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ABSTRACT
The purpose of this study is to learn more about the attitude of local residents towards the
transition house in Mechelen and how this attitude frames within the tertiairy desistance
process. Data for this research was collected by distributing a questionnaire among the residents
of Mechelen. Distribution was done mainly through groups on Facebook where residents of the
city gathered in. The results suggest that the attitude towards the transition house is rather
positive. A notable fact was that almost half the respondents didn’t have knowledge of the
transition house. There seems to be little interaction between the house and its surroundings.
The vast majority of those surveyed seem to support giving second chances. The greatest
reluctance was noted in renting out a residence to an ex-resident of the transition house. This
study, which was prepared as part of a master's thesis, is limited in time, space and depth. The
small sample size does not allow the researcher to make generalized statements for the rest of
the population of Mechelen. Because there is hardly any research on public support for small
scale detention, this exploratory study nevertheless remains interesting and relevant.
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INLEIDENDE PROBLEEMSTELLING
Ondanks dat onze samenleving voortdurend evolueert, lijkt in de gevangenis de tijd te blijven
stilstaan. De discrepantie tussen de hedendaagse penologische visies en de architectuur van de
gevangenissen is volgens critici de dag van vandaag dan ook te groot geworden (Focquaert,
2019). Het merendeel van de gevangenissen in België vindt nog steeds grondslag in de
stervormige Ducpétiaux-gevangenissen die gebaseerd zijn op het panopticonmodel van
Bentham. Ducpétiaux speelde als Inspecteur-Generaal van de Belgische gevangenissen een
sleutelrol in de opbouw ervan. Hij stond radicaal achter het systeem van de cellulaire
afzondering om ‘morele besmetting’ tussen gedetineerden te vermijden. Deze afzondering zou
gedetineerden tot religieuze inkeer alsook tot moreel herstel brengen. De dikke muren rond de
gevangenis staan symbool voor de uitsluiting buiten de samenleving (Janssens & Beyens,
2009). De snelle opbouw van deze cellulaire gevangenissen in de 19e eeuw gaf België in het
buitenland het imago van penitentiair pionier (Feyaerts, 2015). Maar reeds op het einde van die
eeuw kwam het systeem van de individuele opsluiting onder druk te staan door de gebrekkige
aandacht voor resocialisatie (Martyn, Cattrysse & Vanhulle, 2011).

Ondertussen is sinds de Basiswet van 2005 de geïndividualiseerde voorbereiding van de reintegratie een van de wettelijke doelen van de gevangenisstraf 1. Hoewel het mensbeeld en de
kijk op strafuitvoering doorheen de jaren sterk geëvolueerd is, laat een architecturale vertaling
op zich wachten (De Meyer, 2013). Nochtans leek met het Masterplan 2008-20122, dat een
humane detentiebeleving en gevangenisinfrastructuur vooropstelde, de opportuniteit gecreëerd
te zijn om de hedendaagse visies in praktijk te brengen. Deze kans bleef in grote maten onbenut.
Ons huidig gevangenissysteem en de achterhaalde waarden waar het destijds op gebouwd is,
vormen volgens Amerikaanse psychiater Gilligan een grotere dreiging voor onze veiligheid als
gewelddadige misdaad etc. op zich (Focquaert, 2019). Ook gevangenisdirecteur Hans Claus
kijkt met een kritische blik naar het huidige gevangenissysteem dat een succesvolle re-integratie
in de weg lijkt te staan. Samen met vzw De Huizen streeft hij naar een meer kleinschalige vorm
van detentie: de detentiehuizen (Claus, 2019).

1

Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, B.S. 1

februari 2005
2

Minister van Justitie (2008). Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane

omstandigheden. Brussel: FOD Justitie.
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Minister van Justitie Koen Geens lanceerde in 2016 zijn derde Masterplan voor justitie. Eén
van de vier pijlers omving een gedifferentieerd detentiebeleid waarbij men de infrastructuur zal
aanpassen aan de re-integratie van gedetineerden alsook alternatieven zal bieden voor de
klassieke strafuitvoering. De opening voor de bouw van detentiehuizen werd gecreëerd en in
2019 in de praktijk vertaald door de opening van het eerste transitiehuis in Mechelen. Ook in
de beleidsverklaring Justitie van 4 november 20203 geeft men aan dat sterk beveiligde
gevangenissen niet gepast zijn voor elk profiel gedetineerde. Daarom zal men zoeken naar
externe capaciteit met aangepast veiligheidsniveau zodat de banden met de samenleving zo
maximaal mogelijk kunnen worden behouden om detentieschade zo minimaal mogelijk te
houden. De verdere uitbouw van transitiehuizen zal hier ongetwijfeld een rol spelen.

