpoort" 	PVI "NederheIde" 

A.I. De andere gedetIneerden zljn behulpzaam 	 2,4 	 2,4 

A.2. Oe andere gedetIneerden zljn onbetrouwbaar 	 3,0 	 3,3 

A.3. De andere gedetineerden scheppen erg op 	 2,2 	 2,5 

A.4. Met de andere gedetIneerden valt serious to praten 	2,7 	 2,4 

A.5. lk ken slecht net de enders gedetlneerden opschleten 	4,0 	 4,1 

A.6. De andere gedetlneerden denken &leen met eon zich-
zelf • 	 3,0 	 3,2 

A.7. De andere gedetlneerden zfjr1 sympathiek 	 2,8 	 2:6 

A.8. De meeste gedetfneerden zljn anders den Ik ben 	 2,6 	 2,4 

x) De In de rebel opgenomen vragen zfjn aan de gedetIneerden voorgelegd not het verzoek schrlfte-
Iljk eon to geven In hoeverre zlj het daarmee eons of oneens iljn. Daarblj Icon warden gekozen 
ult de volgende antwoordalternatleven: 

helemaal mee eons 	 : score 1 
mee eons 	 : score 2 
mach moo eons, noch mee oneens: score 3- 
moo weans 	 : score 4 
helemaal mee oneens 	 : score 5 

In de tabel zljn de gemlddelde antwoordscores weergegeven. Hoe hoger doze score Is, des to moor 
Is men het met de betreffende uttspreak oneens. 

4.6.2. Constructle van de schaal "houdIng ten aanzlen van medegedetIneerden" 

De Items uft tabel 4.6.1. zljn volgens de eerger beschreven stapsgewijze clusteranalyse op hun 
Interne consistentle onderzocht. Hferonder staat het resultaat van doze analyse vermeld. Co 
itemnummers.verwljzen near de bovenstaande vragen. 

Itemnummer 	 Item-rest correlatle 

4.1. 	 .33 

A.2. 	 .23 

.33 

A.5. .30 

A.6. .30 

A.7. .31 

gemlddelde Inter-Item correlatle: .30 

betrouwbaarheldscoaffIclbnt 	: .72 

4.6.3. Reactfes op de vraag: "Hoeveel praat u not de andere gedetIneerden?" 

antwoordcategorle 	 "De Boschpoort" PVI "Nederhelde" sIgnifican- 
n.199 	 n•214 	tlenlveau 

1 • :olden 

2 • at on toe 

3 • vaak 

15,1% 

26,1% 

58,8% 

7,5% 

19,6% 

72,9% 

gemfddelde score 	 2,4 	 2,7 	 I% 
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BIJLAGE 4.7.  CONTACTEN MET OE BUITENWERELD 

vraag (antwoordcategorie) 

-- anders 

4. "Ontvangt u wel eens een• brief?" 

5. "Belt u wel eens remand. op?"' 

4.7.1. De. mate waarin gedetineerden contacten• onderhouden met de buitenwereld  

"De Boschpoort" 	PVI "Nederheide" significantie- 
niveau 

1.. "Hoe vaak krIjgt u bezoek?" 	 n=200 	 n=214 

- , eenmaal per week 	 41,0% 	 58,4% 
7. eenmaal per 14 dagen 	 18,5% 	 14,0% 
- minder dan eenmaal per 14 dagen 	 5,0% . 	 • 	8,4% 

- - noort 	 35,5% 	 19,2% 

2. INDIEN GEEN BEZOEK (VRAAG 1 = nooit) 

"Kunt u vertellen waarom u. geen bezoek 
krijgt?" 	 n=71 	 * 0a41 

- ik-wil zelf - geen bezoek ontvangen 	 27,9%• 	 37,5%. 
- ik heb geen'contacten buiten 	• 	 4,4% 	 • 	8,0%. 

- het contact met potentitIle bezoekers is 
verbroken/verstoord 	 11,8%. 	 17,5%- • 

- bezoek is am praktische redenen niet 
mogelijk. ("afstand woonplaats te - groot"; 
"mijn vrouw werkt of isziek"; etc.) 	 47,1% 	 37,5% 

2,5% 

3. "Schrijft• u wel eens een brief?' 	 0a200.. 	 n=214. 

1 =. vaak 	 . 	 32,2% 
2"a soms 	 22 , 5%. 	 40,2% 
3 a:nooit 	 10,0% .  

gemiddelde score 	 1,4 

0=200 	 n=214 

1 = vaak 	 65,3% 	 40,2%' 
2 a soms. 	 25,6%; 	 45,9% 
3 , a noolt- 	 9,0%7 	 15,9% 

gemiddeUde'score . 	 1,4- 	 1,8' • 

0a2C0 	 na214 

2,0 	 1% 

1 a vaak 

	

	 14,0%. 	 58,2%, • 
2. a-soms. 	 39,5% 	 . 	30,5% .: 
3 = nooit 	 46;3% 	 11,3% • 

gemiddelde. score 	 2,3 	 1,5 	 1%'' 

1 % 
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6. "Heeft u tUdens uw verbIljt flier de 
1nrIchting wel eons mogen verlaten on 
allerlel dingen buiten to regelen?" 
(EXIT-INTERVIEW) 	 n.182 	 n-179 

0 x 	 88,5% 	 42,5% 

1 x 	 8,8% 	 35,8% 

2 x 	 0,5% 	 14,0% 

3 x 	 0,5% 	 3,4% 

' 4* 	 0,5% 	 1,1% 

5 x 	 0,0% 	 1,1% 

6 x 	 . 1,1% 	 2,2% _ 

gemIddelde 	 0,2 	 1,0 	 1% 

6e. Genoemde redenen voor het verlaten van 
de UnrIchtIng 

- sollIcItatle 	 40,0% 	 35,0% 

- regelen huisvestIng 	 0,0% 	 15,3% 

- andere zakelijke aangelegenheden 	 13,3% 	 19,4% 

- thulsbezoek (social/. Indlcatle) 	 26,7%. 	 17,8% 

- andere socials redenen 	 13,3% 	 5,5% 

- andere redenen (by. bezoek reclasserIng) 	6,7% 	 8,0% 

4.7.2. Het oordeel van de qedetIneerden over de mogellikheden on contact to onderhouden net 

de bultenwereld  

vraag (antwoordcategorle) 

I. "Bent u tevreden over de bezoekregeling?" 

"De Boschpoort" 

n.168 	 n.I89 

• ja 	 28,6% 	 89,4% 	 1% 

- nee 	 71,4% 	 10,6%. 

2. "Vindt u dat u voldoende gelegenheid hebt 
voor contact met uw familial/den on be- 
kenden?" 	 n.200 	 n.214 

1 • ruin voldoende . 	 6,4% 	 27,1% 

2 • voldoende 	 42,6% 	 58,5% 

3 m onvoldoende 	 37,8% 	11,1% 

4 • ruin voldoende 	 13,3% 	3,4% 

PV! "Nederheide" Signfficantle- 
niveau 

gemiddelde score 	 2,6 	 1,9 	 1% 



4.7.3. Problemen buiten.de  inrtchtinq  

. vraag (antwoordcategorie) 	 "Oe Boschpoort" 	PVI "Nederheide" 

1. "U zit hier in de gevangents en daardoor kunnen be- 
paalde moeilijkheden buiten (by. familie, werk) 
zijn ontstaan die er niet geweest zouden zijn in- 
dien u hier niet zou. zitten. Is dat in uw geVal zo 
geweest?" 	 n=198 	 n=213 

	

Ja 	 63,6% 	 55,4% 

	

- nee 	 . 36,4% 	 44,6% 

2. (INOIEN PROBLEMEN AANWEZ1G) 

"Kunt u verteilen welke problememer ontstaan zijn?" x)  

huisvestingsproblemen 	 19,4% 	 23,0% 

problemen rond het (verkrijgen van)_werk/werkloosheid 	 21,8% 	 18,6% 

- financidle problemen 	 34,7% 	 20,4% 

• andere zakelijke problemen 	 13,7% 	 12,4% 

- relatie met gezin, vrouw of vriend(in) is verbroken 
of verstoord 	 29,0% 	 22,1% 

• andere relatIonele probIemen 	 10,5% 	 11,5% 

- vrouw, vriend(in) of gezin verdraagt mijn afwezig- 
heid slecht 	 8 , 1% 	 - 	15,9% 

- vrouw. of vriendin kan het huishouden niet alleen.aan 
(by.- rekenIngen) 	 4,8% 	 3,3% 

• 3. (INOIEN PROBLEMEN AANWEZIG) 

"Wordt - er vanuit de inrichting lets aan die problemen gedaan?" 	n1 19 	 n=006 

- nee 	 60,5% 	 31,1% 

- deels wet 	 5,9%. 	 2,8% 

- ja 	 21,0% 	 45,3% 

• niet van toepassing (geen behoefte aan hulp/problemen 
onoplosbaar) 	 12,6% 	 20,8% 

YO - Oe percentages.geven aan hoe vaak. het betreffende probleem - door de - gedetineerden in beide-
inrichtingen is genoemd. Omdat sommige.gedetineerden meerdere probleMen naar voren brachten, 
sommeren de percentages niet . tot 100. 
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n=124. 	 n.113 



81JUNGE 4.8.  HET REGIEM IN Z1JN TOTALITEIT 
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4.8.1. De houdIng van de gedetIneerden ten aanzien van verschillende aspecten van het 
inrIchtIngsklimaat  x) 

A.1. Jo wordt Her menselljk behandeld 

A.2. lk heb hler vaak het gevoel alsof de tijd nlet opschlet 

A.3. Jo weet hler waar je aan toe bent . 

