Tussen detentie en vrijheid: de reentrywoning. Een belevingsonderzoek.

Masterproef neergelegd tot het behalen van
de graad van Master in de Criminologische Wetenschappen
door (01403497) Verkindere Sieglinde
Academiejaar 2017-2018

Promotor :
Prof. Dr. Vander Beken Tom

Commissaris :
Rigo Bob

Woord vooraf
Deze masterproef is het sluitstuk van de opleiding Master in de Criminologische
Wetenschappen en kwam tot stand met het oog op het behalen van het masterdiploma. Dit
werkstuk was echter niet geworden tot wat het nu is zonder de hulp en steun van enkele mensen.
Allereerst wil ik mijn promotor Prof. Dr. Tom Vander Beken en Gwen Herkes bedanken voor
de ondersteuning en tips tijdens het schrijven van deze masterproef. Alsook bedankt aan Bob
Rigo voor het optreden als commissaris.
Daarnaast wil ik Petra Colpaert, Isabel Ongenaert en de andere stuurgroepleden van de reentrywoning bedanken voor de hulp bij het bereiken van de respondenten, het verschaffen van
interne documenten en de antwoorden op verschillende vragen omtrent de re-entrywoning.
Verder wil ik ook mijn ouders bedanken, die me steeds bijstonden met bemoedigende woorden
en die mij de kans hebben geboden deze opleiding te volgen en af te ronden.
Tot slot een bedanking voor mijn vriendinnen Aaike en Ichelle, die steeds klaarstonden met
steun of advies en met wie ik vier jaar lang geweldige momenten mocht beleven gedurende de
opleiding. Als laatste bedankt aan mijn vriend Sander, voor de onvoorwaardelijke steun op elk
moment van de dag en voor het nalezen van mijn masterproef.

II

Inhoudsopgave
Woord vooraf .......................................................................................................................................... II
Inhoudsopgave………………………………………………………………………………………………………………………………… III
Inleiding ................................................................................................................................................... 1
1. Probleemstelling.............................................................................................................................. 1
2. Onderzoeksdoelstelling ................................................................................................................... 3
3. Belangrijke begrippen...................................................................................................................... 4
4. Centrale onderzoeksvraag ............................................................................................................... 5
5. Methodologie .................................................................................................................................. 5
5.1 Literatuurstudie ......................................................................................................................... 7
5.2 Kwalitatieve interviews ............................................................................................................. 8
Deel 1. De re-entrywoning in context ................................................................................................... 11
1. De re-entrywoning ........................................................................................................................ 12
1.1 Doelstelling .............................................................................................................................. 12
1.2 Partners ................................................................................................................................... 13
1.3 Doelgroep ................................................................................................................................ 15
1.4 Procedure en verblijf ............................................................................................................... 16
2. Detentiehuizen, transitiehuizen, Exodushuizen: what’s in a name?............................................. 18
2.1 Detentiehuizen: een gedifferentieerde strafuitvoering .......................................................... 18
2.2 ‘Masterplan III’ en de transitiehuizen ..................................................................................... 20
2.3 Nederlandse Exodushuizen ..................................................................................................... 22
2.4 Verschil met de re-entrywoning .............................................................................................. 23
3. Huisvestingsproblemen en ET ....................................................................................................... 25
4. Conclusie deel één......................................................................................................................... 27
Deel 2. Theoretisch kader...................................................................................................................... 29
1. De gevangenis als totale institutie ................................................................................................ 29
2. Aanpassing aan de detentiecontext .............................................................................................. 32
2.1 Deprivatie… ............................................................................................................................. 33
2.2 ... of import? ............................................................................................................................ 34
2.3 Huidige visie............................................................................................................................. 34
3. Belevingsonderzoek straffen ......................................................................................................... 35
3.1 Pains of imprisonment ............................................................................................................ 37
3.1.1 De klassieke deprivaties en aanvullingen ......................................................................... 37
3.1.2 Actualisatie door Crewe ................................................................................................... 42
3.1.3 Open inrichtingen: Shammas ........................................................................................... 43
3.2 Pains of alternative sanctions and measures .......................................................................... 46
III

3.2.1 Pains of electronic monitoring ......................................................................................... 46
3.2.2 Pains of probation ............................................................................................................ 57
3.3.3 Pains of community service .............................................................................................. 60
3.3 Gains of punishment ................................................................................................................ 62
3.3.1 Gevangenisstraf ................................................................................................................ 63
3.3.2 Elektronisch toezicht ........................................................................................................ 64
3.3.3 Probatie ............................................................................................................................ 65
3.3.4 Werkstraf .......................................................................................................................... 66
4. Conclusie deel twee....................................................................................................................... 67
Deel 3: Casestudie: beleving van het verblijf in de re-entrywoning ..................................................... 70
1. Methodologie en beperkingen ...................................................................................................... 70
1.1 Toestemming en onderzoekspopulatie ................................................................................... 70
1.2 Kwalitatieve interviews met topiclijst ..................................................................................... 71
1.3 Bereiken respondenten ........................................................................................................... 72
1.4 Eerste contactname en verdere afspraken ............................................................................. 73
1.5 Kwalitatieve interviews en transcriptie ................................................................................... 74
1.6 Verwerking en analyse van de gegevens ................................................................................. 75
1.7 Beperkingen............................................................................................................................. 76
2. Respondenten ............................................................................................................................... 77
3. Resultaten...................................................................................................................................... 78
4. Terugkoppeling naar de literatuur ................................................................................................ 98
5. Conclusie deel drie ...................................................................................................................... 102
Conclusie en discussie ......................................................................................................................... 103
Bibliografie .......................................................................................................................................... 106
Bijlagen ..................................................................................................................................................... I
Bijlage 1 ................................................................................................................................................ I
Bijlage 2 ............................................................................................................................................... II
Bijlage 3 .............................................................................................................................................. III
Bijlage 4 .............................................................................................................................................. IV
Bijlage 5 ............................................................................................................................................... V

IV

Inleiding
1. Probleemstelling
Er werd reeds heel wat criminologisch onderzoek verricht naar de manier waarop veroordeelden
een bepaalde straf ervaren. Hierbij aansluitend bestaat eveneens een groot aantal studies die
zich focussen op het leed dat door de straf wordt veroorzaakt en over de specifieke gevolgen en
effecten van verscheidene straffen. De meeste studies onderzoeken voornamelijk verschillende
aspecten die samenhangen met de gevangenisstraf. Het onderzoek dat zich focust op de
ervaringen van personen die verblijven in een detentiecontext, kwam er naar aanleiding van een
debat dat zich binnen de gevangenisliteratuur stelde: wat zijn de effecten van detentie op
veroordeelden en hoe passen zij zich aan aan deze specifieke context? Een dominant model dat
een antwoord trachtte te formuleren op dit debat, was het deprivatiemodel. Binnen dit model
wordt de gevangenisomgeving gezien als een bron van stressoren, die een negatieve invloed
heeft op verschillende levensdomeinen van de veroordeelde. Deze stressoren die zich binnen
de gevangenis bevinden, worden door Sykes (1958) benoemd als de zogenaamde pains of
imprisonment. Hij onderscheidt er vijf: verlies van vrijheid, autonomie, goederen en diensten,
heteroseksuele contacten en veiligheid.
Echter, niet enkel de gevangeniservaring werd bestudeerd: in zowel het binnen- als buitenland
werden ook reeds de belevingsaspecten van alternatieve straffen en maatregelen onderzocht.
Dit onderzoek komt echter slechts sinds enkele decennia op gang en staat nog in
kinderschoenen. Zo werd onder andere ook gekeken naar de beleving van elektronisch toezicht
(hierna: ET) (o.a. Payne, 1998, 2000, 2004; Vanhaelemeesch, 2015), de probatie (Durnescu,
2011), en de werkstraf (Vlaemynck et al., 2012). Alsook werden de negatieve ervaringen van
gedetineerden in een meer open gevangenis beschreven (de pains of freedom).
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Er werd dus reeds heel wat onderzoek gedaan naar de beleving van verschillende straffen, zowel
in het buitenland als in België. Recent werd echter een nieuw project in het leven geroepen, dat
kan gezien worden als een nieuwe component binnen de strafuitvoering. In 2013 groeide het
idee voor een nieuw project, met name het re-entryproject, en in 2015 ging de stuurgroep
officieel van start. Dit project werd ontwikkeld, om gedetineerden zonder netwerk of
opvangmogelijkheden (die dus niet voldoen aan de voorwaarden voor ET), de kans te bieden
hun straf toch verder uit te zitten onder elektronisch toezicht. In de praktijk komt het er op neer
dat het Penitentiair Landbouwcentrum (hierna: PLC) te Ruiselede een ambtswoning te Wingene
ter beschikking stelt, waar vier personen tijdelijk kunnen verblijven onder ET. De bedoeling
van het project is vooral tegemoet te komen aan het huisvestingsprobleem dat zich bij bepaalde
gedetineerden stelt. In de woning kan verder gewerkt worden aan een succesvolle re-integratie.
De reclassering wordt verder uitgewerkt en er wordt gewerkt aan re-integratie op verschillende
levensgebieden, met name wonen, werken, administratie en psychosociale begeleiding. Op
deze manier werkt het project ook preventief tegen armoede en sociale uitsluiting (PLC
Ruiselede, 2017b). Het verblijf in de re-entrywoning bestaat dus niet uit een straf op zich of een
nieuwe soort straf, maar de gedetineerden krijgen de kans hun straf voor een deel verder uit te
zitten in deze woning, dit onder de vorm van elektronisch toezicht.
In mei 2016 werd de eerste bewoner verwelkomd. Aangezien het project slechts twee jaar
geleden effectief van start ging, kan ook hier worden vastgesteld dat weinig geweten is over
hoe gedetineerden een verblijf in de woning ervaren. Alsook wordt de vraag gesteld naar wat
de verwachtingen zijn van de gedetineerden die in een dergelijk project stappen en wat hun
ervaringen zijn in vergelijking met de detentie-ervaring.
Deze masterproef bestaat uit drie grote delen. Allereerst wordt uitgebreid ingegaan op het
concept van de re-entrywoning, waarbij ook aandacht is voor andere initiatieven die momenteel
zeer actueel zijn, zoals bijvoorbeeld de detentie- en transitiehuizen. Alsook wordt het verschil
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met de re-entrywoning geduid. In deel twee wordt een theoretisch kader geschetst van het
bestaande belevingsonderzoek dat zich focust op zowel de gevangenisstraf, als op alternatieve
straffen en maatregelen. Hierbij ligt de focus op de pains en gains van de verschillende straffen
en maatregelen. Het derde en laatste deel handelt over de gevoerde gevalstudie bij de (ex-)
bewoners van de re-entrywoning. In dit deel wordt de specifiek gebruikte methode verder en
meer uitgebreid toegelicht, worden de beperkingen binnen het onderzoek besproken, de
resultaten van het onderzoek beschreven en wordt teruggekoppeld naar de gevoerde
literatuurstudie in deel twee. Verder wordt ook getracht enkele aanbevelingen te doen. De
masterproef wordt afgerond met een conclusie en discussie over het gevoerde onderzoek.

2. Onderzoeksdoelstelling
In deze masterproef wordt een gevalstudie uitgevoerd naar het re-entryproject. Het gaat om een
belevingsonderzoek, met als doel de positieve aspecten en pijnpunten/moeilijkheden van het
verblijf bloot te leggen. Het is de bedoeling na te gaan of verschillende negatieve aspecten en
moeilijkheden, die bij andere (eerdere) straffen (hetzij detentie, hetzij alternatieve straffen en
maatregelen) worden ervaren, in de woning nog steeds aanwezig zijn. Daarnaast wordt ook
gekeken welke de positieve en minder positieve elementen zijn van het verblijf in de reentrywoning, in vergelijking met de beleving van andere straffen. Hier wordt bijgevolg gefocust
op de beleving van de huidige en nieuwe vorm van strafuitvoering, in vergelijking met hoe zij
hun toestand ervoor ervaarden.
Het specifieke doel van dit onderzoek is dus de belevings-/ervaringsaspecten van (ex-)bewoners
inzake deze nieuwe component binnen de strafuitvoering in kaart te brengen. Gezien het feit
dat het re-entryproject het eerste is in België, dat op een specifieke wijze (het ter beschikking
stellen van een woning) voorziet in een vlotte overgang naar de vrije samenleving, is het
belangrijk te kijken naar hoe gedetineerden die de kans krijgen hier te verblijven, deze
overgangsmogelijkheid ervaren. Zowel de positieve belevingsaspecten als potentiële
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moeilijkheden spelen hierbij een rol en er wordt nagegaan in welke mate deze ervaringsaspecten
overeen komen met eerdere/andere vormen van strafuitvoering.

3. Belangrijke begrippen
In dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van enkele belangrijke begrippen, waardoor een
correcte definiëring, van wat in dit onderzoek onder bepaalde termen wordt verstaan,
noodzakelijk is (Schlosser, 2008). De belangrijkste begrippen binnen deze masterproef zijn:
belevingsonderzoek, pains en gains, re-entrywoning en elektronisch toezicht.
Belevingsonderzoek. Van Gils en Willekens (2010) definiëren het belevingsonderzoek als ‘een
vorm van (kwalitatief) onderzoek dat zich richt op de verschillende zingevingsprocessen die
mensen hanteren om betekenis te verlenen aan hun omgeving’. In dit onderzoek wordt deze
definitie van Van Gils en Willekens gevolgd.
Pains. De pains (pijnen) worden in dit onderzoek omschreven als: de negatieve aspecten die
samenhangen met verschillende vormen van strafuitvoering. Het gaat hier niet (enkel) om
fysieke pijnen, maar om psychologisch, emotioneel leed en problematieken die het leven in de
gevangenis bemoeilijken.
Gains. In dit onderzoek worden de gains omschreven als de positieve elementen die
samenhangen met de verschillende vormen van strafuitvoering.
Re-entrywoning. In deze masterproef wordt de beleving van een verblijf in de re-entrywoning
bestudeerd. In dit onderzoek wordt de re-entrywoning gedefinieerd als: een ambtswoning ter
beschikking gesteld door het PLC te Ruiselede, waar gedetineerden die nergens terecht kunnen,
ten gevolge van onvoldoende financiële middelen of een beperkt sociaal netwerk, tijdelijk
kunnen verblijven (onder elektronisch toezicht). Zij kunnen hierdoor zelfstandig, maar met
voldoende ondersteuning verder werken aan een succesvolle re-integratie in de samenleving
(PLC Ruiselede, 2017a). Het re-entryhuis is dus een overgangswoning.
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Elektronisch toezicht (ET). Sinds 2016 is het, in België, mogelijk elektronisch toezicht op te
leggen als een autonome straf. Wanneer echter in deze masterproef gesproken wordt over
elektronisch toezicht, in het kader van de re-entrywoning, wordt hiermee het ET als modaliteit
van de strafuitvoering bedoeld. Het gaat hier immers over een overgang van detentie naar de
modaliteit van elektronisch toezicht (als achterdeurstrategie), uitgevoerd binnen de reentrywoning.

4. Centrale onderzoeksvraag
Voor dit onderzoek wordt één centrale onderzoeksvraag gesteld, namelijk: “Hoe
beleven/beleefden (ex-)bewoners het verblijf in de re-entrywoning? “
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden worden enkele deelvragen opgesteld:
1. Hoe beleven (ex-)gedetineerden verschillende andere straffen en alternatieve maatregelen?
2. Welke positieve elementen kunnen worden vastgesteld bij een verblijf in de re-entrywoning
(gains)?
3. Welke negatieve aspecten kunnen worden vastgesteld bij een verblijf in de re-entrywoning
(pains)?
4. Is er een verschil met andere eerder ervaren detentievormen? Duiken nieuwe pains en gains
op tijdens het verblijf in de woning?
De eerste deelvraag wordt beantwoord aan de hand van een literatuurstudie, de volgende drie
deelvragen aan de hand van de kwalitatieve interviews.

5. Methodologie
In deze masterproef wordt een gevalstudie (casestudy) uitgevoerd naar het re-entryproject, een
project dat door de gevangenis in Ruiselede werd opgestart. Deze onderzoeksstrategie wordt
vooral gebruikt wanneer er hoe- en waarom-vragen worden gesteld (Leys et al., 2010). De
nadruk ligt vooral op het analyseren, beschrijven en begrijpen van een complex verschijnsel
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(Leys et al., 2010; Flyvbjerg, 2011). De gevalstudie is interessant, omdat deze toelaat een
bepaalde onderzoekseenheid (in dit geval het re-entryproject) op een diepgaande, gedetailleerde
en integrale wijze te bestuderen, zoals die zich in de sociale werkelijkheid manifesteert (Flick,
2009; Leys et al., 2010; Stake, 2011; Flyvbjerg, 2011; Hardyns & Vander Beken, 2017). Er
worden meerdere dataverzamelingstechnieken aangewend om het geval te beschrijven en te
begrijpen en zo de volledige case in kaart te brengen. (Mortelmans, 2010, Maesschalck, 2010).
Met deze gevalstudie beoogt de onderzoeker de beleving van een verblijf in de re-entrywoning
te onderzoeken. Het project wordt op een gedetailleerde en zo integraal mogelijke manier
beschreven: wat houdt het concept van de re-entrywoning in? Hoe ervaren de bewoners een
verblijf in de woning? Wat zijn de positieve aspecten en moeilijkheden? Hoe verschilt de
beleving van een dergelijke vorm van strafuitvoering van de beleving van andere straffen (in
België, maar ook in het buitenland)? In deze masterproef wordt slechts één case bestudeerd, het
gaat dus om een enkelvoudige gevalstudie. De casestudy bestaat in dit onderzoek uit een
theoretisch luik (de literatuurstudie) en een empirisch luik (interviews).
Het voordeel van een casestudy is dus dat een geval op een zeer gedetailleerde wijze kan worden
bestudeerd, maar een nadeel dat hiermee samenhangt is dat het slechts om één geval gaat en het
dus moeilijker is de bevindingen te generaliseren of toe te passen op analoge gevallen (Flyvbjer,
2011). Het geval wordt immers in zijn specifieke context onderzocht (Hardyns & Vander
Beken, 2017). Echter, in dit onderzoek is voorgenoemd nadeel niet echt aanwezig, noch
problematisch, daar er nog geen andere re-entrywoningen bestaan in België, op het moment
van schrijven.
De gevalstudie laat eveneens toe een bepaalde case in zijn natuurlijke omgeving te bestuderen
(Hardyns & Vander Beken, 2017). In dit onderzoek betekent dit dat de respondenten die
momenteel in de woning verblijven, bij voorkeur werden bevraagd in de re-entrywoning. Deze
personen staan nog onder elektronisch toezicht en zijn dus op bepaalde momenten, vanwege
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hun tijdsschema, zeker aanwezig de woning. De respondenten die de woning reeds verlaten
hebben, kunnen in hun eigen woning of op een andere (openbare plaats) worden bevraagd. De
keuze voor de plaats van het interview wordt in dit onderzoek echter aan de respondenten zelf
overgelaten. Het is immers belangrijk dat men tegemoet komt aan de wensen van de potentiële
deelnemers. De onderzoeker dient zich aan te passen, zodat de bevraagde persoon zich op zijn
gemak voelt tijdens het interview (Seale, 2004). Een nadeel van het interview in de eigen
woning behelst echter het feit dat er enige schending van de anonimiteit plaatsvindt, gezien de
onderzoeker het adres van de respondent kent en weet hoe men leeft (Fontana & Frey, 2005).
Er wordt daarnaast telkens geprobeerd de respondent alleen te spreken, de aanwezigheid van
een medebewoners/huisgenoten kan een storende factor zijn (cf. infra deel 3, punt 1.7) (Beyens
& Tournel, 2010).
Binnen deze casestudy worden, zoals eerder vermeld, kwalitatieve interviews afgenomen en
een literatuurstudie gevoerd. In wat volgt wordt de methodologie betreffende de literatuurstudie
en de kwalitatieve interviews verder toegelicht. Voor een uitgebreide methodologische
beschrijving inzake de gevoerde interviews, wordt verwezen naar deel 3, punt 1.

5.1 Literatuurstudie
In het eerste deel van de masterproef wordt het re-entryproject uitvoerig toegelicht en wordt het
verschil met de zogenaamde detentiehuizen (Claus, 2013), transitiehuizen en Exodushuizen
verduidelijkt.

Aansluitend

bij

het

concept

van

de

re-entrywoning

werden

ook

huisvestingsproblemen besproken, die een rol spelen bij elektronisch toezicht. De onderzoeker
raadpleegde hierbij literatuur die zich focust op thuisloosheid bij gedetineerden en die gaat
kijken naar de werking van de transitiehuizen. Deze laatste werden, zoals reeds aangehaald,
geraadpleegd om de vergelijking te kunnen maken met de re-entrywoning. Als laatste
raadpleegde de onderzoeker enkele interne documenten en folders en het draaiboek van de reentrywoning.
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Verder wordt in het tweede deel een literatuurstudie uitgevoerd, waarbij gekeken wordt naar
hoe gedetineerden verschillende opgelegde straffen ervaren. Hierbij wordt zowel gekeken naar
internationale literatuur, als naar belevingsonderzoek in België. De focus ligt hier op de
positieve punten (gains) en de pijnpunten (pains) van de verschillende straffen. Hiervoor wordt
gezocht naar de bestaande belevingsonderzoeken met betrekking tot verschillende straffen.
De gebruikte literatuur in deze masterproef werd gevonden via de bibliotheek van de Faculteit
Recht en Criminologie. Daarnaast werd ook op onder andere de databanken “Unicat”, “Web of
Science” en “Google Scholar” gezocht naar relevante literatuur. Volgende zoektermen werden
(samen) gebruikt: “beleving” en “experience”, “alternatieve straffen en maatregelen” en
“community sanctions and measures”, “prisoner re-entry”, “pains of imprisonment”, “pains of
probation” … . Als laatste werd ook gezocht in de bibliografieën van de gevonden literatuur,
naar bronnen met een gelijkaardige onderwerpen. De informatie over de re-entrywoning haalde
de onderzoeker uit interne documenten, folders, jaarverslagen van het PLC te Ruiselede en uit
het draaiboek van de re-entrywoning. Deze werden ter beschikking gesteld door medewerkers
van het PLC.

5.2 Kwalitatieve interviews
In deze masterproef wordt gekozen voor kwalitatief onderzoek. Door het voeren van kwalitatief
onderzoek (in plaats van kwantitatief onderzoek) worden mensen weer in hun sociale context
geplaatst en is er oog voor de processen die zich afspelen in het alledaagse leven (Gerson &
Horrowitz, 2003; Kleemans et al., 2008; Flick, 2009; Liebling et al., 2011). De gegevens
worden verzameld in de natuurlijke omgeving van de respondent en de onderzoeker heeft direct
contact met het onderzoekssubject (Gerson & Horrowitz, 2003; De Boer en Evers, 2007; Flick,
2009).
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Binnen het kwalitatief onderzoek wordt de voorkeur gegeven aan diepte-interviews, in
tegenstelling tot kwantitatief onderzoek, waar men vaak gebruik maakt van gestructureerde
vragenlijsten (Mason, 2003a; Mason, 2003b; Kleemans et al., 2008; Beyens & Tournel, 2010).
Bij kwalitatieve interviews staat de betekenisgeving van de respondent voorop, er wordt
gefocust op de belevings- en ervaringsaspecten van de betrokkenen (Mason, 2003a; Crawley &
Sparks, 2006; Beyens & Tournel, 2010; Gerson & Horrowitz, 2011; Hesse-Biber & Leavy,
2011). De nadruk ligt op het verstehen: het handelen vanuit het perspectief van de actor
begrijpen (Staring & van Swaaningen, 2009; Cambré & Waege, 2010; Hesse-Biber & Leavy,
2011). De onderzoeker luistert naar het verhaal van de respondent en probeert op die manier
het perspectief van de geïnterviewde, het perspectief van binnenuit (emic-perspectief) in kaart
te brengen (Mason, 2003a; Denzin & Lincon, 2003; Gerson & Horrowitz, 2011). Enkel zo kan
de onderzoeker een antwoord formuleren op de vraag hoe personen bepaalde situaties beleven
en hoe zij de wereld rondom hen gaan definiëren (Kleemans et al., 2008; Flick, 2009). Ook in
dit kwalitatief onderzoek wordt de nadruk gelegd op de belevingsaspecten van de betrokken
personen tijdens een verblijf in de re-entrywoning. Het grootste voordeel aan het feit dat
verschillende personen worden geïnterviewd en bevraagd, is dat zij een grote verscheidenheid
en diversiteit aan informatie kunnen verschaffen aan de onderzoeker. Daarnaast komt deze
informatie heel snel tot stand (Hardyns en Vander Beken, 2017). De resultaten geven een
duidelijke weergave van hoe de werkelijkheid in het veld wordt aangetroffen en deze resultaten
kunnen vaak geïllustreerd worden met citaten uit de interviews. Het gaat in kwalitatief
onderzoek dus niet puur om tabellen en cijfers, maar om de betekenissen en perspectieven van
de onderzoekssubjecten (De Boer & Evers, 2007).
In deze masterproef wordt een doelgerichte steekproef gehouden. De selectie van de
onderzoekseenheden wordt gestuurd door de vraag- en doelstelling van het onderzoek en door
datgene wat men over de onderzoekseenheid te weten wil komen (Mortelmans, 2010).
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Daarnaast wordt in dit onderzoek op een inductieve manier tewerk gegaan. Dergelijk onderzoek
kenmerkt zich door het feit dat men niet gestuurd wordt door a-priorihypotheses of
verwachtingen. Vaak wordt beargumenteerd dat kwalitatief onderzoek niet hoeft te starten met
een literatuurstudie, of dat men deze stap zelfs dient te vermijden. Dit idee komt voort uit het
feit dat kwalitatief onderzoek vaak sterk gelinkt wordt aan het ontdekken van nieuwe
fenomenen, het verkennen van gebieden die nieuw zijn voor de wetenschap en de sociale wereld
met een ‘open geest’ intrekken (Flick, 2009; Mortelmans 2010). Dit wordt door Flick (2009)
echter aanzien als een naïeve denkwijze. Een onderzoek kan nooit in het luchtledige
plaatsvinden (Snacken & Tubex, 2002; Flick, 2009). In dit onderzoek wordt wel een
literatuurstudie gevoerd, die zich richt op de centrale begrippen in het onderzoek. Op basis van
de reeds bestaande literatuur, krijgt de onderzoeker inzicht in de huidige stand van zaken met
betrekking tot belevingsonderzoek bij verschillende vormen van strafuitvoering. Verder kan op
deze manier voldoende inzicht worden verworven om de verzamelde gegevens (door middel
van interviews), te begrijpen en te plaatsen (Flick, 2009). Door het voeren van deze
verkennende literatuurstudie, wordt al een zekere basis gelegd voor het onderzoek, maar toch
ligt nog niet alles op voorhand vast (Snacken & Tubex, 2002; Flick, 2009).
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Deel 1. De re-entrywoning in context
De penitentiaire inrichtingen zoals men ze vandaag kent, gaan terug tot in de 19e eeuw. De
voorbije jaren werden echter verschillende pogingen ondernomen om de gevangenissen
maximaal af te stemmen op de noden van de gedetineerden, vertaald in onder andere de
oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken, het opstellen van het strategisch plan voor hulpen dienstverlening en de nadruk op de herstelgedachte. Ondanks deze ontwikkelingen, bleven
de problemen binnen detentie groot: zo kampen sommige Belgische gevangenissen met
overbevolking, recidive, detentieschade, verouderde infrastructuur enzovoort (Snacken, 2010a;
Claus et al., 2013; Claus & Gryson, 2017). Deze problemen kunnen niet opgelost worden door
enkel en alleen het bijbouwen van nieuwe penitentiaire inrichtingen of door de inzet op
alternatieven voor de gevangenisstraf. Daarnaast steekt nog een andere evolutie de kop op: er
wordt steeds meer ingezet op re-integratie en resocialisatie (Claus et al., 2013; Claus & Gryson,
2017) (Claus et al., 2013; Claus & Gryson, 2017).
De laatste jaren ontstaan bepaalde initiatieven, zoals de voorgestelde uitbouw van de
detentiehuizen, die tot doel hebben tegemoet te komen aan bovenvermelde problemen, maar
die ook inzetten op maximale re-integratie. De re-entrywoning in Ruiselede werd niet opgericht
om tegemoet te komen aan een nieuwe detentieorganisatie, maar heeft als doel te zorgen dat de
gedetineerden zich opnieuw maximaal kunnen re-integreren in de samenleving (PLC Ruiselede,
2017a).
Naast de detentiehuizen en re-entrywoning, wordt ook wel eens gesproken over transitiehuizen
en Exodushuizen. Maar waar zit nu eigenlijk het verschil? In wat volgt worden het reentryproject en de voorgenoemde concepten verder toegelicht. Verschillende termen worden
immers vaak door elkaar gebruikt, waardoor een correcte afbakening van de verschillende
initiatieven noodzakelijk is. Verder wordt telkens het verschil aangeduid met de re-entrywoning
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te Ruiselede. Hoewel de Exodushuizen enkel bestaan in Nederland, worden deze ook in
onderstaande analyse meegenomen, dit omdat de naam vaak als voorbeeld of good practice
vermeld wordt, wanneer gesproken wordt over detentiehuizen of transitiehuizen. Daarnaast
sluit dit concept nauw aan bij het re-entryproject.

1. De re-entrywoning
Voor veel gedetineerden zijn huisvestingsproblemen ten gevolge van (langdurige) detentie,
helaas een harde realiteit. Vaak is het zo dat deze personen al woonproblemen hebben voor hun
opsluiting, maar ook tijdens detentie verliezen heel wat gedetineerden hun woning. Het vinden
van een nieuwe woonst vanuit de gevangenis zelf is daarnaast niet evident (cf. infra)
(Demeersman, 2008; Paterson, 2014). Voor een meer gedetailleerde uiteenzetting van
huisvestingsproblemen bij gedetineerden en de problemen hieromtrent bij ET, wordt verwezen
naar deel 2, punt 3: huisvestingsproblemen en ET.