De werkgroep strategie van vzw De Huizen (2017, p. 3) omschrijft een transitiehuis als volgt:
“Transitiehuizen zijn detentiehuizen die zich specialiseren in de intensieve voorbereiding op de
reclassering van gedetineerden, door hen geleidelijk te integreren in de samenleving op vlak
van werk, wonen, sociaal netwerk en persoonlijke en maatschappelijke oriëntatie in de ruimste
zin van het woord”. Niet de bescherming van de maatschappij, maar de re-integratie van
gedetineerden staat in het verhaal van het transitiehuis centraal. Uit literatuuronderzoek blijkt
dat een succesvolle re-integratie vaak gekoppeld wordt aan het begrip ‘desistance’ (Rodermond,
Roks, Brands & Salet, 2019). Het Engelse werkwoord ‘to desist’ kan simpelweg gedefinieerd
worden als ‘to abstain from doing something’. De eerste studies naar het fenomeen
beschouwden desistance dan ook als een punt waarop het criminele gedrag simpelweg van de
ene op de andere dag wordt stopgezet (Maruna, 2013). Deze zienswijze werd doorheen de tijd
sterk bekritiseerd doordat zij de complexiteit van desistance onderschat.

Om tegemoet te komen aan deze complexiteit onderscheiden Farral en Maruna twee fases:
primaire en secundaire desistance (2014). Primaire desistance verwijst naar de periode waarin
geen criminele gedragingen plaatsvinden. In de loop van een criminele carrière kunnen deze
periodes erg frequent en sporadisch plaatsvinden waardoor deze fase als theoretisch minder
belangrijk beschouwd wordt. Farral en Maruna leggen om deze reden de focus op het
secundaire desistance proces. In deze fase stopt de delinquent niet alleen met criminaliteit, maar
ondergaat hij ook een identiteitsverandering van crimineel naar niet-crimineel (Farral &
Maruna, 2014). De derde fase die meer recent werd geïntroduceerd door McNeill (2016) is
3

Beleidsverklaring Justitie, Parl.St. Kamer 2020-2021, nr. 1610/015
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onmisbaar in het kader van re-integratie. Deze fase houdt namelijk in dat om succesvol te zijn
de identiteitsverandering ook door de omgeving en de samenleving moet geaccepteerd worden.
Nugent & Schinkel verkiezen eerder de benaming relational desistance om dit proces aan te
duiden en benadrukken hierbij dat de acceptatie of afwijzing van ex-delinquent op verschillende
niveaus kan gebeuren. Zo situeert men de nabije omgeving van de ex-delinquent op het
microniveau, de bredere gemeenschap op het mesoniveau en de samenleving als geheel op het
macroniveau. Aanvaard worden door vrienden en familie biedt geen garantie dat ook de bredere
omgeving de nieuwe identiteit van de ex-delinquent zal accepteren (Nugent & Schinkel, 2016).
Desistance is in deze zin niet enkel een persoonlijk maar ook sociaal proces, dat plaatsvindt
binnen een maatschappelijke context. Laat dit laatste meteen de grootste uitdaging zijn. Het
tertiair desistance proces gaat het individu voorbij en is afhankelijk van externe factoren zoals
acceptatie door de samenleving. Het vinden van een job en het ontwikkelen van andere sociale
connecties kunnen dit tertiair desistance proces faciliteren. Maar omdat delinquenten vaak te
maken krijgen met stigma loopt dit meestal niet van een leien dakje (Honeywell, 2019). Sykes
(1958) beschreef al jaren geleden onder de noemer pains of imprisonment hoe moeilijk het kan
zijn om na een gevangenisstraf opnieuw aansluiting te vinden tot de maatschappij. De isolatie
van de buitenwereld zou ertoe leiden dat de verschillende sociale rollen die een persoon buiten
de gevangenismuren vervult, afgebroken worden en men binnen de muren gereduceerd wordt
tot het ‘gedetineerd zijn’. De beknotting van de fysieke vrijheid lijkt heel wat negatieve
gevolgen met zich mee te brengen.