A.4. Jo hebt hler voldoende bewegIngsvrijheid 

A.5. Jo wordt hler aan je lot overgelaten; je meet overal 
zelf veer zorgen 

A.6. Jo hebt hIer mogelijkheden genoeg on die dlngen to 
doen wear je tin in hebt 

A.7. Jo hebt Her het gevoel dat . je je straftljd nuttlg 
doorbrengt 

A.8. Alles wordt hier veer je geregeld; je hebt hler nau-
welljks elgen verantwoordelljkheld 

A.9. Net personeel staat hier altijd open voor Ideeen van 
de kant van de gedetineerden 

A.10. Als je lifer je detentie doorbrengt, Icon, Jeer beter 
uit dan dat je erin kwam 

"De Soschpoo-rt" PVI "Nederheide" 

	

2,7 	 1,5 ' 

	

2,6 	 3,4 

	

2,4 	 2,1 

	

4,4 	• 	1,8 

	

2,9 	 4,0 

	

4,5 	 2,0 

	

4,5 	 2,7 

	

2,1 	 3,6 

	

3,9 	 2,0 

	

4,4 	 3,3 

n) De in de tabel opgenomen vragen Zljn aan•de gedetineerden voorgelegd met het verzoek schriftelijk 
aan to geven In hoeverre zlj het daarnee eons of oneens zijn. Daarbij Icon worden gekozen uit 
de volgende antwoordmogelljkheden: 

helemaal floe eons 	 : score I 
Mee eons 	 : score 2 
noch moo sons, noch mee oneens: score 3 
mee oneens 	 : score. 4 
helemaal moo oneens 	 : score 5 

In de tabel zijn de gemiddelde antwoordscores weergegeven. Hoe.hoger doze score- is, des to miser 
is men het met de.betreffende uitspraak oneens. 

4.8.2. Constructie van de schaai "houdlng ten aanzien van het region," 

De items ult bovenstaande tabel ejn voigens de eerder beschreven stapsgewilze_clusteranalyse 
op. hun Interne consistentle.onderzocht. HIeronder staat het resuitaat van doze analyse vermeld. 

itemnummer 	 item-rest correlatie 

A. I. 

A.4.  

A.5.  

A.6.  

A.7.  

A.8.  

A.9.  

A.10.  

gemIddelde Inter-tem correlatle: .46 

betrouwbaarheidscooffIcitint 	: .87 

.45 

.53 

.37 

.57 

.51 

.37 

.51 

.40 



1. "Hoe tevreden bent over de gehele gang 
van zaken hier binnen de inrichting?" 
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4.8.3. Oe . beoordeling van . de regiems in de PVI , "Nederheide" en in "De Boschpoort" in hun totaliteit  

"Do Boschpoort" 	PVI "Nederhelde" 	significantie- 
niveau 

n..198 	 n‘213 

1 • zeer tevreden - 	 . 	0,5% 	 . 	11,3% 

.2 • tevreden 	 15,2% 	 54,9% 

3 . gaat we' 	 17,2% 	 . 30,5% 	. 

4 . ontevreden 	 38,9% 	 1,3% 

5 .. zeer ontevreden 	 28,3% 	 0,0% 

gemiddelde score 	 • 3,8 	 2,3 	 1%. 

2. Score op. de schaal "houding ten aanzien van 
het reglem" 	 n..200. 	 na212 

. 8 - 16 (stark negatlef) 	 52,0%; 	 0,9%. 
17 - 24. 	 40,0%, 	 16,5%- 

25 - 32 	 7,0% 	 47,2% 

33 - 40 (sterk positief) 	 1,0% - 	 35,4%. 

gemiddelde.score• 	 16,6 	 30,2 	.. 1% 



81JLAGE 5.1. OE CONSTRUCT'S VAN OE OEFINITIEVE HOUOINGSSCHALEN 

A. Oe analysemethode  

Oe definition schalen zijn geconstrueerd met behulp van eon stapsgewijze clusteranalyse. Ooze analyse ver-
!coot als volgt. Eerst worden de produkmomentcorrelaties tussen de schaalitems berekend. Oe twee hoogst 
correlerende items vormen het startpaar voor de analyse. Vervolgens wordt het item met de hoogste som-
correlatie ten opzichte van doze items toegevoegd. Het cluster bevat daarmee drie Items. 
De volgende stappen bestaan nu Steeds tat het toevoegen van items net de hoogste somcorrelatles ten op-
z1chte van de items binnen het cluster. Het toevoegen wordt stopgezet op het moment dat geen der reste-
rende items eon gemiddelde correlatie heeft ten opzIchte van de items in het cluster, welke .20 of meer 
bedraagt. Voor leder van de in de loop van de analysestappen ontstane clusters wordt de betrouwbaarheids-
oodfficiant berekend met behulp van de Kuder-Rlchardson-formule. Het cluster met de hoogste corifftciont, 
oat wil in dlt gavel zeggen met de hoogste interne consistentle, vormt de uiteindelijke schaai. 
Oe clusteranalyse Is voor leder° schaal blj de voor- en blj de,nametIng uitgevoerd. Sans resulteerde dit 
In twee gedeeltelijk verschillende schalen. In die gevallen werden In de utteindelijke schaal &leen die 
items opgenomen die zowel blj de voormeting els de nameting onderling voldoende Intern consistent bleken 
to zljn. In twee gevallen ken goon voldoende betrouwbare schaai worden geconstrueerd vanwege de to grate 
heterogeniteit van de Items. Olt gold voor de schaal verantwoordelijkheidsbesef en de %Ghee' Impulsivi-
tett. Vier items (at de laatstgenoemde schaal konden, echter, warden toegevoegd aan de agressleschaal. 
Hieronder zullen de twaalf schalen welke de clusteranalyse heeft opgeleverd, worden beschreven. 

8. Co definitieve schalen  

I. Wrok 'wens justitle 

aantal oorspronkelljke Items : 15 
aantal definitieve items 	: 11 

antwoordcategoriedn helemaal moo eons 	(score--75) 
een beetje moo eons 	(score • 4) 

(score • 3) 
eon beetje moo oneens (score • 2) 
helemaal mee oneens (score • I) 

Item-
nummer 

Itern 
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I. lk hob mijn vertrouwen in de rechtspraak verloren 

Item-rest 
correlatle 
voormeting 

.24 

Item-rest 
correlatie 
nameting 

.40 

2. Voorzover ik west nemen de rechters rechtvaardige 
beslIssingen x) 	 .29 	 .39 

3. Rechters zijn over het algemoen best to vertrouwen x) 	 .29 	 .39 

4. lk hod goon respect moor voor de rechtbank(en) na alias 
wat ik hod meegemaakt 	 .33 	 .47 

5. Het is moeilijk voor mij om de wet to respecteren, ale 
ik bedenk hoe ik door de politie ben behandeid 	 .328 	 .43 

6. Wetten zip) or voor de amen on to gehoorzamen on voor 
de rIjken om aan hun leers to iappen 	 .23 	 .38 

7. Naar mijn weten treedt de pot tie mental rechtvaardig op x) 	 .275 	 .38 

8. lemend die ongestraft de wet overtreedt, verdient bewondering 	.24 	 .30 

9. Het can goon kwaad de wet to overtreden, zolang or maar seen 
slachtoffers vailen 	 .25 	 .35 

10.. De wet is door on door verrot 	 .37 	 .45 

11. Het is niet erg cm de wet to overtreden, els je maar Met 
gepakt wordt 	 .285 	 .43 

x) Ooze items.zijn omgekeerd gescoord. 

gemiddelde inter-item correlatie, bij voormeting : .28 
bij nameting 	: .40 

betrouwbaarheldscooffIclent, bij voormeting 	: .81 
bij nameting 	: .88 



2. Sollicitatie-stiqmatisering  

aantal oorspronkelijke items : 8 

aantal definitieve items 	: 6 

item - 
nurnmer Item 
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antwoordcategorieen: heiemaal mee eons 	: (score = 5) 

een beetje mee eens 	: (score = 4) 

: (score = 3) 

een beetje mee oneens : (score =.2) 

helemaal mee oneens : (score. = 1) 

5. Milln kansen op een goede baan zijn verkeken nu ik 
gezetemheb 

gemiddelde inter-item . correlatie, bij voormeting: .31 
bij nameting : .40 

betrouwbaarheidscoefficient,. bij voormeting 	: .73 
bij nameting 	: .80 

Item-rest 
correlatie 
voormeting 

Item-rest 
correlatie 
nameting 

1. lemand met een crimineei verleden zai Hever steun 
trekken dan solliciteren op een - baan die hij toch 
niet meteen krijgt • 	 .26 	 .32 

2. Ex-delinquenten krijgen ultsluitend de minder aan-' 
trekkelijke baantjes, terwiji de meer aantrekke- 
lijke baantjes zijn weggelegd voor anderen, die 
nooit ergens "gezeten" hebben 	 .27 	 .41 

3.. Het heeft geen zin mensen die in de gevangenis 
zitten voor te bereiden op het voeren van eon 
soilicitatiegesprek, want het. haalt immers . alle- 
maal toch niets uit 	 .28 	 .38 

4. lemand zonder! strafbiad krijgt bijne steeds meteen 
de bean waarnaarbij solliciteert, terwip iemand 
met een strafb lad bijne steeds wordt afgewezen 	 .31 	 .40 

.35 	 .43 

6. Volgens mij heeft het at bij voorbaat geen zin cm 
naar eon baan te 	 wanneer uit je 
strafblad blijkt dat je een crimineel verleden 
hebt 	 .36 	 .46 