1.1 Doelstelling
Om tegemoet te komen aan dergelijke problematische situatie, werd het re-entryproject in het
leven geroepen. Het doel van het project re-entrywoning is namelijk om gedetineerden die
nergens terecht kunnen na detentie, ten gevolge van een beperkt sociaal (steun)netwerk of van
onvoldoende financiële middelen, een woonplaats aan te bieden voor enkele maanden (PLC,
Ruiselede, 2017a).
Het idee voor een dergelijk project binnen het PLC, ontstond in 2013. Een jaar later volgden
enkele voorbereidende vergaderingen en in 2015 werd een conceptnota ‘ET-huis’ opgemaakt.
De stuurgroep re-entry ging datzelfde jaar van start. In mei 2016 kon men de eerste bewoner in
de re-entrywoning verwelkomen (cf. supra) (PLC Ruiselede, 2017b). Het oorspronkelijke idee
was niet om een re-entrywoning op te starten, maar een therapeutische gemeenschap (TG).
Hoewel het hier gaat om een afzonderlijke woning, moeten ook hier de verschillende
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basispijlers waarop het regime in het PLC steunt, in acht worden genomen (drug- en
medicatievrij leven, nultolerantie ten aanzien van agressie, verplichte tewerkstelling,
stimuleren/herstellen van contacten met familie en leven in gemeenschap) (Maere, 2017).
Een veroordeelde, die deelneemt aan het project, kan voor een periode van maximum zes
maanden in de woning verblijven. Deze termijn is éénmaal verlengbaar met maximum zes
maanden, na overleg met de verschillende partners. In het huis kunnen maximum vier
gedetineerden tegelijkertijd verblijven. De bewoners tekenen een gebruiksovereenkomst (geen
huurovereenkomst) en betalen €275 per maand (PLC Ruiselede, 2017a). Tijdens zijn verblijf in
de re-entrywoning kan de gedetineerde zelfstandig, maar met adequate ondersteuning, verder
werken aan een succesvolle re-integratie. De begeleiding en ondersteuning die men reeds had
in de gevangenis, wordt verder gezet in de woning. Gedetineerden worden bijgestaan en
opgevolgd met betrekking tot verschillende levensdomeinen, met name wonen, werken,
psychosociale begeleiding en administratie (PLC Ruiselede, 2017a).
Het project richt zich enkel op gedetineerden onder ET, maar wanneer een persoon tijdens zijn
verblijf in de woning overgaat van ET in voorwaardelijke invrijheidstelling, kan hiervoor een
uitzondering worden gemaakt. Na onderling overleg met de partners kan besloten worden de
persoon verder in de re-entrywoning te laten verblijven voor de resterende periode (PLC
Ruiselede, 2017a).

1.2 Partners
Om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken, wordt samengewerkt met verschillende
partners: FOD Justitie (DG EPI), Vlaamse Gemeenschap (Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin), Provincie West-Vlaanderen en Universiteit Gent (PLC Ruiselede,
2017b). Deze vier partners maken allen deel uit van de stuurgroep van het project, de eerste
twee zijn actief betrokken bij de dagelijkse werking ervan (PLC Ruiselede, 2017a).
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Binnen de FOD Justitie werken verschillende partners mee: de regionale directie, directie PLC
Ruiselede, psychosociale dienst PLC Ruiselede, Cell Made en de Juridische dienst. Het PLC
beheert de ambtswoning die ter beschikking wordt gesteld als re-entrywoning en neemt deel
aan de stuurgroep en het structureel overleg (cf. infra). De gedetineerden die in aanmerking
komen voor een verblijf in de woning, worden ook geselecteerd door de partners binnen het
PLC. Ten tweede wordt de Vlaamse Gemeenschap aanzien als een belangrijke partner. Enkele
belangrijke sleutelfiguren kunnen worden onderscheiden, zoals de coördinator hulp- en
dienstverlening gedetineerden, de beleidscoördinator hulp- en dienstverlening van het PLC
Ruiselede, CAW Noord West-Vlaanderen en Centraal West-Vlaanderen en de justitiehuizen
van Brugge en Kortrijk. De beleidscoördinator binnen het PLC staat in voor het externe aanbod
intramuraal en gaat op zoek naar manieren om de uitstroom van gedetineerden naar de vrije
samenleving te vergemakkelijken. Deze beleidscoördinator verzorgt het voorzitterschap van de
stuurgroep binnen het project. Daarnaast is ook het CAW een belangrijke partner. CAW Noord
West-Vlaanderen focust zich op de uitwerking van het voortraject binnen het PLC. De
trajectbegeleiders (hierna: TB) van het justitieel welzijnswerk assisteren bij het selecteren en
screenen van gedetineerden die in aanmerking komen voor een verblijf in de woning en
bereiden samen met de gedetineerde de aanvraag voor. CAW Centraal West-Vlaanderen staat
dan weer in voor de ondersteuning en begeleiding van de gedetineerden onder ET tijdens het
verblijf in de re-entrywoning. De trajectbegeleiding hier bouwt verder op het voortraject dat
werd opgestart. In de woning werkt de TB re-entry samen met de gedetineerde verder aan de
re-integratie op de verschillende levensdomeinen en wordt een begeleidingsplan opgesteld.
Beide CAW-partners maken deel uit van de stuurgroep en nemen ook deel aan het structureel
overleg. Tot slot worden de bewoners onder ET opgevolgd door beide Justitiehuizen, die in
eerste instantie een aanspreekpunt vormen voor de veroordeelden betreffende hun justitiële
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voorwaarden. Ook de Justitiehuizen nemen deel aan het overleg en maken deel uit van de
stuurgroep (PLC Ruiselede, 2017a).
Sinds enkele maanden wordt ook een vrijwilliger ingeschakeld ter ondersteuning van de
bewoners. Deze persoon helpt de bewoners met praktische zaken, probeert hen in te schakelen
in sociale activiteiten en gaat samen met de bewoners (die dit willen) sporten. Hij werkt verder
waar de inzet van het CAW stopt (PLC Ruiselede, 2017a).

1.3 Doelgroep
Het project richt zich, zoals hierboven reeds vermeld, op gedetineerden die nergens terecht
kunnen na detentie, ten gevolge van verminderde of afwezige sociale contacten, onvoldoende
financiële middelen of beperkte sociale of intellectuele mogelijkheden. Men focust hierbij op
personen die in aanmerking komen voor ET, maar door een gebrek aan woonmogelijkheid deze
strafuitvoeringsmodaliteit zouden worden ontzegd. Desalniettemin gelden enkele inclusie- en
exclusiecriteria voor potentiële bewoners (PLC Ruiselede, 2017a).
Personen die in aanmerking komen, zijn diegenen die zich in de tijdsvoorwaarden voor ET
bevinden, maar geen woonstreclassering hebben. Daarnaast komen enkel gedetineerden in
aanmerking die in het PLC verblijven: hun dossier is immers al gekend en men weet dat de
persoon bekwaam is in groep te leven (volgens het regime binnen het PLC). Een aanvraag tot
verblijf in de woning is mogelijk vanaf drie maanden voor de aanvraag ET bij de
strafuitvoeringsrechtbank. Er zijn echter ook twee belangrijke exclusiecriteria, waarmee
rekening moet worden gehouden. Zo komen zedendelinquenten niet in aanmerking voor een
dergelijk verblijf, dit omwille van het feit dat de buurvrouw onthaalmoeder is. Ten tweede kijkt
men vanuit het PLC ook naar de groepssamenstelling. Dit betekent dat men rekening gaat
houden met wie momenteel in de woning verblijft en wie men daarbij laat intrekken. Men zal
er op toezien dat bepaalde gedetineerden, die niet met elkaar overweg kunnen, ook niet samen
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in de woning verblijven. Uitzonderingen op deze criteria kunnen worden toegelaten, na overleg
en goedkeuring van de verschillende partners (PLC Ruiselede, 2017a).
Het verblijf in de re-entrywoning kan beëindigd worden om verschillende redenen. De bewoner
kan zelf beslissen de woning eerder te verlaten (bijvoorbeeld omdat hij een woonst gevonden
heeft). Daarnaast kan de overeenkomst ook op vraag van de TB worden stopgezet, wanneer er
tegenindicaties zouden zijn om de begeleiding verder te zetten. Alsook kan de justitieassistent
bij het vaststellen van een inbreuk op de justitiële voorwaarden, de stopzetting van de
overeenkomst voorstellen. Deze beslissingen worden telkens via de justitieassistent
gecommuniceerd aan de strafuitvoeringsrechtbank, die uiteindelijk beslist over het ET. Als
laatste kan het PLC zelf de gebruiksovereenkomst stopzetten, bij de vaststelling van inbreuken
op het huishoudelijk reglement (PLC Ruiselede, 2017a).

1.4 Procedure en verblijf
Een eerste screening van potentiële bewoners gebeurt tijdens een cliëntoverleg, dat op
regelmatige tijdstippen plaatsvindt binnen het PLC. Bij dit overleg zijn zowel de PLC-directie,
als de psychosociale dienst, justitieel welzijnswerk binnen CAW Noord West-Vlaanderen,
centrum geestelijke gezondheidszorg en de VDAB aanwezig. De TB van het justitieel
welzijnswerk toetst de interesse van gedetineerden voor een verblijf in de woning af. Wanneer
een gedetineerde geïnteresseerd blijkt te zijn, wordt een dossierbespreking tussen de
trajectbegeleider binnen de gevangenis en de trajectbegeleider re-entry gepland. Tussen beide
trajectbegeleiders, de PLC-directie, de psychosociale dienst en de kandidaat zelf, wordt daarna
een vijfhoeksoverleg georganiseerd. Tijdens dit overleg wordt een definitieve beslissing
genomen over de aanvraag tot verblijf in de re-entrywoning; deze beslissing wordt genomen bij
consensus tussen de verschillende partners. Het overleg en de definitieve besluitvorming
gebeuren in afwezigheid van de veroordeelde, hij wordt pas achteraf uitgenodigd zich bij de
partners te voegen, na een definitieve beslissing. Daarna wordt een opnameattest opgemaakt,
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dat ondertekend wordt door alle partners aanwezig op het vijfhoeksoverleg, en kan de
gedetineerde in de woning intrekken van zodra er plaats is (tenzij er ondertussen tegenindicaties
zouden zijn). Het opnameattest geldt als bewijs om in de woning te mogen intrekken. De
strafuitvoeringsrechtbank maakt vervolgens een beslissing over de toekenning van ET (PLC
Ruiselede, 2017a).
Tussen de trajectbegeleider re-entrywoning, de justitieassistent en de kandidaat-bewoner wordt
een hulpverleningsovereenkomst opgemaakt en ondertekend. Het huishoudelijk reglement, een
plaatsbeschrijving en de gebruiksovereenkomst worden door de PLC-directie aan de
gedetineerde voorgelegd en ondertekend. De kandidaat dient de verhuis zelfstandig te regelen,
maar kan wel ondersteund worden bij het overbrengen van materiaal. Daarna wordt de nieuwe
bewoner onthaald en krijgt hij een rondleiding door de trajectbegeleider re-entrywoning. Dit
geldt ook voor gedetineerden die in de re-entrywoning op proefverlof gaan, dit zijn
gedetineerden die tijdens het voortraject via penitentiaire verloven in de woning kunnen
verblijven wanneer er een kamer vrij is. Op die manier kan de persoon kennis maken met de
woning en zich een beeld vormen van de werking (PLC Ruiselede, 2017a).
Tijdens het eigenlijke verblijf wordt de persoon begeleid en opgevolgd, door de
trajectbegeleider re-entrywoning en de justitieassistent. De trajectbegeleider zal samen met de
bewoner een begeleidingsplan opstellen en met hen verder werken aan een succesvolle reintegratie in de maatschappij, op verschillende levensdomeinen. De begeleiders en bewoner
komen hiervoor geregeld samen in de woning, of in het CAW Centraal West-Vlaanderen. Ook
tussen de justitieassistent en de bewoner worden regelmatig afspraken gemaakt betreffende de
opvolging

van

de

justitiële

voorwaarden

die

opgelegd

werden

door

de

strafuitvoeringsrechtbank. Verder bestaat ook een structureel driehoeksoverleg tussen de
begeleider, justitieassistent en bewoner, waarbij het verloop van het verblijf, het naleven van
het reglement, het einde van het verblijf en de stopzetting van de begeleiding wordt besproken.
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Dit overleg vindt om de twee maanden plaats en deelname aan het overleg is verplicht, in die
zin dat het opgenomen is in de voorwaarden van de gedetineerde. Buiten het driehoeksoverleg
verloopt de communicatie tussen begeleider en justitiehuis zoveel mogelijk via de cliënt
(omwille van het beroepsgeheim van de trajectbegeleider) (PLC Ruiselede, 2017a).
Als laatste wordt elke maand een bewonersvergadering georganiseerd, ter bevordering van de
sfeer in de woning, de orde en netheid, het groepsleven en de onderlinge betrokkenheid van de
verschillende bewoners. Wanneer er sprake is van onderlinge spanningen kan deze vergadering
ook tijdens elk bezoek van de trajectbegeleider re-entrywoning worden georganiseerd. Tijdens
deze bijeenkomst noteren de bewoners hun vragen en/of opmerkingen en hun agendapunten,
die dan door de begeleider worden besproken. Nieuwe afspraken worden steeds
gecommuniceerd en er wordt een verslag van de bewonersvergadering aan het infobord in de
woning gehangen (PLC Ruiselede, 2017a).

2. Detentiehuizen, transitiehuizen, Exodushuizen: what’s in a name?
2.1 Detentiehuizen: een gedifferentieerde strafuitvoering
In 2013 publiceerde vzw De Huizen, het boek ‘Huizen: naar een duurzame penitentiaire
aanpak’, na jaren studie over hoe detentie op een andere manier georganiseerd zou kunnen
worden (Claus et al., 2013). De vzw stelde voor om voortaan detentie te organiseren in de vorm
van detentiehuizen. Zowel criminologen als psychologen zijn er inmiddels van overtuigd dat
isolement binnen een cellulair systeem niet werkt (De Meyer & Claus, 2016) . In dit boek wordt
het volledige concept uitvoering toegelicht (waarom, wat, hoe, wie, …), worden gedetineerden
aan het woord gelaten en tracht men eventuele weerstanden van buitenaf te weerleggen.
Het hoofddoel van dit detentieconcept is om maximale re-integratie na te streven en
gedetineerden hier ook op een goede manier op voor te bereiden: hiervoor dient volgens vzw
De Huizen de ruimte (de detentiehuizen op zich) en de werking ervan in de samenleving
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geïntegreerd te zijn (Claus & Gryson, 2017). Op die manier wordt de drempel tussen de
samenleving en de gedetineerde kleiner. In wat volgt wordt het concept zoals vooropgesteld
door vzw De Huizen verder toegelicht. Op het moment van schrijven zijn deze detentiehuizen
slechts theoretische concepten die naar voor geschoven worden door vzw De Huizen: tot op
heden zijn in België nog geen dergelijke huizen terug te vinden.
In een detentiehuis zouden 10 tot 30 gedetineerden kunnen verblijven. Deze manier van werken
laat toe om enerzijds beter te differentiëren en anderzijds om de gedetineerde beter te kennen
en te begeleiden. Door gebruik te maken van dit concept, zou ook meer kunnen worden ingezet
op beveiliging, in die gevallen waar het nodig wordt geacht (Claus et al., 2013).
De centrale elementen die binnen dit nieuwe detentieconcept naar voor worden geschoven zijn
kleinschaligheid, differentiatie en nabijheid (Claus et al., 2013). Om tegemoet te komen aan het
element kleinschaligheid, wil men de grote penitentiaire inrichtingen zoals men ze nu kent,
vervangen door honderden kleine detentiehuizen, georganiseerd per streek. Penitentiaire
programma’s worden ontwikkeld per streek en elke gedetineerde krijg een planbegeleider, die
instaat voor de opvolging van het individueel oplossingsplan (bestaande uit het detentie- en
reclasseringsplan). Door in te zetten op deze kleinschaligheid wil men meer en beter leren
inspelen op de individuele noden van de gedetineerden. De tweede bouwsteen waarop het
initiatief van vzw De Huizen steunt, differentiatie, verwijst naar de verschillen die tussen de
detentiehuizen zouden bestaan, op vlak van beveiliging, begeleiding en detentie-invulling.
Wanneer iemand veroordeeld is, wordt onmiddellijk een detentie- en reclasseringsplan
opgemaakt, waarbij meteen een parcours doorheen de verschillende huizen wordt uitgestippeld.
Hiermee wil men inzetten op de ontwikkeling en de verantwoordelijkheid van de gedetineerde.
Nabijheid als laatste kernelement focust zich voornamelijk op de mogelijkheid tot aansluiting
bij de omgeving en de samenleving in het algemeen (community detention). Er wordt gebruik
gemaakt van hulp- en dienstverlening die aanwezig is in de onmiddellijke omgeving van de
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detentiehuizen, om op die manier de individuele plannen uit te voeren ((Claus & Gryson, 2017).
Dit concept van community detention is echter niet nieuw: vijftig jaar geleden ijverde Frederic
Moyer in de VS al voor een lokaal verankerde vorm van detentie (Claus et al, 2013; De Meyer
& Claus, 2016). Deze detentiehuizen dienen dus de bestaande gevangenissen te vervangen,
zodat gedetineerden hun volledige straf in een kleiner huis kunnen uitzitten, dat dichter bij de
omgeving en samenleving staat, dan de hedendaagse penitentiaire instellingen (Claus et al.,
2013).
Een belangrijk probleem dat hierbij eventueel kan optreden, is dat de omgeving zelf niet zo
opgezet is met de komst van dergelijke detentiehuizen (NIMBY-syndroom, oftewel Not In My
Backyard) (Claus et al., 2013). Claus (2013) stelt hierbij echter dat een detentiehuis een
opwaardering van de buurt met zich mee kan brengen. De huizen kunnen bijvoorbeeld voorzien
in infrastructuur, zoals sport of medische verzorging, die niet enkel door de gedetineerden kan
worden benut, maar ook door de omgeving waarin de detentiehuizen worden gebouwd.
Daarnaast stelt hij ook dat inspraak van en samenwerking met de buurt, de lokale overheden en
de sociale voorzieningen, een must is bij de uitvoering van een dergelijk project (Claus et al.,
2013).

2.2 ‘Masterplan III’ en de transitiehuizen
Het ‘Masterplan III’ is een plan van de huidige minister van Justitie Koen Geens. Met de
uitgewerkte langetermijnvisie in dit plan, wil de minister de hedendaagse problemen binnen de
Belgische gevangenissen wegwerken (onder andere overbevolking, infrastructuurproblemen,
de soms onmenselijke leefomstandigheden enzovoort). De totaalvisie in dit ‘Masterplan III’
steunt op vier belangrijke pijlers: (1) de bouw van nieuwe gevangenissen (bijvoorbeeld te
Leopoldsburg) en de uitbreiding van bestaande gevangenissen (bijvoorbeeld de gevangenis in
Ieper), (2) de renovatie van bestaande gevangenissen, (3) een gedifferentieerd detentiebeleid,
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met de oprichting van transitiehuizen en (4) Masterplan Internering: aangepaste infrastructuur
voor geïnterneerden (Geens et al., 2016).
In zijn Masterplan III zet minister van Justitie Koen Geens dus een eerste voorzichtige stap
richting een kleinschaligere en gedifferentieerde detentie. De transitiehuizen worden gezien als
een eerste fase in de realisatie van het nieuwe detentieconcept, zoals voorgelegd door vzw De
Huizen. De vzw stelde in 2017 enkele aanbevelingen op voor de uitbouw van kwalitatieve en
succesvolle transitiehuizen, om op die manier de initiatiefnemers te ondersteunen in de eerste
realisaties van de transitiehuizen (Claus & Gryson, 2017).
De transitiehuizen die de minister vooropstelt, zijn open detentiehuizen, waar gedetineerden de
laatste fase van hun detentie kunnen doorbrengen (Claus & Gryson, 2017). Er zouden
verschillende transitiehuizen komen met in totaal 100 plaatsen: het gaat om kleinschalige
projecten waarbij bepaalde gedetineerden (die geselecteerd worden op basis van specifieke
criteria) tegen het einde van hun straf, de mogelijkheid krijgen het allerlaatste deel van de straf
in een dergelijk huis door te brengen. Hierbij zullen zij intensief worden bijgestaan en begeleid
om erna opnieuw en beter te kunnen functioneren in de samenleving (Geens, 2015; Geens et
al., 2016). Het is de bedoeling de veroordeelde voor te bereiden op het leven in de vrije
samenleving, waarbij de focus ligt op zelfstandig wonen, werken en functioneren. Geens streeft
enerzijds naar een integraal begeleidingstraject en anderzijds naar een grotere vrijheid van
komen en gaan voor de gedetineerde. Het project kan gezien worden als een alternatief voor
het huidige systeem van beperkte detentie (Geens, 2015)
Samenvattend kan gesteld worden dat het als het ware detentiehuizen zijn, die de gedetineerde
willen voorbereiden op hun reclassering en hun re-integratie, weliswaar enkel in de laatste fase
van de gevangenisstraf. Geleidelijk aan zal men proberen deze personen opnieuw te integreren
in de samenleving op vlak van werk, persoonlijke en maatschappelijke oriëntatie, wonen en
sociaal netwerk (Claus & Gryson, 2017). De tussenhuizen zijn in dit opzicht hetzelfde als de
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Nederlandse Exodushuizen (zie hieronder): beiden staan in voor een meer intensieve
begeleiding in een kleiner ‘huis’ voor gedetineerden in de laatste fase van hun detentie.

2.3 Nederlandse Exodushuizen
In 1986 werd in Nederland het eerste Exodushuis opgericht, in samenwerking met verschillende
vrijwilligers (van Wingerden et al., 2010). Tegen 2010 groeide het aantal tot elf huizen, met op
dat moment drie huizen in opbouw. Momenteel opereert Exodus vanuit vijf regio’s in
Nederland, waar (ex-)gedetineerden worden opgevangen en ondersteund bij hun terugkeer naar
de samenleving. De verschillende huizen vormen samen de Vereniging Samenwerkingsverband
Exodus Nederland (Exodus, 2018). De persoonlijke en kleinschalige aanpak van Exodus is
essentieel voor hun werkwijze als nazorgorganisatie. Deze Exodushuizen maken gebruik van
dezelfde methodiek, maar verschillen toch onderling op bepaalde vlakken: zo varieert de
grootte (9-16 personen), het type behuizing (rijhuizen, maar ook voormalige scholen, kloosters
...), het aantal contacten met de buurtbewoners en de personeelsbezetting (Moerings et al., 2006;
van Wingerden et al., 2010, Exodus, 2018)
Het hoofddoel van Exodus is om kansen te bieden aan (ex-)gedetineerden die willen stoppen
met criminaliteit en die aan een nieuwe toekomst willen werken. Motivatie is hier dus een
centraal gegeven (Moerings et al., 2006). Dit tracht de organisatie te bereiken door een integraal
begeleidingsprogramma aan te bieden, dat zich richt op vier pijlers: wonen, werken, relatie en
zingeving (van Wingerden et al., 2010; Moerings et al., 2006). Het is een (nazorg)organisatie
die zich richt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerden. De gemiddelde
programmaduur in een Exodushuis is korter dan één jaar (Moerings et al., 2006).
Zowel ex-gedetineerden, die hun straf volledig hebben uitgezeten, als gedetineerden die binnen
een justitieel kader moeten deelnemen aan het Exodusprogramma, kunnen zich aanmelden voor
een verblijf in een Exodushuis. Een justitiële plaatsing in een dergelijk huis betekent meestal
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dat men in de laatste fase zit van detentie, waarbij men deelneemt aan (bijvoorbeeld) een
Penitentiair Programma (PP). Gedetineerden die reeds verblijven in een Exodushuis kunnen na
het volledig uitzitten van hun vrijheidsstraf kiezen om op vrijwillige basis hun verblijf verder
te zetten, zodat men verder kan begeleid en opgevangen worden. Toch komen niet alle (ex-)
gedetineerden voor een verblijf in aanmerking: enkel personen ouder dan 18 jaar die in het bezit
zijn van identiteitspapieren of een verblijfsvergunning kunnen er verblijven (Moerings et al.,
2006). Alsook is de familie van de (ex-)gedetineerde hier welkom (van Wingerden et al., 2010).
Exodus biedt in dit kader verschillende diensten aan: begeleid wonen, ambulante begeleiding,
dagbesteding, groepsactiviteiten binnen detentie, steun tijdens of na detentie door vrijwilligers,
financiële hulpverlening enzovoort. Gericht op familieleden en kinderen, bieden zij ook
workshops ‘Vrij Verantwoord Vaderschap’ of ‘Ouders, Kinderen Detentieprogramma’s’ aan
(Exodus, 2018). Voor gedetineerden worden dus programma’s tijdens detentie, of opvang
tijdens hun voorwaardelijke periode voorzien (deelname aan een Exodusprogramma), maar ook
voor ex-gedetineerden heeft men een belangrijk aanbod, dat zich richt op specifieke nazorg
(Exodus, 2018).
Een evaluatieonderzoek van Moerings et al. (2006) toont aan dat het project op lange termijn
op verschillende vlakken succesvol is: zo is er een geslaagde uitstroom van (ex-)gedetineerden
en zouden bewoners die het Exodusprogramma succesvol hebben afgerond significant minder
recidiveren dan diegenen die negatief uitstroomden of het programma niet afrondden (Moerings
et al., 2006).

2.4 Verschil met de re-entrywoning
Uit bovenstaande omschrijvingen, kan dus worden geconcludeerd dat de verscheidene
initiatieven allemaal wezenlijk van elkaar verschillen. De verschillen (en eventuele
gelijkenissen) met de re-entrywoning worden hieronder kort verduidelijkt.
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De detentiehuizen dienen de huidige penitentiaire inrichtingen te vervangen. Deze huizen
hebben tot doel de gevangenen op een kleinschalige, nabije en gedifferentieerde manier hun
straf te laten uitzitten (Claus et al., 2013). De re-entrywoning vervangt de bestaande
gevangenissen niet, maar dient enkel als overgangswoning, voor gedetineerden die vrij kunnen
komen onder ET, maar nog geen verblijfplaats hebben om hun ET uit te zitten.
Het tweede concept, de transitiehuizen, sluit heel dicht aan bij het concept van de reentrywoning. In beide huizen worden de gedetineerden intensief begeleid bij hun re-integratie
in de samenleving. Daarnaast kan men hier enkel verblijven op het einde van de straf. Een
belangrijk verschil dat echter dient te worden opgemerkt hierbij, is dat de transitiehuizen wel
degelijk gedetineerden gaan opvangen. Zij bevinden zich in de laatste fase van hun detentie,
maar genieten nog geen strafuitvoeringsmodaliteit, wat in de re-entrywoning wel het geval is
(hier: ET). De transitiehuizen kunnen dus eigenlijk vergeleken worden met een soort ‘minigevangenis’, wat logisch is, gezien het in lijn ligt met het concept van de detentiehuizen (Geens
et al., 2016).
Het verschil met de Exodushuizen zit hem in het feit dat deze voornamelijk nazorg bieden aan
ex-gedetineerden (straf volledig uitgezeten, niet meer onder voorwaarden of strafmodaliteit).
Daarnaast bieden zij programma’s aan, aan gedetineerden die zich in de laatste fase van hun
detentieperiode bevinden. Ex-gedetineerden kunnen er dus verblijven en voor een bepaalde
periode wonen, gedetineerden verblijven er enkele maanden om deel te nemen een
Exodusprogramma (al dan niet tijdens hun voorwaardelijke periode) (Exodus, 2018). Hier stelt
zich een gelijkenis met de re-entrywoning, in die zin dat ze beiden focussen op gedetineerden
die zich in het laatste stadium van hun (gevangenis)straf bevinden. Het verschil dat men hier
wel ziet is dat men vanuit detentie naar Exodus gaat om een specifiek programma te volgen,
terwijl dit in de re-entrywoning niet het geval is. De re-entrywoning is een post-penitentiair
initiatief (onder ET). Het staat volledig los van de gevangenis en richt zich op gedetineerden
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die in aanmerking komen voor ET, maar geen plek hebben waar zij hun straf onder ET verder
zouden kunnen uitzitten.
Er zijn dus tussen de verschillende concepten enkele gelijkenissen terug te vinden, zoals
bijvoorbeeld het uiteindelijke doel de gedetineerden opnieuw te re-integreren in de
maatschappij. Toch verschillen de concepten wezenlijk van elkaar, in die zin dat ze hetzij
inzetten op een verschillend moment binnen de strafuitvoering, hetzij op een andere manier.

3. Huisvestingsproblemen en ET
Thuisloosheid na detentie is voor heel wat gedetineerden na vrijlating harde realiteit. Een groot
deel van de gedetineerden verliest tijdens detentie de eigen woning (vaak alleenstaanden) en
daarnaast blijkt het zoeken van een nieuwe stabiele huisvesting tijdens detentie geen
gemakkelijke zaak (Demeersman, 2008; Paterson, 2014).
Het probleem van thuisloosheid kan gezien worden als zowel een toestand als proces. Een
persoon verkeert in een toestand van thuisloosheid, wanneer hij of zij geen permanent(e) woonst
en werk heeft en/of over onvoldoende bestaansmiddelen verkeert. Er is ook sprake van
persoonlijke, relationele en maatschappelijke kwetsbaarheid, waarbij geen bindingen van
betekenis meer bestaan tussen deze drie domeinen (Demeersman, 2008; Van Menxel et al.,
2004). Tevens is thuisloosheid ook een (wordings)proces, waarbij drie belangrijke processen
aanwezig zijn: het individu heeft een verminderde draagkracht, de omgeving laat het individu
los en hij of zij ervaart (extreme) sociale uitsluiting (Van Menxel et al., 2004). Het procesmatige
slaat ook op het feit dat thuisloosheid omkeerbaar is: het gaat niet enkel om het ‘hebben van
een dak boven het hoofd’, maar het behelst een breder proces, waarbij opnieuw aansluiting
wordt gevonden met zichzelf, met de directe omgeving en met de bredere maatschappij en
waarbij opnieuw positieve bindingen (kunnen) ontstaan (Demeersman, 2008).
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Demeersman (2008, 2009) beschrijft verschillende risicofactoren die kunnen bijdragen tot
thuisloosheid na detentie. Hier worden slechts enkele factoren besproken. Als eerste kan het al
dan niet samenwonen met een partner (of met anderen) voor detentie een belangrijke rol spelen.
Het feit dat men geen partner heeft kan er voor zorgen dat de woning verloren gaat. De (vaak)
plotse aanhouding maakt ook dat bepaalde noodzakelijke voorbereidingen niet kunnen worden
getroffen. Verder hebben sommige gedetineerden ook al huisvestings- en andere problemen
voor detentie. Een andere belangrijke risicofactor is het wegvallen van sociale/familiale
contacten en een ondersteunend netwerk tijdens de detentieperiode. Het onderhouden van
contacten binnen detentie is moeilijk en de mogelijkheid is beperkt, waardoor het in stand
houden van bepaalde relaties geen evidentie is. Tijdens detentie lopen bij gedetineerden vaak
de relaties en vriendschappen stuk. Als laatste wordt ook gevangenisarbeid als belangrijke
factor aangehaald, meer bepaald gaat het om het feit dat werk in de gevangenis weinig betaald
wordt. Niet elke gedetineerde heeft de mogelijkheid in de gevangenis te werken (de vraag is
immers vaak groter dan het aanbod), waardoor geen financiële ‘reserve’ kan worden
opgebouwd. Daarnaast verdient men in de verschillende penitentiaire inrichtingen te weinig om
enerzijds schulden af te betalen en anderzijds een degelijk bedrag te sparen binnen detentie. De
opeenstapeling van verscheidene factoren, zowel tijdens, voorafgaand en volgend op detentie,
maken dus dat thuisloosheid voor bepaalde gedetineerden een wezenlijk probleem vormt
(Demeersman, 2008; Demeersman, 2009; Paterson, 2014).
Laat nu net deze thuisloosheid na detentie een belangrijk probleem zijn bij het kunnen
verkrijgen van de mogelijkheid tot elektronisch toezicht. Vooraleer een gedetineerde zijn straf
verder kan uitzitten onder elektronisch toezicht, dient dit door de gevangenisdirecteur
(gevangenisstraf tot en met drie jaar) of door de strafuitvoeringsrechtbank (voor straffen boven
drie jaar) te worden toegekend. Het probleem dat zich hier stelt, is dat elektronisch toezicht
enkel zal kunnen worden toegestaan als de gedetineerde beschikt over een plaats waar hij of zij
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de straf verder onder elektronisch toezicht kan doorbrengen (Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, 2018). Echter, gedetineerden die over onvoldoende financiële
middelen, copingstrategieën en sociaal kapitaal beschikken, kunnen vaak nergens terecht in de
vrije

samenleving.