Transitiehuizen kunnen hier mogelijk het verschil maken voor gedetineerden. Wanneer
gedetineerden hun strafeinde naderen kunnen zij hier op een geleidelijke manier meer vrijheden
verkrijgen. Zoals hierboven reeds vermeld zal het transitiehuis de zoektocht naar werk en
woning proberen ondersteunen door een optimale inbedding in de maatschappij trachten te
realiseren en het sociale netwerk van de gedetineerden trachten te herstellen. Zij worden op
deze manier beter voorbereid om opnieuw in de samenleving te aarden (Beyens, 2013). De
eerste stappen naar een succesvol tertiair desistance proces kunnen in het transitiehuis dus gezet
worden. Maar een geslaagd tertiair desistance proces staat en valt met de bereidheid van de
samenleving om een ex-delinquent een nieuwe kans te geven. De doelstellingen van het
transitiehuis kunnen in dit kader slechts verwezenlijkt worden wanneer dergelijke
diversificaties van detentie een maatschappelijk draagvlak kennen. Juist omdat het transitiehuis
vertrekt vanuit een ‘community detentie’- gedachte is de houding van omwonenden zo
belangrijk (Claus, 2013).
9

Deze masterproef probeert daarom inzicht te verwerven in de mening en houding van inwoners
van Mechelen ten aanzien van het transitiehuis in Mechelen, alsook hoe deze houding zich uit
in het kader van het tertiair desistance proces. Volgende onderzoeksvragen zullen bijgevolg
getracht beantwoord te worden:

Wat is (tertiair) desistance?

Deelvraag: Wat zijn de struikelblokken bij het (tertiair) desistance proces?
Wat is een transitiehuis?

Bovenstaande vragen zullen beantwoord worden aan de hand van een literatuurstudie. Om
onderstaande onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zal er gebruik gemaakt worden van
een online survey.

Wat is de houding van omwonenden ten opzichte van het transitiehuis in Mechelen?
Hoe uit deze houding zich in het kader van het tertiair desistance proces?
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DEEL 1: VERKENNENDE LITERATUUR STUDIE
1

Methode

Ter verduidelijking van de gehanteerde concepten en begrippen zal het onderzoek van start
gaan met een verkennende literatuurstudie. Deze literatuurstudie zal pogen antwoord te geven
op volgende onderzoeksvragen: Wat is tertiaire desistance? Wat is een transitiehuis? Wat is de
link tussen het tertiaire desistance proces en een transitiehuis?
Bestaande literatuur rond (tertiaire) desistance en onderzoek en literatuur rond kleinschalige
detentie en het maatschappelijk draagvlak ervan werden uitgebreid onder de loep genomen. In
hoofdzaak werden de bronnen geraadpleegd via de databank Google Scholar. Ook de online
catalogi van de Universiteitsbibliotheek van Gent werden geraadpleegd. Via de databank
Google Scholar, de vrij toegankelijke zoekmachine van Google, werd aan de slag gegaan met
volgende zoektermen om zo relevant mogelijke werken te bekomen: desistance- small scale
detention- transitiehuis- detention houses -public opinion detention houses – desistance
detention houses- desistance prison. Bij het vinden van interessante literatuur en onderzoek
werd er verder met de sneeuwbalmethode gewerkt. Zo werd de literatuurlijst van interessante
werken geraadpleegd om zo meer relevante informatie over de onderwerpen terug te vinden.
Vooral de publicatie Huizen - Naar een duurzame penitentiaire aanpak vormde een grote
meerwaarde voor het onderzoek en bracht heel wat boeiende informatie bij (Claus, Beyens, De
Meyer, Gryson & Naessens, 2013).
2

Desistance

Sinds de jaren 80 groeide de aandacht voor desistance onderzoek waarna heel wat
wetenschappelijke bijdragen volgden (Bushway, Thornberry & Krohn, 2003). Verscheidene
criminologen ontwikkelde tot op de dag vandaag elk een eigen visie op het begrip, maar een
éénduidige definitie is momenteel niet voorhanden (Rocque,2017). Hirschi en Gottfredson
hanteren de klassieke visie op desistance, deze visie omschrijft desistance als één specifiek
moment waarop de criminele carrière beëindigd wordt (Gottfredson & Hirschi, 1990). Deze
statistische blik op desistance wordt door vele onderzoekers bekritiseerd en zou het
procesmatige karakter van het fenomeen teniet doen. De meeste onderzoekers hangen dan ook
de dynamische visie op desistance aan, deze visie omschrijft desistance als een proces bestaande
uit verschillende aspecten. (Bushway, Thornberry & Krohn, 2003).
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Bushway en collega’s (2001), zien desistance als een ontwikkelingsproces dat zich ontvouwt
na verloop van tijd. Ook hier stapt men weg van het idee dat desistance niet meer is dan een
statische toestand die wordt bereikt. Gedragsverandering van het individu en de timing ervan
staan binnen de definitie van Bushway et al. centraal (Bushway, Piquero, Broidy, Cauffman, &
Mazerolle, 2001).
Uggen en Kruttschnitt gebruiken de term “behavioural desistance” en stellen dat desistance
twee impliciete componenten heeft. De eerste component bestaat uit de verandering van
delinquent naar niet-delinquent. De tweede component benadrukt dat men voorgoed definitief
moet gestopt zijn met het plegen van criminaliteit opdat de identiteit van niet-delinquent kan
behouden worden (Uggen & Kruttschnitt, 1998). Laub en Sampson onderscheiden twee
componenten om het procesmatig karakter van desistance te benadrukken namelijk termination
en desistance. Termination verwijst naar het moment waarop de delinquent stopt met het plegen
van regelovertredend gedrag. Desistance omvat het hele proces van stoppen met criminaliteit
met termination als onderdeel ervan. Laub en Sampson benadrukken dat het desistance proces
blijft doorlopen na het eind van regelovertredend gedrag (Laub & Sampson, 2003).

