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Prison Project 

• Grootschalig & langlopende studie 
• 1.904 mannen 
• in voorlopige hechtenis 
• ingestroomd in alle HvB’s in Nederland 
• in een periode van 6 maanden (okt 201o - april 2011) 

 
• Geïnterviewd over hun leven vóór detentie 
• Meerdere malen geïnterviewd tijdens detentie en           

6 & 24 maanden na detentie 
 

• Focus op 
• Leven voor detentie 
• Ervaringen tijdens detentie 
• Het leven na en de effecten van detentie 



Onderzoeksteam 
Projectleiders: 
• Anja Dirkzwager & Paul Nieuwbeerta 
 
Stuurgroep: 
• Peter van der Laan, Joni Reef, Anja Dirkzwager & 

Paul Nieuwbeerta 
 
Onderzoekers, coördinatoren & interviewers: 
• 10 promovendi, 2 post-docs, 1 UD 
• 4 data coördinatoren 
• 14 regio coördinatoren 
• 150+ interviewers 
• 20+ student assistenten 

 



Wat willen we weten? 

• Effecten van detentie op: 
– Levenslopen 

• sociaal-economische status (werk/wonen) 

• trouwen/scheiden 

• gezondheid 

• sociaal netwerk 

• welzijn partners & kinderen 

– Crimineel gedrag 

 

– Verklaringen voor mogelijke effecten van detentie 

 

• Detentiesituatie & -beleving 

• Straftoemeting 

• Reclasseringstoezicht 



Waarom willen we dit weten? 

 

• Onduidelijk wat er precies gebeurt tijdens detentie 

• Met name op niveau van individuele gedetineerde 

• Bijv. verschillen in regime, dagbesteding of 
zorggebruik 

 

• Onduidelijk in hoeverre doelstellingen van detentie 
worden bereikt, bijv. onschadelijkmaking, afschrikking 
&  re-integratie 

 

• Weinig kennis over de effecten van detentie  
 



Opbrengst onderzoek 

• Inzicht in: 
– Regime (dagprogramma, arbeid, bezoek) 

– Personeel (relatie, bejegening) 

– Interventies (onderwijs, cursussen, trainingen) 

– Zorg (medisch, psychologisch, verslaving) 

– Nazorg (MMD, reclassering, gemeente) 

– Detentieklimaat/beleving 

 
• En de gevolgen daarvan voor (ex-)gedetineerden 



Aanpak van het project 

• Landelijk onderzoek: alle PI’s! 
• Grootschalig 
• Longitudinaal (ook na vertrek uit detentie) 
• Informatie uit verschillende bronnen 
• Uitgebreide informatie over uiteenlopende thema’s 
 
 Uniek onderzoek in Nederland & rest wereld 

 

 



Opzet onderzoek   

D1 
(1904) 

Arrestatie Rechtszaak 

D2 
(824) 

Instroom 

+ 3 weken  
Instroom 

+ 3 maanden  

D3 
(243) 

Uitstroom 

+ 6 maanden  

Instroom 

+ 18 maanden  

D4 
(101) 

Instroom 

+ 9 maanden  

Uitstroom 

+ 24 maanden  

R1 
(948) 

Instroom 

Uitstroom R2 
(928) 



Gegevens 

Zelfgerapporteerde gegevens 
– Schriftelijke vragenlijsten 

– Interviews 

 

Registratiedata 
– Levensloop gedetineerden (GBA, Reclassering) 

– Detentieperiode (TULP, Penitentiaire dossiers) 

– Vervolging & berechting (OM) 

– Recidive (JDS) 

 

 

 

 

 



Deelprojecten 

1. Straftoemeting   Hilde Wermink 

2. Bejegening in detentie  Karin Beijersbergen 

3. Interventies in detentie  Anouk Bosma 

4. Ervaren strafzwaarte   Ellen Raaijmakers 

5. Arbeidsmarkt positie   Anke Ramakers 

6. Woonsituatie    Maaike Wensveen 

7. Sociale netwerken   Ruben de Cuyper 

8. Gezondheid    Anja Dirkzwager 

9. Trouwen/scheiden   Marieke van Schellen 

10. Langgestrafte gedetineerden  Jennifer Doekhie 

11. Sociale relaties/netwerken  Hanneke Palmen 

12. Reclasseringstoezicht  Willemijn Lamet 

13. Welzijn partners   Susanne de Goede 

14. Welzijn kinderen   Joni Reef 

 

 



www.prisonproject.nl 