2. Nedatlef toekomstperspectIef  

aantal oorspronkelljke items : 6 

aantal deftnitleve items 	: 5 

4. Mlsantrople  

aantal oorspronkelijke items : 6 

aantal definttleve items 	: 6 
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antwoordcategorledn: helemaal moo eons 	: (score • 5) 
een beetje roe eons 	(score • 4) 

: (score • 3) 
eon beetle flee oneens : (score - 2) 
helemaal moo oneens : (score • t) 

!tem-
I 	. 	 ,1tem-rest 	item-rest tem nummer 	 correlatle 	correlat1e 

voormettng 	nameting 

I. MIjn font lie en vrlenden hebben me in de steek gelaten 	 .36 

2. lk west nisi to good wet ik inset beglnnen, als lk vrlj Icon 	 .30 	 .315 

3. Thuls ken het niemand schelen hoe het met me gaat 	 .32 	 .355 

4. lk Nob al zoveel attends achter de rug, dat de toekomst er 
Met to good voor me uitzlet, wanneer lk hler weg ben 	 .385 	 .42 

5. Oat Ik hier gezeten heb, heeft mljn hole 'even verwoest 	 .32 	 .27 

gemiddelde Inter-item correlatle, blj voormetIng: .33 
blj nametIng : .34 

betrouwbaarheldscolifticlant, bij voormetIng 	: .71 
bij nametIng 	: .72 

antwoordcategorieon: helemaal moo eons 	: (score • 5) 
eon teetje•moo eons 	: (score • 4) 

: (score • 3) 
een beetje mee oneens : (score • 2) 
helemaei mee oneens : (score • I) 

num 

 

item- item-rest 	Item-rest item-
.. 	 item-rest 

 correlatie 	correlatle 
- 	 voormettng 	nametIng 

1. Over het algemeen zijn de mensen nlet to vertrouwen 	 .28 	 .34 

2. De mensen zljn Sr tegenwoordlg alleen near op uit 
ten caste van anderen voordelen te behalen 	 .23 	 .26 

3. Het ken vrtjwel nlemand lets schelen wat or net je 
gebeurt 	 .28 	 .33 

4. In de omgang met anderen kun je nlet voorzichtIg 
genoeg zljn 	 .24 	 .32 

5. Jo weet tegenwoordlg :flat moor op wle je kunt rekenen 	 .33 	 .39 

6. Als mensen je proberen to helpen, dan zit er meestat 
lets achter 	 .30 . 	 .35 

gemiddelde Inter-Item correlatle, blj voormettng: .27 
bij nemetIng : .33 

betrouwbaarheidscoefttc18nt, blj voormet1ng 	: .69 
blj nametIng 	: .75 



5. Maatschappelilke  desoridntatie 

aantal oorspronkelijke items : 8 

aantal definitieve items 	: 8 
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antwoordcategOrieen : helemaal mee - eens 	: (score = 5) 
een beetje mee eens 	: (score = 4) 

(score = 3) 
een beetje mee oneens : (score = 2) 

• 	 helemaal mee oneens 	: (score = 1) 

item 
nummer 

Item 

I. Het is tegenwoordig zotn chaos, dat je niet meer 
weet, welke standpunt je moet innemen 

2. Hat tegenwoordig ontbreekt, Is het oude soort vriend-
schap dat een !even lang duurde 

3. De mensen waren vroeger beter af, omdat Iedereen teen 
wist waar.hlj aan toe was 

4. Alles verandert tegenwoordig zo wet, dot je vaak 
moeite hebt om te weten aan weike regels je je te 
houden hebt 	 .34 	 .36 

5. Het grote probleem van -  tegenwoordig-is., dat de meeste. 
mensen nergens meer in geloven 

Het•lijkt wet alsof anderen gemakkeijker de juiste 
beslissingen kunnen nemen,. dan ikzeif 

7. In onze snel veranderende samenieving weet je vaak 
niet meer wat het belangrijkste Is 

8. Alles is tegenwoordig zo onzeker, dat het wet lijkt 
alsof alles kan gebeuren 

gemiddelde.inter-item correiatie, bij voormeting: .29 
bij nameting : .32 

betrouwbaarheidscoefficidnt, bij voormeting 	: .77 
bij nameting 	: .79 

Item-rest 
correiatie 
voormeting 

Item-rest 
correlatie 
nameting. 

	

.31 	 .345 

	

.26 	 .26 

	

.29 	 .31 

.27 	 .375 

.2T 	 .23 

.35 	 .38 

.27 	 .33' 



6. Machteloosheld  

aantal oorspronkelijke items: IS 

aantat definitleve Items 	: 10 

antwoordcategorie4n: helemaal nee eons 	: (score • 5) 
eon beetje mee eons : (score * 4) 
7 : (score • 3) 
eon beetje moo oneens: (score * 2) 
helemaal mee oneens : (score • I) 

Item-
nummer 

1 tem 
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Item-rest 
corretatie 
vcormetIng 

Item-rest 
correlatie 
nametIng 

I. Het heeft welnig zln cm to proberen je tin to krljgen 
bij hogere ambtenaren, want die trekken zich tech 
Mots van je aan 	 .28 	 .33 

2. Politic' storen itch nlet aan wat mensen teals ik 
denken 	 .26 	 .31 

3. Met heeft voor mij weinIg tin cm vocruit plannen to 
maken, omdat or altljd wel jets is, dat mlj dwingt 
mlin plannen to veranderen 	 .25 	 .30 

4. De echte beslissIngen worden genomen door eon pear 
mensen die de macht hebben en mensen teals ik kunnen. 
daar weinlg aan doen 	 .24 	 .30 

5. lk vest me nogal eons het slachtoffer van de omstan-
digheden 	 .22 	 .28 

6. lk ben iemand die vaker pech heeft dan geluk 	 .31 	 .31 

7. Jo kunt nog to je best doen, maar als het geluk.je 
tegenzlt, mislukken veal dingen 	 .24 	 .26 

8. Mensen zoals lk kunnen elgenlIjk goon invloed uitoefenen 
op de maatschapplj 	 .28 	 .29 

9. ik heb vaak het gevoet dat het goon tin heeft an te 
proberen lets to bereiken in dit !even 	 .25 	 .24 

10. On eon beter bestaan te krijgen, ben je teveel afhan-
kelljk van getuk 	 .28 	 .32 

gemiddelde inter-Item correlatie, bij voormetIng: .26 
bij nameting : .30 

• 
betrouwbaarheldsco6fficl4nt, blj voormeting 	: .78 

blj elating 	: .81 



7. Neurot1cisme  

aantal oorspronkelijke items: 12 

aantal definitieve items 	: 12 

antwoordcategoriedn: ja 	(score = 3) 
(score = 2) 

neen (score = 1) 

Item - 
nummer 

item 
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1. Piekert u vaak over uw verleden? 

	

	 .30 	 .34 
• 

2. Voeit u zich vaak eenzaam? 	 .30 	 .38 

3. VLndt u. dat u een zenuwachtig of innerlijk gespannen 
iemand bent? 	 .39 	 .41 

• 4. Heeft u wet eons het eigenaardige gevoet dat u niet 
uw vertrouwde zelf bent? 	 .24 	 .30 

5. Wordt u vaak uit uw sleep gehouden doordat er zoveel 
gedachten door uw hoofd gaan? 	 .36 	 .43 

6. Voeltu zich-vaak lusteloos en moo, zonder . dat u weet 
waarom? 	 .40 

7. Bent u nogai gauw in uw gevoelens gekwetst? 	 .32 	 .36 

B. Voelt u.zich wet eons "doodongelukkign; terwijl u 
niet weet waarotql 	 .29 	 .41 

9. Voeit u zich nu. eens. opgewekt en dan weer gedrukt, 
zonder dat u west waarom? 	 .31 	 .41 

10. Gaat uw stemming dlkwijls open neer? 	 .31 	 -.38 . 

11. .Bent u vaak door zorgen ult'uw sleep gehouden? 	 .38 	 .38 

12. Neemt u teleurstellingen meestal zo zwaar op, dat u 
ze maar niet van u af kunt zetten? 	 .32 	 .30 

gemiddelde Inter-Item correlatie, bij voormeting: .32 
bij namet1ng : .38 

	

betrouwbaarbeidscodfficidnt, bij voormeting 	: .85. 