Criminologen ontwikkelde doorheen de tijd dus heel wat visies op het begrip, maar een
éénduidige definitie laat nog op zich wachten. Dit gebrek aan eenduidigheid zorgt ervoor dat
het trekken van empirische generalisaties uit de groeiende onderzoeken en literatuur rond
desistance een moeilijke opdracht wordt (Uggen & Massoglia, 2003). Niettemin kan onderzoek
naar desistance heel wat waardevolle inzichten opleveren (Kazemian, 2007).
2.1

Primaire en secundaire desistance

Farrall en Maruna (2004) onderscheiden twee fases in het desistance proces: primaire en
secundaire desistance. Met de term primaire desistance wordt verwezen naar elke tijdspanne
waarin de (ex)-delinquent geen criminele feiten pleegt. Deze periodes kunnen gedurende de
criminele carrière meermaals en sporadisch voorkomen. Theoretisch zijn deze periodes minder
van belang omdat zij frequent opgevolgd worden door het opnieuw plegen van criminele feiten.
De focus ligt daarom meer op secundaire desistance. Gedurende deze tijdsspanne zal de
delinquent breken met zijn crimineel verleden en een nieuwe identiteit aannemen, namelijk die
van niet delinquent. De voormalige delinquent zal zichzelf niet langer beschouwen als
crimineel(Maruna & Farrall, 2004).
12

2.2

Tertiaire desistance

McNeill (2016) introduceerde meer recent het concept van het tertiair desistance proces. Deze
derde component van het desistance proces is minder misdaad-gerelateerd en legt de focus op
het gevoel een deel uit te maken van een (morele) gemeenschap (Graham & McNeill, 2017).
McNeill (2016) benadrukt met deze term de rol die de omgeving speelt in het desistance proces.
Identiteit is een sociaal construct en zal naast van hoe we ons zelf zien, ook afhangen van hoe
anderen naar ons kijken (Weaver, 2013). Het tertiair desistance proces gaat het individu dus
voorbij en het slagen ervan zal ook afhankelijk zijn van externe factoren zoals de acceptatie van
de nieuwe niet delinquente identiteit door de samenleving. Deze factoren zorgen ervoor dat het
slagen van het desistance proces vaak een weg is van vallen en opstaan (Honeywell, 2019).

Nugent en Schinkel (2016) geven hun voorkeur aan een alternatieve terminologie voor het
primair, secundair en tertiair desistance proces. Zij verkiezen de term act-desistance boven
primaire desistance om de periode van het niet plegen van criminaliteit aan te duiden. Voor het
proces dat staat voor het aannemen van de niet-criminele identiteit kiest men liever voor de
term identity desistance dan secundaire desistance. Ook het tertiair desistance proces krijgt een
andere benaming en wordt door de onderzoekers omgedoopt tot relational desistance voor het
herkennen van de nieuwe identiteit door de samenleving. Met deze benaming wilt men zich van
de gedachte ontdoen dat de termen onderhevig zijn aan een bepaalde ordening in tijd of belang.
Zij benadrukken nog eens dat terwijl act desistance en identity desistance in de handen van het
individu zelf ligt, het slagen van de relationele desistance afhankelijk is van derden (Nugent &
Schinkel, 2016).
Het tertiair desistance proces wordt ook nog eens opgedeeld in verschillende niveau’s. Het
microniveau van dit proces komt overeen met de directe omgeving van het individu. Het
mesoniveau slaat op de grotere gemeenschap rond de persoon. Daarnaast verwijst het
macroniveau naar de gehele maatschappij. Werkgevers bevinden zich bijvoorbeeld op het
mesoniveau terwijl de manier waarop er wordt omgegaan met strafbladen in
rekruteringsbeslissingen zich op het macroniveau situeert. Wanneer bijvoorbeeld de broer
(microniveau) van de ex-delinquent de persoon vergeeft en hem terug aanvaardt in de familie,
wil dit niet zeggen dat dit zelfde zal gebeuren op het meso en- of macroniveau (Nugent &
Schinkel, 2016).
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2.3