Bij

gebrek

aan

woonst,

wordt

hen

dus

de

kans

op

de

strafuitvoeringsmodaliteit elektronisch toezicht ontzegd, waardoor het detentieparcours wordt
verlengd en het reclasseringstraject wordt uitgesteld (PLC Ruiselede, 2017a). Dit is net hetgeen
waaraan de re-entrywoning in Ruiselede tracht tegemoet te komen. Door de gedetineerden de
kans te geven in de woning te verblijven, zijn zij in staat om, onder begeleiding, een woonst te
zoeken, werk te vinden en geld te sparen vooraleer zij terug op eigen benen komen te staan.

4. Conclusie deel één
De laatste jaren ziet men steeds meer nieuwe initiatieven ontstaan die verschillende (specifieke)
doelstellingen voor ogen hebben. Zo focussen bepaalde projecten op een kleinschalige en
nieuwe vorm van detentie, re-integratie en differentiatie (detentiehuizen en transitiehuizen).
Anderen

benadrukken

de

nood

aan

nazorg

of

specifieke

ondersteuning

via

gevangenisprogramma’s (Exodus). Als laatste zorgt de re-entry ervoor dat mensen zonder
opvangmogelijkheden een tijdelijke verblijfplaats hebben om het einde van hun straf onder
elektronisch toezicht uit te zitten. Dit laatste blijkt immers noodzakelijk te zijn, gezien
thuisloosheid na detentie voor bepaalde gedetineerden een wezenlijk probleem vormt.
Verschillende gedetineerden hebben na detentie niet de mogelijkheid terug te keren naar hun
vroegere woonst of in te trekken bij familieleden of een partner, gezien de woonst vaak verloren
gaat, de sociale relaties verwateren en men te weinig verdient om zelf een nieuwe woonst te
kunnen betalen (Demeersman, 2008, 2009).
De verschillende eerder beschreven initiatieven zijn op bepaalde punten duidelijk met elkaar
verweven, en hoewel ze toch allen andere intenties hebben, wordt toch één gemeenschappelijk
doel onderscheiden: re-integratie. Dergelijke nieuwe projecten mogen dan misschien een
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verschillende werkwijze of specifieke doelstellingen hebben, het eindresultaat dat beoogt
wordt, is bij elk project hetzelfde. Door in te zetten op kleinschaligheid, geleidelijkheid of
nazorg, of door te focussen op hulp tijdens detentie of opvangmogelijkheden, worden daders
geholpen zichzelf opnieuw een plaats te geven binnen de bredere samenleving. Veroordeelden
zijn niet meer volledig afgesloten van de maatschappij en ze krijgen door versterkte begeleiding
en ondersteuning de kans hun leven weer op de rails te krijgen. Deze twee concepten,
begeleiding en ondersteuning, staan bij alle initiatieven centraal, om de terugkeer van de
delinquent naar de samenleving zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het is nu immers afwachten
in welke mate deze initiatieven werkelijk worden geïmplementeerd, en in hoeverre men de
vooropgestelde doelen werkelijk zal kunnen verwezenlijken. Echter, de verschillende
voorstellen die op tafel liggen, kunnen alvast hoop bieden voor de toekomst, wat betreft de reintegratie van veroordeelden.
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Deel 2. Theoretisch kader
In dit deel van het werkstuk wordt gekeken naar het bestaande binnenlandse- en buitenlandse
belevingsonderzoek

betreffende

de

gevangenisstraf

en

verschillende

alternatieve/gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen. In deze masterproef wordt dus
enkel ingegaan op de straffen en maatregelen beschreven in het strafwetboek. Administratieve
sancties of maatregelen, zoals wij die in België kennen (bijvoorbeeld de GAS-boetes) en
sancties opgelegd door het openbaar ministerie (bijvoorbeeld minnelijke schikking) komen in
deze masterproef niet aan bod.
Bij wijze van inleiding wordt in het eerste deel van dit hoofdstuk de idee van Goffman
behandeld, waarbij hij de gevangenis beschrijft als een ‘totale institutie’. Verder wordt gekeken
naar verschillende strategieën die gedetineerden hanteren, om zich aan te passen aan de
detentiecontext, zoals beschreven door Sykes (1958) en Irwin & Cressey (1962). Daarna wordt
het bestaande belevingsonderzoek met betrekking tot verschillende straffen en maatregelen
verder toegelicht, waarbij de nadruk wordt gelegd op de pains die gedetineerden ervaren: de
pains of imprisonment, pains of electronic monitoring, pains of probation en pains of
community service komen in deze masterproef aan bod. Verder wordt ook toegelicht welke
elementen van de straf als positief ervaren worden door daders.

1. De gevangenis als totale institutie
Volgens Goffman (1961) kan een gevangenis gezien worden als een totale institutie. Hij
definieert het begrip ‘totale institutie’ als “a place of residence and work where a large number
of like-situated individuals, cut off from the wider society for an appreciable period of time,
together lead an enclosed, formally administered round of life” (Goffman, 1961: p. 11).
Kenmerkend voor een totale institutie is het fundamenteel onderscheid dat gemaakt wordt
tussen een grote groep mensen die er verblijft, de gedetineerden, en een kleine groep personeel
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dat superviseert (de penitentiaire beambten). De gedetineerden hebben slechts een beperkt
contact met de buitenwereld, terwijl het personeel enkel werkt in de institutie, maar nog steeds
geïntegreerd is in de maatschappij (Goffman, 1961). Zij voelen zich volgens de auteur
superieur, terwijl veroordeelden zich vaak schuldig, zwak of minderwaardig voelen. De auteur
stelt daarnaast nog enkele andere kenmerken van de gevangenis als totaalinstituut voorop: er is
sprake van hiërarchie, routine en regels zijn belangrijk en er vindt een verlies van sociale rollen,
een persoonlijk gezicht, privacy en autonomie plaats (mortificatie, cf. infra). De gevangenis als
totale institutie verschilt wezenlijk van de andere soorten (zorginstellingen, ziekenhuizen ...)
die Goffman beschrijft: het primaire doel is hier niet het zorgen voor het welzijn van de
bewoners, maar wel het beschermen van de maatschappij tegen de individuen die op dat
moment in de institutie opgesloten zitten (Goffman, 1961, 1975).
Elk individu dat in een totale institutie verblijft, maakt een verandering van het zelfbeeld door.
Doorheen het leven neemt het individu verscheidene sociale rollen op (rol als partner, ouder
...), waarvan men ontdaan wordt wanneer hij of zijn in een dergelijke institutie terecht komt.
Deze rollen kunnen immers niet meer vervuld worden in de gevangenis. Personen die binnen
komen in de gevangenis worden letterlijk beroofd van de rollen die ze opnamen in de vrije
samenleving: persoonlijke bezittingen worden afgenomen, alsook de bezittingen waarmee men
zich kan onderscheiden van andere veroordeelden. Het individu wordt hierbij herleid naar ‘de
delinquent’. Goffman (1961, 1975) omschrijft deze ervaring als een proces van mortificatie,
daar de veroordeelde zijn privacy, autonomie en controle over het eigen en gezinsleven verliest
(Goffman, 1975). Dit proces zorgt ervoor dat er een scheiding ontstaat tussen het individu en
de maatschappij; de contacten met de buitenwereld worden afgesneden. Deze scheiding duurt
24/24 en 7/7 waardoor het voor de gedetineerde zeer moeilijk wordt de sociale rollen opnieuw
op te nemen, eens men de inrichting mag verlaten (Goffman, 1961, 1975). Verder stelt Goffman
in zijn boek dat het typerend is voor veroordeelden dat zij naar een instelling, met name de
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penitentiaire inrichting, komen en zich presenteren met een bepaalde cultuur, die afgeleid is
van hun ‘thuiscultuur’. In de totale instituties heerst een andere cultuur, de gevangenis creëert
en behoudt zo een spanning tussen de thuiswereld en de wereld binnen de institutie. Daarnaast
is het centrale gegeven in totale instituties tegengesteld aan de manier van leven in de
maatschappij. In de moderne maatschappij leiden verschillende individuen hun eigen leven,
waarbij ze zelf beslissen waar ze werken, slapen en ontspannen. Deze activiteiten gebeuren op
diverse plaatsen, onder een verschillend gezag en met verschillende mensen (Goffman, 1961,
1975). Goffman (1961) stelt vast dat de totale institutie hier afbreuk doet aan alle drie de
voorgenoemde levensdomeinen: individuen in een totale institutie (hier: de gevangenis) slapen,
werken en ontspannen samen en dit alles onder eenzelfde autoriteit. De dagelijkse activiteiten
van de gedetineerden vinden plaats in één grote groep en volgens door hogerhand opgemaakte
schema’s, waarbij iedereen op dezelfde manier behandeld wordt. De activiteiten worden
ondergebracht in een rationeel plan, dat kan aanzien worden als een soort huishoudelijk
reglement binnen de institutie, bedoeld om de officiële doelstellingen van de institutie te halen
(Goffman, 1961, 1975).
De vraag rijst immers in welke mate de huidige moderne gevangenissen nog kunnen worden
beschouwd als totale instituties, wat voor heel wat discussie zorgt in de recente penologische
literatuur. Bepaalde auteurs benadrukken dat het totalitaire karakter van de gevangenis minder
uitgesproken is, door onder andere het invoeren van de rechten voor gedetineerden, meer
activiteiten enzovoort. Anderen geven dan weer aan dat de essentie van de penitentiaire
inrichtingen niet gewijzigd is, en dat het doel nog steeds is de samenleving te beschermen tegen
diegenen die in de gevangenis verblijven. Gedetineerden blijven volgens hen afhankelijk van
de inrichting, die hun leven nog steeds tracht te controleren (Snacken, 2010a).

31

2. Aanpassing aan de detentiecontext
Onderzoek naar de manier waarop gedetineerden zich aanpassen aan de detentiecontext, richtte
zich in eerste instantie op de sociale organisatie binnen gevangenissen (Beyens et al., 2014).
Onder andere Goffman (1961) en Sykes (1958) leverden een belangrijke bedrage aan dit
onderzoek. Onderzoek dat de ervaringen van de detentiebeleving van gedetineerden bevraagde,
werd aanvankelijk minder frequent gevoerd. Rijksen (1958) was een pionier voor dit soort
onderzoek, met zijn onderzoek naar de ‘Meningen van gedetineerden’. Hierbij onderzocht hij
de ervaringen van gedetineerden met betrekking tot de strafrechtspleging in Nederland, door
hen hun ervaringen op papier te laten zetten. Vijftig jaar later werd een gelijkaardig onderzoek
uitgevoerd door Moerings et al. (2008). Beide onderzoeken toonden aan dat veroordeelden
ontevreden waren over bepaalde facetten in de gevangenis, zoals bijvoorbeeld over
resocialisatie en de eentonige arbeid. Later kwam in de jaren ’70 een beweging op gang die via
surveys inzicht trachtte te krijgen in de detentiebeleving van gedetineerden, waarbij de focus
lag op het in kaart brengen van diverse aspecten, eigen aan het leven in detentie, zoals
bijvoorbeeld autonomie, veiligheid, respect, relaties met personeel enzoverder (Beyens et al.,
2014). Gedetineerden die meewerkten aan deze onderzoeken waren over het algemeen relatief
positief over de meeste onderwerpen. Over hun resocialisatie, de mogelijkheden om contact te
houden met kinderen en het dagprogramma waren ze het minst tevreden. Vanaf 2004 ziet men
in Europa een heropleving van de belevingsliteratuur en sindsdien werd gewerkt met een
instrument dat de kwaliteit van het leven in de gevangenissen meet: Measuring the Quality of
Prison Life (MQPL) (Liebling, 2004; Liebling et al., 2011).
Over het algemeen worden door onderzoekers twee compatibele modellen gebruikt om de
aanpassing aan en de beleving van het gevangenisleven te beschrijven, met name het deprivatieen importmodel. Beide modellen zijn gebaseerd op de bevindingen van Clemmer (1940) in de
jaren ’30, die aan de hand van gevalstudies, autobiografieën, statistische tabellen en essays
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enkele factoren die in het dagelijkse leven voorkomen - zoals bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding,
werk, groepsvorming – probeerde te onderzoeken binnen de gevangenis (Liebling, 2004). In
eerste instantie werden beide modellen naast elkaar onderzocht, maar toch blijkt een integratie
van beide modellen een relevante bijdrage (Lippens et al., 2009). Recent onderzoek van
Mertens & Vander Laenen (2015) toont aan dat de rol van deprivatie- en importfactoren bij de
aanpassing aan en de ervaring van het gevangenisleven nog steeds niet mag worden onderschat.

2.1 Deprivatie…
De bevindingen van Sykes (1958) en Goffman (1961) liggen aan de basis van het
deprivatiemodel. Het deprivatiemodel hangt sterk samen met de idee van Goffman: de
gevangenis als een totale institutie (cf. supra) (Lippens et al, 2009).
De algemene idee binnen het deprivatiemodel is dat institutionele kenmerken, dit wil zeggen
kenmerken van de gevangenis, zelf kunnen helpen verklaren hoe een gedetineerde zich zal
aanpassen, of hoe dat hij zich er zal gedragen. De klemtoon ligt hier dus op de karakteristieken
die uniek zijn aan de detentiecontext. Het deprivatiemodel impliceert dat kenmerken van de
gevangenisomgeving bepalen hoe zwaar detentie wordt ervaren (Raaijmakers, 2014). Wanneer
personen in de gevangenis terechtkomen, ervaren zij verschillende pijnen of deprivaties.
Gedetineerden verliezen hun vrijheid, goederen en diensten, zijn beperkt in hun autonomie
enzovoort. Deze pijnen werden door Sykes nader omschreven als de pains of imprisonment (cf.
infra). Volgens dit model liggen verschillende elementen aan de basis van de variatie in
detentiebeleving: het totalitaire karakter van detentie, de machtsrelaties binnen de
gevangenismuren, de depriverende gevangenissetting en deze pains of imprisonment (Goffman,
1961, Sykes, 1958; Lippens et al., 2009). Deze variaties van detentiebeleving zouden leiden tot
een mortification of self, de gedetineerde verliest zijn eigen identiteit en wordt herleid tot ‘de
gevangene’. Daarnaast wordt men binnen deze instituties van zijn (sociale) rollen en persoonlijk
gezicht ontdaan (cf. supra) (Goffman, 1961, 1975; Lippens et al., 2009).
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Een vorm van kritiek op het deprivatiemodel blijft echter niet lang uit. Dit model beschouwt
gedetineerden eerder als een homogene groep, waarbij onderlinge verschillen tussen hen niet
in rekening worden gebracht. Dit betekent dat er geen individuele verschillen zouden zijn tussen
gedetineerden, betreffende aanpassingsprocessen binnen een detentiecontext. Er wordt vanuit
gegaan dat dergelijke deprivatiefactoren bij elke gedetineerde hetzelfde zijn (Lippens et al.,
2009; Vander Laenen & Mertens, 2015).

2.2 ... of import?
Naast het deprivatiemodel, werd ook een tweede model ontwikkeld. Dit model trachtte een
antwoord te formuleren op bovenstaande kritieken, die gegeven werden op het deprivatiemodel.
Irwin & Cressey (1962) beweren dat het aanpassingsgedrag van gedetineerden niet enkel kan
worden beschreven door de detentiecultuur te bestuderen. Het importmodel stelt dat
gedetineerden voor detentie reeds een zekere ‘bagage’ hebben, die zij meenemen binnen de
gevangenismuren (Irwin & Cressey, 1962). Gedetineerden hebben vaak al bepaalde
eigenschappen, ervaringen en problemen voor zij in de gevangenis komen en deze factoren
zouden ook een invloed hebben op hoe personen zich aanpassen binnen een detentiecontext
(Raaijmakers,

2014).

Voorbeelden
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geïmporteerde

kenmerken

zijn

persoonlijkheidskenmerken, normen en waarden, criminele voorgeschiedenis enzovoort. Deze
geïmporteerde stressoren verwijzen voornamelijk naar de ruimere omgeving, of naar zaken die
verband houden met het verleden of de toekomst van de gedetineerden (Vandenbosch, 2002).
In dit model worden dus voornamelijk de individuele kenmerken van het individu benadrukt,
die reeds aanwezig waren voor detentie. (Irwin & Cressey, 1962; Lippens et al., 2009).

2.3 Huidige visie
Hoewel beide modellen al meer dan een halve eeuw oud zijn, zijn dit nog steeds de dominante
theorieën wanneer er onderzoek gedaan wordt naar detentiebeleving (Beyens et al. 2014).
Wanneer het gaat om onderzoek naar gevangeniscultuur en detentiebeleving, bieden beide
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modellen een belangrijk theoretisch raamwerk (Lippens et al., 2009). Uit empirisch onderzoek
blijkt dat zowel het deprivatie- als het importmodel een deel van de realiteit beschrijven en dat
beide modellen complementair zijn (Snacken & Tubex, 2002). Idealiter is een combinatie van
beide modellen dus de juiste keuze voor verder onderzoek. Uit verschillende onderzoeken bij
zowel mannelijke en vrouwelijke gedetineerden, kan geconcludeerd worden dat zowel
deprivatiefactoren als geïmporteerde elementen een belangrijke rol spelen (Thomas, 1977;
Vandenbosch, 2002; Dhami et al., 2007; Molleman et al., 2012; Mertens & Vander Laenen,
2015). Een integratie van beide modellen kan dus best verklaren hoe iemand zich zal aanpassen
aan de gevangeniscontext, hoe die persoon zich zal gedragen en hoe zwaar detentie wordt
ervaren. Vaak wordt het deprivatiemodel als basis gebruikt en wordt het tweede model gebruikt
om rekening te kunnen houden met enkele nuances (Raaijmakers, 2014).

3. Belevingsonderzoek straffen
In dit hoofdstuk van de masterproef wordt het bestaande belevingsonderzoek binnen de
gevangenis en de alternatieve straffen en maatregelen onder de loep genomen. De
gevangenisstraf, het elektronisch toezicht, de probatievoorwaarden en werkstraf worden
beschreven, rekening houdende met zowel de negatieve, als de positieve elementen.
Een belangrijke nuance die in acht moet worden genomen wanneer wordt gekeken naar
belevingsonderzoek, is dat er soms bepaalde verschillen zijn tussen detentie-ervaringen over
verschillende landen heen (Lippens et al., 2009). Alsook bij belevingsonderzoek inzake
alternatieve straffen ziet men deze verschillen opduiken (Durnescu, 2011). Daarnaast ziet men
af en toe (weliswaar minieme) verschillen binnen eenzelfde land, tussen de verscheidene
penitentiaire instellingen onderling (Devresse et al., 2011; Molleman et al., 2012). Een aantal
problemen zijn immers vooral afhankelijk van het specifieke regime binnen een inrichting.
Toch kan geconcludeerd worden dat een aantal andere zaken eveneens beïnvloed worden door
socio-demografische kenmerken, zoals bijvoorbeeld gender en etniciteit (Lippens et al., 2009).
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Uit een Belgisch onderzoek van Snacken et al. (2000) in verschillende gevangenissen, blijkt
echter wel dat, ondanks de variaties in leefomstandigheden en regimes, in elke gevangenis de
klassiek beschreven pijnen (cf. infra) aanwezig zijn.
Daarnaast wordt in de academische wereld heel vaak gefocust op de beleving van de
gevangenisstraf van bepaalde subgroepen (Vanhaelemeesch, 2015). Allereerst dient rekening
te worden gehouden met het feit dat bestaand belevingsonderzoek vooral focust op mannen. De
laatste jaren ziet men (inter)nationaal echter meer aandacht voor de specifieke detentiebeleving
bij vrouwen (Douglas et al., 2008, 2009) en kan worden vastgesteld dat er wel degelijk
verschillen zijn tussen beiden (Lippens, 2009). Ook Belgisch onderzoek van Mertens & Vander
Laenen (2015) tonen de verschillen in detentiebeleving tussen mannen en vrouwen aan. Verder
gaan bepaalde studies zich gaan focussen op bijvoorbeeld oudere gedetineerden (Crawley &
Sparks, 2006; Humblet & Decorte, 2013) langgestraften (Richards, 1978; Cohen & Taylor,
1981; Flanagan, 1980; Liem et al., 2016), jeugdige delinquenten (Ashkar & Kenny, 2008; Cox,
2011,
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buitenlanders/gedetineerden zonder verblijfsrecht (Easton & Piper, 2012; Kox et al., 2014) of
gedetineerden met kinderen (Ugelvik, 2014). Deze studies tonen aan dat de detentiebeleving
van dergelijke subgroepen kan verschillen, waardoor specifieke pains of imprisonment kunnen
ontstaan (Vanhaelemeesch, 2015). Gezien de grote verschillen tussen verschillende landen,
penitentiaire inrichtingen en subgroepen, kan dus niet worden gesproken van ‘de beleving’ van
de gedetineerde (Devresse et al., 2011; Vanhaelemeesch, 2015).
Vanhaelemeesch (2015) wijst tot slot op het feit dat onderzoek naar de subjectieve
detentiebeleving en naar wat zich afspeelt binnen de gevangenis eerder beperkt is in verhouding
tot de grote hoeveelheid gevangenisliteratuur. Grootschalige kwalitatieve onderzoeken die
focussen op de detentiebeleving van gedetineerden worden weinig uitgevoerd, en wanneer
gekeken wordt naar de bestaande studies ziet men dat deze vaak focussen op specifieke situaties
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(bijvoorbeeld druggebruik) of specifieke subgroepen binnen de gevangenispopulatie (cf. supra),
eerder dan op het algemene dagelijkse leven in de gevangenis (Snacken & Tubex, 2002).