	

bij nameting 	: .88 

item-rest 	item-rest 
correlatie 	correlatie 
voormet1ng 	nameting 



8. SocIabiliteit 

aantal oorspronkelijke items: 22 

aantai detinitleve items 	: 10 

antwoordcategorlean: niet wear (score • 2) 
wear 	(score a 1) 

nummers I tern 
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I. ik voel me vaak gespannen als 1k mensen on' me 
heen heb 

2. Ms Ik met anderen semen ben, weet Ik vaak nLet wear 
Ik over moot praten 

3. 1k vInd het moeIlIjk eon praatje aan to knopen met 
vreemden 

4. lk woe' me vaak buitengesloten In een groep 

5. ik vInd het moellijk on gewoon mezelf to zijn in aan-
wezIgheid van anderen 

6. In gezelschap ben ik aen vlotte prater AI 

7. lk vind het vervelend als mensen op street near 
P.O Aljken 

9. Doorgaans praat ik pas met mensen nadat zij iets 
tegen mij gezegd hebben 

IC. lk voel me doorgaans niet op mIjn gemak hij 
andere mensen 

x) DIt item Is omgekeerd gescoord. 

gemIddelde Inter-item correlatie, bIj voormeting: .29 
blj nametIng : .29 

betrouwbaarheldscoetficient, bij voormeting 	: .80 
bij nametIng 	: .80  

Item-rest 
oorrelatle 
voormetIng 

	

.28 	 .29 

	

.31 	 .30 

	

.36 	 .33 

	

.24 	 .29 

	

.35 	 .30 

	

.21 	 .24 

	

.22 	 .26 

8. lk houd or niet van veal to praten net mensen 
die ik niet ken 	 .27 	 .26 

.29 	 .29 

.34 	 .35 

item-rest 
correlatIe 
nametIng 

• 



9. Agressle  

aantal oorspronkelijke items: 14 

aantal definitieve items 	: 10 

antwoordcategoriean: waar 	(score 2) 
niet wear (score = 1) 

item-
nuniner 

item 

1. lk ben erg opvliegend 	 .35 	 .34 

2. Ze zeggen van mij vaak dat ik een driftkop ben 	 .29 	 .32 

3. Soms heb ik zin om dlngen kapot te gooien 	 .26 	 .32 

4. ik kan me goed beheersen, als ik' beled1gd word x) 	 .30 	 .31 

5, Als ik echt kwaad ben, ben ik tot al es in staat 	 .28 	 .27 

6, Ais ik uitgedaagd word, ben ik tot bijna alles 
in staat 	 .27 	 .30 

7. Soms halo -  ik zin am met iemand op.de-vuist te gaan 	 .26 	 .33 

8. lk voel me vlug mkwerst, als ik uitgescholden of 
bekritiseerd word 	 .24 	 .22 

9, Soms heb ik zin am iemand op zijn gezicht te slaan 	 .28 	 .32 

10. lk word zeiden boos x) 	 .26 	 .30 

x) Deze items zijn omgekeerd gescoord. 
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gem1ddelde inter-item correlatie, bij voormeting: .28 
bij nameting : .30 

betrouwbaarhe1dscoeff1ci4nt, bij voormeting 	: .80 
blj nametIng ; 	: .81 

item-rest 
correlatie 
voormeting 

item-rest 
correlatie 
nameting 



10. Schaal "Identity"  

aantal oorspronkelljke Items: 12 

aantal definItleve items 	: 9 

antwoordcategorleen: helemaal onjuist 	(score • 5) 
grotendeels onjulst (score • 4) 

(sccre • 3) 
grotendeels juist 	(score • 2) 
helemaal julst 	(score • 1) 

Itemr 
nummer 

Item 

1. lk vInd mezelf een slap flguur 	 .28 	 .32 

2. Mijn vrfenden hebben goon vertrouwen In to 	 .25 	 .365 

3. lk heb een familia, die me altijd zal helpen als 
ik In moellijkheden zit re) 	 .22 	 .29 

4. lk ben zieketijk 	 .21 	 .33 

5. ik sta zwak In mljn schoenen 	 .325 	 .41 

6. lk raak wel eens de klutz kwIjt 	 .24 	 .33 

7. Mljn famine nag mij niet 	 .2'' 	 .41 

8. lk heb de pest aan de hele wereld 	 .22 	 .30 

9. lk denk dat rfljn familia mij niet vertrouwt 	 .31 	 .41 

e) Olt item is omgekeerd gescoord. 
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gemiddelde Inter-Item correlatie, bij voormetlng: .26 
bij nametIng : .35 

betrouwbaarheidscodffici4nt, bij voormetlng 	: .76 
blj nametlng 	: .83 

Item-rest 	item-rest 
correlatle 	correlatie 
voormeting 	nametIng 



11. Schaal "Self Satisfaction" 

aantal oorspronkelijke items: 12 

aantal definitieve items 	: 7 

antwoordcategorieen: helemaal onjuist 	(score a 5) 
grotendeels onjuist (score = 4) 

(score = 3) 
grotendeels juist 	(score = 2) 
helemaal juist 	(score a 1) 

item - 
nummer 

item 
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1. lk wou dat ik betrouwbaarder kon zijn 	 .36 	 .30 

2. lk zou mijn familie meer moeten vertrouwen 	 .365* 

3.. lk zou niet zoveel leugens- moeten verteilen 	 .30 	 .33 

4. lk zou wilien dat 1k. meer•doorzettingsvermogen had 	 .29 	 .305 

5. lk zou meer van mijn•familie moeten houdem • 	 .35 	 .425 

6, lk zou. beleefder moeten zijn tegen anderen 	 .35 	 .425. 

7. lk zou.beter met andere mensen moeten kunnen - 
opschieten• 	 .33 	 .43 

gemiddelde inter-item correiatie, bij voormeting .33 
bij namettng .  : .37 

betrouwbaarheidscoefficiant, bij voormeting 	: .78 
bij nameting 	: .80 

. item-rest 
correlatie 
voormeting 

- 
item-rest 
correlatie 
nameting 



12. Prestatlemotivatie 

aantal oorspronkelijke Items: 29 

aantal definitl eve items 	: 10 

Item-
nummer 
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item/antwooracategorlean (score) 

1. Meestal hab lk het druk (4)/tamelljk druk (3)/fiat zo 
druk (2)/helemaal nlet druk (1) 

3. Anderen vinden dat ik zeer hard work (4)/hard work (3)/ 
tamelljk hard work (2)/nlet zo hard werk (I) 

5. Als lk werk•zijn de eisen die lk aan mezelf stel zeer 
hoog (4)/hoog (3)/tamelijk hoog (2)/niet zo hoog (1) 

gemIddelde inter-Item correlatle, blj voormetlng: .23 
blj nametIng : .28 

• 
betrouwbaarheldscoeffIcIdnt, blj voormetIng 	: .75 

blj nameting 	: .80 

item-rest 	item-rest 
correlatle 	correlatie 
voormetlng 	nametlng 

.24 	 .24 

2. Een leven waarin je helemaal nlet zou hoeven werken, 
zou ik plezlerlg vinden (1)/onplezlerlg viridian (2)/ 
zeer onplezlerlg vInden (3) 	 .27 	 .27 

.22 	 .33 

4. Ms Ik begonnen ben met een moeilljke taak, dan Is 
ophouden lets wet lk gemakkelljk kan (1)/niet altljd even 
gemakkelijk can (2)/moeilljk ken (3)/zeer moeilijk 
ken (4) 	 .24 	 .28 

.24 	 .29 

6. Gewoonlijk doe ik moor dan lk me voorgenomen heb (4)1 
lets moor dan ik me voorgenomen heb (3)/evenveef els 
ik me voorgenomen heb (2)/minder dan ik me voorgenomen 
heb (1) 	 .21 	 .27 

7. Voor mlj is werken iets wet ik maar van tijd tot tljd 
zou willen doen (1)/ik wel graag doen, maar mij toch 
vaak moeite kost (2)11k steeds graag ace (3) 	 .28 	 .34 

8. Anderen vInden, dat ik veal moor zou kunnen presteren 
dan lk nu doe (1)/moor zou kunnen presteren aan lk nu 
doe (2)/genoeg presteer (3)/moor presteer dan nodlg 
Is (4) 	 .20 	 .25 

9. Voor extra genoegens heb ik vaak goon tljd (4)/wel 
eons to welnig tljd (3)/meestal genceg tijd (2)1 
elle .1'1_0 (1) 	 .20 	 .24 

10. Als ik net lets moisilijks bezlg ben, goof ik het wel 
eons op (1)/stel lk het uit, maar ga naderhand door (2)/ 
zet Ik meestal door (3) 	 .21 	 .32 



BIJLAGE 5.2. HET VALIOERINGSONDERZOEK VAN OE HOUOINGSSCHALEN- 

De twaalf schalen die Intern voldoende consistent bleken to zfjn, zijn aan een validiteitsonderzoek onder-
worpen aan de hand van de door CAMPBELL EN FISKE beschreven criteria voor convergente en divergente yell-
ditelt. Uitgangspunt bij doze analyse vormen drie correlatiematrices: 

- de matrix met de correlaties tussen de schalen bij de voormeting (monomeetgelegenheidsmatrix C); 
- de matrix met de correlaties tussen de schalen bij de nameting (monomeetgelegenheidsmatrix F); 
- de matrix met de correlaties tussen de schalen bij de voormeting en de schalen bij de nameting 

(heteromeetgeleaenheidsmatrix). 

De drie correlatiematrices zijn in deze bijlage opgenomen. Campbell en Fiske onderschelden vier validerings-
criteria: 
a. Er is sprake van convergente validiteit, indien de diagonaalwaarden van de heteromeetgelegenheidsmatrix, 

dat wit zeggen de correlaties tussen voor- en nameting per schaal, significant en voldoende hoog zijn. 
Aan deze voorwaarde is voldaan. 

b. E'en van de voorwaarden veer divergente validitelt is, dat de diagonaalwaarden van de heteromeetgelegen-
heidsmatrix groter moeten zijn dan de waarden in de daarbij behorende rijen en kolommen. Oeze eis komt 
erop neer dat de correlatie tussen veer- en nameting van een schaal hoger meet zijn dan de correlaties 
tussen die schaal en andere schalen bij een verschillende meetgelegenheid. Ook aan doze voorwaarde is voldaan. 

c. De tweede els veer divergente validiteit is stronger en houdt in, dat de correlatie tussen voor- en name-
ting van een schaal hoger is dan de correlaties van die schaal met andere schalen bij eenzelfde meetgele-
genheid. Inspectie van de correlatiematrices leer' dat aan deze voorwaarde in eon aantal gevallen niet is 
voldaan. Omdat bij elle "verstoringen" de schaal machteloosheid was betrokken, is besioten deze schaal bij 
de verdere analyse buiten beschouwing to laten. Zie hierover ook noot 55. 

d. Oe laatste voorwaarde voor divergente validiteit is, dat de correlatiepatronen in al le drie matrices gel ijk 
zijn..0it blijkt het geval to zijn. 