Struikelblokken bij het desistance proces

Bestaand desistance onderzoek kwam reeds tot de conclusie dat de gevangenisstraf zelden het
desistance proces in goede banen zal leiden. Vooral het gebrek aan de mogelijkheid tot het
onderhouden van prosociale en significante relaties binnen de gevangenis belemmeren de weg
naar een succesvol desistance proces (Sampson & Laub, 1993). Het sociaal netwerk van de
delinquent bestaat voor detentie vaak uit personen en/of groepen die de antisociale identiteit
van de delinquent ondersteunen zoals bv. delinquente peers of werkgevers. De uitdaging bestaat
er dus uit dit sociaal kapitaal na gevangenisstraf te heroriënteren naar een vorm van prosociaal
kapitaal. Op deze manier kan sociaal kapitaal een hulpbron vormen voor het bereiken van
doelen (Kay, 2020). Het ontwikkelen van sociaal kapitaal zou bovendien gepaard gaan met
volhouden van desistance gerelateerde inspanningen. Farrall is dan ook voorstander van dit
aspect zowel in het strafrechtelijk beleid als in de praktijk meer aandacht te geven (Farral,
2011). Om de kans te krijgen deze belangrijke sterke sociale bindingen met de omgeving op te
bouwen, kan het als essentieel gezien worden dat deze omgeving de nieuwe conventionele
identiteit van de ex-crimineel aanvaardt. Niet alleen de goedkeuring van familie en vrienden is
hierbij noodzakelijk, maar ook die van de ruimere omgeving zoals de erkenning van potentiële
werknemers. Zoals hiervoor reeds werd gesteld is de weg naar een geslaagd tertiair desistance
proces dus deels afhankelijk van bereidheid van de samenleving (Honeywell, 2019).

Het hebben van goede job en een stabiel relatieleven zal de delinquent als persoon zelf niet
veranderen. Deze prosociale relaties zullen wel de mogelijkheden tot criminele activiteiten
slinks doen dalen omdat zij onder andere meer structuur kunnen geven aan het leven van de exdelinquent (Paternoster, Bachman, Kerrison O’connell & Smith, 2016). Ondanks keerpunten
als het hebben van een job en een stabiele relatie zeker een duw in de juiste richting kunnen
beteken, moet men ook zelf openstaan voor verandering (Maruna, 2011; Paternoster &
Bushway, 2009).Niettemin bemoeilijken externe processen als stigma en labeling de acceptatie
door de samenleving vaak. Individuen hebben hier zelf geen vat op waardoor de wil op de
slagen niet zal leiden tot het slagen zelf (Colman & Vander Laenen, 2012).

Mensen zijn hokjesdenkers en eens je terechtkomt in het hokje crimineel, lijkt de weg eruit een
lange rit. Goffman definieerde stigma als een sociaal of fysieke eigenschap of teken dat de
identiteit van de actor zo devalueert waardoor volledige sociale acceptatie niet meer mogelijk
is. Hij identificeerde drie hoofdtypes van stigma. Zo kan stigma het gevolg zijn van fysieke
14

gebreken, het behoren tot een groep (sociale stigma) alsook kunnen persoonlijke zwakheden en
schandevlekken op het verleden of karakter tot stigma leiden. Het hebben van een strafblad kan
in deze laatste categorie ondergebracht worden (Goffman, 2003). Het stigma dat gepaard gaat
met deze aanraking met het strafrecht heeft een negatieve invloed op verschillende aspecten
van het leven (Clear, Rose & Ryder, 2001). Onderzoek toonde reeds aan dat stigma een
belangrijke voorspeller is voor diverse discriminatie -en afwijzingservaringen alsook dat het
een negatieve invloed kan hebben op de levenskwaliteit (McWilliams &Hunter, 2020). Het
hebben van een strafblad maakt het krijgen van een eerlijke tweede kans haast onmogelijk met
als gevolg dat de kansen op het ontmoeten van conventionele andere, het vinden van een
stabiele job, gezinssituatie en woonomgeving slinks dalen (Vandenbogaerde & Verplaetse,
2010) Nochtans zijn het thans deze factoren die een succesvol desistance proces kunnen
faciliteren (Sampson & Laub, 1993).
2.4