3.1 Pains of imprisonment
3.1.1 De klassieke deprivaties en aanvullingen
Zoals reeds in de inleiding vermeld, werd al heel wat criminologisch onderzoek verricht, dat
zich focust op het leed dat door de straf wordt veroorzaakt en over de specifieke gevolgen en
effecten van straffen. Zo beschreef Sykes (1958) in zijn onderzoek bij mannelijke gedetineerden
binnen de New Jersey Maximum Security State Prison, als eerste de pains of imprisonment,
waarin hij vijf elementen benadrukt die wegvallen tijdens detentie. Deze visie kadert binnen
het deprivatiemodel. Het gaat over een verlies aan vrijheid, deprivatie van goederen en diensten,
het verlies van heteroseksuele contacten, autonomie en veiligheid (Sykes, 1958; Shammas,
2017). Volgens Sykes (1958) zouden deze pains even schadelijk zijn als fysieke mishandeling:
“Such attacks... are less easily seen than a sadistic beating, a pair of shackles on the floor, or
the caged man on a treadmill, but the destruction of the psyche is no less fearful than bodily
affliction” (1958, p. 64). Daarnaast stelt Sykes dat deze pains of imprisonment een grote last
vormen voor de gedetineerden. De gedetineerden binnen zijn onderzoek geven aan dat het leven
in de maximum security gevangenis frustrerend en ‘berovend’ is, waarbij men deprivatie van
verschillende zaken aangeeft (Sykes, 1958). De aanwezigheid van deze klassieke pains, wordt
tevens door tal van studies bevestigd (o.a. Crawley & Sparks, 2006; Liebling & Maruna, 2006;
Snacken, 2010a, 2010b; Shammas, 2014).
Een eerste pain of imprisonment die Sykes onderscheidt op basis van zijn onderzoek is het
verlies van vrijheid. Sykes beschrijft dit als de meest logische pain die gedetineerden ervaren.
De gedetineerde kan zich binnen de gevangenis niet zelfstandig verplaatsen en hij dient in zijn
cel te blijven tenzij men toestemming krijgt deze te verlaten (Moerings et al., 2008). Sykes
(1958) stelt dat er een verlies aan vrijheid is door de fysieke grenzen van het gevangenisgebouw
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zelf (het feit dat men in de gevangenis wordt geplaatst) (Beijersbergen et al., 2012), maar ook
binnen de gevangenis (ook binnen de inrichting is de vrijheid beperkt) (Sykes, 1958). Deze
vrijheidsbeperking op zich zou immers als minder ernstig worden ervaren, dan het feit dat men
hierdoor wordt weggerukt van familie en vrienden (Humblet & Decorte, 2013). Gedetineerden
zien na verloop van tijd hun relaties met mensen buiten de gevangenis aanzienlijk verzwakken
(Van de Weygaert & Vander Laenen, 2011). Alsook merkt de gedetineerde een morele
afwijzing door de vrije samenleving en verliest hij zijn burgerschap, wat deze pain het zwaarst
maakt voor de veroordeelde. Al deze factoren die samenhangen met het verlies aan vrijheid,
zorgen ervoor dat de gedetineerde geïsoleerd geraakt (Sykes, 1958; Goffman, 1961).
Als tweede wordt de deprivatie van goederen en diensten door Sykes besproken. Hierbij
wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen materiële deprivatie en het verlies van toegang
tot hulp- en dienstverlening. Sykes bespreekt enkel de deprivatie van de materiële zaken. Wat
deze materiële deprivatie betreft, wordt soms wel eens gezegd dat bepaalde gedetineerden, strikt
materieel gezien, beter af zijn in de gevangenis dan in de vrije samenleving, Echter, de
gedetineerden zelf geven nooit aan dat de materiële omstandigheden binnen de
gevangenismuren gelijk zijn aan of beter zijn dan die in de samenleving. De gevangenis voldoet
dan wel aan de materiële basisbehoeften van gedetineerden (in die zin dat men voedsel krijgt,
niet in de kou verblijft, droog zit, medische verzorging krijgt en de mogelijkheid heeft te
sporten), toch wil een persoon niet enkel het noodzakelijke. De veroordeelde wil net iets meer:
sigaretten, individuele en adequate kledij, eigen meubelen, privacy en ruimte enzoverder
(Crawley & Sparks, 2006). Sykes (1958) stelt dat de ‘rechtmatigheid’ van deze gevoelens van
deprivatie in vraag kunnen gesteld worden en dat de objectieve realiteit van de deprivatie met
enig scepticisme kan worden bekeken.
Ten derde komt het verlies van heteroseksuele relaties voor. In de maximum sexurity
gevangenis, waar de auteur zijn onderzoek voerde, hebben de gedetineerden niet de kans
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ongestoord bezoek te ontvangen. Daarnaast wordt in deze gevangenis enkel glasbezoek
toegelaten en kan tijdens het bezoek dus enkel gecommuniceerd worden via de telefoon. Sykes
stelt dat deze deprivatie aan heteroseksuele contacten kan gezien worden als een onvrijwillig
celibaat, als een soort figuurlijke castratie (Sykes, 1958). Deze deprivatie hangt nauw samen
met het verlies van vrijheid, in het bijzonder het verlies van intieme relaties, gezien intimiteit
als belangrijk wordt gezien binnen een goede relatie (Van de Weygaert & Vander Laenen, 2011;
Vanhaelemeesch, 2015). Detentie beperkt echter het fysiek contact en dus ook de intimiteit. De
gedetineerden van de New Jersey State Prison geven aan dat dit gebrek aan heteroseksuele
contacten een frustrerende ervaring is en dat deze frustratie zwaar doorweegt. Er verblijven
echter ook homoseksuele mannen in de gevangenis, op wie deze pain of imprisonment volgens
Sykes niet van toepassing is. Tot slot vermeldt de auteur dat er niet alleen sprake is van frustratie
in de seksuele sfeer (fysiek), maar ook op psychologisch vlak: de psychologische problemen
die gecreëerd werden door een gebrek aan heteroseksuele relaties kunnen zelfs ernstiger zijn.
Dergelijke seksuele frustratie kan sommige gedetineerden aanzetten tot (onvrijwillige)
homoseksuele betrekkingen. Mannen en vrouwen worden in verschillende gevangenissen
ondergebracht (of in aparte afdelingen), waardoor het mogelijk is dat bepaalde gedetineerden
twijfels krijgen over hun geaardheid. Deze verwarring over de seksuele geaardheid kan volgens
Sykes een belangrijke invloed hebben op het zelfbeeld van de gedetineerde (Sykes, 1958).
Een vierde pain of imprisonment die Sykes vond in zijn onderzoek is de deprivatie van
autonomie (Sykes, 1958; Devresse et al., 2011, Van de Weygaert & Vander Laenen, 2011). De
veroordeelde lijdt onder dit verlies, in die zin dat hij onderworpen wordt aan een hele reeks
regels en bevelen die bedoeld zijn het gedrag van de persoon heel strikt te controleren. De auteur
geeft aan dat de meeste gedetineerden een intense vijandigheid voelen ten aanzien van hun
verregaande afhankelijkheid van bewaarders. Daarnaast zijn ze ook niet te spreken over de
beperkte mogelijkheid tot het maken van bepaalde (eigen) keuzes. Hierbij aansluitend hebben
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gedetineerden het ook moeilijk met het feit dat ze bepaalde modaliteiten geweigerd worden,
maar in het ongewisse blijven over de specifieke reden van dergelijke weigering. Samenvattend
kan dus worden gesteld dat het bij deze deprivatie van autonomie vooral gaat om de beperkte
keuzevrijheid, het specifieke gevangenisregime met een bepaalde routine, regels en strikte
controle en een gebrek aan informatie, wat leidt tot afhankelijkheid van de veroordeelde. Het
punt dat Sykes (1958) wil maken, is echter dat deze ervaren frustraties opnieuw een belangrijke
bedreiging vormen voor het zelfbeeld (Sykes, 1958). De gedetineerde heeft immers de indruk
gereduceerd te worden tot een zwakke, hulpeloze en afhankelijke persoon, zoals een kind in
een autoritaire volwassen wereld (Sykes, 1958; Vanhaelemeesch, 2015).
De vijfde en laatste pain die wordt besproken is het verlies van veiligheid. De individuele
gedetineerde komt terecht in een context, waarin hij voor langere tijd in contact komt met
andere mannen, die vaak een lange geschiedenis van gewelddadig of agressief gedrag hebben.
Sykes geeft aan dat dit een situatie is die zelfs bij de grootste recidivist angstgevoelens opwekt.
Eén van zijn respondenten stelde zelf dat “the worst thing about prison is you have to live with
other prisoners” (1958, p. 77). Het gaat er niet zozeer om dat elke gedetineerde constant schrik
heeft te worden aangevallen of geslagen, maar Sykes stelt dat de constante aanwezigheid of het
voortdurende gezelschap van medegedetineerden, met name dieven, verkrachters en
moordenaars, voor de veroordeelde niet meteen geruststellend is. Een belangrijk aspect hierbij
is dat de veroordeelde beseft dat hij vroeg of laat ‘getest’ zal worden door andere gedetineerden
(Crawley & Sparks, 2006). Hij weet dat, indien hij faalt, hij het mikpunt zal worden van
medegedetineerden en constant gevaar loopt omdat zij hem als een gemakkelijk slachtoffer
zullen beschouwen (Sykes, 1958). Het verlies van veiligheid zorgt dus met andere woorden
voor acute angst, niet enkel omwille van het feit dat gewelddadige gedragingen gesteld worden
tijdens detentie, maar ook omdat dergelijk gedrag ervoor zorgt dat de veroordeelde zijn
bekwaamheid om ermee om te kunnen gaan constant in vraag stelt (Liebling, 2004). Deze
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stelling wordt geïllustreerd door volgend citaat van één van Sykes’ respondenten (1958, p. 78):
“It takes a pretty good man to be able to stand on an equal plane with a guy that’s in for rape,
with a guy that’s in for murder, with a man who’s well respected in the institution because he’s
a real tough cookie…”.
Kort na het empirisch onderzoek van Sykes, inzake de pains of imprisonment, werden in een
Amerikaans onderzoek door Ward & Kassebaum (1965) de detentiebeleving en de door Sykes
beschreven pains vergeleken bij mannelijke en vrouwelijke gedetineerden. De auteurs
constateerden dat de vijf pijnen van detentie zowel bij mannen als bij vrouwen aanwezig zijn.
Bij beide genders wordt de scheiding met de maatschappij, de familie en vrienden als even
pijnlijk ervaren. Uit het onderzoek blijkt ook dat vrouwengevangenissen minder gevaarlijk zijn
voor agressie of aanvallen, zowel mentaal als fysiek, door medegedetineerden of penitentiaire
beambten, en dat de gevangenisomgeving als minder hard ervaren wordt in vergelijking met de
mannengevangenissen. Het verlies van de rol als moeder en als vrouw ervaren de vrouwelijke
veroordeelden als zwaarte vorm van deprivatie, terwijl materiële deprivaties bij deze groep
minder belangrijk blijkt (Ward & Kassebaum, 1965).
In hun onderzoek dat in 2000-2001 in acht Belgische gevangenissen werd gevoerd, stellen
Snacken et al. vast dat de bevraagde gedetineerden nog steeds refereren naar de dagelijkse
confrontatie met de pains of imprisonment die Sykes beschreef. Dit ondanks de variaties in
leefomstandigheden en regimes binnen de verscheidene penitentiaire inrichtingen (Snacken,
2006; Snacken, 2010a). Een analyse van Liebling & Maruna in 2006 toont eveneens aan dat de
pijnen van Sykes na vijftig jaar nog steeds actueel zijn. Toch beklemtonen deze auteurs dat met
de eerder beschreven deprivaties de detentie-ervaring niet volledig kan worden beschreven.
Volgens deze auteurs dient de volgende generatie onderzoeken de focus te verleggen naar
andere belangrijke thema’s, zoals de geestelijke en lichamelijke gezondheid (met inbegrip van
verslavingsproblematieken) van gedetineerden. Daarnaast vraagt men meer aandacht voor de
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impact van detentie, het proces van desistance (het afzien van criminaliteit), het welzijn van de
familie van gedetineerden en het tegengaan van de ontwikkeling van posttraumatische
stressstoornissen binnen de gevangenis.
3.1.2 Actualisatie door Crewe
De voorgenoemde pains of imprisonment die door Sykes werden beschreven (1958), werden in
2011 verder uitgewerkt en geactualiseerd door Crewe. Hierbij benadrukt hij echter wel (net
zoals voorgaande auteurs) dat deze pains van Sykes vandaag de dag nog steeds van toepassing
zijn. Crewe (2011) focust zich bij deze herziening op het Britse gevangeniswezen en
beargumenteert dat nieuwe moderne vormen van strafuitvoering nieuwe spanningen en
frustraties met zich meebrengen, die verschillen van de andere (eerdere) pains in hun oorzaken,
natuur en effecten. Hij maakt gebruik van enkele nieuwe termen om de moeilijkheden binnen
de hedendaagse detentiecontext te schetsen: diepzinnigheid (depth), zwaarwichtigheid (weight)
en beklemming (tightness) (Crewe, 2015).
Sinds het werk van Sykes verscheen, is het maatschappelijke en penitentiaire leven sterk
gewijzigd (Vanhaelemeesch, 2015), waardoor Crewe (2011) ervoor opteerde de originele
typologie van pains of imprisonment te verruimen. In zijn aanvulling staat het concept ‘macht’
centraal: hij spreekt over de huidige (softe) macht van het gevangenisbestuur (pain van
onzekerheid en onvoorspelbaarheid), van de psychologen (wiens verslag het detentieverloop
bepaald) en van de gedetineerde (zelfbestuur) (Crewe, 2011; Vanhaelemeesch, 2015). Met het
eerste wordt verwezen naar de onzekerheid naar het heden en de toekomst toe, de
onvoorspelbaarheid van beslissingen in verband met vervroegde invrijheidsstelling (of andere
modaliteiten) en een gebrek aan eerlijke rechtsbedeling (Crewe, 2011, Van de Weygaert &
Vander Laenen, 2011). Ook de eisen waaraan men moet voldoen om voorwaardelijk vrij te
komen worden als zeer negatief ervaren. (Claes, 2012). De weg naar de vrijheid is vaak onzeker
en het verdere verloop van hun straf is daarnaast moeilijk te voorspellen. Een tweede
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aanvullende frustratie behelst de psychologische onderzoeken, die niet enkel een impact hebben
op de huidige situatie van gedetineerden, maar ook op hun toekomst. Deze pain brengt een
deprivatie van controle over de eigen identiteit met zich mee, waardoor veroordeelden
zichzelf niet meer kunnen zijn. Tevens zijn gedetineerden ook waakzaam over datgene wat ze
doen en wat ze tegen psychologen vertellen, met het oog op het krijgen van een goed rapport.
Ze zijn er immers van overtuigd dat het kleinste incident in hun dossier verschijnt, waardoor ze
het idee hebben dat alles wat ze zeggen of doen tegen hen kan worden gebruikt (Crewe, 2011).
Een laatste pijn die door Crewe wordt aangehaald, heeft te maken met zelfbestuur. Bij de eerder
door Sykes (1958) beschreven deprivatie van autonomie, legt men eerder de nadruk op het
materiële (muren, omheiningen …), de controle door het personeel en het strikte regime.
Hoewel penitentiaire inrichtingen tot op vandaag nog steeds fysiek beperkend en regelgericht
zijn, krijgen veroordeelden toch enige autonomie. Gedetineerden krijgen immers de
verantwoordelijkheid over bepaalde beslissingen en dienen hier zelf de controle over te houden.
Echter, wanneer zij zich onverantwoordelijk gedragen, zullen zij hiervan de consequenties
moeten dragen; ze zijn per slot van rekening zelf aansprakelijk voor hun gedrag, wat dan weer
de keerzijde is van de groeiende zelfstandigheid die ze in de gevangenis krijgen (Crewe, 2011;
Vanhaelemeesch, 2015).
3.1.3 Open inrichtingen: Shammas
Shammas (2012, 2014) voerde onderzoek binnen het zogenaamde Prison Island in Noorwegen,
een grote, minimum security (open) gevangenis. Uit dit onderzoek bleek dat de bijzondere
situatie in een open inrichting de vrijheidsberoving zeker en vast verlicht, maar dat de
detentieschade niet verdwijnt. De traditionele pains of imprisonment, zoals beschreven door
Sykes (en verfijnd door Crewe) (cf. supra) zijn in open gevangenissen dan misschien wel
minder voelbaar dan in gesloten inrichtingen, toch stelt Shammas dat er in dergelijke minimum
security gevangenissen een nieuw soort pains gepaard gaan met de vrijheidsstraf: de pains of
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freedom. Hierbij stelt hij dat er niet enkel sprake is van negatieve elementen die samenhangen
met een gevangenisstraf in een zeer beveiligde gevangenis, maar dat er ook in penitentiaire
instellingen met (half)open regimes verscheidene pains de kop op steken. Shammas (2014)
kwam tot deze resultaten op basis van kwalitatief etnografisch onderzoek en semigestructureerde interviews met 15 veroordeelden die zich in de open inrichting in Noorwegen
bevonden. De auteur (2012) geeft aan dat de vrijheid die gedetineerden ervaren in een dergelijke
open inrichting, frustrerend en pijnlijk kan zijn: de veroordeelde balanceert echter tussen
vrijheid en hechtenis. Hij stelt dat vrijheid af en toe ervaren wordt als “ambiguous, bittersweet
or tainted” (2014: p. 104). In zijn onderzoek maakt Shammas (2014) een onderscheid tussen
gevangenis-interne pains of freedom en externe pains, die het directe resultaat zijn van de
vrijheid die de gedetineerden geboden wordt (Shammas, 2012). Hij onderscheidt in totaal vijf
specifieke, en aan elkaar gerelateerde, pains of freedom, met name (1) verwarring, (2) angst en
grenzeloosheid,

(3)

ambiguïteit,

(4)

relatieve

deprivatie

en

(5)

individuele

verantwoordelijkheid, die hieronder kort worden toegelicht.
Een eerste pain die door Shammas (2014) wordt aangehaald is verwarring. Gedetineerden
ervaren conflicterende situaties en gevoelens, gezien zij balanceren tussen de normen, rollen en
verwachtingen in de gevangenis en die in de vrije samenleving. Het leven van de gedetineerden
bestaat uit het schommelen tussen twee contrasterende werelden, wat voor hen cognitieve
verwarring met zich meebrengt. Het ene moment is men vrij, het andere wordt men opnieuw
geconfronteerd met het regime binnen de gevangenismuren. Daarnaast geven gedetineerden
aan dat de open institutie er enerzijds niet uit ziet of aanvoelt als een gevangenis, maar dat
institutionele regels anderzijds wel gevangenis-achtige effecten produceren. Het tweede painelement dat wordt aangehaald is angst en grenzeloosheid. Met de overgang tussen een gesloten
en open penitentiaire inrichting gaan angstgevoelens en een gevoel van grenzeloosheid gepaard.
Vrijheid wordt door de veroordeelden gezien als een terrein vol angst: wat positieve
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gebeurtenissen zouden moeten zijn (zoals het naar buiten mogen, zelfstandig gaan winkelen)
worden gevreesde momenten en situaties. Plots wordt men geconfronteerd met allerlei keuzes
en verplichtingen, die men in de gevangenis niet heeft. Wanneer men in contact komt met de
vrije samenleving wordt dit niet ervaren als een plezante ervaring, integendeel, het zorgt voor
gevoelens van angst en ongerustheid. Ten derde wordt ambiguïteit of dubbelzinnigheid
ervaren door de veroordeelden. De klassieke scheiding tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ lijkt eerder
afwezig, in vergelijking met een gesloten inrichting. Het leven in Prison Island wordt door deze
gedetineerden als harder ervaren dan in een gesloten gevangenis. Het regelmatige contact met
de buitenwereld laat hen ‘proeven’ van de vrijheid en geeft zin naar meer. Enerzijds veroorzaakt
deze vrijheid plezier, maar anderzijds ook leed. Gedetineerden worden steeds geconfronteerd
met de buitenwereld en hun verantwoordelijkheden, terwijl men in een gesloten gevangenis
afgesloten leeft en enkel aan zichzelf moet denken. Daarnaast vraagt de verkregen vrijheid in
een open inrichting ook enige discipline: men wordt voortdurend herinnerd aan de
consequenties van vluchten en men moet zichzelf steeds onder controle kunnen houden. Een
volgende pain is relatieve deprivatie. Gedetineerden ervaren bepaalde aspecten van het leven
in een open inrichting als pijnlijk, omdat ze hun ervaringen vergelijken met hun onmiddellijke
omgeving, en niet met hun verleden in een gesloten (hoger beveiligde) gevangenis. Een paradox
die hier te zien is, is dat gevangenen in Prison Island het gevoel hebben dat ze slechter af zijn,
naarmate ze meer toegang krijgen tot goederen en diensten. Deze privileges zorgen er namelijk
voor dat ze iets te verliezen hebben. De vijfde en laatste pain of freedom die wordt
onderscheiden is individuele verantwoordelijkheid. Responsabilisering is een zeer belangrijk
gegeven binnen Prison Island. Het is geen optie om enkel en alleen de straf uit te zitten, men
wordt gestimuleerd om actief te streven naar zelfverbetering/zelfontwikkeling. Gedetineerden
dienen hun dagen in te vullen met dagelijkse verantwoordelijkheden en het volgen van bepaalde
programma’s. De verantwoordelijkheid die van hen verwacht wordt, kan frustraties creëren,
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daar zij door de detentiecontext beperkt zijn in hun individueel handelen (Shammas, 2012;
Shammas, 2014; Shammas, 2017).

3.2 Pains of alternative sanctions and measures
In tegenstelling tot de belevingsstudies beschikbaar voor de vrijheidsstraf, komt het onderzoek
naar de pains van alternatieve en gemeenschapsgerichte straffen slechts sinds enkele decennia
echt op gang (Hayes, 2015). Het belevingsonderzoek over deze strafvormen (ET, probatie ...)
staat dus nog in kinderschoenen (Beyens, 2013). Beyens (2013) stelt dat dit te wijten is aan een
gebrek aan politieke en wetenschappelijke aandacht voor dergelijke straffen: ze worden niet
gezien als ‘echte’ straffen. Hieronder worden zowel de pains of electronic monitoring, als de
pains of probation en de pains of community service besproken. Gezien de vaak kwalitatieve,
subjectieve en belevingsgerichte aard van deze onderzoeken, is het niet onlogisch dat de
geïdentificeerde pijnen significant verschillen tussen de verscheidene participanten. Dit zowel
in termen van voorkomen als van ernst (Hayes, 2015).
3.2.1 Pains of electronic monitoring
Vanaf 1 oktober 2000 werd (geleidelijk aan) het elektronisch toezicht over heel België
toegepast, dit na een experiment/pilootproject van twee jaar, vanuit de gevangenis van SintGillis (Vander Beken et al., 2013). Deze modaliteit werd toen gebruikt als achterdeursysteem
bij de gevangenis, wat betekent dat enkel gedetineerden die al een deel van hun straf hadden
uitgezeten, in aanmerking kwamen voor ET. In 2001 werd het toepassingsgebied van het
systeem uitgebreid: ET was niet enkel een strafuitvoeringsmodaliteit voor gedetineerden, maar
kon vanaf dan ook gebruikt worden voor veroordeelden die nog moesten beginnen aan de
uitvoering van hun straf (voordeurstrategie). Vanaf 2002 kwam de nadruk meer te liggen op de
sterke individuele en activerende invulling van de maatregel, men spreekt hier van het
zogenaamde ‘Belgisch model’. (Vander Beken et al., 2013; Beyens, 2013). Meer dan een
decennium lang werd het ET dus enkel gebruikt als een strafuitvoeringsmodaliteit binnen het
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strafrecht. Met de wet van 7 februari 2014 kwam hier echter verandering in en werd de straf
onder elektronisch toezicht in het leven geroepen. Deze wet trad in werking vanaf 1 mei 2016
en vanaf dan kon het elektronisch toezicht als autonome straf worden opgelegd. Deze autonome
straf wordt opgelegd voor minstens één maand en ten hoogste voor één jaar (Beyens & Snacken,
2017). De mogelijkheid om elektronisch toezicht op te leggen in het kader van de
strafuitvoering blijft eveneens bestaan.
Zowel in het binnen- als buitenland gaat er grote aandacht uit naar de werking, organisatie of
punitieve aspecten van ET. Ook in ons land wordt regelmatig onderzoek gedaan rond ET,
waarbij de nadruk ligt op zowel de voor- en nadelen, als de evaluatie van het systeem, de
beleving van personen onder ET en mogelijkheden naar de toekomst (Vanhaelemeesch, 2015).
Over de beleving van deze alternatieve straf bij de onder toezicht gestelden zelf, is echter nog
niet veel geweten. Dit belevingsonderzoek staat, zoals hierboven vermeld, nog in de
kinderschoenen. Toch zijn er al enkele dominante internationale (o.a. Payne & Gainey, 1998,
2000, 2004 – opeenvolgende studies) en Belgische (Stassart, 2000; Robert & Stassart, 2009;
Vander Beken & Vanhaelemeesch, 2012; Vanhaelemeesch, 2015) bijdragen die zich focussen
op de ervaringen en percepties van personen onder ET.
De eerste echte en meest invloedrijke internationale studie die de pijnen van het ET beschreef,
was die van Payne en Gainey in 1998. Zij onderzochten de pains of electronic monitoring bij
27 personen die onder elektronisch toezicht stonden in Norfolk, Virginia en kwamen hierbij tot
de conclusie dat sommige pains die men in detentie ervaart (de pains of imprisonment,
beschreven door Sykes), nog steeds aanwezig zijn bij personen die onder ET staan (deprivatie
van autonomie, goederen en diensten, vrijheid) (cf. infra). Het verlies aan veiligheid is minder
of zelfs niet meer aanwezig bij de straf onder ET en ook het verlies aan heteroseksuele relaties
is in de meerderheid van de gevallen niet meer dominant. Daarnaast onderscheidden zij enkele
ET-specifieke pains (cf. infra-. Twee jaar later werd door diezelfde auteurs een gelijkaardig
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onderzoek gevoerd, waarbij men gebruik maakte van zowel kwantitatieve als kwalitatieve
dataverzamelingstechnieken (Payne & Gainey, 2000). Hierbij werden verschillende
bijkomende elementen gevonden die verscheidene dimensies van de ervaring met ET aantonen
(cf. infra). Tot slot werd door deze onderzoekers in 2004 opnieuw een vergelijkbaar onderzoek
gevoerd.
Ondanks de opkomst en uitbouw van internationaal onderzoek dat peilt naar de ervaringen van
veroordeelden onder ET, treedt Belgisch belevingsonderzoek inzake ET slechts sinds enkele
jaren op de voorgrond. Een eerste belevingsonderzoek in België kwam er naar aanleiding van
het experiment met ET in België in 1998 (cf. supra). Dit experiment zou aanvankelijk negen
maanden duren en werd opgezet als achterdeurstrategie, wat betekent dat enkel een beperkte
groep gedetineerden (die al een deel van hun gevangenisstraf hadden uitgezeten) hieraan
konden deelnemen. Uiteindelijk werd het experiment verlengd tot het jaar 2000 (Vander Beken,
2013). In datzelfde jaar werd een eerste (kleinschalig) evaluatief belevingsonderzoek
uitgevoerd door Stassart (2000), waarbij de focus lag op de beleving van deze straf bij de
personen die toen onder elektronisch toezicht waren geplaatst. Deze studie werd uitgevoerd in
het kader van het experiment met ET. Uit de kwalitatieve interviews bleek het problematische
karakter van de voorbereiding en communicatie inzake het ET (Stassart, 2000; Vander Beken,
2013). Wat de maatregel zelf betreft, kwam naar voor dat, voor een derde van de respondenten
in het onderzoek, ET in realiteit veel moeilijker was dan verwacht (Stassart, 2000; Robert &
Stassart, 2009; Beyens, 2013). Een nieuwe Belgische studie die keek naar de ervaringen met
betrekking tot het ET, kwam er pas in 2012 (Vander Beken & Vanhaelemeesch, 2012). Hierbij
werden 27 veroordeelden onder ET bevraagd (zowel achterdeur- als voordeursysteem), die een
justitieassistent hadden in Gent. Het meest recente werk rond de beleving van ET behelst echter
het doctoraatsonderzoek van Vanhaelemeesch (2015). Deze studie gaat nog een stap verder en
vergelijkt op kwalitatieve wijze de beleving van het ET met die van de vrijheidsstraf. In dit
48