A. De intercorreleties tussen  de houd1ngsschaien b1j  de voormeting 

(Monomeetgelegenheidsmatrix C) 

S 810. 

5870 	.29 

S 820- 	.62 	.36 	-- 

5 815 	.47 	.21 	.63 	f--' 

S 812 	.44 	.36 	.57 . 	.51 

S'813" 	.36 	.43, 	.60 	.50: 

$808 	.55 	.23 . 	.57 	.40 ,  

S 932 	-.15' 	-.43- 	-.22 	-.23 

S 920 	.26 	.41 	.31 	.24- 

S1042 	-.30 	-.45 	-.33 	-.24- 

S1055 	-.18. 	-.34 . 	-.21 	-.14 

51070 	-.05 	-.07 	-.15 	-.27 

S1810 S 870. S 820 S 815 

(Monomeetgelegenheidsmatrix F) 
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.45 

	

.30 	.29 	-- - 

	

.7.28 	-.31 	-.11 

	

.18 	.27 	.31 	-.25 	-- 

	

-.50 	-.27 	-.23 . 	.38 	-.27 

	

7.35 	-.26 	-.09 	.35 	-.21 

	

-.09' 	-.06 	-.19 	.17 . 	-.10 

$ 812_ S. 813' S 808 S-932" S 920. 

El: De Intercorrelatles tussen.de-houdingsschalen bij nameting 

S1810 	--- 

$1870 	.29 	--- 

$1820 	.71 	.43 	---- 

S1815 	.52 	.21 	.67 	--- 

S1812 	.45 	.45 	.54 	.43 	-- 

51813 	.58 	.43 	.66 	.55 	.43 	--- 

S1808 	.62 	.28 	.64 	.41 	.28 	.37' 

S1932 	-.28. -.44 	-.31 	-.15 	-.32 	-.36 	-.22 	--- 

S1920 	.30 	.42 	.34 	.19 	.23 	.19 	.41 	-.29 	--- 

52042 	--.35 	-.47 	:.37 '-.22 	-.35 	-.32 	-.25 	.36 	-.33 	--- 

S2055 	-.08 	-.36 	-.06 	-.07 	-.29 	-.16 	-.06 	.30 	-.17 	.43 

S2070 	-.06 	-.09 	-.24 	-.30 	-.10 	-.10 	-.22 	.15 	-.09 	.18 	.17 	--- 

S1810 S1870 S1820 S1815 S1812 S1813 S1808 $1932 S1920 S2042 S2055 S2070 

	

.45 	--- 

	

.23 	.16 

S1042 S1055 S1070 
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C. De 1ntercorrelatles tussen de houdIngsschalen bit voor- en bIl.nametIng  

(Heteromeetgelegenheidsmatr1x) 

51810 	.63 

51870 	.20 	.79 

• 51820 	.51 	.39 	.70 

51815 	.36 	.19 	.47 	.62• 

51812 	.37 	.39 	.45 	.37 	.68 

$1813 	.43 	.43 	.50 	.37 	.32 	.64 

51808 	.42 	.29. 	.50 	.32 	.23 	.21 	.77 

$1932 	-.16 	-.35 	-.24 	-.16 	-.25 	-.29 	-.14 	.67 

51920 	.19 	.38 	.25 	.11 	.12 	.18 	.33 	-.26 	.74 

52042 	-.29 	-.45 	-.33 	-.21 	-.48 	-.27 	-.24 	.35 	-.28 	.77 

$2055 	-.12 	-.29 	-.17 	-.11 	-.29 	-.25 	-.04 	.28 	-.17 	.39 	.66 

$2070 	-.00 	-.05 	-.12. -.23 	-.04 	-.01 	-.18 	.15 	-.15 	.22 	.14 	.79 

$ 810 5 870 $820 5 815 $812 S 813 S 808 $932 5 920 51042 51055 $1070 

N.E. Os onderstreepte correlatiecoaffIcAnten In de dIagonaal van de heteromeetgeiegenheidsmatrIx 
zijn de zogenaamde validiteitsco4ffIcI4nten 

0: De betekenis van de varfabelenummers- 

naam van de schaal 	 variabelenummer var1abelenummer 
bIj voormet1ng 	blj nametIng 

misantropie 	 5 810 	 51810 

neuroticisme 	 5 an 	 51870 

machteloosheld 	 $ 820 	 $1820 

sollIcitatle-stigmatIsering 	 S 815 	 $1815 

negatlef toekomstperspectlef 	 $ 812. 	$1812 

maatschappelljke desori4ntatIe 	 $ 813 	 $1813 

wrok jegens justItle 	 $ 808 	 $1808 

sociabIllteit 	 $ 932 	 $1932 

agressie 	 S 920 	 $1920 

schaal "identity" 	 $1042 	 52042 

schaal "self-satisfaction" 	 $1055 	 $2055 

prestatlemotivatle 	 $1070 	 $2070 



BIJLAGE 6.1.  OE REPRESENTATIVITEIT VAN OE ONOERZOEKGROEP 8IJ HET FOLLOW-UP ONOERZOEK 

6.1.1. .0e deeiname aan het follow-up onderzoek  

niet benaderd x) 

wei benaderd: adres onbekend 

mal benaderd: adres wel bekend, maar geen 
contact gelegd 

wel benaderd: weigering 

de gedetineerde zou zelf contact opnemen, 
hetgeen nlet is gebeurd 

enders 

geTnterviewd 

totaal aantai gedetUneerden in de doel-
groep voor het follow-up onderzoek 

a. Continue  achterarondvariabelen x) 
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"De Boschpoort" 	PVI "Nederheide" 	totaal 

10 ( 6,5%) 

36 (23,5%) 

22 (14,4%) 

9 ( 5,9%) 

2 ( 1,3%) 

4 ( 2,6%) 

70 (45,8%) 

153 (100%) 

PVI "Nederheide" 

18 (12,8%) 

20 (14,2%) 

12 ( 8,5%) 

6 ( 4,3%) 

2 ( 1,4%) 

2 ( 1,4%) 

81 (57,4%) 

28 ( 9,5%) 

56 (19,0%) 

34 (11,6%) 

15 ( 5,1%) 

4 ( 1,4%) 

6 ( 2,0%) 

151 (51,4%) 

141 (100%) 	 294 (100%) 

*) Gedetineerden zijn niet benaderd, indien-zij niet vanuit de inrichting met onttlag.gingen, maar 
direct in een andere inrichting.werden ingesloten na afloop van de detentie. Verder zijn ook 
gedetineerden die buiten Nederland woonachtig waren, niet benaderd. Tens lotte bleken 5 gedeti-
neerden na de detentie te•zijn-overleden. 

Vergelijking van de onderzoekgroepeh ten tijde van het exit-interview en ten. tijde van  
het follow-up onderzoek  

"De.Boschpoort" 	aignificantieniveau 

Exit (A) Follow-up (B) 	Exit (C) Follow-up (0) AB 	CO 	80 

1. duur van het onvoorw.. deel van • de 
vrijheldsstraf, in. dagen - 	 173,2 	176,5 	 161;0. 	161,7 	ns 	ns- 	ns.  

2. •aantal• voorgaande veroardelingen 	- 6,8 	7;1 	 8,3 	8,3 	ns 	ns 	ns 

3. perfode tussen voorlaatste . en 
laatste veroordeling, in dagen 	943,2 . 	923;9 	• 995,1 	1063,1 	ns 	ns 	ns. 

•4. verbiijfsduur in de inrichtIng, 
In dagen 	 57,4 	56,3 	 57,5 	56,9 	ns- 	ns 	ns 

5. leeftijd 	 29,1 	29,3 	 30,6 	31,5 	ns 	ns - 	ns, 

6. score op de schaal "houding t.a.v. 
het regiem" (zfe bijlage 4.8.2.) 	30,5 . 	31,1 	 16,6 	16,2 	ns 	ns 	nvt 

7. tavredenheld met de gehele gang 
van zaken binnen de inrichting 
(zie bijlage 4.8.3.) 	 2,3 	2,2 	 3,7 	3,8 	ns 	ns 	nvt 

x) In de tabel zijn de gemiddelde waarden van de verschillende variabelen voor de vier onderzoekgroepen 
weergegeven. 



b. OiscontInue achtercrondvarlabeIen  

var1abele 

1. etnIsche minderheidsgroepering: 
surinamer 

2. drugverslaving: harddrugs, speed 

3. delictsoort onderhavige veroorde-
ling: vermogensmisdrIjf 

4. del ictsoort onderhavige veroorde-
ling: geweldsmisdrIjf 

5. delIctsoort onderhavige veroorde-
ling: misdr1jf Opiumwet 
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PVI "Nederheide" 	"De Boschpoort" 	sIgnificantieniveau 

Exit (A) Follow-up (B) Exit (C) Follow-up (0) AS 	CO 	BO 

	

7,4% 	14,4% 	7,1% 	ns 	ns 	ns 

10,4% 	11,7% 	28,2% 	20,0% 	ns 	ns 	ns 

	

51,1% 	43,2% 	61,4% 	62,9% 	ns 	ns 	5% 

	

19,1% 	22,2% 	10,5% 	7,1% 	ns 	ns 	1% 

	

