
De relatie tussen detentiekenmerken en toekomstig crimineel gedrag
Het voorkómen van criminaliteit is één van de doelen van vrijheidsbenemende straffen.  
Een vrijheidsbenemende straf kan op verschillende manieren bijdragen aan het verminde-
ren van criminaliteit. In de eerste plaats doordat de gedetineerde opgesloten zit, waardoor 
nieuwe delicten worden voorkomen. Ook beoogt een dergelijke straf dat daders in de toekomst 
afzien van het plegen van delicten uit angst voor een nieuwe detentieperiode. Daarnaast 
wordt er gedurende de detentie gewerkt aan resocialisatie door middel van begeleiding, 
training en scholing. Alle inspanningen ten spijt plegen veel van de ruim 30.000 mensen  
die jaarlijks een Nederlandse gevangenis verlaten, op termijn een nieuw delict. 

Tot op heden weten we weinig over de manier waarop een detentie toekomstig crimineel 
gedrag beïnvloedt. De ene detentie is namelijk de andere niet. Uit onderzoek blijkt dat 
bepaalde factoren, zoals de detentieduur, de detentiebeleving en het wel of niet deelnemen 
aan gedragsinterventies van invloed zijn op toekomstig crimineel gedrag. 

Het Prison Project is een grootschalig en langlopend wetenschappelijk onderzoek naar de 
effecten van detentie op het leven van gedetineerden en hun families. Daartoe zijn mannen 
die tussen oktober 2010 en april 2011 binnenkwamen in een Huis van Bewaring gedurende 
enkele jaren gevolgd en op meerdere momenten tijdens en na afloop van hun detentie 
bevraagd over hun leven. Op deze manier is gedetailleerde informatie verzameld over 
achtergrondkenmerken, hun ervaringen gedurende detentie en hun leefomstandigheden  
en crimineel gedrag na afloop van de detentie.

In samenwerking met het Prison Project organiseert het Nationaal Gevangenismuseum 
voor de derde keer een symposium. Wat is het recidiverisico na detentie en welke detentie-
gerelateerde kenmerken hangen samen met dit risico? Gedurende het symposium wordt 
aandacht besteed aan de rol van verblijfsduur, deelname aan interventies tijdens de  
detentie, de manier waarop gedetineerden de detentie beleven, en het proces van ‘desistance’ 
waarbij gedetineerden geleidelijk stoppen met criminaliteit. 

Onderzoekers, beleidsmakers en uitvoerenden komen aan het woord tijdens dit symposium, 
dat bedoeld is voor mensen die op allerlei wijze met gedetineerden te maken hebben of  
daarin geïnteresseerd zijn.

DETENTIE  
en recidive op het rechte pad?

symposium
6 nov. 2015

BEREIKBAARHEID
Het Gevangenismuseum beschikt over een 
ruime, gratis parkeergelegenheid. Voor de 
mensen die met het openbaar vervoer komen 
rijdt de Boevenbus van het museum tussen 
station Assen en het Gevangenismuseum. 
De bus vertrek van station Assen om 09.30 
uur. Na afloop van het symposium rijdt de 
Boevenbus om 16.30 uur terug naar station 
Assen. Wilt u meerijden? Bij uw aanmelding 
kunt u aangeven of u gebruik wilt maken  
van deze gratis bus.  

PRAKTISCHE INFORMATIE

LOCATIE
Nationaal Gevangenismuseum
Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen
T 0592-388 264
info@gevangenismuseum.nl
www.gevangenismuseum.nl

PRIJS
€ 42,50 p.p.  
(inclusief lunch, borrel en een 
bezoek aan de tentoonstelling)

OPGAVE
Via het online in te vullen aanmeldings-
formulier dat u kunt vinden op de 
website van het Gevangenismuseum 
www.gevangenismuseum.nl. Uiterste 
aanmelddatum: 30 oktober. Meld u tijdig 
aan, het aantal plaatsen is beperkt. Op de 
homepage (rechtsboven) kunt u het blokje 
‘aanmelden Prison Project’ aanklikken.  
Na verzending van het aanmeldformulier 
krijgt u een mail toegestuurd over de  
verdere afhandeling van uw aanmelding. 
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DETENTIE en recidive 
Een symposium waarin sprekers vanuit onderzoek, beleid en  
praktijk stilstaan bij de relatie tussen detentie en recidive.