onderzoek werd de impact op verschillende levensdomeinen geanalyseerd en werden zowel de
betrokkenen zelf (N = 74) als diens directe omgeving (N = 30) bevraagd over de positieve en
negatieve invloed van de straf. De auteur koos ervoor de huisgenoten mee in de analyse te
betrekken, daar het ET ook een grote invloed heeft op de huisgenoten en de rol van de
huisgenoot belangrijk is met betrekking tot het succes van het ET (Roberts, 2004).
Een belangrijke bemerking die dient te worden gemaakt, vooraleer verscheidene pains of
electronic monitoring te bespreken, is dat bepaalde pains of imprisonment nog steeds aanwezig
kunnen zijn bij personen die onder ET staan (Payne & Gainey, 1998). Bijgevolg is het eveneens
van belang deze kort te bespreken, gezien verschillende studies aangeven dat de ervaringen met
ET nog steeds doordrongen zijn van enkele klassieke deprivaties van detentie, met name de
deprivatie van autonomie, goederen en diensten, vrijheid. Als eerste geven onder toezicht
gestelden aan dat ze zich enigszins nog steeds opgesloten voelen, alleen in een huis in plaats
van in een cel (Mair & Nee, 1990; Mainprize, 1995; Payne & Gainey, 1998). Zij staan nog
steeds onder controle en ervaren een zeker gebrek aan vrijheid. Hoewel naar deze deprivatie
van autonomie werd verwezen, gaven bepaalden in het onderzoek van Payne & Gainey (1998)
toch aan dat het hen wel degelijk iets leert. Verder zijn nog twee andere pijnen aanwezig die
men ook ziet bij de vrijheidsstraf. Het verlies van vrijheid kan gezien worden als gelijkaardig
aan deprivatie van autonomie. Echter, waar het verlies van autonomie enkel een beperkte
beperking van vrijheid met zich meebrengt, gaat het bij het verlies van vrijheid om een complete
beperking van (bewegings)vrijheid en andere constitutionele rechten, zoals bijvoorbeeld het
recht om te stemmen. Het verlies van vrijheid is nog steeds de belangrijkste deprivatie bij ET
(Martin, 2009; Vanhaelemeesch, 2015). Opvallend hierbij is dat gedetineerden die naar ET
overgaan, de vrijheidsbeperking bij ET aanvankelijk onderschatten. Pas wanneer men effectief
onder ET zit, beseft men dat deze beperking van vrijheid nog steeds sterk aanwezig is (Mari &
Nee, 1990). Deprivatie van goederen en diensten verwijst dan weer naar het feit dat, ondanks
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dat men zich niet meer in een penitentiaire inrichting bevindt, men nog steeds gelimiteerd is
wat betreft het doen van boodschappen, overwerken of bijvoorbeeld het uit eten gaan. Deze drie
pains of imprisonment zijn volgens Payne & Gainey dus nog steeds dominant aanwezig bij
personen onder ET. De overige twee klassieke pijnen, deprivatie van heteroseksuele contacten
en van veiligheid, zijn minder of niet meer aanwezig bij onder toezicht gestelden. De daders
worden niet meer gescheiden van hun familie, partner, kinderen en prosociale vrienden (of
significante anderen), wat door hem als positief wordt ervaren. Toch beschreven bepaalde
respondenten naast deze positieve effecten ook negatieve ervaringen: zo zouden ze meer stress
ervaren, bijvoorbeeld door het feit dat de partner vaker alleen op stap gaat. Wat betreft
veiligheid, vermeldde slechts één respondent uit het onderzoek af en toe een opkomend gevoel
van onveiligheid, zoals beschreven door Sykes, te ervaren (Payne & Gainey, 1998). Hoewel in
verschillende onderzoeken deze deprivaties binnen de gevangenis en bij ET overeenkomen,
zijn ze echter minder sterk aanwezig dan in een streng beveiligde gevangenis zoals in het
onderzoek van Sykes.
Naast bovenvermelde klassieke pains of imprisonment, die al dan niet voorkomen bij personen
onder ET, beschreven de verschillende eerder vermelde onderzoeken (Payne & Gainey, 1998,
2000, 2004; Stassart, 2000; Robert & Stassart, 2009, Vander Beken & Vanhaelemeesch, 2012;
Vanhaelemeesch, 2015) enkele bijkomende ET-specifieke problemen: de pains of electronic
monitoring. In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste elementen (pijnen)
die de ervaringen en percepties van personen onder ET kenmerken. Bepaalde studies (Payne &
Gainey, 2004; Vander Beken & Vanhaelemeesch, 2012 en Vanhaelemeesch, 2015) maken
reeds de vergelijking met detentie, waardoor eventuele gains in vergelijking met de
gevangenisstraf reeds hier kort worden aangehaald ter vervollediging.
Financiën en werk. Wat de werksituatie betreft worden duidelijke effecten gezien: onder
toezicht gestelden kunnen gaan werken en hebben opnieuw een (volwaardig) inkomen (Vander
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Beken & Vanhaelemeesch, 2012; Vanhaelemeesch, 2015). Payne & Gainey (2000) vonden
echter dat, ondanks het feit dat men opnieuw kan gaan werken, ook hier frustraties de kop op
steken. Problemen op het werk kunnen onder andere gepaard gaan met de onmogelijkheid
overuren te doen, omwille van het uurrooster en de verplichting aan te tonen waar men is (Payne
& Gainey, 1998; Vanhaelemeesch, 2015). Alsook het gebeld worden tijdens het werk ter
controle door de toezichthouder wordt als negatief ervaren. Werkloze respondenten
daarentegen kunnen dan weer problemen ondervinden bij het zoeken naar werk (Vander Beken
& Vanhaelemeesch, 2012; Vanhaelemeesch, 2015). Men wordt minder snel aangenomen door
de aanwezigheid van een enkelband of een strafblad, waardoor er vaak over gelogen wordt. Dit
kan tot problemen leiden met betrekking tot het tijdsschema (Vander Beken &
Vanhaelemeesch, 2012). De respondenten in het onderzoek van Vander Beken &
Vanhaelemeesch (2012) verklaren eveneens dat aan ET op zich enkele financiële nadelen aan
vasthangen. De kosten om te bellen naar Brussel (Centrum Elektronisch Toezicht) kunnen
bijvoorbeeld hoog oplopen, wat resulteert in een hoge telefoonrekening. In sommige landen
dient men zelfs te betalen om aan een dergelijk ET-programma te kunnen deelnemen. Dit is
bijvoorbeeld het geval in de Verenigde Staten (Payne & Gainey, 1998). Dit zorgt voor een
duidelijke financiële impact bij de daders en hun gezin (Payne & Gainey, 1998, 2004; Robert
& Stassart, 2009).
Bracelet effects (Payne & Gainey, 1998). Met deze term wordt door Payne & Gainey (1998)
verwezen naar de impact van het dragen van een enkelband. Effecten die samenhangen met het
dragen van de enkelband, kunnen onderverdeeld worden in psychologisch effecten en fysieke
aspecten. Payne & Gainey (1998) spreken hierbij bijvoorbeeld over de schaamte die en stigma
dat personen onder ET ervaren. Deze schaamte hangt onder andere samen met de zichtbaarheid
van de enkelband, waardoor men het gevoel kan hebben bekeken te worden (Payne & Gainey,
2000, 2004; Vander Beken & Vanhaelemeesch, 2012). Deze schaamte en stress met betrekking
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tot de waarneembaarheid van de enkelband kan emotioneel zeer pijnlijk zijn. Alsook maken
verschillende studies melding van fysieke problemen die men ervaart. Zo moeten veroordeelden
vaak bepaalde kleren dragen die de enkelband verbergen (Mair & Nee, 1990; Payne & Gainey,
1998, 2004; Nellis, 2009). Daarnaast kan men bijvoorbeeld slaapproblemen ervaren omwille
van het feit dat men de enkelband voelt, verder kan de enkelband knellen, afzakken allergieën
veroorzaken of jeuken (Mair & Nee, 1990; Stassart, 2000; Robert & Stassart, 2009). Het
onderzoek van Payne & Gainey (1998) toont nog een belangrijk verschil tussen mannen en
vrouwen aan bij deze bracelet effects. Hoewel hun onderzoek te kleinschalig was om bepaalde
significante statistische testen uit te voeren, kunnen deze onderzoekers uit gesprekken met de
onder toezicht gestelden afleiden dat er toch wel genderverschillen zijn. Zo zouden vrouwen
die een enkelband dragen eerder bezorgd zijn om hun voorkomen, terwijl mannen vooral
problemen inzake comfort rapporteren (Payne & Gainey, 1998, 2004). Deze bracelet effects
kunnen evengoed worden geclassificeerd onder de technische kenmerken, zoals verder
beschreven, maar kregen hier een aparte vermelding gezien de vele bijkomende aspecten
(fysieke en mentale problemen).
Sociaal leven. Het sociale leven bij ET is uitermate belangrijk, veroordeelden zijn opnieuw
thuis, hun gezin is opnieuw dichtbij en contacten met andere familieleden en vrienden kunnen
opnieuw worden versterkt (Vander Beken & Vanhaelemeesch, 2012; Vanhaelemeesch, 2015).
Problemen binnen het sociale leven blijven echter niet uit.
Familiale- en gezinseffecten. De invloed op het gezin en/of de familie is een belangrijke factor
die kan worden onderscheiden. Personen die onder ET staan, zijn dan wel ‘vrij’, in die zin dat
ze zich niet meer in de gevangenis bevinden, toch hebben zij nog steeds niet de mogelijkheid
buitenshuis veel tijd door te brengen met hun partner, kinderen of familie (Payne & Gainey,
1998; Vanhaelemeesch, 2015). Velen geven ook aan dat hun partner met hen mee gestraft
wordt: het ET heeft een directe invloed op het leven van de personen waarmee men
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samenwoont, wat voor de veroordeelde ervaren wordt als een bijkomende last (Stassart, 2000;
Nellis, 2009; Vanhaelemeesch, 2015). De straf treft gezinnen in de meest vanzelfsprekende
dagdagelijkse activiteiten en zorgt vaak ook voor een verandering van de rollen binnen het
gezin (waarbij veel verantwoordelijkheden nu bij de partner komen te liggen) (Payne & Gainey,
1998, 2004). De relatie kan hierdoor onder druk komen te staan (Mair & Nee, 1990; Stassart,
2000; Gibbs & King, 2003; Roberts, 2004; Vanhaelemeesch, 2015). Hoewel in vele
onderzoeken wordt benadrukt dat bij de meeste veroordeelden de relaties (met familie) opnieuw
versterkt worden door ET, is dit dus niet altijd het geval (Vanhaelemeesch, 2015). Een gebrek
aan privacy is ook een belangrijk element dat wordt vermeld. Onder toezicht gestelden wijzen
op het feit dat men zich bijvoorbeeld niet kan afzonderen na een ruzie met de partner, daar men
het huis niet uit kan (Payne & Gainey, 2000, 2004). Daarnaast weten familie- en gezinsleden
steeds waar de veroordeelde zich bevindt. Dit geldt ook voor vrienden en de controle van
bovenaf (Payne & Gainey, 2000; Vanhaelemeesch, 2015).
Vrienden en kennissen. Schaamte vormt hier opnieuw een belangrijk element. Onder toezicht
gestelden kunnen niet zomaar afspreken met vrienden na het werk, moeten vaak een uitnodiging
om ergens heen te gaan afslaan of kunnen niet lang wegblijven, omwille van hun strikte
uurrooster (Vander Beken & Vanhaelemeesch, 2012). Dit houdt een aanzienlijke sociale
beperking in en men ervaart hierdoor eveneens een zekere schaamte (Payne & Gainey, 2000,
2004). Payne & Gainey (2000, 2004) voegen hier nog een mogelijks bijkomend element aan
toe: problemen gerelateerd aan alcohol- of druggebruik. Men kan geen alcohol drinken, er zijn
regelmatige controles of men is juist bang in de problemen te komen door vrienden die wel
alcohol drinken. Ook in Vanhaelemeesch (2015) benadrukken bepaalde respondenten bang te
zijn fouten te maken. Tot slot kan ook gesproken worden van een watching others effect (Payne
& Gainey, 1998), wat verwijst naar de blootstelling aan anderen in de maatschappij.
Veroordeelden onder ET worden geconfronteerd met anderen, die wel kunnen gaan en staan
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waar zij willen. Onder toezicht gestelden zien (significante) anderen deelnemen aan activiteiten
waar zij vaak zelf niet kunnen aan participeren vanwege hun strikte tijdsschema (Payne &
Gainey, 1998; Vanhaelemeesch, 2015). Veroordeelden vinden het hierdoor eveneens zeer
moeilijk zich aan het opgelegde uurrooster te houden (Payne & Gainey, 1998, 2004; Stassart,
2000). Deze watching others effects zijn ook belangrijk wanneer gekeken wordt naar het
element ‘vrijheid’, zoals hierna besproken.
Vrijheid. De ervaring met de vrijheid die personen onder ET krijgen, verschilt van persoon tot
persoon. Sommigen zijn tevreden met de vrijheid die ze krijgen, omdat men opnieuw de vrijheid
heeft bepaalde keuzes zelf te kunnen maken. Het gaat hier voornamelijk om personen die reeds
in de gevangenis verbleven. Anderen benadrukken dan weer dat ze ontevreden zijn over het feit
dat men niet buiten kan wanneer men wil (Payne & Gainey, 2000, 2004; Stassart, 2000; Vander
Beken & Vanhaelemeesch, 2012; Vanhaelemeesch, 2015). Onder toezicht gestelden geven ook
aan beperkt te zijn qua afstand wanneer men thuis is, wat eveneens als negatief wordt ervaren,
zeker in bepaalde weersomstandigheden (Vanhaelemeesch, 2015). Men wordt geconfronteerd
met een ‘schijnbare’ vrijheid: veroordeelden zijn niet langer opgesloten in een penitentiaire
inrichting, maar men moet leren leven met de opgelegde beperkingen (uurrooster) (Stassart,
2000; Beyens, 2013). Dit tijdsschema wordt tot slot zowel positief als negatief ervaren.
Bepaalde respondenten geven aan dat het strikte schema structuur aanbrengt in hun leven
(Vanhaelemeesch, 2015), anderen (de meerderheid) ervaren deze strikte timing als zeer negatief
of stressvol (Stassart, 2000; Roberts, 2004; Vander Beken & Vanhaelemeesch, 2012). Naast
vrijheid kan ook iets gezegd worden over vrije tijd. Onder toezicht gestelden vinden het
belangrijk hun vrije tijd te kunnen invullen met verschillende activiteiten of een hobby, vaak
om verveling te kunnen tegengaan. Deze hobby kan echter enkel uitgeoefend worden op vaste
tijdstippen (wanneer men niet werkt), wat zeker het geval is bij een hobby buitenshuis. Een
hobby die men vroeger uitoefende, valt vaak weg door tijdsgebrek (Vanhaelemeesch, 2015).
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Begeleiding en controle. In Vanhaelemeesch (2015) werden ook deze aspecten bevraagd met
betrekking tot de beleving van ET. Hieruit blijkt dat voor de meeste respondenten de justitiële
controle wel degelijk voelbaar is. Echter, de voorwaarden en de controle die erbij hoort worden
als evident gezien door de meeste respondenten, waardoor men er niet echt problemen mee
heeft. Toch wordt de controle als zeer strikt ervaren, vooral vanuit het Centrum Elektronisch
Toezicht. De controle van de justitieassistent wordt als minder streng beoordeeld. Wat de
begeleiding betreft, vindt de helft van de respondenten dat er geen tot weinig ondersteuning is.
Begeleiding wordt voornamelijk als negatief ervaren bij personen waarbij ET herroepen werd
en de relatie ten aanzien van de justitieassistent wordt door bepaalden als problematisch gezien.
Niet-justitiële begeleiding (bijvoorbeeld drugbegeleiding) wordt door de meesten wel als
gunstig beoordeeld (Vanhaelemeesch, 2015).
Psychologische en emotionele pains. Naast de psychologische effecten die met het dragen van
de enkelband zelf samenhangen, zoals schaamte of stigma, kunnen ook bepaalde emotionele of
mentale problemen optreden bij het ET in het algemeen (Vanhaelemeesch, 2015). Vaak gaat
het om angst, paniek, stress en ongerustheid, vooral te wijten aan het strikte uurrooster en stigma
(Stassart, 2000; Roberts, 2004; Robert & Stassart, 2009). Men staat steeds onder controle en
ervaart een constante druk om op tijd te zijn, zodat men geen problemen krijgt, wat leidt tot
stress en angst en wat zich opnieuw kan uiten in fysieke gevolgen zoals hoofdpijn (Stassart,
2000; Robert & Stassart, 2009; Vander Beken & Vanhaelemeesch, 2012). Een belangrijk
psychologisch effect is stigmatisering (algemeen, los van de enkelband): men wil het ET
namelijk zo veel mogelijk verborgen houden voor de buitenwereld. Men voelt zich vaak
bekeken en dit kan leiden tot het stellen vermijdingsgedrag en het hanteren van
aanpassingsstrategieën (Robert & Stassart, 2000). Opvallend is dat de meeste personen enkel
vertrouwenspersonen binnen het gezin of binnen de vriendenkring op de hoogte brengen van
de situatie, om stigmatisering te vermijden (Mair & Nee, 1990; Stassart, 2000; Vander Beken
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& Vanhaelemeesch, 2012). Schaamte en stigma worden in bijna elke onderzoek met betrekking
tot de beleving van ET teruggevonden (Mair & Nee, 1990; Payne & Gainey, 2000; Gibbs &
King, 2003; Martin et al., 2009; Vander Beken & Vanhaelemeesch, 2012)
Technische kenmerken. Veroordeelden geven aan het lastig te hebben met het grote aantal
telefoonoproepen waarbij men de onder toezicht gestelde controleert. Dit wordt voornamelijk
als zeer storend ervaren wanneer dit ’s nachts of tijdens de vrije uren gebeurt. Veroordeelden
geven eveneens aan zich ‘ontregeld’ te voelen door deze (nachtelijke) controles (Stassart, 2000;
Payne & Gainey, 2000, 2004). Daarnaast moet men steeds bereikbaar zijn en de telefoonlijn
zoveel mogelijk vrij houden. Dit beïnvloedt opnieuw niet enkel de veroordeelde, maar ook zijn
gezins- of familieleden (Stassart, 2000).
Bovengenoemde Belgische belevingsstudies tonen aan dat ET als een zeer ingrijpende
aangelegenheid wordt ervaren en dat het vele consequenties en verantwoordelijkheden met zich
meebrengt voor de betrokkene en zijn (directe) omgeving (Robert & Stassart, 2009; Vander
Beken, 2013; Vanhaelemeesch, 2015). De resultaten komen overeen met andere
(internationale) studies (Gibbs & King, 2003; Nellis, 2003; Payne & Gainey, 1998, 2004;
Martin et al., 2009), echter wel met enkele nuances, wat wijst op het typische ‘Belgische Model’
van ET (Vander Beken & Vanhaelemeesch, 2012). Veroordeelden zien in het ET zowel een
straf als een gunst en verkiezen over het algemeen ET boven de gevangenisstraf (mits enkele
uitzonderingen), wat echter niet betekent dat deze straf onder ET als minder punitief wordt
ervaren (Payne & Gainey, 1998, 2000,2004, 2014; Stassart, 2000; Robert & Stassart, 2009;
Vander Beken & Vanhaelemeesch, 2012; Vanhaelemeesch, 2015). De respondenten in het
onderzoek van Stassart (2000) waren, op één participant na, wel van mening dat ET de overgang
van de gevangenis naar de samenleving vergemakkelijkte. Het meest aantrekkelijke aspect van
ET ligt immers in het feit dat men niet meer in ‘de gevangenis’ (met name het gebouw zelf)
verblijft (Payne & Gainey, 1998). Tevens is het merkbaar dat vaak veel meer voor- dan nadelen
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worden aangehaald wat het ET betreft (Vanhaelemeesch, 2015). Opvallend is echter ook dat de
pains of imprisonment vaker als gunstige elementen van het ET worden benoemd, juist omdat
men deze gaat vergelijken met de gevangenisstraf (Vanhaelemeesch, 2015). Tot slot kan
worden vermeld dat de aanvullende pains van Crewe (2011) en Shammas (2014) enkele
gelijkenissen vertonen met de deprivaties van het ET: de fysieke gevangenisgrenzen vervagen
bij ET, wat gepaard kan gaan met onzekerheid en onduidelijkheid en wat leidt tot meer
verantwoordelijkheid, een grotere behoefte aan zelfdiscipline en het kunnen weerstaan aan
verleidingen (Vanhaelemeesch, 2015).
3.2.2 Pains of probation
Door de invoering van Probatiewet van 29 juni 1964, kon de Belgische strafrechter naast de
drie bestaande bestraffingsmogelijkheden, een aantal nieuwe sanctievormen opleggen: uitstel
van de tenuitvoerlegging van de straf, opschorting van de veroordeling en probatie-opschorting
en probatie-uitstel (Peeters, 1982). Hierdoor kon de rechter een maatregel van opschorting of
uitstel opleggen, eventueel gekoppeld aan bijzondere voorwaarden (‘probatie’). Op dat moment
was het echter nog niet mogelijk probatie als aparte maatregel uit te spreken. Het
vooropgestelde doel van deze wet, namelijk een grotere individualisering van de straftoemeting,
werd hierdoor echter niet volledig bereikt (Peeters, 1982). Net zoals bij elektronisch toezicht,
werd van probatie een autonome straf gemaakt met de wet van 10 april 2014. Deze wet trad op
1 mei 2016 in werking. Hierbij kan probatie dus als afzonderlijke straf worden opgelegd: men
is verplicht gedurende een bepaalde termijn (zes maanden tot twee jaar) bepaalde voorwaarden
na te leven (Beyens & Snacken, 2017).
Naast de groeiende belangstelling voor de beleving van alternatieve straffen en maatregelen,
zoals de ervaringen met ET, ging er ook steeds meer aandacht naar onder andere de probatie.
Vaak worden alternatieve straffen als minder punitief beschouwd dan de gevangenisstraf
(Cross, 2017). Nochtans blijkt uit de literatuur dat er niet enkel bij veroordeelden sprake is van
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detentieschade, maar dat ook bepaalde personen onder de controle van justitie sprake is van
bepaalde pijnen. Dit soort belevingsonderzoeken, die zich focussen op de pains of probation of
op moeilijkheden bij alternatieve straffen en maatregelen, kennen maar sinds kort een opmars.
De zogenaamde pains of probation worden voor het eerst duidelijk beschreven door Durnescu
(2011), die onderzoek deed bij probanten in Roemenië. In zijn studie vond hij acht types
deprivaties die werden aangegeven door de bevraagde respondenten. Hoewel niet alle acht de
frustraties gevonden werden bij elke respondent (of toch niet op hetzelfde niveau), stelt
Durnescu dat deze wel evident zijn bij de groep als geheel. Deze pains zouden ook van
toepassing zijn op de werkstraf (Beyens, 2013). Hayes (2015) vond in zijn analyse gelijkaardige
pains, maar gebruikte bij de rapportage een licht andere indeling.
Eén van de meest aangehaalde pain of probation, betreft de deprivatie van autonomie, zoals
ook blootgelegd door Sykes (1958). Probanten moeten met een zekere regelmaat afspraken
bijwonen, moeten zich verantwoorden wat betreft inkomen, werk enzovoort. Nauw aansluitend
bij dit verlies aan autonomie, geven probanten aan zich te frustreren aan het feit dat ze hun
dagelijkse leven volledig dienen te reorganiseren rond de opgelegde sanctie (Durnescu,
2011; Hayes, 2015). Een voorbeeld dat hierbij wordt gegeven, is het plannen van een reis die
langer dan acht dagen duurt: men moet dit aan de personen die hen opvolgen (probation officer,
bij ons justitieassistent genoemd) laten weten en bovendien moet men beargumenteren waarom
deze reis nodig is, waar hij of zij zal verblijven, hoe men hem of haar kan contacteren enzovoort.
Achteraf dient men hiervan ook bewijs te leveren (bijvoorbeeld door het afgeven een
treinkaartje). Een derde pain of probation die de auteur aanhaalt is de indringing in privé- of
gezinsleven, wat volgens Durnescu’s respondenten vooral in het begin van de maatregel sterk
aanwezig is. Een eerste sessie met de probation officier bestaat uit een uitgebreid gesprek over
de probant zelf, waardoor hij het gevoel krijgt dat alles en iedereen waarover men vragen stelt,
onder toezicht staat en aan een nauwkeurig onderzoek wordt onderworpen (Durnescu, 2011).
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Daarnaast worden de partner, kinderen en andere familieleden blootgesteld aan de controle, bij
eventuele huisbezoeken bij de probant (Durnescu, 2011; Hayes, 2015). Hierdoor krijgt hij het
gevoel dat niet enkel hij, maar ook zijn gezin onder toezicht staan. Het volgende element dat
tijdens de studie naar boven komt is het gebrek aan tijd: hoewel probanten aangeven dat de
afspraken met de probation officer niet heel lang duren (10-60 minuten), dienen velen grote
afstanden af te leggen of lang te reizen (met trein, bus ...) voor een dergelijke afspraak. Deze
pain heeft een belangrijke impact, gezien een probatieperiode een tijdje kan duren en vormt
voornamelijk een grote frustratie bij personen die steeds ver moeten reizen voor hun afspraken.
Verder zijn financiële kosten sterk verbonden met voorgaande pain of probation (Durnescu,
2011; Hayes, 2015). Hierbij gaat het zowel over de kostprijs van het vervoer dat probanten
nodig hebben om naar de afspraken te gaan, als over het verlies aan loon, dat door de
werkgevers afgehouden wordt wanneer ze niet kunnen komen werken door deze verplichte
afspraken. Een zesde belangrijke element is het stigmatiserende effect. Door het feit dat men
zich moet verantwoorden en vaak het werk moet verlaten, kan men niet anders dan de
werkgever en collega’s inlichten over de situatie. Dit geldt ook voor familieleden. Het is
moeilijk jaren van probatie-toezicht zomaar te verbergen, zeker omdat er bepaalde
verplichtingen aan vasthangen (cf. supra). Dit verhoogt de kans op stigmatisering (Hayes,
2015). In Hayes’ (2015) studie werd deze stigmatisering als meest ernstige en pijnlijke pain
naar voor geschoven. De voorlaatste pain die probanten ervaren, wordt door de auteur
omschreven als ‘het steeds opnieuw geconfronteerd worden met het misdrijf’. Tijdens de
afspraken met de probation officer of tijdens de te volgen probatieprogramma’s, dienen
probanten vaak over hun verleden te vertellen en dit is voor hen lastig. Echter, niet alle personen
ervaren dit als iets negatiefs: bepaalde probanten zien het als een stap vooruit in het
desistanceproces. Tot slot komt een laatste belangrijke element in het onderzoek naar voor, met
name het leven onder constante en enorme vrees van de dreiging met de gevangenisstraf.
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Wanneer de probanten hun verplichtingen of voorwaarden niet nakomen of naleven, kunnen zij
naar de gevangenis gestuurd worden. Deze vervangende straf hangt hen dus steeds boven het
hoofd en dit bezorgt hen angst. Deze angst om naar de gevangenis te moeten blijkt zelfs groter
te zijn bij de personen die reeds voor een bepaalde tijd in voorhechtenis verbleven (Durnescu,
2011).
Durnescu stelt dat de meeste van deze pains of probation vooral emotionele en fysieke pijnen
zijn. Deze hebben een grote impact en worden op een verschillende manier beleefd, afhankelijk
van de persoonlijke omstandigheden en (criminele) geschiedenis van de bevraagde
respondenten. De auteur geeft wel aan dat, hoe zwaar deze pains ook doorwegen op het
individu, geen enkele respondent aangaf zijn probatie-sanctie te willen wisselen met een
vrijheidsberovende straf. Echter, uit ander (eerder) onderzoek blijkt dat intensieve
probatieprogramma’s door bepaalde delinquenten als meer punitief worden beoordeeld dan een
korte gevangenisstraf (Petersilia, 1990; Petersilia & Turner, 1993). De impact van justitiële
controle op het dagelijkse leven van de probant mag zeker niet worden onderschat (Hayes,
2015; Vander Laenen & Paterson, 2017).
Een rapport van McNeill (2009) suggereert tevens dat de relatie tussen de justitiabelen en diens
toezichthouder een belangrijke impact heeft op de beleving van de straf. Vander Laenen &
Paterson (2017) bevestigen inderdaad dat, wanneer de betrokkene de bejegening als oneerlijk
of onrechtvaardig ervaart, dit de pains of probation kan verscherpen. Omgekeerd is een goede
relatie tussen de justitiabele en zijn of haar toezichthouder een noodzakelijke en fundamentele
voorwaarde voor effectieve gedragsverandering (McNeill, 2009; Vander Laenen & Paterson,
2017).
3.3.3 Pains of community service
In België werd in 2002 de autonome werkstraf ingevoerd als hoofdstraf, naast de reeds
bestaande hoofdstraffen, de gevangenisstraf en geldboete, in ons Belgische strafrecht (Beyens,
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2013). De toepassing ervan kende een snelle opmars, met jaarlijks ongeveer 10.000 personen
die een werkstraf uitvoeren. Ondanks de populariteit van deze nieuwe sanctie, werd sinds de
invoering ervan zeer weinig evaluatief of ander wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd.
Belevingsonderzoek dat veroordeelden aan het woord laat, is niet onbestaande, maar schaars
(Vlaemynck et al., 2012). Beyens (2013) suggereert hierbij echter wel dat de pains of probation,
beschreven door Durnescu, ook op de werkstraf van toepassing zouden zijn.
In 2000 werd door van Mulbregt onderzoek gevoerd (zoals beschreven in Vlaemynck et al.,
2012) naar de beleving van de dienstverlening in Nederland, waarbij zowel professionelen als
veroordeelden aan het woord kwamen. Veroordeelden werden tweemaal bevraagd: de eerste
keer voor de uitvoering van de werkstraf, een tweede keer erna. Een eerste element dat door de
veroordeelden in het onderzoek wordt aangehaald, is dat reacties van familieleden als
afwijzend worden beleefd. De ondersteuning van de partner daarentegen wordt wel als positief
ervaren. De helft van de bevraagden verzweeg daarnaast de straf voor collega’s, klasgenoten of
kennissen. Verder wordt een zeker tijdselement opgemerkt: het uitvoeren van een werkstraf
vereist een zekere tijdsinvestering. Vooral veroordeelden die naast de werkstraf een vaste baan
hebben, geven negatieve ervaringen aan. Daarnaast ervaren personen die een werkstraf dienen
uit te voeren vaak controle en dwang, gezien de straf snel moet worden uitgevoerd (Vlaemynck
et al., 2012).
Een eerste Belgisch onderzoek met betrekking tot de beleving van de werkstraf werd
gepubliceerd in 2012. Binnen deze studie werd gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als
kwalitatieve onderzoeksmethoden. Alsook werd getracht een volledig beeld te schetsen van de
beleving: men bevroeg zowel de situatie voorafgaand aan de veroordeling, de veroordeling zelf,
de periode tussen de veroordeling en de uitvoering van de werkstraf en de evaluatie van de
werkstraf. In het onderzoek werd een grote (maar niet-representatieve) groep respondenten
bevraagd (N = 217) (Vlaemynck et al., 2012). In deze masterproef wordt echter enkel gefocust
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op de negatieve aspecten van de straf zelf, waardoor enkel de uitvoering en evaluatie van de
werkstraf in dit onderzoek wordt meegenomen. Allereerst blijkt het uitvoeren van de werkstraf
ook hier moeilijk te combineren met een vaste job of studies. Alsook gaf meer dan de helft
van de respondenten aan dat de straf moeilijk combineerbaar is met het gezins- en
familieleven, waarbij ongeveer 1/5e stelt dat dit vaak voor relationele problemen of problemen
op het werk zorgt. Deze druk op het gezinsleven verzwaart de ervaring van de straf. Een kwart
van de werkgestraften diende bovendien extra kosten te maken voor de uitvoering van de straf
(verplaatsingskosten, telefoon, uitrusting …). Verder blijkt uit deze studie dat mannen het werk
(het werk zelf, de zwaarte …) negatiever evalueren dan vrouwen; de tevredenheid met de
spreiding van de werkstraf hangt tevens negatief samen met de lengte van de periode van de
straf. Tot slot bleek bij sommige participanten de vervangende straf een ontmoedigend effect
te hebben (te zwaar in verhouding met de feiten), terwijl anderen deze juist als motivatie zagen
om de werkstraf correct te voltooien (Vlaemynck et al., 2012).

3.3 Gains of punishment
In dit deel komen de gunstige elementen van de eerder besproken (alternatieve) straffen kort
aan bod. Wanneer echter wordt gekeken naar verschillende (belevings)studies, kan worden
vastgesteld dat de nadruk voornamelijk wordt gelegd op de ongunstige elementen, de pains,
van een straf. Echter, de beleving van gedetineerden en veroordeelden gaat verder dan enkel de
negatieve aspecten: ook positieve elementen (gains) zijn belangrijk wanneer gekeken wordt
naar de beleving van diverse straffen. Door te kijken naar zowel de pains als de gains, verkrijgt
men een meer evenwichtig beeld van de detentiebeleving en ervaring met andere
straffen/maatregelen (Vanhaelemeesch, 2015). Toch is er tot op vandaag weinig aandacht voor
de positieve elementen van de straffen in de bestaande literatuur, zeker met betrekking tot de
gevangenisstraf. De mogelijke gunstige gevolgen van straffen, worden slechts door een beperkt
aantal onderzoeken vermeld.
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3.3.1 Gevangenisstraf
Bij studies die peilen naar de detentiebeleving, wordt slechts uitzonderlijk gesproken over de
gunstige elementen van de straf. Dit komt voornamelijk door het feit dat gedetineerden vaak
geen enkel positief element kunnen bedenken (Vanhaelemeesch, 2015). De nadelen van de
gevangenisstraf wegen echter nog steeds op tegen de voordelen, indien deze worden aangehaald
door gedetineerden (Douglas et al., 2008; Fagan & Kupchik, 2011).
De voordelen van de vrijheidsstraf worden door de minderheid van de respondenten
aangehaald, maar wanneer deze in de literatuur voorkomen, spreekt men voornamelijk over
emotionele, sociale, intellectuele en fysieke verbetering (Flanagan, 1980; Vanhaelemeesch,
2015). Gedetineerden geven aan in de gevangenis alles op een rijtje te kunnen zetten en hun
rust terug te vinden, na het drukke en turbulente leven buiten (Douglas et al., 2009; Yang et al.,
2009). Daarnaast denken ze na over een betere toekomst na detentie (Ashkar & Kenny, 2008;
Yang et al., 2009; Wildeman et al., 2014; Vanhaelemeesch, 2015). In het onderzoek van
Vanhaelemeesch (2015) geven bepaalde respondenten ook aan dat de afhankelijkheid binnen
de gevangenis gemakkelijk is en dat ze er hun financiële en maatschappelijke problemen die ze
buiten hadden, niet hebben. Dit alles leidt tot emotionele verbetering. Op sociaal vlak halen
verschillende gedetineerden aan vaak sociaal contact te hebben (met medegedetineerden,
penitentiair personeel), waardoor ze zich niet eenzaam voelen (Church & Dunstan, 1997).
Intellectuele verbetering heeft voornamelijk te maken met het feit dat in de gevangenis hulpen dienstverlening wordt georganiseerd: men kan een opleiding volgen of door deel te nemen
aan bepaalde activiteiten de sociale vaardigheden versterken (Moerings et al., 2008), wat hen
opnieuw hoop geeft voor mogelijkheden op de arbeidsmarkt na detentie (Ashkar & Kenny,
2008). Verder doen gedetineerden in de gevangenis afstand van hun vroegere levensstijl. Ze
hebben onderdak, krijgen voedsel en stoppen (of verminderen) hun alcohol- of druggebruik,
waardoor men zich over het algemeen (fysiek) beter voelt (Douglas et al., 2009; Wildeman et
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al., 2014; Vanhaelemeesch, 2015). Tot slot blijkt uit recent onderzoek van Beyens et al. (2013),
waarbij Belgische gedetineerden werden bevraagd die in de gevangenis van Tilburg verbleven,
dat de Belgische gedetineerden voornamelijk positief waren over de bejegening door het
penitentiair personeel (respectvol, luisterend oor) (Sparks et al., 1996; Tyler, 2003; Molleman
et al., 2012), over de materiële omstandigheden en hygiëne en over het dagprogramma en de
activiteiten die ’s avonds worden georganiseerd (Beyens & Boone, 2013).
3.3.2 Elektronisch toezicht
In vergelijking met de gevangenisstraf spreken veroordeelden sneller over voordelen of
positieve elementen, wanneer zij het hebben over ET (Vanhaelemeesch, 2015). In zowat alle
onderzoeken (Payne & Gainey, 2004; Robert & Stassaert) zijn veel participanten van oordeel
dat de voorkeur voor ET vanzelfsprekend is (Vanhaelemeesch, 2015).
Vanhaelemeesch (2015) haalt in haar doctoraatsonderzoek twee gains van ET aan (in
vergelijking met detentie), die zij onderscheidde binnen haar onderzoek. Als eerste geven
respondenten in deze studie aan dat ze via ET in staat zijn hun (nieuwe, prosociale) leven te
stabiliseren en te structureren (Mainprize, 1995; Payne & Gainey, 2004). Het uurrooster staat
hierbij centraal. Hierdoor leert men de (vrije) tijd die men heeft zo efficiënt mogelijk te
gebruiken en dient men zaken nauwkeurig te plannen. Daarnaast zorgt het strikte tijdsschema
voor enige structuur en routine in hun leven, tegenover het vroegere wanordelijk leven dat velen
hadden. Een tweede en laatste gain die Vanhaelemeesch (2015) benoemt, is het breken met
vroegere gewoontes en associaties. Het ET helpt veroordeelden afstand te nemen van het
verleden (door de beperkte vrijheid), risicovolle situaties te vermijden (uit schrik voor een
(her)opsluiting) en zich te distantiëren van vrienden van vroeger (want men moet bepaalde
voorwaarden naleven) (Payne & Gainey, 2004; Robert & Stassaert, 2000; Vanhaelemeesch,
2015). Naast deze twee centrale gains van ET worden ook nog andere elementen aangehaald,
die als positief worden ervaren door onder toezicht gestelden wanneer het ET vergeleken wordt
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met detentie (cf. pains of electronic monitoring): men is niet meer opgesloten in een
gevangenis (vrijheid), maar verblijft nu in een vertrouwde omgeving (Mair & Nee, 1990;
Vander Beken & Vanhaelemeesch, 2012), men kan werken, studeren of programma’s volgen
en krijgt hierdoor nieuwe kansen (Mair & Nee, 1990; Gibbs & King, 2003) en men heeft een
zekere keuzevrijheid binnen de structuur van het ET (eten, slapen, douchen wanneer men wil)
(Payne & Gainey, 2004; Vander Beken & Vanhaelemeesch, 2012. Vanhaelemeesch, 2015).
Daarnaast beschikt men opnieuw over een sociaal steunsysteem en kan men dit beter in stand
houden (wat in detentie vaak moeilijk is) (Gibbs & King, 2003; Payne & Gainey, 2004). De
mogelijkheid terug bij de familie te zijn en tijd met hen te kunnen doorbrengen is een
belangrijke positieve factor binnen het ET (Vander Beken & Vanhaelemeesch, 2012;
Vanhaelemeesch,

2015).