De nood aan verandering

Investeren in de gevangenissen en of alternatieven is geen populair politiek thema. Toch
schreeuwen de overbevolking, hoge recidive cijfers en vaak slechte omstandigheden in de
gevangenissen om verandering (Dermine, Dermine, Hanseeuw, Heymans, Proesmans, &
Hanard, 2019).Het anti-foltercomité alsook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
tikte België al enkele keren op de vingers omtrent het de overbevolkingsproblematiek in de
Belgische gevangenissen. In de rapporten van het comité werd al meermaals het ongenoegen
geuit over het gebrek aan zinvolle arbeid of activiteiten. Het CPT uitte verder zijn kritiek over
het feit dat gedetineerden soms meer dan 21 uur op cel verbleven. Bovendien stelde men vast
dat de infrastructuur en het sanitair in vele inrichtingen de wensen overliet. Van menswaardige
detentie lijkt geen sprake (Eechaudt, 2016). Het recht op zinvolle detentie die gericht is op reintegratie is sinds de basiswet van 2005 betreffende de rechtspositie van gedetineerden 4 en de
wet op de externe rechtspositie van 20065 wettelijk verankerend. Speciale aandacht gaat ook
uit naar de uitvoering van de gevangenisstraf waarbij het voorkomen van detentieschade, reintegratie en herstel centraal moeten staan.

4

Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, B.S. 1

februari 2005
5

Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het

slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 15 juni 2006.
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Het besef komt langzaamaan dat het louter opsluiten van gedetineerden niet toekomstgericht is
en de complexiteit van de vele sociale problematieken in en rond de gevangenis teniet doet
(Naessens, 2016). Sykes beschreef in 1958 al uitgebreid de deprivaties die gepaard gaan met
het leven in de gevangenis. Deze pains of imprisonment houden het verlies van vrijheid,
goederen en diensten, heteroseksuele relatie en autonomie en veiligheid in. Detentieschade die
uit deze deprivaties voortkomt, mag niet onderschat worden en kan gevolgen hebben voor het
re-integratieproces alsook het desistanceproces (Sykes, 1958).

Ons huidig strafuitvoeringssysteem kent graten, dat blijkt ook uit de hoge recidivecijfers.
Internationaal onderzoek toont aan dat er een criminogeen effect uitgaat van de
vrijheidsberovende

straf.

Uit

binnenlandse

onderzoeken

naar

recidive

blijkt

dat

vrijheidsberoving hervalgedrag in de hand zal werken(Noens, Roebben, Molmans, Claes, Vos
& Versele, 2016).

Re-integratie en desistance zijn complexe processen waarbij om te slagen, ingespeeld moet
worden op alle levensdomeinen van de persoon. De gevangenisstraf komt te kort op vlak van
een integrale menswaardige aanpak. Het normaliseringsprincipe stelt dat de gevangenis niet
buiten de samenleving mag staan om doelen als herstel en re-integratie na te streven. De
gevangenis en ook andere inrichtingen dienen ontvankelijk te blijven voor de buitenwereld en
al wat daar speelt en dienen ingebed te worden in de samenleving (Beyens,2013).. Alternatieve
vormen van detentie dringen zich zonder twijfelen de laatste decennia meer en meer op.
3
3.1

Het transitiehuis
vzw De Huizen

Ten opzichte van onze Noorderburen en de Scandinavische landen, is kleinschalige detentie in
België een relatief nieuw concept. Om een antwoord te bieden op de vaak moeilijke reintegratie van gedetineerden in de samenleving, richtte Stichting Exodus Nederland reeds in
1986 het eerste Exodushuis op. Zij bieden opvang en steun aan zowel ex-gedetineerden als
gedetineerden in de laatste fase van hun detentie (Moerings, van Wingerden & Vijfhuize, 2006).
De Scandinavische penitentiaire inrichtingen zijn in het algemeen klein en hebben vaak een
capaciteit van minder dan 50 plaatsen en nooit meer dan 500 (Bondeson, 2005). België lijkt dus
wat achterop te hinken wanneer het over kleinschalige detentie gaat. Maar hier lijkt verandering
in te komen. Een belangrijke speler in deze verschuiving is vzw De Huizen. In oktober 2009
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organiseerde De Rode Antraciet naar aanleiding van haar lustrum een symposium: De
Gevangenis van de 21ste eeuw. Hans Claus, gevangenisdirecteur van Oudenaarde, stelt daar
voor het eerst het concept van ‘de huizen’ voor. Een idee voor kleinschalige detentie dat beter
aansluit bij het hedendaagse tijdsbeeld over de vrijheidsstraf en diens doelstellingen (Janssens,
2014).