VOORLOPIG  PROGRAMMA 6  NOVEMBER 2015

OCHTENDPROGRAMMA 

Aanvang
Vanaf 10.00 uur inloop met koffie en thee

10.30  Opening door dagvoorzitter Peter van der 
Laan, hoogleraar Reclassering VU en senior 
onderzoeker NSCR

10.40 Welkomstwoord en algemene inleiding 
door Anja Dirkzwager en Paul Nieuwbeerta, 
projectleiders van het Prison Project

Sessie 1  OVER DE ROL VAN BEDOELDE DETENTIE 
  BIJ TOEKOMSTIG CRIMINEEL GEDRAG

10.55  Opening  
11.00 Langer binnen = minder criminaliteit  

buiten? Detentieduur en recidive door 
Hilde Wermink, onderzoeker Criminologie 
Universiteit Leiden

11.15 Van COVA tot Leefstijlstraining -  
Gedragsinterventies en recidive door  
Anouk Bosma, onderzoeker Criminologie 
Universiteit Leiden

11.30 De tenuitvoerlegging van de gevangenis-
straf: het verschil tussen theorie en  
praktijk door Pauline Schuyt, hoogleraar 
Sanctierecht Universiteit Leiden

11.45 Plenaire discussie onder leiding van 
dagvoorzitter Peter van der Laan

12.05 Lunch in de zalen    
  

Tijdens de lunchpauze is er gelegenheid tot  
het bezoeken van de tentoonstelling 

HET STAATSHOTEL  
delict  I  dader  I  detentie 

of de tijdelijke filmexpo 

RUST.ROEST
de heilzame werking  
van arbeid in het gevang

MIDDAGPROGRAMMA 

Sessie 2   OVER DE ROL VAN BELEEFDE DETENTIE 
  BIJ TOEKOMSTIG CRIMINEEL GEDRAG

13.15 Opening
13.20 Appeltje-eitje of hel op aarde: over de 

subjectief ervaren zwaarte van detentie en 
recidive door Ellen Raaijmakers, onderzoeker 
Criminologie Universiteit Leiden

13.35 Het belang van rechtvaardigheid en respect 
binnen de gevangenismuren: de bejegening 
van gedetineerden en recidive door Karin 
Beijersbergen, onderzoeker Criminologie 
Universiteit Leiden

13.50 De kracht van vakmanschap: over  
bejegeningsstijl en opleiding van personeel 
door Bert Koops, projectleider vakmanschap 
Gevangeniswezen en Toon Molleman, mede-
werker bedrijfsvoering Gevangeniswezen, 
Dienst Justitiële Inrichtingen 

14.05 Plenaire discussie onder leiding van 
dagvoorzitter Peter van der Laan

14.20 Pauze met koffie en thee   
  

Sessie 3  HET HEFT IN EIGEN HAND: HET PROCES VAN
  STOPPEN MET CRIMINALITEIT (‘DESISTANCE’)

14.50 Opening
14.55 Het rechte pad door de ogen van langer 

gestrafte gedetineerden door Jennifer 
Doekhie, onderzoeker Criminologie 
Universiteit Leiden

15.10 Levensverhalen van ex-gedetineerden 
die stoppen of doorgaan met criminaliteit 
door Bas Vogelvang, onderzoeker en lector 
Reclassering en Veiligheidsbeleid Avans 
Hogeschool, Expertisecentrum Veiligheid

15.25 Exodus, een nieuwe kans voor ex-
gedetineerden door Lara van der Well, 
directeur Exodus Zuid Holland Zuid, en  
Rien Timmer, directeur Exodus Nederland

15.40 Plenaire discussie onder leiding van 
dagvoorzitter Peter van der Laan

15.55 Afsluiting door Peter van der Laan   

16.00 Afsluitende borrel
16.30 Vertrek Boevenbus station Assen