18,4% 	21,0% 	. 	10,3% 	10,0% 	ns 	ns 	ns 



BIJLAGE 6.2. OE PERIODE DIRECT NA HET ONTSLAG UIT OE INRICHTING 

x) 
6.2.1. De belangrijkste problemen in de eerste periode na het ontslag uit de inrichtinct 

genoemde problemen 

geen problemen genoemd 	 18 (25,7%) 

financi4le problemen 	 22 (31,4%) 	 33 (40,7%) 	 55 (36,4%) 

hulsvestingsproblemen 	 10 (14,2%) 	 9 (11,1%) 	 ,;19 (12 0 6%) 

werkloosheid 	 17 (24,3%) 	 13 (16,0%) 	 30 (19,9%) 

andere zakelijke problemen 	 4 ( 5,7%) 	 2 ( 2,5%) 	 6 ( 4,0%) 

.0■■■■■•■■■■•■■■40.■■■ 	 OINIOOMMID■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■i ■■■■■■■■■■■■■■■. 1. ■■■■■■■....■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ .  

sub-tote& (zakelijke problemen) 	 53 (75,7%) 	 57 (70,4%) 	 110 (72,8%) 

relationele-problemen met vrouw/vrfen-
din 

verstoring/verbreking relaties, onge-
specifeerd 

andere relationele problemen 

sub-totaal (relationele problemen) 	 10 (14,3%) 	 10. (12,3%) 	 20 (13,2%) 

problemen met alcoholgebruik 

problemen met druggebruik 

ontwenning van het "vrije leven" 

stigmatisering ("de mensen kijken je 
erop aan dat je gezeten hebt") 

enders problemen 

sub-totaal (andere problemen) 

bron van inkomsten 
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aantal malen genoemd (% van het aantal gedetineerden) 

"De Boschpoort" 

4 ( 5,7%) 

3 ( 4,3%) 

3 ( 4,3%) 

■■■■■■■••■■■■*■■■■■■■••■■■..■■■■•■■a..■■•■■■■■■■■■■.m■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

2 ( 2,9%) 

1 ( 1,4%) 

5 ( 7,1%) 

4 ( 5,7%) 

3 ( 4',3%) 

■■■■■■••■■■■••■■•■■■■■■■■■■■••■WOOM■■■.0■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■...■ ■■■■■ ■■■••■■■■■■■■■■■ 

aantal gedetineerden met problemen 	 52 (74,3%) 

15 (21,4%) 	 27 (33,3%) 

*) Sommige gedetineerden noemden meerfiere problemen. Dit heeft tot gevolg dat de percentages 
in de tabet niet tot 100% sommeren. 

6.2.2. Bron(nen) van inkomsten in de eerste periode na het ontslao uit de inrichtins 

aantal malen genoemb (% van het aantal gedetineerden) 

"De Boschpoort".  

werk 	 7' (10,0%) 	 15 (18,7%) 

zwart werk 	. 	 I ( 1,4%) 	 3 ( 3,8%) 

werkloosheldsultkering 	 45 (64,3%) 	 51 (63,7%) 

arbeidsongeschiktheldsuitkertng (WAO) 	11 (15,7%) 	 4 ( 5,0%) 

werk/uitkering vrouw 	 4 ( 5,7%) 	 2 ( 2,5%) 

interen spaargeld/geld lenen 	 1 ( 1,4%) . 	 10 (12,5%) 

criminele activiteiten 	* 	 2 ( 2,9%) 	 3 ( 3,8%) 

anders 	 -- 	 1 ,  ( 1,3%) 

geen inkomsten 	 2 ( 2,9%) 	 4 ( 5,0%) 

PVI "Nederheide" 	totaar 

19 (23,5%) 	 37 (24,5%) 

4 ( 4,9%) 

5 ( 6,2%) 

1 ( 1,2%) 

.101■■••• 

1 ( 1 -,2%) 

10 (12,3%) 

3 ( 3,7%) 

13'(16,0%)' 

PVI "Nederheide" 	totaal 

8 ( 5,3%) 

8 ( 5,3%) 

4 ( 2,6%) 

2 ( 1,3%) 

2 ( 1,3%) 

15 ( 9,9%) 

7 ( 4,6%) 

16 (10,6%) 

42 (27,3%) 

62 (76,5%) 	114 (75,5%) 

22 (14,7%) 

4 ( 2,7%) 

96 (64,0%) 

15 (10,0%) 

6 ( 4,0%) 

11 ( 7,3%) 

5 ( 3,3%) 

1 ( 0,7%) 

6 ( 4,0%) 
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8IJLAGE 6.3.  WERK EN WERKLOOSHEIO NA OE OETENTIE m)  

vraag (antwoordcategorie) "De Boschpoorta 	PV I "Nederhelde" 	totaal 

1. "Hoeft u nu work?" 	 n-70 	 n-81 	 n-151 

- ja 	 37,1% 	 43,2% 	 40,4% 

- nee 	 62,9% 	 56,8% 	 59,6% 

Z. "Had u 	work voordat u destijds word 	 . 
- Ingesloten?" 	 n-70 	 n-81 	 nfl151 

- ja 	 37,1% 	 38,3% 	 37,8% 

- nee 	 62,9% 	 61,7% 	 ' 62,3% 

INDIEN WERKLOOS: 

3. "Hoeft u no het ontslag ult 	 wel 
work gehad?" 	 n+43 	 n+46 	 n+89 

- Ja 	 9,3% 	 30,4% (pig .01) 20,2% 

- nee 	 90,1% 	 69,6% 	 79,8% 

INDIEN WERKLOOS: 

4. "Heeft u near work gezocht?" 	 , 	n+44 	 n+45 	 14+89 

- ja 	 50 % 	 66,7% 	 58.4% 

- nee 	 50 % 	 33,3% 	 41,6% 

• INDIEN WERKLOOS EN WERKZOEKENO: 

5. "Hoeveel keer bent u ponder succes 
wezen solliclteren?" 	 ri+22 	 n+29 	 n+51 

- goon enkele keer 	 13,6% 	 10,3% 	 11,8% 

- 1 tot 5 keer 	 22,7% 	 41,4% 	 33,3% 

- 5 tot 10 keer 	 22,7% 	 31,0% 	 27,5% 

- moor dan 10 keer 	 44,9% 	 17,2% 	 27,5% 

INDIEN WERKLOOS EN SOLLICITEREND: 

6. "Wear lag het volgens u aan dot u 
die keren goon succes hebt gehad?" 	 n+I8 	 ri+26 	 n+44 

- detentle • 	 , 50 % 	 34,65 	 40,9% 

- andere radon 	 50 % 	 65,4% 	 59,1% 

INDIEN WERKLOOS EN SOLLICITEREND: 

7. "Vertelde u blj het soli iciteren 
dot u gezeten habil" 	 n+19 	 n+27 	 n+46 

1 - altljd 	 26,3% 	 18,5% 	 21,7% 

2 - meestal 	 10,5% 	 7,4% 	 8,7% 

3 - soms 	 15,8% 	 11,1% 	 13,0% 

4 - nooit 	 47,4% 	 63,0% 	 56,5% 

gemlddelde score 2,8 	 3,2 

INDIEN WERKLOOS: 

8. "Denkt u dot u snel eon boon zult vinden?" 	 n+33 	 r1.35 	 n-68 

- ja 	 24,2% 	 34,3% 	 29,4% 

- nee 	 75,8% 	 65,7% 	 70,6% 

x) De vragen zijn oak gesteld aan ex-gedetineerden die ten tijde van het foltow-up onderzoek opnleuw 
waren ingesloten. Zij zijn zodanIg geformuleerd dat ze betrekking hadden op de sltuatle voor de 
nieuwe Insluiting. Vraag 8 is aan doze ex-gedetineerden Met gesteld. 
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, INOIEN WERKLOOS: 

9. "Volgt u een (aanvullende) opleIdIng 
of omscholingscursus?" 	 n=43 	 n=45 	 n=88 

- ja 	\ 	 9,3% 	 15,6% 	12,5% 

- nee, mar heeft wet plannen 	 18,6% 	 26,7% 	22,7% 
1 

- nee, en heeft ook geen plannen 	 72;1% 	 57,8% 	64,8% 

INDIEN WERKLOOS: 

10, "Zijn uw inkomsten voldoende om van rond 
te komen?" 	 n=42 	 6=45 	 n=87 

- ja• 	 47,6% 	 71,1% (p.4 .05) 59,8% 

- nee 	 52,4% 	 28,9% 	40,2% 

INDIEN WERKLOOS: 	 . 

11. "Waarult bestaat uw- belangrIjkste bron 
van Inkomsten?" x) 	 n=43 	 n=45 	 n=88 

- werkloosheldsuitkering 	 62,8%- 	 80,0% 	. 	71,6% 

- arbeldsongeschiktheidsuitkering (WAO) 	 25,6% 	 11,1% 	18,2% 

- zwart werk 	 4,7% 	 8,8% 	 6,8% 

- crlminele actIvIteiten 	 4,7% . 	 6,7% ' 	5,7%_ 

--enders 	 2,3$ 	 6,7% 	 4,5%.  

x) Enkele ex-gedetIneerden uIt de PVI noemden meerdere bronnen van inkomsten. Oe percentages In•de 
betreffende kolom sOmmeren dan ook niet tot 100%. 

6.3.1. LeeftIld en voorgaande recIdIve.in samenhana met de werksItuatle 

"De Boschpoort" 	 PVI "Nederheide" 

% met 	% zonder totaal 	% met - 	% zonder totaaI 
werk 	werk 	aantal 	werk 	werk 	aantal 

25 jaar of jonger - 	41,7% 	58,3%. 	24 (100$) 	35,5% 	64,5$ 	31 .  (100%) 

26 - 30 jeer 	 46,2% 	53,8% 	13 (100%) 	61,1% 	38,9% 	18 (100%) . 