Binnen

het

gezin

krijgt

men

eveneens

opnieuw

verantwoordelijkheden (Gibbs & King, 2003). Tevens kan men onder ET gewoon bezoek
ontvangen, zonder een strikte regeling zoals dit in detentie gebeurt (Vanhaelemeesch, 2015).
Onder toezicht gestelden ervaren ook de mogelijkheid zelfdiscipline en organisatorische
vaardigheden te ontwikkelen (Gibbs & King, 2003). Verder wordt (ondanks het feit dat dit
ook wordt aangehaald als pain, cf. supra) het opnieuw verwerven van enige privacy als een
belangrijk element gezien (Vanhaelemeesch, 2015) en als laatste ervaren veroordeelden onder
ET meer begeleiding dan in de gevangenis, wat voor hen zeker als een pluspunt wordt
beschouwd. Gibbs & King (2003) stellen echter wel dat de meeste van deze gunstige aspecten
voornamelijk een logisch gevolg van ET zijn bij personen die terugkeren naar hun
familie/gezin.
3.3.3 Probatie
Specifiek onderzoek dat zich focust op de positieve elementen van de probatie is tot op heden
onbestaande. Wel kan worden gekeken naar bestaande studies die de nadruk leggen op de pains
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of naar bijdragen die de ervaring van alternatieve straffen in het algemeen bespreken. Bepaalde
auteurs halen in hun werkstuk enkele gains van de probatie aan.
Uit de evaluatie van intensieve toezichtprogramma’s bij druggebruikers in de VS bleek de
mogelijkheid van veroordeelden om hun werk te behouden een belangrijke gain te zijn
(Durnescu, 2011). Op die manier konden daders onder andere de schade van het misdrijf
makkelijker vergoeden (Petersilia & Turner, 1993). Sterke relaties tussen de probant en de
justitiemedewerker, gekenmerkt door wederzijds respect, trouw en toewijding, spelen eveneens
een belangrijke rol bij de beleving van deze alternatieve straf (McNeill, 2009; Hayes, 2015;
Vander Laenen & Paterson, 2017). Een gunstig contact tussen beiden zorgt voor een meer
positieve beleving van de straf, kan leiden tot motivatie en een proces van verandering en zou
op die manier tevens een invloed hebben op desistance (McNeill, 2009). Een aanpak vanuit het
Good Lives Model (GLM) kan helpen bij de rehabilitatie van de dader en een antwoord bieden
op de pains of probation (McNeill, 2009; Durnescu, 2011). Een ander gunstig element dat uit
voorgaande onderzoeken kan worden afgeleid is het niet gescheiden worden van het gezin,
de familie of vrienden (Durnescu, 2011).
3.3.4 Werkstraf
Onderzoek dat zich focust op de beleving van de werkstraf is schaars (cf. supra). De bestaande
onderzoeken die hierboven besproken werden, vermelden zowel negatieve als positieve
elementen die de ervaring verzwaren of juist verlichten. Hieronder worden enkele positieve
elementen uit de onderzoeken vermeld.
Uit het proefschrift van van Mulbregt (2000) (zoals beschreven in Vlaemynck et al., 2012) blijkt
dat het vermijden van een gevangenisstraf de belangrijkste reden is om toe te stemmen met een
werkstraf. Het gezinsleven en het behouden van een job en sollicitatiekansen zouden hierbij
van doorslaggevend belang zijn. Wanneer de partner hierbij enige ondersteuning biedt, wordt
de werkstraf als draaglijker ervaren. Tevens stellen de respondenten ook dat de werkstraf licht
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is in verhouding met de vrijheidsstraf en wordt deze straf beschouwd als een waarschuwing of
laatste kans (Vlaemynck et al., 2012).
Vlaemynck et al. (2012) vinden ook enkele positieve aspecten in hun onderzoek bij
werkgestraften. Als eerste blijkt uit de studie dat veroordeelden goed ontvangen werden op de
prestatieplaats, wat als zeer positief wordt ervaren. In de meeste gevallen wordt men niet gezien
als ‘de gestrafte’, maar als een stagiair bijvoorbeeld. Daarnaast worden ook de contacten met
het personeel positief geëvalueerd. Hoewel bepaalde respondenten aangeven dat de straf
moeilijk samengaat met een vaste job, geven sommigen daarvan wel aan dat de prestatieplaats
een zekere flexibiliteit qua werkplanning toelaat, wat de ervaring positief beïnvloedt. Daarnaast
nemen veroordeelden vaak partners en familie in vertrouwen over de straf. Bij de
meerderheid van de respondenten reageerden deze (sterk) ondersteunend, dit verhoogt opnieuw
de kans op een meer positieve ervaring. Collega’s en vrienden werden beduidend minder
ingelicht. Wat betreft de evaluatie van de werkstraf, stelt men in het onderzoek het volgende:
bijna alle participanten gaven aan dat de werkstraf goed verlopen is, en zouden opnieuw
toestemmen met de werkstraf. De meerderheid van de respondenten gaf ook aan dat de
werkstraf hen bewust had gemaakt van hun daden en dat de straf aan de basis lag van een
stabieler leven, waardoor zij de werkstraf afsloten met een gevoel van trots en voldoening. Zij
beschouwen de werkstraf als een gunst (Vlaemynck et al., 2012).

4. Conclusie deel twee
Belevingsonderzoek naar de ervaringen binnen detentie wordt steeds talrijker. Waar Sykes
(1958) als eerste de pains of imprisonment beschreef, werden deze door vele auteurs herbekeken
en aangevuld met hedendaagse moeilijkheden binnen de detentiecontext (Crewe, 2011;
Shammas, 2014). Ondanks het feit dat het werk van Sykes al 60 jaar oud is, worden deze
deprivaties tot op vandaag nog op verschillende levensdomeinen gevonden bij hedendaags
belevingsonderzoek in de gevangenis (Liebling & Maruna, 2005; Snacken, 2010a, 2010b;
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Crewe, 2011). Studies die naast de pains ook focussen op de gunstige elementen van de
vrijheidsstraf zijn echter minder uitdrukkelijk aanwezig (Vanhaelemeesch, 2015). Slechts
enkele studies maken melding van positieve elementen, aangegeven door respondenten (Church
& Dunstan, 1997; Ashkar & Kenny, 2008; Douglas et al., 2008, 2009; Yang et al., 2009; Fagan
& Kupchik, 2011; Wildeman et al.,2014)
Tevens wordt ook een opkomst van belevingsonderzoek bij alternatieve straffen en maatregelen
opgemerkt. Alsook ziet men hier bepaalde klassieke pains of imprisonment terugkeren, zoals
bijvoorbeeld het verlies aan autonomie of vrijheid. Toch herkent men hier voornamelijk nieuwe
ET-specifieke (familiale effecten, enkelband, financiële kosten …), probatie-specifieke (gebrek
aan tijd, bijkomende kosten, inmenging gezinsleven …) en werkstraf-specifieke pains
(tijdsinvestering, combinatie vaste job en gezin) verschijnen. Tussen de deprivaties die onder
toezicht gestelden ervaren en die probanten ervaren kunnen tevens enkele belangrijke
gelijkenissen worden vastgesteld, het gaat voornamelijk om bijkomende kosten, indringing in
het gezinsleven en het stigmatiserende effect. Alsook kunnen tussen het ET en de werkstraf
overeenkomsten worden vastgesteld: problemen op het werk, combinatie gezinsleven en
dergelijke. Studies die gains bestuderen van alternatieve sancties zijn schaars; Vanhaelemeesch
(2015) haalt twee belangrijke belevingsaspecten aan bij ET, voor gains bij de probatie en
werkstraf dient te worden gekeken naar evaluatieonderzoeken en studies die de pijnen
beschrijven (bijvoorbeeld mogelijkheid werk te behouden, niet gescheiden van familie …).
In de meeste onderzoeken wordt op basis van de resultaten aangehaald dat, ondanks deze
nieuwe specifieke pijnen of deprivaties, alternatieve sancties bij de meerderheid van de
respondenten de voorkeur krijgen wanneer men zou mogen kiezen tussen deze
gemeenschapsgerichte sancties of een vrijheidsstraf (Main & Nee, 1990; Payne & Gainey,
1998, 2000, 2004; Durnescu, 2011; Vlaemynck, 2012; Vanhaelemeesch, 2015). Ondanks deze
vaak geuite voorkeur, stellen Martin et al. (2009) dat de (algemene) idee dat detentie zwaarder
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is dan een alternatieve maatregel niet altijd juist is, gemeenschapsgerichte straffen kunnen ook
als zeer zwaar en pijnlijk worden ervaren (Robert & Stassart, 2009; Durnescu, 2011). Zo wijst
het onderzoek van Petersilia (1990) inzake de probatie erop dat één derde van de bevraagde
veroordeelden de gevangenisstraf boven een intensief toezichtprogramma verkiest. Andere
studies verwijzen eveneens naar het feit dat sommige daders liever hun tijd ‘uitzitten’, dan
allerlei voorwaarden te moeten naleven bij alternatieve straffen (May & Wood, 2005).
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Deel 3: Casestudie: beleving van het verblijf in de reentrywoning
Dit deel van de masterproef omvat de eigenlijke casestudie van het re-entryproject. Als eerste
wordt de gehanteerde methodologie uitgebreid besproken, alsook de beperkingen die tijdens
het onderzoek naar boven kwamen. Daarna wordt een korte beschrijving gegeven van de
bevraagde onderzoekspopulatie en worden de uiteindelijke resultaten van het onderzoek
besproken. Hierbij worden de verschillende belevingsaspecten van de respondenten behandeld,
waarbij de nadruk komt te liggen op de specifieke pains en gains en worden enkele
aanbevelingen gedaan. Tot slot wordt teruggekoppeld naar de literatuur, met de bedoeling te
kijken welke pains en gains nog steeds aanwezig zijn of juist niet meer ter sprake komen.

1. Methodologie en beperkingen
Dit tweede deel van het onderzoek bestaat uit een gedetailleerde studie van het re-entryproject.
Er werd voor dit project gekozen, daar dit het eerste project is dat deze nieuwe mogelijkheid tot
verdere uitvoering van de straf aanbiedt. Daarnaast bestond de mogelijkheid de exgedetineerden, die in de woning verblijven te bevragen, gezien de onderzoeker vorig jaar stage
liep in het Penitentiair Landbouwcentrum te Ruiselede, van waar het project uitgaat, en de
respondenten dus makkelijk aanspreekbaar waren. Verder reageerde de stuurgroep, die het
project draaiende houdt, positief op de vraag om een masterproef te schrijven over het project.

1.1 Toestemming en onderzoekspopulatie
Vooraleer de ex-gedetineerden konden worden bevraagd, moest niet enkel toestemming
gevraagd worden aan de directie van het PLC Ruiselede, ook moest een aanvraag worden
ingediend bij het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen. De bewoners van de reentrywoning staan immers nog onder toezicht van Justitie (ET) en de ex-bewoners hebben vaak
nog een justitieassistent, waardoor zij nog bepaalde voorwaarden dienen na te leven. Eén van
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de directeurs van het PLC, Petra Colpaert, zorgde voor de goedkeuring voor het onderzoek en
legde de vraag voor aan het Directoraat-Generaal. De centrale contactpersoon voor het
onderzoek was de beleidscoördinator van het PLC, Isabel Ongenaert.
Om de beleving van het verblijf in de re-entrywoning in kaart te brengen, werden de huidige
bewoners bevraagd. Daarnaast werden ook de ex-bewoners bevraagd (cf. infra). Gezien het feit
dat het project zeer recent werd opgestart en er dus nog niet zo heel veel personen hebben
deelgenomen (negen in totaal), werd beslist alle ex-gedetineerden die deelgenomen hebben en
die op het moment van schrijven deelnemen te bevragen. Er werd ervoor gekozen de exbewoners ook in het onderzoek op te nemen, daar zij reeds het volledige traject hadden
doorlopen en al enkele maanden tot een jaar zelfstandig wonen en leven. De personen die
momenteel nog in de woning verblijven, konden enkel beschrijven hoe zij het verblijf ervaren
op dit eigenste moment. Diegenen die reeds enkele maanden hun eigen woning hebben, kunnen
niet enkel beschrijven hoe zij hun verblijf ervaarden, maar ook hoe het verblijf hun verdere
traject beïnvloed heeft. Zo komt de onderzoeker ook iets te weten over de impact van het project
op het verdere leven van de ex-gedetineerde en kunnen zij hun ervaring in de re-entrywoning
linken aan hun huidige situatie en de zaken die daardoor beter of minder goed lopen. De
onderzoeker trachtte aldus tot een punt van saturatie proberen te komen door de volledige
vooropgestelde populatie te bevragen. Het bereiken van een punt van saturatie impliceert onder
meer dat er geen nieuwe feiten meer naar voren komen bij nieuwe interviews (Hesse-Biber &
Leavy, 2011). Hoewel aan alle (ex-)deelnemers de vraag gesteld werd aan het onderzoek mee
te werken, waren er slechts enkelen hiertoe bereid (cf. infra – punt 2. Respondenten).

1.2 Kwalitatieve interviews met topiclijst
Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, werden semi-gestructureerde
kwalitatieve interviews uitgevoerd (Beyens & Tournel, 2010). De interviews werden
afgenomen bij de personen die momenteel in de re-entrywoning verblijven en bij diegenen die
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de woning reeds verlaten hebben. In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van kwalitatieve
interviews met een inductief karakter. Bij aanvang van de interviews werd één algemene open
vraag gesteld, om het gesprek mee te starten, namelijk “Wat betekent/betekende het voor u om
in de re-entrywoning te kunnen verblijven?”. Hierbij konden de bevraagde personen dieper
ingaan op bepaalde aspecten en vrijuit hun verhaal doen. Alsook werd gebruik gemaakt van een
topiclijst (zie bijlage 1), die toeliet bepaalde relevante onderwerpen te bespreken en zeker aan
bod te laten komen, zonder concrete vragen te stellen (Mason, 2003a; Beyens & Tournel, 2010).
Hierdoor werd het risico op het stellen van sturende/subjectieve vragen verkleind. De lijst werd
gebruikt als geheugensteun (Arthur & Nazroo, 2003) en werd op basis van de verkennende
literatuurstudie, op een open en ondubbelzinnige manier opgesteld (Vander Laenen &
O’Gorman, 2016). Echter, na enkele interviews konden er nog verscheidene topics worden
toegevoegd (zie bijlage 2), indien bepaalde thema’s aan bod bleven komen en deze relevant
waren voor het onderzoek. Op die manier werden de respondenten dus enigszins betrokken bij
het ontwikkelen van de topiclijst (Cambré & Waege, 2010; Hesse-Biber, 2011).

1.3 Bereiken respondenten
Iedere respondent werd vooraf uitgebreid ingelicht over het onderzoek. Het is immers
belangrijk dat potentiële respondenten een geïnformeerde keuze kunnen maken over het al dan
niet deelnemen aan het onderzoek. Hiertoe werd door de onderzoeker een introductiebrief (zie
bijlage 3) opgemaakt, waarin het onderzoek duidelijk werd toegelicht (Beyens & Tournel,
2010). Deze introductiebrief werd aan de respondenten bezorgd, hetzij via de justitieassistent
(bij de personen die de re-entrywoning al verlaten hadden), hetzij via de CAW-medewerker
(voor zij die nog in de woning verblijven); zij fungeerden in dit onderzoek als gate keepers
(Schlosser, 2008). De justitieassistenten en CAW-medewerkers werden ook op voorhand
ingelicht over het onderzoek en hen werd gevraagd de brief bij hun volgende contact met de
potentiële respondent af te geven. Indien deze laatsten geïnteresseerd waren, werd gevraagd of
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de onderzoeker hen telefonisch mocht contacteren voor een eerste gesprek of werd gevraagd
een afspraak te maken voor een eerste gesprek. Enkele respondenten waren moeilijk te
bereiken, doordat zijn niet meer in de woning verbleven of niet meer onder toezicht stonden
van een justitieassistent verbonden aan het re-entryproject. Deze respondenten kon de
onderzoeker uiteindelijk bereiken via de beleidscoördinator en directrice.

1.4 Eerste contactname en verdere afspraken
Tijdens het eerste (telefonische) contact met de respondenten werd het onderzoek nogmaals
verduidelijkt en werd opnieuw alle relevante informatie verschaft. De respondent kreeg hierna
de mogelijkheid vragen te stellen over het onderzoek en daarna werd door de onderzoeker
gevraagd of zij bereid waren mee te werken aan het onderzoek. Indien de persoon toestemde,
werd een afspraak voor het interview vastgelegd. De keuze voor de plaats waar het interview
zou plaatsvinden, werd overgelaten aan de respondent (cf. supra). In punt 2. Respondenten
wordt de plaats van het interview verder toegelicht. De respondent werd enkele dagen voor de
afspraak nogmaals gecontacteerd ter herinnering en bevestiging. Voorafgaand aan het
eigenlijke kwalitatieve interview werd opnieuw aan de respondenten uitgelegd wat het doel van
het onderzoek was, wat hun rol in het onderzoek zou inhouden en waarvoor het onderzoek
verder zou worden gebruikt. Alsook werd benadrukt dat het ging om een onafhankelijk
onderzoek. Verder vermeldde de onderzoeker ook dat hun deelname aan het onderzoek volledig
vrijwillig was (Flick, 2009, Hesse-Biber & Leavy, 2011), dat het gesprek vertrouwelijk was en
dat de anonimiteit van de potentiële respondenten en de correcte verwerking van de gegevens
gegarandeerd zou worden (Mason, 2003a; Schlosser, 2008; Christians, 2011; Vander Laenen
& O’Gorman, 2016). Hiertoe werd door de onderzoeker een informed consentformulier (zie
bijlage 4) opgesteld dat door de bevraagde personen ondertekend diende te worden indien zij
akkoord gingen met een deelname aan het onderzoek (Cambré & Waege, 2010). Het informed
consent werd telkens in tweevoud opgemaakt, één voor de respondent en één voor de
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onderzoeker. Tot slot werd voorafgaand aan het effectieve interview opnieuw de toestemming
van de respondent gevraagd. Dit was belangrijk, daar de geïnformeerde toestemming niet enkel
op één moment wordt verkregen (bij de eerste contactname), maar in verschillende fasen moet
worden verzekerd, ook tijdens het onderzoek. Het is dus belangrijk de onderzoekssubjecten
nogmaals hun toestemming te vragen bij aanvang van het interview (King & Horrocks, 2010;
Vander Laenen & O’Gorman, 2016).

1.5 Kwalitatieve interviews en transcriptie
Alle interviews werden opgenomen met een dictafoon, waardoor de gesprekken achteraf
eenvoudig letterlijk konden worden getranscribeerd. Dit kon natuurlijk enkel maar mits
toestemming van de betrokken personen. Voor de start van het interview werd aan alle
respondenten de toestemming gevraagd om het gesprek op te nemen. Hierbij werd het belang
van de opname verduidelijkt aan de persoon in kwestie. Audio-registratie is een noodzakelijke
stap voor de latere interpretatie van de gegevens en op die manier kan de onderzoeker letterlijk
weergeven wat de respondent vertelt. Verder wordt door opname de kans op vertekening kleiner
en kan de onderzoeker zijn aandacht volledig richten op de respondent en het interview (Beyens
& Tournel, 2010). Het opnemen van het interview is een must indien men inzicht wil verkrijgen
in het ‘hoe’ en de opbouw van het verhaal van de respondent. Verder werden tijdens het gesprek
notities gemaakt door de onderzoeker. Deze bevatten de kern van de antwoorden van de
respondent en informatie over de vooruitgang van het interview (Flick, 2009). Verder was het
maken van aantekeningen ook aangewezen om niet-verbale aspecten te registreren,
aandachtspunten en geheugensteuntjes op te schrijven en om bijkomende vragen op te
schrijven, zonder meteen het gesprek te hoeven verstoren (Mason, 2003a; Beyens & Tournel,
2010; King & Horrocks, 2010). Alle kwalitatieve interviews duurden gemiddeld drie kwartier.
De opnames werden, zoals hierboven vermeld, gebruikt om het gesprek letterlijk uit te typen.
Transcriptie maakt dat de onderzoeker de gegevens goed leert kennen. De gegevens worden
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automatisch door de onderzoeker geïnterpreteerd, wat het analytisch proces stimuleert en er
kunnen reeds enkele verbanden worden gelegd tussen de gegevens (Tilley, 2003; Flick, 2009;
Decorte, 2016). Bij de transcriptie werd opnieuw rekening gehouden met de anonimiteit van de
respondent: er werden geen gegevens in de transcripten opgenomen die zouden kunnen leiden
tot de identificatie van de bevraagde persoon (Vander Laenen & O’Gorman, 2016). Alsook
werd bij de rapportage rekening gehouden met voorgaand element van anonimiteit.

1.6 Verwerking en analyse van de gegevens
De verwerking van de gegevens gebeurde met behulp van het softwareprogramma Nvivo.
Dergelijke software is voor de onderzoeker een hulpmiddel bij zijn of haar analyse van de
kwalitatieve data, maar de software kan de analyse niet voor de onderzoeker doen (Decorte,
2016). De gegevens werden aan de hand van dit programma gecodeerd en geanalyseerd (zie
bijlage 5). Het doel van het coderen van de interviews was de teksten te verstaan, te verdelen
en verschillende categorieën te ontwikkelen die nauw aansluiten bij de interviews. Daarna
konden meer concrete codes worden geformuleerd, waarmee verder kon worden gewerkt
(Flick, 2009). Als eerste werden de verschillende delen van de transcripten aan een code gelinkt.
Daarna werden de verschillende codes in categorieën ondergebracht en als laatste werd getracht
een verband te zien tussen de verschillende categorieën (Hak, 2007; Gerson & Horrowitz, 2011;
Decorte, 2016). De onderzoeker trachtte reeds tijdens de transcriptie bepaalde
vooruitspringende onderwerpen of ideeën te identificeren en probeerde al bepaalde patronen in
de gegevens te herkennen. Alle ideeën, betekenissen, perspectieven, gedachten die geregeld
terugkeren in de interviews, kwamen in aanmerking (Decorte, 2016). Concreet werd in dit
onderzoek een code gemaakt voor alle belangrijke elementen die in het interview naar voor
kwamen, die aansluiten bij de beleving van het verblijf in de re-entrywoning. Dit kwam vaak
overeen met de pains en gains die de bevraagde personen aangaven gedurende de gesprekken.
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In de volgende fase (het indelen in categorieën) werd dus voornamelijk gefocust op de indeling
in positieve aspecten en minder positieve elementen van het verblijf.
In deze masterproef werd iteratief tewerk gegaan. De eerste interviews werden meteen
getranscribeerd, gecodeerd en geanalyseerd (Hesse-Biber, 2011). Pas daarna werden de
volgende interviews uitgevoerd. Op die manier kon de topiclijst, die bij de gesprekken gebruikt
werd, steeds verder worden verfijnd en konden nieuwe elementen steeds toegevoegd worden
voor de volgende interviews. Dataverzameling en data-analyse zijn idealiter in een casestudy
dus zeer sterk met elkaar verweven (Leys et al., 2010).

1.7 Beperkingen
Een beperking waarmee de onderzoeker tijdens het onderzoek te maken kreeg was de
aanwezigheid van derden (Beyens & Tournel, 2010). Wanneer anderen aanwezig waren in de
woning (Mainprize, 1995), werd gevraagd of het mogelijk was in een afzonderlijke ruimte
plaats te nemen. In de re-entrywoning verbleef men echter op het moment van schrijven met
drie bewoners. De bevraagde bewoners voelden zich er eerder ongemakkelijk bij het interview
op hun eigen kamer af te nemen, waardoor het plaatsvond in de eetkamer. Andere bewoners
hielden hier zo veel mogelijk rekening mee, maar moesten toch vaak de kamer binnenkomen
om naar de keuken te gaan (het interview vond ’s avonds rond het avondeten plaats, daar enkel
dit tijdstip paste voor de bewoners). Zij mengden zich echter niet in het gesprek. Ook bij de ene
ex-bewoner (die in zijn eigen huis woonde) was het moeilijk het interview af te nemen in een
stille ruimte, gezien de vrouw, kinderen en een vriend aanwezig waren. De man werkte lange
dagen, waardoor een ander afspreekmoment voor hem niet haalbaar was. Vooral de vrouw van
de laatste respondent was tijdens het gesprek zeer aanwezig in de ruimte. Echter, wanneer de
andere aanwezige zich (te vaak) in het gesprek mengde, werd dit zoveel mogelijk genegeerd
(Fontana & Frey, 2005; Vanhaelemeesch, 2015).
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Andere potentiële beperkingen waarmee de onderzoeker te maken kon krijgen was het sociaal
wenselijk antwoorden van de respondenten (Miller & Glassner, 2004) en het feit dat personen
soms moeilijk hun gedachten kunnen verwoorden. Hier werd door de onderzoeker rekening
mee gehouden door te vermelden dat de eigen mening van de persoon het belangrijkste was en
dat er dus geen juiste of foute antwoorden waren. Gezien het onderzoek focust op de ervaringen
van de ex-gedetineerden, en dus niet doelt op het achterhalen van ‘de waarheid’, leken weinig
belemmeringen te bestaan voor de respondent om niet de waarheid spreken (Nellis, 2009,
Vanhaelemeesch, 2015).

2. Respondenten
Zoals eerder vermeld namen tot op heden 9 gedetineerden deel aan het re-entryproject. Van hen
woonden er op het moment van schrijven drie in het huis, de andere zes hadden de woning al
verlaten. Twee van de ex-bewoners bevinden zich opnieuw in een penitentiaire inrichting,
waarvan één persoon het volledige re-entrytraject had afgelegd, dit wil zeggen dat hij na de reentry nog even zelfstandig heeft gewoond alvorens weer in de gevangenis te zijn beland. In
totaal werden alle negen de potentiële respondenten meegenomen in het onderzoek. Slechts
twee bewoners en twee ex-bewoners (waarvan er één opnieuw in de gevangenis zit) wensten
mee te werken aan het onderzoek. Beide bevraagde ex-bewoners verbleven op hetzelfde
moment in de woning. Eén gedetineerde die op het moment van schrijven in de woning
verbleef, weigerde mee te werken, alsook de vier overige ex-bewoners.
De kwalitatieve interviews werden dus afgenomen bij vier respondenten. Drie van de vier
participanten stonden onder ET (twee bewoners en één ex-bewoner), de vierde bevond zich
opnieuw in de gevangenis. De twee bewoners werden beiden geïnterviewd in de re-entrywoning
zelf. Eén ex-bewoner werd in zijn eigen woning bevraagd en de tweede ex-bewoner werd
bevraagd in het PLC te Ruiselede (waarvoor de onderzoeker toestemming verkreeg via de
directie). De bevraagde respondenten waren tussen 30 en 40 jaar oud. Van de huidige bewoners
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verbleef de eerste er reeds drie maanden, de tweede vijf maanden, op het moment van het
interview. Eén ex-bewoner woonde 10 maanden in de woning, de laatste ex-deelnemer drie
maanden. Tot slot verbleven de huidige bewoners met drie personen in de woning, de exbewoners met vier (een vol huis). In wat volgt worden de resultaten van de bevraagde (ex)bewoners uitgebreid besproken en wordt waar mogelijk de link gelegd met de gevangenisstraf.
Iedere respondent verbleef immers reeds in een penitentiaire inrichting, waardoor de
vergelijking door iedereen kon worden gemaakt.