Het concept leek aan te slaan waarna Hans Claus steun zocht en kreeg bij de Liga voor
Mensenrechten om het idee verder te concretiseren en mee te dragen. Zo startte in 2011 het
project ‘Gedifferentieerde strafuitvoering’ geleid door de Liga voor Mensenrechten (Claus,
2013). Uit dit project ontstond vzw De Huizen. Dit vzw streeft naar een kleinschalige en
herstelgerichte detentie ter bevordering van re-integratie en verkleining van de kans op recidive
(Janssens, 2014). Zij sloegen de handen in elkaar en dachten samen na over een alternatieve
detentievorm. Samen schreven zij het boek: ‘Huizen: naar een duurzame penitentiaire aanpak’
waarin het concept volledig uiteengezet wordt(Claus, Beyens, De Meyer, Gryson & Naessens,
2013).
3.2

Kleinschalige detentie in België

Drie principes staan centraal in dit nieuwe detentieconcept: kleinschaligheid, differentiatie en
nabijheid.
3.2.1

Kleinschaligheid

Men wil met het concept van ‘kleinschaligheid’ afstappen van de klassieke oude gevangenissen
die gedetineerden samenproppen op veel te kleine ruimtes. Men wil deze laten vervangen door
honderden kleine detentiehuizen. Deze worden georganiseerd per streek en binnen deze streek
worden idealiter verschillende soorten penitentiaire regimes (van gesloten tot open, van
basisprogramma tot intensieve intramurale begeleiding) voorzien (Claus & Gryson, 2017). Vzw
De Huizen pleit in dit geval voor leefeenheden met maximaal 15 gedetineerden (Beyens, 2013).

In de klassieke gevangenissen, waar het voornaamste doel de bescherming van de maatschappij
is, verliezen gedetineerden heel wat autonomie en controle over het eigen leven. Dit kan
gepaard gaan met heel wat negatieve gevolgen zoals psychological distress. Het verblijf in een
kleinschalige detentiehuis geeft de kans aan gedetineerden om een deel van hun autonomie
terug te krijgen doordat zij hier zelf in staan voor onderhoud, maaltijden… Op deze manier
leren zij ook vaardigheden aan die zij later nodig zullen hebben in de vrije samenleving
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(Snacken, 2010). Elke gedetineerde zal voor het doorlopen van zijn traject ook een individuele
begeleider toegewezen krijgen om zo goed mogelijk op de noden van de gedetineerden te
kunnen inspelen (Claus,2018).
3.2.2 Differentiatie
Een tweede, belangrijk element is differentiatie. De verschillende detentiehuizen zullen van
elkaar verschillen op vlak van beveiliging, detentie-invulling en begeleiding. De gedetineerde
en begeleider zullen in overleg een geschikt parcours uitschrijven door de verschillende types
huizen. Men spreekt in dit geval van een oplossingsplan waarin de reclassering samen met een
begeleider

wordt

voorbereid.

Ook

de

gedetineerde

heeft

hier

dus

een

eigen

verantwoordelijkheid (Claus, 2018). Het aspect differentiatie zorgt ervoor dat er zo goed
mogelijk kan ingegaan worden op de persoonlijke problematieken en noden va de
gedetineerden (Beyens, Claus & Naessens, 2014).
3.2.3 Nabijheid
Met dit laatste principe wil men ijveren voor een detentievorm die gedetineerden niet isoleert
van de maatschappij buiten de muren. Dit sluit aan bij het normaliseringsprincipe dat stelt dat
het leven binnen de muren zo goed mogelijk moet aansluiten bij het leven in de vrije
samenleving. Gedetineerden zouden moeten verblijven in een detentiehuis in de omgeving van
hun eigen netwerk. Detentiehuizen willen ook gebruik maken van het hulp- en
dienstverleningsaanbod uit de directe omgeving (Claus, 2013c). Hiermee komt men ook veel
beter tegemoet aan de Basiswet 2005 dat de vrijheidsstraf alleen de vrijheid mag ontnemen,
maar de gedetineerden niet van andere rechten mag ontzeggen (Claus, 2018).