31 Jeer of ouder 	30,3% 	69,7%- 	33 (100%) 	40,6%.. 	59,4% 	32 ..1003) '. 

geen voorgaande recidIve 
(first-offender) 	40,0% 	60,0% 	10 (100%) 	64,3% 	35,7% 	14 (100%) 

wet voorgaande recidive 	35,3% 	63,3% 	60 (100%) 	38,8% 	61,2% 	67 (100%) 
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SULAGE 6.4. SOCIALE RELATIES NA OE DETENT1E 

6.4.1. De relatle met de partner (vrouw, vriendln, verloofde) 1)  

vraag (antwoordcategorle) "De Boschpoort" 	PVI "Nederheide" 	totaal aantal 

1. "Was u voor uw verbIljf in Breda/ 
DoetInchem getrouwd, verloofd of 
had u een vests vriendin?" ne70 n•131 n ■ 151 

- nee 	 31,4% 	 27,2% 	 29,1% 

- ja, vrouw 	 34,3% 	 42,0% 	 38,4% 

- Ja,. verloofde 	 4,3% 	 6,2% 	 5,3% 

- ja, vaste vriendln 	 30,0% 	 24,7% 	 27,2% 

2. "Hoeft u nu eon vrouw, verloofde, 
of vaste vriendin?" 	 n.70 	 n ■81 	 n-I51 

- nee 	 34,3% (p < .05) 	19,8% 	 26,5% 

- ja, zelfde partner ale eerst 	 54,3% 	 61,7% 	 58,3% 

- ja, near tevoren geen partner 	 7,1% 	 12,3% 	 9,9% 

- ja, maar andere partner dart sent 	 4,3% 	 6.2% 	 5,3% 

INOIEN RELATIE MET PARTNER VERBROKEN: 

3. "Van wle Is dat ultgegaan am die ver- 
• 	houding te 	bealndigen?" 	 ne10 

- partner 	 5 

- mijzelf 	 4 

- beldam 	 1 

INDIEN RELATIE MET PARTNER VERBROKEN: 

4. "Wanneer bent u uit elkaar gegaan?" 	 n•IO 

- tljdens de detentie 	 6 

- na de detentle 	 4 

ro. 9 

5 

3 

1 

n. 9 

5 

4-  

n.19 

10 

7 

2 

n ■ 19 

11 

9 

INOIEN RELATIE MET PARTNER VERBROKEN: 

5. "Hoeft uw verblijf in Breda/Doetlnchem 
dear jets mee te maken gehad?" 	 n-10 	 ne 9 	 nui19 

- nee 	 1 	 3 	 4 

- Jet 	 9 	 6 	 15 

INDIEN RELATIE MET PARTNER NIET VERBROKEN: 

6. "Is de verhoudlng met uw vrouw, vrIendin 
of verloofde veranderd tijdens of na uw 
verblijf in Breda/Doetinchem?" n=37 11.47 n-84 

- nee 	 56,8% 	 55,3% . 	 56,0% 

- ja, de relatie is verbeterd 	 32,4% 	 31,9% 	 32,0% 

- Ja, de relatie Is verslechterd 	 8,1% 	 10,6% 	 9,5% 

- ja, enders 	 2,7% 	 2,1% 	 2,4% 

7. Leeftljd en het al dan niet hebben 
van eon vests partner (vraag 2) xx) 	 ni.70 	 n-81 	 ' n=151 

- 25 Jeer of Jonger 	 75,0% 	 83,9% 	 80,0% 

- 26 - 30 jaar 	 46,2% 	 83,3% (p %.4.; .05) 	67,7% 

- 31 jaar of ouder 	 66,7% 	 75,0% 	 70,8% 

x) Blj de vragen 3 t/m 5 zijn In pleats van percentages absolute aantallen aangegeven. 

xx) De percentages oven Her aan hoeveel van de ex-gedetlneerden binnen de hetreffende 
leeftljdscategorieen eon vests partner hadden ten tljde van het onderzoek. 



6.4.2. 
ye) 

e relatie met famlIieleden 

vraag (antwoordcategorie) 

1. "Zijn er bepaal.de  familieleden wear u 
regelmatig mee omgaat?" - 

ja 

- nee 
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"De Boschpoort" 	PV I "Nederheide" 	totaal 

n=66 	 n=81 	 n=147 

80,3% 	 86,3% 	 83,6% 

19,7% 	 13,8% 	 16,4% 

2. "Als u dat vergelijkt metyde tljd voor 
uw.verblfjf in'Breda/Ooe+Inchem, zijn 
or den bepaaide familieleden waar u 
nu minder contact mee heeft, of wear-
mee het contact is verbroken?" 	 n=68 	 n=81 	 n*149 

- ja 	 22,1%. 	 13,6% 	 17,4% 

- nee 	 77,9% 	 86,4% 	 82,6% 

INOIEN CONTACT VERMINOERD/VERBROKEN: 

3. "Van wie is die vermindering/breuk 
uitgegaan?" 	 n=15 	 n=11 	 n=26 

familieleden 	 7 	 5 	 12 

mijzelf 	 .4 	 5 	 9 

- beiden 	 4 	 1 • 	 5 

4. "Heeft u wel eons vervelende dingen 
meegemaakt met familleleden, wear-
bij u dacht: "dat komt omdat ik ge-
zeten hebt"?" n=65 n=77  

- ja 	 104 8% 	 14,3% 	 12,7% 

- nee 	 89,2% 	 85,7% 	 87,3% 

5. "Heeft u het gevoel dat bepaalde.famille- 
leden u erop aankijken dat u gezeten 
hebtr 	 n=65 	 n=77 	 n=142 

- ja 	 27,7%. 	 26,0% 	 26,8% 

7 nee 	 72,3%- 	 74,0%- 	73,2% . 

6. "Is or door familieleden over u gekletst 
of geroddeld, omdat u gezeten hebt?" 	 n=65 	 n*77 	 n=142 

-ja 	 21,5% 	 18,7% 	20,0%. 
- nee 	 78,5%- 	 • 81,3% 	 80,0% 

7. "Z1jn or wel eens vervelende.opmerkingen 
tegen u gemaakt door familieleden, omdat 
u gezeten hebt?" 	 n=65 	 n=77 	 n=142 . 

ja 	 9,2% 	 13,0% 	 11,3% 

- nee 	 9048% 	 87,0% 	 88,7% 

ye) Sij vraag 3 zijn in pleats van percentages absolute aantallen aangegeven. 



6.4.3. De relatle met buurtbewoners 

vraag (antwoordcategorIe) 
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"De Boschpoort" 	PVI "Nederheide" 	totaal 

I. "Woont u in dezelfde buurt Ms voor 	 - 
uw verblijf In Breda/DoetInchem?" 	 n-68 	 n-80 	 n ■ 148 

- ja 	 63,2% 	 75,0% 	 69,6% 

- nee; detentle heeft Sr niets mee 
te maken 	 20,6% 	 13,8% 	 16,9% 

- nee; detentle heeft Sr wel mee 
to ma ken 

- nee; onduidelljk of detent1e or 
mee to maken heeft 

2. "Z1jn or buurtbewoners waar u regeImat1g 
mee omgaat?" 

- ja 

- nee  

14,7% 

1,5% 2,55 

11,5% 

2,0% 

	

n.62 	 nm74 	 17.136 

	

51,6% 	 51,4% 	 51,5% 

	

48,4% 	 48,6% 	 48,5% 

INOIEN ZELFDE BUURT ALS TEVOREN: 

3. "Ms u die contacten net buurtbewoners 
vergelljkt net voor uw verbI1jf in 
Breda/DoetInchem, zijn or dan buurt-
bewoners met wie u nu minder contact 
heeft of net wie het contact Is ver-
broken?" n-42 n.60 n-102 

- nee 	 97,6% (p 4C .05) 	86,7% 	 91,2% 

- ja 	 2,4% 	 13,3% 	 8,8% 

4. "Zljn Sr buurtbewoners die weten dat 
u gezetan hebt?" 	 n ■68 	 n•76 	 n.144 

- nee 	• 	 38",2% . 	 23,7% 	 30,6% 

- ja 	 61,8% 	 76,3% 	 69,4% 

INDIEN BUURTSEWONERS WETEN VAN DETENTIEt 

5. "Neeft u wel eons verveiende dingen 
meegemaakt met buurtbewoners, wear- 
bij u dacht "dat kart omdat ik geze- 
ten heb"?" 	 n.42 	 m.59 	 n-I01 

-,ja 	 7,1% 	 10,2% 	 8,9% 

- - nee 	 92,9% 	 89,8% 	 91,1% 

INDIEN BUURTBEWONERS WETEN VAN DETENTIE: 

6. "Meet u het gevoel dat bepaalde buurt-
bewoners u erop aankijken dat u gezeten 
hebt?" ni.42 11■59 n.101 

• ja 	 28,6% 	 27,1% 	 27,8% 

- nee 	 71,4% 	 72,9% 	 72,2% 

INDIEN BUURTBEWONERS WETEN VAN OETENTIE: 

7. "Is or door buurtbewoners over u gekletst 
of geroddeld omdat u gezeten hebt?" 	 n-41 	 n-58 	 n.99 

- ja 	 36,6% 	 32,8% 	 34,3% 

- nee 	 63,4% 	 67,2% 	 65,7% 

INDIEN BUURTBEWONERS WETEN VAN DETENTIE: 

8. "ZIjn or wel sans verveiende opmerkingen 
tegen u gemaakt door buurtbewoners, om- 
dat u gezeten hebt?" 	 n ■42 	 ne59 	 n-I01 

- ja 	 9,5% . 	 13,6% 	 11,9% 

- nee 	 90,5% 	 86,4% 	 88,1% 



x) 
6.4.4. Oe relatie met vrienden en kennissen  

vraag (antwoordcategorie) 

1. "Heeft u vrienden of kennissen 
- wear u regeimatig mee omgaat?" 

ja 

- nee 
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"De Boschpoort" 	PVI "Nederheide" 	totaal 

n=70 	 n=81 	 n=151 

90,0% 	 93,8% 	 92,1% 

10,0% 	 6,2% 	 7,9% 

2. "Als u die contacten vergelijkt met 
voor uw verblijf in Breda/Doetinchem, 
zijn or dan vrienden of kennissen met 
wie u nu minder contact heeft of met 
wie het contact is verbroken?" 	 n=69 	 n=79 	 n=148 

- nee 	 69,6% . 	 73,4% 	 71,6% 

- ja 	 30,4% 	 26,6% 	 28,4% . 