3. Resultaten
Motivatie en verwachtingen
Personen die de kans kregen te verblijven in de re-entrywoning, grepen deze kans met een
bepaald doel voor ogen. Dit doel of deze motivatie ging tevens ook gepaard met bepaalde
verwachtingen die men had, voor men de woning betrad.
Bij alle respondenten werd dezelfde motivatie waargenomen: geld sparen. Elke (ex-)bewoner
gaf aan in de re-entrywoning de mogelijkheid te hebben geld te sparen, om een goede start te
kunnen nemen na hun verblijf. Het uiteindelijke doel hierbij was eerst enkele maanden te
kunnen werken, waardoor men geld opzij kon zetten en ten slotte met een zekere financiële
reserve kon uitkijken naar een eigen woonst. Eén bewoner gaf ook aan verheugd te zijn weer
aan een normaal loon te kunnen gaan werken. De mogelijkheid tot sparen in de re-entrywoning
was er volgens de respondenten zeker, daar men maandelijks slechts een klein bedrag betaalt
(cf. infra) om er te kunnen verblijven. De bijkomende verwachtingen (naast sparen en zo een
eigen woonst vinden) die de participanten hadden toen men de mogelijkheid kreeg in het huis
te verblijven, verschilden echter wel. Zo gaven twee bevraagden aan terug rust te vinden na hun
verblijf in het PLC (cf. infra). Deze respondenten verklaarden ook met de re-entrywoning een
stok achter de deur te hebben, daar de woning nog steeds enige vorm van bescherming en
controle (TB, justitieassistent) met zich meebrengt. Eén respondent (ex-bewoner) had ook de
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specifieke verwachting zijn sociaal leven, meer specifiek op familiaal vlak opnieuw een boost
te geven. Een andere persoon, die op het moment van schrijven in de woning verbleef, gaf aan
zijn eigen identiteit opnieuw te willen ontwikkelen, zichzelf terug te willen vinden en nuchter
met het leven te willen leren omgaan, met een nieuwe vriendengroep. De tweede bewoner
vermeldde ook de zoektocht naar zijn eigen identiteit buiten de gevangenis.
Halfopen gevangenis als tussenstap
De bevraagden verbleven reeds allemaal in een gesloten gevangenis, gingen daarna naar het
PLC te Ruiselede en maakten zo de overstap naar de re-entrywoning. Zij werden allemaal
aangesproken (geselecteerd) door de directie, in verband met het verblijf en vroegen dit niet
zelf aan. Eén respondenten kende het project echter reeds voor hij naar het PLC kwam en uitte
duidelijk zijn voorkeur om naar de woning te gaan.
Het re-entryproject houdt een overstap van een halfopen gevangenis naar de overgangswoning
in, geen rechtstreekse transitie van een gesloten penitentiaire inrichting naar het afzonderlijk
huis. Bij de overgang van de gesloten gevangenis naar die van Ruiselede, gebeurt bewust een
grondige screening (Maere, 2017). Dit is ook het geval bij de overstap van het PLC naar de reentrywoning. Aan de respondenten werd gevraagd wat zij hiervan vonden: is de tussenstap van
de halfopen gevangenis volgens hen noodzakelijk om naar de overgangswoning te gaan, of zou
men ook van een gesloten gevangenis meteen kunnen doorstromen naar dit re-entryhuis? Alle
respondenten hadden dezelfde mening: de overgang naar Ruiselede werd gezien als een
noodzakelijke tussenstap voor men in de re-entry kan verblijven. De hoofdreden hiervoor was
ook bij iedere bevraagde hetzelfde en had te maken met het regime in de gevangenis van
Ruiselede. Een eerste argument dat door twee respondenten werd aangehaald hing samen met
de vrijheid. In Ruiselede is men vrijer dan in een gesloten gevangenis, er kan een volledige dag
gewerkt worden (ook buiten), de beveiliging is er minder streng dan in een traditionele
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gevangenis enzovoort. Dit zou volgens de respondenten een belangrijke reden zijn waarom een
verblijf in de halfopen gevangenis noodzakelijk is.
“(…) wunder hadden al zo een beetje da gevoel van vrijheid en van te kunnen gaan en
staan waar da je wil. Natuurlijk allemaal binnen die reglementering van die half open
gevangenis, ma da heeft wel enorm veel verschil uit gemaakt. Ik peis dat ’t heel moeilijk
zou zijn voor iemand die uit een volledige.. ’t zou moeilijk zijn voor iemand vanuit
Brugge, rechtstreeks in de re-entrywoning te steken.” (respondent 4, ex-bewoner)
Twee bevraagden haalden een volgende reden aan, namelijk het drugvrije leven in het PLC. Er
wordt heel streng gecontroleerd op drug- en alcoholgebruik in de halfopen gevangenis.
Daarnaast gaf een respondent ook aan dat het belangrijk is drugvrij te zijn vooraleer in de reentrywoning te verblijven, wat volgens hem in een gesloten inrichting niet altijd mogelijk is,
daar er nog heel wat verboden middelen beschikbaar zijn in de gevangenis zelf. In de reentrywoning zijn alcohol en drugs immers ook verboden.
Een voorlaatste element dat opnieuw door de helft vaan de respondenten naar voor werd
geschoven, behelsde het feit dat men in een kleinere halfopen gevangenis meer weet over de
gedetineerden en dat de gedetineerden weten wat van hen verwacht wordt. De eerste participant
stelde dat men in een kleinere gevangenis de gedetineerden beter kan monitoren, waardoor een
goede screening met het oog op een verblijf in de re-entry woning kan worden gemaakt. Dit
zou veel minder het geval zijn bij een gesloten gevangenis: sommigen slagen er volgens deze
persoon beter in onder de radar te blijven en toch bezig te zijn met zaken die niet kunnen binnen
een gevangenis. Deze participant was er ook van overtuigd dat het een gevaar kan vormen voor
de andere bewoners, indien men niet over voldoende informatie beschikt betreffende een
bepaalde persoon. De tweede respondent wees hiernaast ook op het feit dat gedetineerden in
Ruiselede, die in aanmerking komen voor een verblijf in de woning, reeds weten wat van hen
verwacht wordt, hoe de werking in elkaar zit en wat de regels zijn.
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“En da is het risico van mensen uit een gesloten detentiecentrum rechtstreeks naar zo
een project te laten doorvloeien. Er gaan daar zeker situaties uit voortvloeien, wa da je
volgens mij veel minder hebt dan da ze van een open instelling komen, omda ze veel
beter gemonitord worden. Ze weten er veel meer over.” (respondent 2, bewoner)
Tot slot zouden ook de mentaliteit en het imago van de gedetineerden een rol spelen, wat ook
door één bewoner en een ex-bewoner werd onderstreept. Deze respondenten beklemtoonden
dat in een gesloten inrichting een bepaalde mentaliteit aanwezig is, die in het PLC niet
getolereerd wordt. Eén deelnemer beschreef het als een ‘typische gevangenismentaliteit’ die
een gedetineerde met zich meedraagt. Volgens deze bevraagden moeten de gedetineerden zich
in het PLC aanpassen en inbinden, gezien het specifieke regime binnen de halfopen gevangenis.
Ook hier wees een ex-bewoner op het gevaar voor de anderen die in de woning verblijven.
Het lijkt dus aangeraden in de toekomst verder rekening te houden met de noodzakelijkheid van
een eerder verblijf in een halfopen gevangenis. Indien in de toekomst soortgelijke projecten
zouden worden opgestart, wordt aanbevolen dit in eerste instantie te doen bij dit soort
gevangenissen, of een andere overgangsmogelijkheid te voorzien vanuit een gesloten
inrichting, alvorens gedetineerden in een re-entryproject te laten verblijven. Een dergelijke
overgangsmogelijkheid bij een gesloten gevangenis kan bijvoorbeeld een specifieke afdeling
binnen de inrichting zijn, waar gedetineerden reeds kennismaken met een vrijer regime.
Samenleven
Over het algemeen werd het samenleven met anderen als zeer positief ervaren. Geen van de
respondenten vond het een probleem met medegedetineerden samen te leven. De huidige
bewoners gaven aan dat er tussen alle aanwezige personen in de woning duidelijke en goede
afspraken zijn en dat men rekening houdt met de ander. Er werd een beurtrol afgesproken voor
bepaalde huishoudelijke taken (zoals bijvoorbeeld poetsen) en iedereen diende er zelf voor te
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zorgen dat men het huis proper hield. Beide bewoners stelden dat deze manier van werken zeer
goed werkt en dat op die manier een goed georganiseerde dagelijkse structuur aanwezig is. Zij
ervoeren op het moment van de bevraging geen problemen.
De twee ex-bewoners lieten zich ook positief uit over het samenleven met anderen in het
algemeen, maar gaven wel aan dat er af en toe problemen waren tussen verschillende bewoners.
Bepaalde persoonlijke problemen (zoals bezoek van partners) zouden volgens de eerste exbewoner aan de basis gelegen hebben van deze problemen. De tweede ex-bewoner verklaarde
dan weer dat de problemen het gevolg waren van één enkele persoon binnen de woning die
zichzelf vaak in de problemen werkte (alcohol binnenbrengen in de woning terwijl dit verboden
was). Beide bevraagden wouden hier echter niet over uitweiden. Uit wat zij vertelden kan echter
wel afgeleid worden dat de problemen niet te maken hadden met het moeten samenwonen op
zich, maar eerder met het feit dat men met verschillende karakters samenleeft.
“Ho, ’t is zoeken. Ge leeft met vier aparte karakters, alé, ge komt just alle vier uit de
gevangenis en aan één kant probeert ge zo een beetje de mentaliteit op te nemen van: ik
ben een vrij mens, ik zit weer in de maatschappij, ik moe er iets mee doen. Maar aan de
andere kant zit je nog een beetje met de mentaliteit da je hebt van in de gevangenis: nie
willen onderdoen voor elkaar, lelijk gezegd: de groten afhangen.” (respondent 4, exbewoner)
Daarnaast werd de respondenten ook gevraagd of zij de personen waarmee zij samenwoonden
goed kenden en of zij dit belangrijk vonden. Alle bevraagden gaven aan dat zij diegenen die
ook in de woning verbleven reeds goed leerden kennen in het PLC (of zelfs vroeger) en dat zij
dit positief vonden. Alle respondenten verklaarden dit een zeer belangrijk element te vinden.
“We hebben allemaal B.leave gedaan ook en we hadden sowieso al een goede band met
elkaar en ge hebt een bepaald respect opgebouwd naar elkaar toe he en ja. De scheelt
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wel als je opeens vreemde van elkaar tope steekt… da ’s direct een ander klimaat he da
je hebt in huis” (respondent 2, bewoner)
“(…) of ge daar met vier of met drie of met twee gasten zit, waar da je geen band mee
hebt… da da rap verkeerd zou kunnen lopen vrees ik” (respondent 3, ex-bewoner)
“Als ge tope woont, moet er een beetje vertrouwen zijn. En mensen da je nie kent en,
zeker mensen die uit de gevangenis gaan komen, daar ga je nie zomaar zeggen van ‘ah,
kom erbij en ge krijgt ’t volle vertrouwen’. Da ’s moeilijk voor te doen” (respondent 4,
ex-bewoner)
Tot slot benadrukken beide ex-bewoners (die ook voorstander waren van het samenwonen met
personen die men kent) de noodzaak van een goede screening en het overleg met de huidige
bewoners. Het was volgens hen belangrijk geen gedetineerde in de woning te laten verblijven,
indien deze geen goede band heeft met de personen die er reeds enige tijd verblijven. Ze gaven
beiden aan dat hier in de praktijk wel degelijk rekening mee gehouden werd en dat dit systeem
gehandhaafd diende te blijven. Hieruit kan worden geconcludeerd dat een dergelijke manier
van werken in de toekomst dient te worden behouden. Gedetineerden dienen elkaar bij voorkeur
reeds goed te kennen en een goede band te hebben, alvorens hen samen in één en dezelfde
woning onder te brengen. Alsook wordt aanbevolen het systeem waarbij de mening van de
bewoners wordt afgetoetst te blijven behouden.
Dagelijks leven
Het centrale element met betrekking tot het dagelijkse leven in de re-entrywoning, dat door alle
bevraagden werd aangehaald, is zelfstandigheid. Dit element moet worden bekeken in het licht
van de vergelijking met detentie. Twee respondenten verwezen naar deze onafhankelijkheid
door aan te halen dat men nu zelf beslissingen kon nemen. Er moet geen toestemming meer
gevraagd worden aan een penitentiair beambte als men iets wilt doen; men is opnieuw vrijer in
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zijn keuzes. Alsook het feit dat een zekere controle wegvalt, door de afwezigheid van
penitentiair beambten in de woning werd als positief aangeduid. Eén van hun wees ook op het
feit dat men tijdens de vrije uren kan gaan en staan waar men wil, er moet geen rapportbriefje
meer geschreven worden en goedgekeurd worden door de directie. Verder werd ook door een
bewoner gewezen op het feit dat men niet steeds meer moet aanbellen wanneer men terug komt
van het werk (halve vrijheid): in de re-entrywoning komt men thuis en heeft men zelf een
sleutel. Deze respondenten gaven aan opnieuw (meer) verantwoordelijkheid te krijgen (men
moet zelf eten voorzien en gaan halen, de was doen, poetsen) en ervaren dit als iets positiefs.
“Ik moet nie meer vragen van mag ik nog eens dit of mag ik nog eens dat. Ik beslis het
nu zelf, hé” (respondent 1, bewoner)
Alsook gaven drie participanten aan het belangrijk te vinden opnieuw zelf te kunnen beslissen
wanneer men gaat slapen, wanneer men opstaat, eet, bezoek ontvangt of belt enzoverder. Twee
personen merkten op dat opnieuw een soort routine wordt ontwikkeld, waarbij men op vaste
tijdstippen gaat werken en terug thuiskomt. Het dagelijkse leven is tevens over het algemeen
opnieuw vrijer dan het dagelijkse leven in de gevangenis, wat door alle respondenten als positief
werd ervaren. Eén bewoner benadrukte dat de rust die men opnieuw verkrijgt het grootste
voordeel is. Hierbij verweest hij naar het leven in de gevangenis van Ruiselede, waar men een
open regime heeft en waar iedereen samenleeft. Deze bewoner stelde dat in Ruiselede bijna
geen privacy of rust mogelijk is, omwille van het feit dat men gezamenlijke leefruimtes heeft,
waardoor deze persoon in de re-entrywoning opnieuw de rust vond die hij nodig had. Deze
bewoner verklaarde ook dat het opnieuw kunnen beschikken over de eigen inkomsten en
spaarcenten een groot pluspunt is.
Verder werd door beide ex-bewoners aangehaald dat men het de eerste dagen en weken moeilijk
had in de re-entrywoning. Bij de ene respondent kwam dit door het feit dat hij in de weekends
zijn vrije uren niet goed wist in te vullen en hij zich vaak verveelde. De tweede ex-bewoner
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stelde dat dit vooral kwam door het feit dat men net uit de gevangenis komt. In het huis
verblijven mensen die uit diezelfde gevangenis komen, er komen soms gedetineerden langs (zie
hierna) en men heeft het gevoel nog steeds in de gevangenis te zitten. Beiden gaven echter aan
dat dit gevoel na enkele weken verdwenen was.
Als laatste kan worden vermeld dat drie deelnemers één concreet element aanhaalden dat als
minder aangenaam wordt ervaren. Zij gaven aan het moeilijk te hebben met het feit dat er soms
gedetineerden langskomen om bijvoorbeeld het gras af te rijden. Hierdoor kreeg men het gevoel
nog niet volledig afgescheiden te zijn van de gevangenis en werd men er steeds opnieuw mee
geconfronteerd. Daarnaast valt het gevoel ‘thuis te zijn’ op dat moment volledig weg. Eén
respondent verklaarde het voornamelijk lastig te hebben wanneer er gedetineerden
langskwamen met wie hij eerder een goede band had, gezien het verboden is contact te hebben
met deze gedetineerden. Deze persoon is de mening toegedaan dat de gevangenis en de reentrywoning volledig van elkaar zouden moeten worden gescheiden. Tot slot ervoeren twee
deelnemers soms moeilijkheden met de communicatie naar het PLC toe, wanneer iets moest
hersteld worden in het huis. Men heeft het hier voornamelijk lastig mee, wanneer men in het
huis binnenkomt zonder de bewoners te verwittigen. Dit brengt opnieuw het gevoel in de
gevangenis te verblijven terug. Concreet kan worden aangeraden de re-entrywoning meer te
scheiden van het PLC zelf. Zo kan bijvoorbeeld wel nog steun worden verschaft vanuit het PLC
aan bewoners die het lastig hebben (cf. infra), maar kunnen beiden van elkaar gescheiden
worden voor bepaalde praktische zaken (zoals het door de bewoners aangegeven voorbeeld
betreffende werken in de tuin). De aanwezigheid van andere gedetineerden in de woning wordt
door de bewoners als meer storend ervaren dan de aanwezigheid van penitentiair personeel.
Sociaal leven
De veranderingen in het sociale leven werden op drie vlakken bevraagd: relaties, familie en
vrienden/kennissen. Drie participanten konden iets vertellen over hun ervaringen op relatievlak
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en familiaal vlak. Alle drie de bevraagden gaven aan een nieuwe relatie te hebben opgebouwd
in de re-entrywoning en ervoeren dit als iets positief. Het hebben van een partner vormde voor
de drie respondenten een belangrijke steunfactor. Twee van hen stellen echter toch een
moeilijkheid te ervaren: de afstand tot de re-entrywoning. Beiden gaven ze aan dat het vaak
moeilijk is hun partner meer te zien, doordat deze ver weg woont. De ene bevraagde verklaarde
echter tevreden te zijn met de mogelijkheid tot aanvraag voor overnachtingen in de reentrywoning. Familieleden, partners, kinderen … van bewoners mogen er overnachten, mits
toestemming van de directie van het PLC, na aanvraag door de bewoner zelf.
Daarnaast waren drie respondenten zeer positief over het feit dat zij hun familie opnieuw
konden zien. Eén van hen gaf specifiek aan dat de familieleden zeer gelukkig waren met het
feit dat de persoon in de re-entry verbleef en een goede woonst had. Deze persoon gaf ook aan
dat zijn relatie met deze familieleden veel verbeterd is sinds zijn verblijf, mede door het feit dat
hij in de mogelijkheid was hen meer te zien. De overige twee respondenten vertelden enkel
weer meer contact te hebben met ouders en andere familieleden, waarbij één participant
expliciet aangaf de banden met de familieleden opnieuw actief te herstellen, na een moeilijke
periode van detentie. Deze laatste verklaarde tevens bij aanvang van zijn verblijf in de woning,
het moeilijk te hebben personen in de woning uit te nodigen, dit zowel ten aanzien van zijn
nieuwe partner als zijn familie. Dit had voornamelijk te maken met de aanpassing van detentie
naar de re-entrywoning (cf. supra).
Tot slot bouwden drie van de vier bevraagden een nieuwe vriendenkring uit. Eén respondent
stelde hiervoor geen tijd te hebben, daar hij zijn werk en relatie voorop stelde. Wie wel reeds
een nieuwe vriendenkring had uitgebouwd, verbond dit vooral aan de vrijheid die men kreeg
bij het verblijf in de woning en onder ET in het algemeen. Eén respondent specifieerde een
positieve ervaring van het verblijf in de woning na een periode van detentie. In detentie kreeg
deze persoon de kans om nuchter te worden en te blijven (zowel wat betreft alcohol als drugs),
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waardoor hij er in de re-entrywoning de voordelen van ervoer. Zo stelde hij nu enkel te focussen
op het uitbouwen van een sociaal netwerk met ‘nuchtere mensen’. Hij benadrukt tevens door
de re-entrywoning ook de kans te hebben een prosociale vriendengroep uit te bouwen, daar hij
zich niet in een drukke stad bevindt, zoals voor detentie (cf. infra).
Over het algemeen werd door de respondenten dus een verbetering van het sociale leven ten
aanzien van dat in de gevangenis aangegeven. Een centraal element dat bij elke respondent naar
voor kwam, was de mogelijkheid tot bezoek op elk moment van de dag. Alle bevraagden
verklaarden een positieve ervaring te hebben met deze kans hun familieleden, vrienden of
partner meer te zien tijdens hun verblijf. Verder haalden ze allen aan het voordelig te vinden
dat het bezoek nu op elk moment van de dag kan en niet enkel op vaste tijdstippen en in een
bezoekersruimte zoals in detentie. Allen gaven ze aan ervaren te hebben dat het zeer moeilijk
is vanuit de gevangenis een relatie op te bouwen en te behouden of vriendenkring uit te bouwen.
“Lijk ik, ik heb wreed uitgekeken naar ne keer nen BBQ te organiseren zo met maten en
wa familie” (respondent 3, ex-bewoner)
De mogelijkheid bezoek te ontvangen en hen te laten overnachten wordt door de bewoners
gezien als een groot pluspunt. Het is dan ook aangeraden deze mogelijkheid in de toekomst te
behouden, onder dezelfde voorwaarden. De gelegenheid opnieuw sociale contacten aan te gaan
vormt voor de respondenten immers een belangrijk voordeel van het verblijf in de woning.
Begeleiding
De begeleiding die aangeboden werd tijdens het verblijf werd door alle respondenten als zeer
positief ervaren. De (ex-)bewoners vermeldden dat beroep kon worden gedaan op de
hulpverlener binnen de re-entrywoning om verschillende redenen: het vinden van een woning,
het in orde brengen van papierwerk en verzekeringen, de gelegenheid tot een persoonlijk
gesprek, ondersteuning bij huishoudelijke taken …
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De helft van de bevraagden stelde echter geen tot weinig gebruik te hebben gemaakt van de
ondersteuning door de trajectbegeleider binnen de woning. Dit komt bij beiden door het feit dat
zij reeds een relatie hadden in de woning, waarbij de partner hen hielp met het in orde brengen
van praktische zaken in plaats van de TB. Toch gaven ook zij aan dat de aanwezigheid van
dergelijke medewerker een belangrijke factor is tijdens het verblijf, voor zij die niet kunnen
rekenen op hulp van buitenaf. Wie wel actief gebruik maakte van de hulpverlening door de TB,
deed dit vooral met het oog op het in orde brengen van papierwerk en verzekeringen. Zo hielp
de TB hen met het afsluiten van een ziekteverzekering, de verwerking van de post, … Alsook
werd door twee personen benadrukt dat de TB de bewoners actief aanspoort hun zaken in orde
te brengen, wanneer men de neiging heeft het werk te laten liggen.
“(…) Dat er daar wel een beetje een steunpilaar is, voor de te duwen naar wa da je
moet in orde brengen. Da ze daar ook een beetje achter zaten, alé ja. Als ge ga gaan
werken.. soms heb je nie veel goesting nog voor dingen in orde te maken, da er daar
soms wel een keer een duwtje in de rug is voor da te doen.” (respondent 3, ex-bewoner)
“Het feit da die mensen van het CAW daar komen is ook wel een grote hulp voor de
mensen die er wonen. Alé, mensen die uit de gevangenis komen weten soms geen weg
met under papieren.” (respondent 4, ex-bewoner)
Iedere respondent vermeldde de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek wanneer men een
probleem had. De voorziene begeleiding gaat dus verder dan enkel het praktische. Hoewel het
mogelijk was een gesprek aan te gaan om persoonlijke of familiale problemen te bespreken,
werd deze kans ook hier door slechts één respondent benut. Deze respondent zocht ook als
enige steun bij de vrijwilliger die af en toe langs komt om de bewoners te helpen.
Verder gaven twee participanten aan het zeer aangenaam te vinden dat extramurale begeleiding
(bijvoorbeeld Anonieme Alcoholisten, CGG) ook binnen de re-entry gewoon kan worden
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verder gezet, naast de reeds aangeboden hulp van de TB. De overige twee deelnemers (één
bewoner, één ex-bewoner) waren dan weer positief over het feit dat de TB bereid is ook na het
verblijf in de re-entrywoning nog bijkomende hulp te bieden en dit ook actief voorstelt.
Tot slot werd door de vier (ex-)bewoners nog een belangrijk voordeel aangehaald, namelijk dat
de TB en justitieassistent zelf naar de woning komen. Dit werd door alle respondenten benoemd
als een groot pluspunt. Men hoefde zich namelijk niet te verplaatsen, waardoor de vrije uren
voor andere zaken konden worden gebruikt. Verder werd melding gemaakt van het feit dat de
TB rekening hield met de bewoners (wat de vrije uren of werkuren betreft) wanneer een
afspraak moest worden vastgelegd voor bijvoorbeeld een bewonersvergadering.
Wanneer de respondenten gevraagd werd de begeleiding binnen de gevangenis te vergelijken
met die van de re-entrywoning, verkozen alle participanten de begeleiding in de woning. Dit
niet omdat de begeleiding beter zou zijn, maar wel omdat ze gerichter en effectiever is. Drie
bevraagden gaven aan dat het moeilijk is vanuit de gevangenis bepaalde zaken te regelen. Zo
kan men bijvoorbeeld wel op zoek gaan naar een woonst vanuit de gevangenis, maar dit wordt
door twee respondenten als problematisch gezien. Vanuit de re-entrywoning worden dergelijke
zaken veel gemakkelijker voor de bewoners. Voortzetting van deze praktische begeleiding
wordt dus, gezien de positieve ervaringen, ten sterkste aangeraden.
“Maar vanuit een gevang kunde gij niets huren he, alé, ge krijgt daar ook aanbiedingen
van woningen en .. maar ge moet daar dan kunnen op reageren en ge kunt nie gaan
kijken wanneer da gij goesting hebt hé (lacht), da moet ge aanvragen en da moet ge
regelen en dan moet ge nog toestemming krijgen (…)” (respondent 1, bewoner)
Vrije tijd
Vrije tijd was voor alle participanten een moeilijk element. Alle respondenten benadrukten
tevreden te zijn met het feit dat men vrije uren kreeg. Toch gaven ze allen aan dat de vrije uren
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die ze hadden beperkt waren en drie van de vier respondenten stelden hun vrije uren niet te
kunnen invullen zoals men wou.
Drie respondenten gaven aan dat ze hun vrije uren voornamelijk gebruikten om boodschappen
te doen. Hierbij aansluitend waren er, gezien de ligging van het huis (cf. infra) en het feit dat
de meesten geen auto ter beschikking hebben, voor twee van hen vaak geen vrije uren meer
over voor andere zaken. Slechts één respondent vermeldde een echte hobby te beoefenen tijdens
zijn verblijf. Deze hobby werd opnieuw bepaald door de ligging van het huis. De rest van de
bevraagden maakten geen melding van een specifieke hobby of stelden hier geen tijd voor te
hebben, met de beschikbare vrije uren die men had. Eén van de huidige bewoners vertelde
normaal gezien een echte sportman te zijn, maar door het gebrek aan vrije uren in combinatie
met zijn relatie geen sport meer te kunnen beoefenen. Deze respondent vertelde wel na zijn
verblijf in de woning terug volop te willen inzetten op sport. Een tweede ex-bewoner die ook
stelde geen specifieke vrijetijdsbesteding te hebben, was van mening dat er (mede door de
ligging van de woning) weinig mogelijkheden waren tot het beoefenen van een hobby. In de
nabije omgeving zouden immers geen tot weinig sportclubs of sportfaciliteiten aanwezig zijn.
Een positief element hierbij dat deze respondent (en de voorgaande die ook geen concrete
vrijetijdsbesteding had) aanhaalde, was dat men hierdoor wel enigszins tot rust kon komen
tijdens de vrije momenten die men wel had. Dit had bij beiden te maken met het feit dat men in
het PLC vaak een grote drukte ervoer tijdens de vrije momenten, daar iedereen in eenzelfde
leefruimte verbleef. De laatste persoon (een ex-bewoner) was van mening dat het gebrek aan
vrijetijdsinvulling, zowel in als na de re-entrywoning, één van de oorzaken is waardoor hij
momenteel terug in de gevangenis verblijft. De bevraagde gaf aan een hobby een essentieel
onderdeel te vinden bij het verblijf in de woning. Hij stelde dat op die manier de vrije uren
worden ingevuld, maar ook dat zo een nieuwe vriendenkring kan worden opgebouwd. Deze exbewoner vond dat via de begeleiding in het huis, mee zou moeten worden gezocht naar een
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goede tijdsinvulling of specifieke hobby. Sinds kort wordt hier echter al voor een stuk aan
tegemoet gekomen dankzij de inschakeling van een vrijwilliger bij de re-entrywoning (PLC
Ruiselede, 2017a).
Door één bevraagde werd ook aangehaald dat de grenzen van het ET niet zo gunstig werden
vastgelegd. De bewoners kunnen volgens deze persoon niet van de tuin genieten tijdens hun
verplichte uren in de woning, daar het bereik van het ET niet zo ver reikt. Dit bleek vooral als
een probleem te worden ervaren tijdens het zomerseizoen.
“Tja, da ’s vrije tijd, wa doet ge dan, ge moogt nie naar buiten hé, ge zit met elektronisch
toezicht dus.. Van dienen hof kunt ge eigenlijk ook nie veel genieten” (respondent 1,
bewoner)
Gezien een vrijetijdsbesteding over het algemeen in mindere mate mogelijk was, wordt
aanbevolen hier in de toekomst meer op in te zetten. De voorziene begeleiding zou inderdaad,
zoals voorgesteld door een ex-bewoner, de bewoners kunnen helpen bij het vinden van een
hobby of goede vrijetijdsinvulling. Verder zien we momenteel een bijdrage van de vrijwilliger
in de vrijetijdsbesteding, wat in de toekomst zeker verder kan worden uitgebouwd ter
ondersteuning van de bewoners.
Gezondheid
Op vlak van fysieke en mentale gezondheid, stelden alle participanten dat ze zich zowel fysiek
als mentaal beter voelden in de woning dan tijdens detentie. Bij de ene respondent had dit vooral
te maken met het feit dat hij opnieuw rust vond in het huis. Hij sprak over zowel een gevoel
van rust in het algemeen, als van gemoedsrust (niet meer met illegale zaken bezig zijn, een
gestructureerd leven hebben …). Deze respondent voelde zich fysiek ook beter en wijdde dit
aan de mogelijkheid tot sport (lopen) in het bos naast de woning. Een tweede respondent stelde
zich beter te voelen nu hij onder elektronisch toezicht staat. Bij deze persoon was de verbetering
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voornamelijk te wijten aan het verkrijgen van een enkelband en het feit dat hij zich niet meer
in een penitentiaire inrichting bevond. De laatste twee participanten gaven ook aan zich beter
te voelen doordat men nu meer vrijheid geniet en, net zoals de vorige respondent aanhaalde,
niet meer in een gevangenis verblijft. Volgens deze personen had ook de dagelijkse routine die
men ontwikkelt hier een belangrijke invloed op.
Hoewel alle respondenten dus aangaven zich beter te voelen dan toen men in de gevangenis
verbleef, verklaarden de laatste twee participanten (één ex-bewoner en één bewoner) toch dat
enige vorm van stress ervaren werd. Deze stress werd bij de ene persoon (ex-bewoner)
veroorzaakt door een zekere druk die de respondent ervoer, met betrekking tot het in orde
brengen van verschillende zaken (papierwerk, zoeken van een woonst) (cf. infra) en het
opnieuw leren functioneren in de samenleving. Deze persoon beschouwde dit echter als een
soort van stress of druk die iedere ex-gedetineerde ervaart wanneer hij de gevangenis verlaat.
De twee respondent ervoer tijdens zijn verblijf in de woning meer stress, omwille van het feit
dat hij lange dagen werkt en dus weinig vrij tijd over heeft voor ontspanning. Hij gaf aan het
mentaal en emotioneel moeilijker te hebben dan tijdens detentie.
(…) Ja hoe voel je je in de gevangenis? Opgesloten he … ge wilt eraan beginnen aan je
leven en ge kunt niet, terwijl hier zijt ge eraan bezig he. (…) ‘k Ga wel zeggen qua stress
en al en qua lading in mijn binnenste en overvloed aan emoties, heb ik het hier wel al
heel de tijd veel lastiger of binnen, omdat ik.. daar was ik de kalmte zelve en ‘k had ook
tijd voor vanalles, voor al mijn dingen te doen dat ik wilde doen … en opeens heb ik
daar ‘k weet niet hoeveel aan moeten inboeten en dan qua gevoel heb ik veel meer stress
ofdat ik daar had. Maar ‘t is wel allemaal constructiever dan dat ik ginder zat, ginder
was ‘t vooral constructief naar mijn persoontje, maar nu ben ‘k wel echt mijn leven aan
’t uitbouwen” (respondent 2, bewoner)
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Het huis
Tijdens het gesprek werden heel wat zaken door de respondenten aangehaald die te maken
hadden met de ter beschikking gestelde woning op zich.
Drie deelnemers beklemtoonden de geleidelijke overgang van de gevangenis naar de
maatschappij die men kon maken (of nog steeds maakt). De mogelijkheid die hen geboden werd
in de re-entrywoning te kunnen verblijven, wordt als zeer positief ervaren. Op die manier kan
men reeds van de vrijheid ‘proeven’, zonder zich meteen volledig in de vrije samenleving te
begeven zonder concrete begeleiding. Eén respondent beschreef de geleidelijke overgang als
het ‘loslaten van de gevangenis’ en beschouwde dit als een constructieve stap in de richting van
een nieuw leven. Een volgende participant stelde dat men in de gevangenis volledig afgesloten
is van de bredere maatschappij, en dat men niet zomaar de klik kan maken wanneer men
vrijkomt. Hij benadrukt dat er enige tijd nodig is om zich opnieuw aan te passen en zich te
resocialiseren, na een langere periode in detentie. Daarnaast vormde het feit dat men bij deze
overgang wordt bijgestaan door een TB en een justitieassistent een belangrijk pluspunt voor de
(ex-)bewoners. In de re-entrywoning kan men, met de juiste begeleiding en ondersteuning,
verschillende zaken regelen die tijdens detentie niet konden geregeld worden om op die manier
een nieuwe start te maken.
“Moesten ze mij direct aan de poort gezet hebben, ik zou het nie direct geweten hebben
hoe of wa, waar naartoe. (…) pakt da ze mij gewoon hadden buiten gezet aan de poort,
ge staat daar. Doe het maar he, ga maar iets huren, ga maar iets zoeken, alé, op die
paar weekenden da ge buiten komt voor eens op weekend te gaan, daar gaat ge nie echt
iets kunnen op regelen. (…)Mensen geraken alles kwijt, en dan nog de schuldenberg die
er nog bij komt. Da ’s nie gemakkelijk als ge dan zomaar op straat word gedropt van
den ene dag op de andere en ze zeggen van trek uwen plan.” (respondent 1, bewoner)
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Als tweede werd door alle respondenten iets gezegd over de ligging. De locatie werd zowel
positief als negatief beoordeeld. Alle respondenten wezen op het afgelegen karakter van de
woning. Eén bewoner en één ex-bewoner beschouwden dit echter niet als een minpunt. Zij
gaven beiden aan dat een rustige omgeving ideaal is voor dit soort projecten, omdat er volgens
hen te veel verleiding en ‘gevaar’ is in een drukkere stad. In grote en voor hen bekende steden
zou men snel en gemakkelijk bepaalde middelen kunnen verkrijgen, waardoor de locatie voor
beide deelnemers zeer geschikt blijkt. Daarnaast stelt één van hen ver verwijderd te willen zijn
van zijn verleden. Toch verklaarden beide respondenten (net zoals de twee overige
respondenten) ook dat net het feit dat de woning afgelegen ligt, voor een bijkomend probleem
kan zorgen. De meeste bewoners beschikken niet over een auto en kunnen zich enkel
verplaatsen met de fiets wanneer zij bijvoorbeeld boodschappen dienen te doen. In combinatie
met het beperkt aantal vrije uren werd dit door de respondenten als problematisch gezien (cf.
supra). Eén respondent gaf verder ook aan door de ligging van de woning nog elke dag
geconfronteerd te worden met het feit dat hij in de gevangenis heeft gezeten. Dit vormde voor
deze persoon een minpunt.
Verder werd ook het huis op zich positief beoordeeld door de (ex-)bewoners. De helft van de
bewoners gaf aan dat het voelde alsof men in hun eigen woning verbleef: men stelde ‘thuis te
komen’ en zich thuis te voelen. Een andere respondent legde de nadruk op de vertrouwdheid
van de omgeving. De omgeving is reeds gekend door de (ex-)bewoners en voelt betrouwbaar
aan. Diezelfde persoon stelde ook dat hij steeds opnieuw terecht kon bij de medewerkers van
het PLC wanneer hij problemen ervoer en vond dit positief. Alsook wezen drie van de vier
participanten op een volgend gunstig element betreffende de woning: men stelde alles in huis
te hebben wat men nodig had. Alle noodzakelijke middelen en toestellen werden door het PLC
ter beschikking gesteld in de woning.
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Verder haalden twee respondenten aan dat ook privacy voor hen zeer belangrijk was. Het
hebben van een eigen kamer werd door beide respondenten naar voor geschoven als
belangrijkste positieve element hierbij. Eén van hen stelde echter wel het soms moeilijk te
hebben met het feit dat de meubels in de kamers dezelfde zijn als in de gevangenis. Dit zorgde
voor een confrontatie met zijn eerdere periodes van detentie en werd als minder aangenaam
ervaren.
“De meubelkes die op ons kamer staan.. kweet wel, dat is met de middelen dat ze hebben
he, maar da zijn exact dezelfde meubels dan over heel België in elke cel staan. Dus dat
is ook zoiets van ja.. ge gaat dan buiten en opeens zije dan weer geconfronteerd met ..
met die kasse en.. ’t zelfde prikbord.. en da bedde” (respondent 2, bewoner)
Tot slot beklemtoonden twee bevraagden de betaalbaarheid van de woning. Zij betalen slechts
€275 per maand en stelden zeer dankbaar te zijn tegen deze prijs in het re-entryhuis te kunnen
verblijven. Eén van hen benadrukte tevens expliciet zeer dankbaar te zijn de mogelijkheid te
hebben gekregen in de woning te verblijven, daar hij nergens anders terecht kon.
“Ik moest ook niet te veel, alé, ik moest ook niet veel huur betalen ginder. (…) Ge komt
daar toe, ge hebt er alles da je nodig hebt. Het enigste waarvoor da je in principe zelf
moet kijken zijn kleren en eten.” (respondent 4, ex-bewoner)
“Voor 275€ ga de gij nergens niets kunnen huren (…) Alles is hier: wasmachinge,
droogkast, noem maar op. Waar gaat ge da vinden voor die prijs? Nergens.”
(respondent 1, bewoner)
Alle respondenten waren van mening dat de re-entrywoning een goede optie is voor mensen
die nergens terecht kunnen en dat het project dient te worden verdergezet. Alsook wordt
aanbevolen de verschillende aspecten met betrekking tot de woning (bijvoorbeeld het feit dat
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men weinig dient te betalen, dat men alles heeft) te behouden, daar dit alles als zeer positief
werd ervaren door de (ex-)bewoners.
Situatie na re-entrywoning
Van de twee ex-bewoners die werden bevraagd in dit onderzoek, verblijft (zoals eerder
vermeldt) één persoon op dit moment opnieuw in de gevangenis. Toch beschouwden beide
respondenten hun verblijf in de woning als een positief verhaal.
De ex-bewoner die nog steeds vrij is, gaf aan dat het verblijf in de re-entrywoning een
belangrijke invloed heeft gehad op zijn leven. Zo vertelde hij dat hij door het verblijf in de
woning een degelijke start heeft kunnen nemen. Tijdens zijn verblijf had hij de mogelijkheid
veel te sparen, wat voor deze persoon een motivatie was om door te zetten. Door deze financiële
reserve was hij in staat een eigen woning te zoeken. De respondent benadrukte tijdens het
interview verschillende keren dat hij zonder de re-entrywoning niet zou gestaan hebben waar
hij nu staat in het leven.
“‘k heb daar een deftige start kunnen pakken, ik heb het toch financieel gemakkelijk
gehad, en da heeft er ook een beetje voor gezorgd da ik zelf de courage had voor verder
te doen en voor door te zetten. Want ik peis da er enorm veel mensen zijn da vrij komen
en die in één keer alé, de dagelijkse beslommeringen erbij krijgen en alé, de financiële
kant ervan, en die het gewoon.. achter een paar maanden al nie meer zien zitten (…) en
’t feit da ‘k in de re-entry gegaan ben, heeft er wel voor gezorgd da ik echt de courage
had voor te zeggen van kijk: ik ga ervoor en ik ga doorzetten.” (respondent 4, exbewoner)
Alsook geeft de tweede ex-bewoner aan zijn verblijf in de woning als positief te hebben ervaren.
Deze persoon leerde, zo vertelt hij, in de woning zelfstandig leven, zijn geld beter beheren en
beter communiceren wanneer er problemen waren. Daarnaast stelt hij dat hij tijdens zijn verblijf
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alles heeft kunnen verwezenlijken wat hij wou (een woning met zijn partner, werk, sparen…)
Echter, de ex-bewoner gaf aan na zijn verblijf in de woning toch in een zwart gat te zijn
gevallen. Dit was volgens hem te wijden aan verveling en aan het feit dat hij nog te weinig
kennissen en vrienden had waarop hij terug kon vallen tijdens perioden waarin hij het moeilijk
had (cf. supra).
Toekomstverwachtingen
Beide respondenten die op het moment van het interview in de woning verbleven, gaven aan al
veel bereikt te hebben in de re-entrywoning. Alle verwachtingen die men had werden volgens
hen reeds ingelost (cf. supra). De eerste bevraagde bewoner stelde in de toekomst enkel nog
meer tijd te willen maken voor het beoefenen van een hobby, daar dit voor hem niet mogelijk
was tijdens zijn verblijf. Deze respondent gaf aan dat de re-entrywoning zijn nut wel degelijk
bewezen heeft, voornamelijk op financieel vlak.
“Ewel ’t heeft zijn dienst bewezen met da ‘k op ’t punt sta hier te vertrekken en dat ik
de mogelijkheid heb voor een huis te huren (…) da kon ik niet wi zes maanden geleden..
financieel ging het niet, en nu gaat da wel.” (respondent 2, bewoner)
De tweede bewoner gaf aan dat alles stilaan in zijn plooi begon te vallen, zowel op vlak van
inkomsten en werk als op het vlak van sociaal netwerk en integratie in de maatschappij. Deze
respondent hoopte een woonst te vinden in de regio, van zodra hij er klaar voor was en zo zijn
nieuwe start compleet te maken. Daarnaast wou hij ook zijn sociaal netwerk in de woning verder
uitbreiden voor de resterende tijd van zijn verblijf, zodat hij daarna een goed uitgebouwd
netwerk heeft wanneer hij alleen gaat wonen. Beide bewoners zetten tijdens hun verblijf vooral
in op het financiële gedeelte, één ervan ook op het vinden van een woonst. De tweede bewoner
beschouwt het uitbouwen van een sociaal netwerk als prioritair, voor hij op zoek gaat naar een
eigen woning.
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4. Terugkoppeling naar de literatuur
Uit de literatuur blijkt dat aan elke vorm van strafuitvoering bepaalde pains en gains verbonden
zijn. Tussen al deze vormen kunnen ook verschillende overeenkomsten worden vastgesteld. De
bedoeling van deze masterproef was te gaan kijken of bepaalde pains en gains terugkomen bij
deze nieuwe component binnen de strafuitvoering en of nieuwe elementen naar voor komen.
Het onderzoek van Vanhaelemeesch (2015) bestudeerde reeds de beleving van het ET in
vergelijking met de gevangenisstraf. Tijdens de interviews in deze masterproef werd eveneens
aan de respondenten gevraagd de vergelijking te maken met eerdere vormen van
strafuitvoering. Allen konden zij enkel vergelijken met de gevangenisstraf in een gesloten en
halfopen gevangenis. Daarnaast werd concreet de beleving van een verblijf in de reentrywoning bevraagd.
Gezien de re-entrywoning ter beschikking wordt gesteld voor gedetineerden die de
strafuitvoeringsmodaliteit ET kunnen genieten, maar geen opvangmogelijkheid hebben
hiervoor, werd verwacht ongeveer dezelfde pains en gains te zien als bij het ET buiten een
dergelijk project. Het verder uitzitten van de straf onder ET is immers een centraal element
binnen het re-entryproject waardoor, naast nieuwe gunstige en minder positieve elementen
specifiek voor de re-entrywoning, het zeer waarschijnlijk is ook pains en gains terug te vinden
die samenhangen met het algemeen ET. Alsook werd verwacht de pains of imprisonment te
zien terugkomen, maar dan als gunstige elementen van de strafuitvoeringsmodaliteit ET binnen
de woning. Vanhaelemeesch (2015) beschreef echter al dat de deprivaties die men ziet binnen
detentie als positieve elementen worden aangehaald door personen onder het ET, wanneer
vergeleken wordt met de eerder ondergane gevangenisstraf .
De resultaten uit dit onderzoek, die peilden naar de beleving van het verblijf in de reentrywoning, zijn over het algemeen positief. Als eerste blijkt uit de resultaten dat de deprivaties
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die men ervaarde binnen detentie, omgezet werden naar gunstige elementen tijdens het verblijf
in de woning (Vanhaelemeesch, 2015). De vijf pijnen die door Sykes (1958) werden
beschreven, met name verlies aan autonomie, vrijheid, goederen en diensten, heteroseksuele
relaties en veiligheid vallen met de overgang van de (halfopen) gevangenis naar de reentrywoning weg. Hoewel Payne (1998) in zijn onderzoek opmerkt dat bepaalde pains of
imprisonment toch nog steeds aanwezig kunnen zijn onder ET, wordt dit in dit onderzoek niet
teruggevonden, met uitzondering van het element vrijheid. De bewoners geven aan opnieuw
hun vrijheid (hoewel nog niet volledig, cf. supra) en zelfstandigheid terug te hebben gekregen
doordat zij bijvoorbeeld niet meer afhankelijk zijn van penitentiair beambten/personeel.
Daarnaast haalden bepaalde (ex-) bewoners aan opnieuw rust en privacy te vinden en alles te
hebben wat men nodig heeft, wat impliceert dat ook het verlies van goederen en diensten zoals
door Sykes (1958) aangegeven wegvalt. De (ex-)bewoners voelen zich ook opnieuw meer op
hun gemak en voelen een zekere vertrouwdheid/veiligheid. Tot slot bevindt men zich niet meer
in een penitentiaire inrichting met enkel mannen, maar kon men opnieuw een (heteroseksuele)
relatie aangaan en die (beter dan in de gevangenis) in stand houden in de woning. Deze
verandering (pains of imprisonment worden gains of electronic monitoring) kan echter ook
worden waargenomen in andere studies die de focus leggen op de algemene beleving van het
elektronisch toezicht (Payne, 2004; Vander Beken & Vanhaelemeesch, 2012) en in het
onderzoek van Vanhaelemeesch (2015) waarbij de beleving vergeleken wordt met de eerder
uitgezeten gevangenisstraf. Hieruit kan worden afgeleid dat bovenvermelde omschakeling van
pains naar gains voornamelijk een ET-specifiek fenomeen is en dus niet het resultaat van een
dergelijk project. Ook zonder een dergelijk re-entryproject ziet men in verschillende studies
deze aspecten terugkeren bij overgang tussen detentie en ET. Als laatste kan nog worden
opgemerkt dat ook drie specifieke pains of freedom zoals beschreven door Shammas (2014)
worden teruggevonden in het onderzoek: verwarring, angst en ambiguïteit. De ex-bewoners
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gaven immers aan bij aanvang van het verblijf het moeilijk te hebben met de overgang van
detentie
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verantwoordelijkheden en moet men opnieuw eigen keuzes maken, wat als positief wordt
ervaren, maar door bepaalden ook als een bron van stress.
Een tweede belangrijke bevinding die uit de resultaten kan worden afgeleid, is dat er wel
degelijk overeenkomsten zijn met de pains en gains die bij ET in het algemeen aanwezig zijn.
Enkele pijnen die zowel bij ET in het algemeen als bij een verblijf in de re-entrywoning worden
onderscheiden zijn de volgende. Men heeft opnieuw werk, en belangrijker, een volwaardig
inkomen. Tevens is er meer vrijheid: men is niet meer opgesloten in een penitentiaire inrichting,
heeft opnieuw enige privacy en hierbij aansluitend kan men hierdoor de contacten met het
sociaal netwerk herstellen of versterken. Een volgende overeenkomst die wordt opgemerkt is
het opnieuw hebben van een zekere structuur en routine in het leven. Alsook is het mogelijk te
breken met het verleden en hun vroegere leven achter zich te laten. Bewoners krijgen eveneens
meer verantwoordelijkheden, net zoals gerapporteerd in onderzoeken betreffende de beleving
van ET (Gibbs & King, 2003; Vanhaelemeesch, 2015). Tot slot ervaart men bij beiden een
vlottere overgang naar de samenleving. Desalniettemin worden ook enkele gelijkenissen
opgemerkt tussen algemeen ET en een verblijf in de woning betreffende de ervaren pijnen of
frustraties. Zo geven de bewoners onder andere aan niet naar buiten te kunnen wanneer men
wil. Gekoppeld hieraan is de onmogelijkheid met vrienden weg te gaan na het werk. Alsook is
men minder tevreden over de opgelegde grenzen van het elektronisch toezicht (niet in de tuin
kunnen bijvoorbeeld). Verder is de mogelijkheid tot vrijetijdsbesteding beperkt of kunnen de
vrije uren niet worden ingevuld zoals men wenst. Als laatste ervaren bepaalden in de woning
enige stress, vooral wat betreft het functioneren in de samenleving of de druk die men ervaart
alles in orde te brengen. Er kan dus geconcludeerd worden dat heel wat voor- en nadelen van
het verblijf overeen komen met de pijnen en gunstige elementen van het elektronisch toezicht
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op zich. Alsook met de probatie en de werkstraf ziet men een overeenkomstige pain (gebrek
aan tijd, gelinkt aan vrijetijdsbesteding) en enkele positieve elementen (stabieler leven en
opnieuw aanwezig zijn in het gezin, werk behouden).
Tot slot kan gewezen worden op het feit dat tijdens de interviews toch enkele nieuwe pains en
gains naar boven kwamen, die eigen zijn aan het verblijf in de re-entrywoning. Enkele
bijkomende aspecten die als minder positief door de bewoners worden ervaren (en dus als pain
kunnen worden gezien) zijn onder andere de confrontatie met de gevangenis en het
samenleven. Hoewel het samenleven met medegedetineerden over het algemeen als positief
wordt ervaren, geven de ex-bewoners aan enkele (kleine) problemen te ondervinden. Men
ervaart een probleem wanneer iemand in de woning risicovol gedrag stelt (bijvoorbeeld alcohol
drinken terwijl dit niet mag) en daarnaast ook op relationeel vlak (wanneer de partners op
bezoek komen en de andere bewoners ontmoeten). Bepaalde respondenten gaven ook de
confrontatie met de gevangenis aan, hetzij omwille van de ligging (dicht bij het PLC) en de
meubels op de kamers, hetzij door de aanwezigheid van penitentiair personeel en gedetineerden
die niet in de woning verblijven. Tevens worden ook twee nieuwe belangrijke gains van het
verblijf aangehaald. Een eerste gain-element behelst de financiële voordelen. Dit wordt door
alle bewoners aangehaald als het centrale element in hun motivatie in de woning te verblijven.
Het belangrijkste voordeel dat de bewoners aanhalen is de mogelijkheid te sparen. Daarnaast is
het huis betaalbaar en is alles er aanwezig zodat men in het begin geen verdere kosten heeft.
Het tweede voordeel behelst de specifieke begeleiding die men krijgt. De ondersteuning bij het
in orde brengen van belangrijke documenten en bij het aanvragen van bepaalde zaken wordt
eveneens als zeer positief ervaren. Hierbij aansluitend is ook het feit dat men zich niet hoeft te
verplaatsen en dus geen vrije uren verliest een groot pluspunt.
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5. Conclusie deel drie
In dit deel werden de onderzoeksresultaten van het empirisch onderzoek besproken. De
resultaten die voortkomen uit de gevoerde interviews indiceren dat deze nieuwe component
binnen de strafuitvoering (het verblijf in de woning) over het algemeen positief ervaren wordt.
Uit het onderzoek blijken veel meer voordelen te zijn aan het verblijf dan er nadelen zijn.
Wanneer de bevindingen worden vergeleken met de eerder besproken bestaande literatuur,
kunnen enkele gelijkenissen worden vastgesteld. Zoals reeds vermeld hierboven kunnen tijdens
het verblijf de pains of imprisonment terugkomen, weliswaar als gains bij het verblijf. De zaken
die binnen detentie voor frustraties zorgden, vallen tijdens het verblijf in de re-entrywoning
weg en worden positieve ervaringen. De meeste van deze elementen kunnen echter gelinkt
worden aan het ET in het algemeen en niet specifiek aan het verblijf in de re-entrywoning.
Verder worden grote gelijkenissen gevonden met de pijnen en vooral met positieve aspecten
van het ET, bijvoorbeeld op vlak van sociaal leven, vrijheid, mentale gezondheid enzovoort.
Zoals net reeds aangehaald is dit logisch, gezien men in de woning nog steeds onder
elektronisch toezicht staan en bepaalde zaken nu eenmaal eigen zijn aan het ET op zich en niet
specifiek aan de woning. Toch kan ook worden vastgesteld dat enkele nieuwe
frustraties/deprivaties (de confrontatie met de gevangenis en problemen bij het samenleven) en
gunstige elementen (financiële voordelen en specifieke begeleiding) de kop op steken bij de
(ex-)bewoners.
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Conclusie en discussie
Onderzoek naar de belevingsaspecten binnen detentie kende reeds 60 jaar geleden zijn opmars.
De ervaringen van gedetineerden werden voor het eerst beschreven door Sykes (1958), waarbij
hij voornamelijk de negatieve aspecten onderzocht en deze beschreef als de pains of
imprisonment. Sinds enkele decennia stelt men tevens een stijgende interesse vast voor
alternatieve straffen en maatregelen (probatie, werkstraf, ET …) die kunnen worden opgelegd
in plaats van de gevangenisstraf. Gezien de recente opkomst van dergelijke alternatieven, zijn
studies die zich focussen op de ervaringen van veroordeelden eerder schaars. Desalniettemin
werden reeds enkele invloedrijke belevingsonderzoeken gevoerd betreffende de ervaringen met
ET (Payne & Gainey, 1998; Stassart, 2000; Vander Beken & Vanhaelemeesch, 2012;
Vanhaelemeesch, 2015), de probatie (Durnescu, 2011) en de werkstraf (Vlaemynck et al.,
2012).
Momenteel

kan

eveneens

een

groeiende

aandacht

worden

opgemerkt

voor

initiatieven/alternatieven die zich richten op een betere re-integratie van gedetineerden in de
samenleving. Verscheidene plannen liggen op tafel om deze overstap naar de maatschappij
gemakkelijker te maken en beter te organiseren. Het gaat hier niet om nieuwe straffen, maar
om nieuwe manier van strafuitvoering. Zo kwam vzw De Huizen met een (momenteel nog
theoretisch) voorstel op de proppen waarbij gedetineerden ondergebracht zouden worden in
kleinere huizen, om zo de re-integratie te bevorderen. Tevens werd reeds nagedacht over de
uitbouw van transitiehuizen. Daarnaast ontstond enkele jaren geleden ook het re-entryproject
bij de gevangenis van Ruiselede, dat kan gezien worden als een nieuwe component binnen de
strafuitvoering. Hierbij wordt een woning ter beschikking gesteld van gedetineerden die hun
straf verder mogen uitzitten onder ET, maar hiertoe de kans niet krijgen omwille van een
woonproblematiek (PLC Ruiselede, 2017). Thuisloosheid na detentie bij gedetineerden blijkt
immers voor bepaalde veroordeelden een harde realiteit (Demeersman, 2008, 2009). In deze
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masterproef werd nagegaan hoe (ex-)bewoners een dergelijk verblijf in de re-entrywoning
beleven/beleefden. Zowel de voor- als nadelen werden hierbij bevraagd.
Uit de literatuurstudie blijkt dat verschillende straffen diverse pains en gains met zich
meebrengen. Niet enkel de gevangenisstraf leidt tot negatieve ervaringen en gevoelens (verlies
van autonomie, vrijheid, heteroseksuele contacten enzovoort), ook de verscheidene
alternatieven die men implementeerde blijken niet vrij van frustraties en deprivaties. Zo zien
we bijvoorbeeld bij het ET enkele pains of electronic monitoring de kop op steken, zoals de
nog steeds beperkte vrijheid, de effecten die samenhangen met het dragen van een enkelband
enzovoort (Payne & Gainey, 1998, 2000, 2004; Stassart, 2000; Vander Beken &
Vanhaelemeesch, 2012; Vanhaelemeesch, 2015). Alsook ziet men bij de probatie (stigma,
tijdsgebrek, financiële kosten …) en werkstraf (combinatie gezin en werk …) enkele negatieve
aspecten opduiken (Durnescu, 2011; Vlaemynck et al., 2012). Ondanks de veel beschreven
pains of imprisonment en nadelen die samenhangen met alternatieve straffen, kunnen ook
gunstige elementen naar voor worden geschoven. Opvallend is dat tijdens het verblijf in de reentrywoning gelijkaardige voor- en nadelen kunnen worden teruggevonden. Zo worden de
klassiek beschreven deprivaties binnen detentie, tijdens het verblijf ervaren als gunstige
elementen van deze nieuwe component binnen de strafuitvoering (Vanhaelemeesch, 2015).
Alsook kunnen gelijkenissen worden waargenomen met de pijnen en positieve aspecten van het
elektronisch toezicht.
De resultaten van de casestudy van het re-entryproject zijn immers hoopgevend. De (ex-)
bewoners zijn over het algemeen zeer positief over het project, zeker wanneer de vergelijking
wordt gemaakt met hun situatie tijdens detentie. Een van de belangrijkste elementen die tijdens
de interviews naar boven kwam, was de mogelijkheid een financiële reserve op te bouwen.
Tijdens detentie krijgt men hier de kans niet toe, waardoor de overstap van de gevangenis naar
de maatschappij moeilijker wordt. Daarnaast zorgt de geleidelijke overgang via de re104

entrywoning voor een meer eenvoudige en rustige aanpassing aan het leven in de maatschappij.
Bewoners kunnen zichzelf opnieuw ontdekken in de woning en een zekere (eigen) dagelijkse
routine of structuur ontwikkelen. De specifieke begeleiding die hierbij wordt aangeboden,
wordt eveneens als een zeer groot pluspunt beschouwd. Verder waren de (ex-)bewoners positief
over de woning zelf, daar men niet veel hoeft te betalen en men er alles heeft. Geen van de (ex) bewoners had problemen met het feit dat men diende samen te leven met anderen (ondanks
de eventuele problemen die erbij komen kijken). Tot slot wordt ook de mogelijkheid opnieuw
een sociaal netwerk te kunnen uitbouwen en behouden aangehaald als belangrijk voordeel. Alle
bewoners waren van mening dat het project hen vooruit hielp en dat het diende te worden
voortgezet. Hoewel veel van deze factoren kunnen gelinkt worden aan het elektronisch toezicht
in het algemeen, kunnen ook enkele specifieke pains (confrontatie gevangenis en problemen
bij het samenleven) en gains (financiën en begeleiding) binnen een dergelijk project worden
onderscheiden.
Het lijkt echter aangewezen om in de toekomst na te denken over bepaalde elementen. Als
eerste kan getracht worden de woning iets meer los te koppelen van de gevangenis, gezien
bepaalde gedetineerden aangeven de confrontatie met de gevangenis zwaar te vinden. Daarnaast
kan ingezet worden op begeleiding bij het vinden van een gepaste hobby of andere vormen van
vrijetijdsinvulling. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van de TB of de vrijwilliger die sinds
enkele maanden langskomt. Tot slot dient rekening te worden gehouden met het feit dat, zoals
nu het geval is, de tussenstap naar de halfopen gevangenis voor de bewoners gezien wordt als
een must. Dit is vooral belangrijk wanneer nagedacht wordt over de verdere uitbouw van een
dergelijk re-entryproject.
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Bijlagen
Bijlage 1
Topiclijst aanvankelijk
Vooraf




(Hoe oud bent u?)
Hoe lang verblijft u al in de re-entrywoning?
Met hoeveel mensen verbleef u in de woning op dat moment?

Centrale vraag


Wat betekent/betekende het voor u om in deze re-entrywoning te kunnen verblijven?

Topics:















Voordelen verblijf
Nadelen verblijf
Verschil gevangenis
- Voordelen?
- Nadelen?
Verwachtingen die men had?
Invloed dagelijkse leven
- Samenleven met anderen?
Invloed sociaal leven
- Familie?
- Relaties?
- Sociaal netwerk?
Invloed op hoe men zich voelt
Begeleiding
- Verschillen andere vormen strafuitvoering? Op welke manier?
- Meer dan in gevangenis?
Gezondheid
Vrije tijd?
Voor wie de woning al verlaten heeft: invloed op huidige situatie (vrijheid)

I

Bijlage 2
Topiclijst aangepast
Vooraf




(Hoe oud bent u?)
Hoe lang verblijft u al in de re-entrywoning?
Met hoeveel mensen verbleef u in de woning op dat moment?

Centrale vraag


Wat betekent/betekende het voor u om in deze re-entrywoning te kunnen verblijven?

Topics:


















Hoe en waarom in re-entrywoning gekomen?
Voordelen verblijf
Nadelen verblijf
Verschil gevangenis
- Voordelen?
- Nadelen?
- Tussenstap halfopen gevangenis noodzakelijk?
Verwachtingen die men had?
Invloed dagelijkse leven
- Samenleven met anderen?
- Personen die je kent? Maakt dit een verschil?
Invloed sociaal leven
- Familie?
- Relaties?
- Sociaal netwerk?
Invloed op hoe men zich voelt
Begeleiding
- Verschillen andere vormen strafuitvoering? Op welke manier?
- Meer dan in gevangenis?
Gezondheid
Vrije tijd?
Verwachtingen naar de toekomst toe (bewoners)?
Voor wie de woning al verlaten heeft: invloed op huidige situatie (vrijheid)?

II

Bijlage 3
Introductiebrief

Beste,
Mijn naam is Sieglinde Verkindere, ik ben masterstudente criminologie aan de Universiteit van
Gent en liep vorig jaar stage in het PLC te Ruiselede. In het kader van mijn masterproef, voer
ik een belevingsonderzoek naar de ervaring van personen die in de re-entrywoning verblijven
of verbleven hebben.
Concreet gaat het om een onderzoek naar hoe de personen die de kans krijgen in de reentrywoning te verblijven, dit verblijf ervaren. De nadruk wordt voornamelijk gelegd op de
positieve en negatieve aspecten die zij hierbij ervaren. Ook wordt een onderzoek verricht naar
de bestaande belevingsonderzoeken bij andere vormen van strafuitvoering en wordt gekeken of
het verblijf in de re-entry nieuwe voor- of nadelen met zich meebrengt en wat deze betekenen.
De verhalen van personen die reeds in de re-entrywoning verbleven, zijn waardevol. Uw
medewerking zou dus een belangrijke meerwaarde zijn voor mijn onderzoek. Het interview zou
ongeveer één uur duren. Het is de bedoeling u slechts éénmaal te interviewen, waarbij de nadruk
wordt gelegd op de positieve en minder aangename elementen die u ervaart/ervaren heeft
tijdens uw verblijf in de re-entrywoning.
Hetgeen tijdens het gesprek wordt verteld, blijft strikt vertrouwelijk. Het interview zal enkel
worden gebruikt voor mijn onderzoek. Dit betekent dat niets uit het gesprek wordt doorgespeeld
aan andere personen (begeleiders, …). De resultaten van het interview zullen anoniem verwerkt
worden. Uw naam zal nergens in het onderzoek vermeld worden en niemand zal op basis van
de resultaten uw identiteit kunnen achterhalen.
Uw deelname aan het interview is natuurlijk geheel vrijwillig. U bent dus niet verplicht mee te
werken. Mocht u besluiten mee te werken aan mijn onderzoek, dan zullen hier geen positieve
of negatieve gevolgen aan verbonden zijn voor uw toekomst. Ook tijdens het onderzoek kan u
nog steeds beslissen uw deelname aan het interview stop te zetten, dit ook zonder verdere
gevolgen.
Indien u interesse heeft, mag u dit mededelen aan de begeleider, zodat ik verder contact met u
kan opnemen.
Bij verdere vragen kan u mij steeds contacteren via onderstaand e-mailadres of gsm-nummer.
Sieglinde Verkindere
Master criminologie
Sieglinde.verkindere@ugent.be
0471/35.76.61
III

Bijlage 4
Informed consent

Beste,
Ik ben studente criminologie en werk momenteel aan mijn masterproef in het laatste jaar. Voor
mijn masterproef voer ik een onderzoek naar de beleving en ervaringen van de personen tijdens
een verblijf in de re-entrywoning. die in de re-entry woning verblijven of daar reeds verbleven
en de woning ondertussen verlaten hebben. Specifiek neem ik dus als uitgangspunt het reentryproject, opgestart door het PLC te Ruiselede. Hiervoor ben ik op zoek naar personen die
momenteel in de woning verblijven of daar reeds verbleven en de woning nu verlaten hebben,
die hun ervaringen over het project met mij willen delen. Zo zou ik met deze deelnemers een
gesprek willen voeren over het project zelf, over de positieve en negatieve aspecten van de
mogelijkheid om in de woning te verblijven en over de persoonlijke ervaringen van de persoon
die bevraagd wordt.
Belangrijk om te vermelden is dat het gesprek gaat over het project zelf, er wordt niet gesproken
over de feiten en veroordelingen van de deelnemers. Alle informatie die tijdens de gesprekken
wordt verzameld, wordt op anonieme wijze verwerkt en bewaard. Niemand zal de identiteit van
de deelnemers kunnen achterhalen. Daarnaast wordt het gesprek opgenomen. Dit is
noodzakelijk voor de correcte verwerking van de gegevens. Enkel de onderzoeker zal de
opnames kunnen beluisteren, om de anonimiteit te garanderen. Het is belangrijk te weten dat
mijn onderzoek geen gevolgen heeft voor u of uw (vroegere) dossier, de gegevens worden enkel
gebruikt in het kader van mijn onderzoek.
Gelieve onderstaand strookje te ondertekenen, indien u akkoord gaat om deel te namen aan dit
onderzoek, en aan mij terug te bezorgen voor het gesprek.
Vriendelijke groeten,
Sieglinde Verkindere
Ik, ondergetekende, ……………………………………………………verklaar hierbij dat ik,
(1) de uitleg over de aard van de vragen die tijdens dit gesprek zullen worden gesteld heb
gelezen en dat mij de mogelijkheid werd geboden om bijkomende informatie te verkrijgen
(2) totaal vrijwillige deelneem aan het gesprek
(3) de toestemming geef aan de studente om mijn resultaten op anonieme wijze te bewaren, te
verwerken en te rapporteren
(4) op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder
moment stop te zetten
(5) weet dat niet deelnemen of mijn deelname aan het onderzoek stopzetten op geen enkele
manier invloed heeft op mijn dossier
Gelezen en goedgekeurd te ………………………..... (plaats) op …………………….. (datum),
Handtekening:

IV

Bijlage 5
Nvivo Codeboom
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