INDIEN CONTACT VERMINDERD/VERBROKEN: 

3. "Van wie is die vermindering/breuk 
uitgegaan?" 	 n=17 	 n=21 	. 	n=38 

- vrienden/kennissen 	 1 	 4 	 5 

- mijzelf 	 12 	 12 	 . 24 

- beide 	 3 	 4 	 7 

- anders- 	 1 	 1 	 2 

4. "Zijn or vrienden of kennissen die 
weten dat u gezeten hebt?"* 	 n=63 	 n=76- 	 n=139 

- ja- 	 96,8% 	 95,9% 	 96,4% 

- nee 	 3,3% 	 4,1% 	 3,6%- 

5. "Heeft u wel eens vervelende dingen 	 . 
meegemaakt met vrienden of kennis- 
sen, waarbij u dacht: "dat komt, 
omdat [lc gezeten heb"?" 	 n=60 	 n=73 	 n=133 

- ja 	 3,3% 	 4,1% 	 3,8% 

- nee 	 96,7% 	 95,9% 	 96,2% 

6. "Heeft u het gevoel dat bepaalde 
vrienden of kennissen u crop aan- 
kijkem dat u gezeten hebt?" 	 n=60 	 n=73 	 n=133 

- ja 	 6,4% 	 11,0% 	 9,0% 

- nee 	 93,6% . 	 89,0% 	 91,0% 

7. "Is or door vrienden of kennissen over 
u gekietst of geroddeld, omdat u ge- 
zeten hebt?" 	 n=59 	 n=72 	 n=131 

- ja 	 16,9% 	 12,5% 	 14,5% 

- nee 	 83-,1% 	 87,5% . 	 85,5% 

8. "Zijn or wel eens vervelende opmerkingen 
tegen u gemaakt door vrienden of kennis- 
sen, omdat u gezeten hebt?" 	 n=60 	 n=73 	 n=133 

- ja 	 6,7% . 	 2,7% . 	 4,5% 

- nee 	 - 93,3% 	 97,3% 	 95,5% 

Bij vraag 3 zijn in plaats van percentages absolute aantallen aangegeven. 
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B1JLAGE 6.5.  VERANOERINGEN IN VRIJETIJOSBESTEDING, GELDBESTEDING, ALCOHOL- EN DRUGGEBRU1K 

vreag (antwoordcateiorle) 
I 	. 

I. "Ms u eons naval' hoe u uw geld besteedt, 	 . . 
an u vergelijkt dat met de periode voor 
uw verblijf in Breda/Doetlnchem, besteedt 
u uw geld nu dan op eon andere manier dan 
voorheen?" 	 n-70 	 niv30 	 n.150 

- goon verandering 	 52,9% 	 52,5% 	 52,7% 

- zorgvuldlger geldbestedIng/mInder geld 
' ' ultgegeven in de consumptlef-recreatleve 

steer (cafabezoek e.d.) 	 31,4% 	 25,0% 	 28,0% 

- goon of minder geld ultgegeven aan 
drugs 	 1,4% 	 8,7% 	 5,3% 

- (noodgedwongen) zuinlger met uitgaven 	 8,6% 	 6,3% 	 7,3% 

- onzorgvuldlger geldbestedlng/meer geld 
uitgegeven In de comsumptlef-recreatieve 
steer (cafebezoeh c.d.) 	 2,9% 	 1,2% 	 , 2,0% 

- moor geld uitgigeven aan drugs 	 -- 	 1,2% 	 0,7% 

- enders 	 2,9% 	 3,0% 	 4,0% 

2. "Ms u nu eons vergelljkt met de tljd veer 
uw verbIljf In Breda/DoetInchem, brengt 
u uw vrlje tljd nu dan enders door dan toen?" 	n•69 

- goon veranderIng 	 44,9% 

- brengt vrlje tljd moor thuis door en 
minder buitenshuls 	 27,5% 

- zlnvoller, actlever, nuttlger door- 
brengen vrlje tljd 	 5,8% 

- vrijetljdbestedIng filet moor geconcen- 
treerd op gebruik harddrugs 	 7,2% 

- brengt vrlje tijd moor buitenshuls 
door on minder thuis 

- enders, niet-fundamentele veranderingen 

"Oe Boschpoort" 	Pvl "Nederhelde" 	tofaal 

• 

n-81 

48,1% 

27,2% 

9,9% 

6,2% • 

n. 150 

46,7% 

27,3% 

8,0% 

6,7% 

	

1,4% 	 4,9% 	 3,3% 

	

13,0% 	 3,7% 	 8,0% 

3. "Ms u uw alcoholgebruik vergelijkt met 
de tljd voor Uw detentle in Breda/ 
DoetInchem, gebrulkt u nu dan moor of 
minder alcohol?" 	 n.69 	 ii.81 	 n.150 

- (veel) moor 	 5,8% 	 11,1% 	 8,7% 

- netzelfde 	 58,0% 	 53,1% 	. 55,3% 

- (veel) minder 	 • 	 36,2% 	 35,8% 	 36,0% 

	

4. "Hoeveei alcohol gebruikt u?" 	 ns70 	 n-81 	 n-151 

- minder dan 5 glazen per dag 	 68,6% 	 . 	69,1% 	 68,9% 

- 5 - 10 glazen per dag 	 18,6% 	 21,0% 	 19,9% 

- moor dan 10 glazen per dag 	 12,9% 	 9,9% 	 11,3% 

INOIEN HARDDRUGGEBRUIK VOOR EN/OF NA 	 . 
OE OETENTIE 

5. "Als u het gebruik van harddrugs nu verge- 
lijht met de tljd veer uw detentle in 
Breda/Doetinchem, gebrulkt u nu dan neer 
of minder?" x) 	 . n.16 	 n.19 	 n=35 

- gebruikt ;lief moor (afgekIckt) 	 7 	 7 	 14 

- gebruikt minder 	 2 	 6 	 8 

- gebruik onveranderd of toegenomen 	 5 	 4 	 9 

- onduidelljk 	 2 	 2 	 4 

x) Vanwege de Kleine aantallen (ex-)druggebrulkers zijn goon percentages, maar absolute aantallen 
weergegeven. 



BIJLAGE 6.6. OE DOOR OE EX-GEOETINEERDEN ZELF AANGEGEVEN OETENTIE-EFFECTEN 

vraag (antwoordcategorie) 
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"De Boschpoort" 	PVI "Nederheide" 	totaal 

1. "Heeft u het idee dat u veranderd 
bent door uw verblijf in Breda/ 
Doetinchem; bent u bijvoorbeeld 
over bepaalde dingen enders gaan 
denken?" n.70 n=81 n=151 

- geen verandering 	 61,4% 	 63,0% 	 62,3% 

- afschrikking ("ik hoop nooit meer 
in de gevangenis to komen"; "ik 
heb mijn lesje geleerd") 	 15,7% 	 3,7% 	 9,3% 

positieve houdingsveranderIng ("ik 
ben zelfstandiger geworden"; "ik 
ben nu minder agressief"; "ik ga 
nu makkelijker met mensen om") 	 5,7% 	 19,7% 	 13,2% 

- positievere opstelling t.a.v. het 
gevangeniswezen 	 6,2% 	 3,3% 

- negatieve houdingsverandering ("ik 
ben agressiever geworden"; "ik neem 
andere mensen niet zo makkelijk meer 
In vertrouwen"; "ik ben passiever/ 
afwachtender geworden") 11,4% 1,2% 6,0% 

- negatievere opstelling t.a.v. het 
gevangeniswezen 	 2,9% 	 1,2% 	 2,0% 

- onduidelijk in welk opzicht men 
Is veranderd 	 2,9% 	 4,9% 	 4,0% 

2. "U heeft - In Doetinchem meegedaan aan vor- 
mingsactIviteiten. Heeft u daar na uw 
ontslag nog. wat aan gehad?" 	 • 	 -- 	- 	 n=81 

- ja 	 - 	 34,6% 

• - nee 	 65,4%. 

INDIEN VORMINGSACTIVITEITEN NUT HEBBEN 
GEHAD: 

3. "Kunt u vertellen aan welke activiteiten 
u later nog wat heeft gehad?" x) 	 n=28 

- informatleve activiteiten 	 4 

groepsactiviteiten 	 11 

- fotografie 	 10 

- handenarbeid 	 9 

- sportactiviteiten 	 2 

geen specifieke activiteiten genoemd 	 3 

x) Van de 28 ex-gedetineerden die zelden dat zlj na het ontslag nog wat hadden gehad aan de 
vormingsactiviteiten noemden er 25 specifleke activiteiten. Sommigen van hen noemden er 
meer. 
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