Het concept van nabijheid kan in conflict zijn met het not in my backyard - syndroom. De nabije
omgeving kan nog al sceptisch staan tegenover de bouw van een detentiehuis (Farkas, 1999).
Ook de associatie van detentiehuizen met ‘nog meer luxe en vrijheid’ bij het grotere publiek
kan voor weerstand zorgen. Goed communiceren met de buurt en hun voldoende inspraak geven
in het project kan hier soelaas bieden. De omgeving moet betrokken worden bij het project
alsook voldoende geïnformeerd. Detentiehuizen kunnen gepaard gaan met een opwaardering in
de buurt. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er infrastructuren worden gebouwd zoals sportvelden
waar zowel de buurt als de personen die verblijven in het transitiehuis gebruik van kunnen
maken (Claus, 2013).
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3.3

Het transitiehuis

De werkgroep strategie van vzw De Huizen (2017, p. 3) omschrijft een transitiehuis als volgt:
“Transitiehuizen zijn detentiehuizen die zich specialiseren in de intensieve voorbereiding op de
reclassering van gedetineerden, door hen geleidelijk te integreren in de samenleving op vlak
van werk, wonen, sociaal netwerk en persoonlijke en maatschappelijke oriëntatie in de ruimste
zin van het woord”. Met andere woorden is het voornaamste doel van een transitiehuis de
langzame integratie van de bewoner in de samenleving op vlak van verschillende
levensdomeinen. Desistance onderzoek toont bedachtzaam aan dat klassieke interventies zoals
de gevangenisstraf het desistance proces enkel bemoeilijken. Vooral het gebrek aan goede
mogelijkheden om prosociaal kapitaal op te bouwen lijkt het desistance proces in de weg te
staan (Liebling & Maruna, 2005). Uit de omschrijving van het transitiehuis lijkt men dus met
deze relatief nieuwe vorm van detentie hieraan tegemoet te komen. De focus wordt door deze
huizen gelegd op de detentiedoelstellingen waaraan de klassieke gevangenissen maar moeilijk
kunnen voldoen (Vanhouche & Nederlandt, 2020).
3.3.1

Juridische basis

De grensverleggende inzichten van vzw De Huizen kregen ook aandacht bij het bredere publiek
en vonden hun weg in de beleidskringen. De opening voor de bouw van transitiehuizen werd
voor het eerst echt gecreëerd onder Koen Geens in 2016. Zijn derde Masterplan lll voor justitie:
Detentie en internering in humane omstandigheden, werd op 18 november 2016 goedgekeurd.
Dit Masterplan had de ambitie om het probleem van overbevolking binnen de muren aan te
pakken alsook verouderde infrastructuren beter te laten aansluiten op de re-integratie. Het
uitwerken van een gedifferentieerd detentiebeleid met transitiehuizen vormt hier een deel van
de oplossing. Honderden plaatsen zouden worden voorzien in transitiehuizen (Geens, De Block
& Jambon, 2016).

De nood aan dergelijke initiatieven vertrekt volgens Geens vanuit het feit dat niet elke
gedetineerde nood heeft aan een hoog beveiligde inrichting. Bovendien zou ook de overgang
van binnen naar buiten niet geleidelijk genoeg verlopen waardoor ex-gedetineerden
onvoldoende zijn voorbereid op het leven na detentie. Deze problematieken kunnen zich uiten
in een verhoogd risico op recidive. Geens stelt daarom voor om een beperkt aantal
gedetineerden, geselecteerd op een aantal criteria zoals veiligheidsprofiel, de kans te geven het
einde van de straf door te brengen in een transitiehuis (Geens, 2015). Zij zullen daar intens
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begeleid worden in het opnieuw leren functioneren buiten de muren (Geens, 2016). Het
transitiehuis werd juridisch verankert in de wet op juni 2018 in de Wet van 17 mei 2006
betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het
slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 6. Bij de Wet
externe rechtspositie werd het ‘Hoofdstuk IIbis: De plaatsing in een transitiehuis’ toegevoegd7.
3.3.2 Pilootproject Mechelen
De uitbouw van het transitiehuis gebeurde met de principes van kleinschaligheid vooropgesteld
door vzw De Huizen in het achterhoofd. Het transitiehuis in Mechelen opende zijn deuren op 1
september 2019 en kon reken op heel wat media aandacht. Het transitiehuis in Mechelen was
het eerste in België van zijn soort, maar het concept zelf bestaat al langer. Zo werd de inspiratie
voor deze huizen vooral gehaald uit Nederland (Vanhouche & Nederlandt, 2020). “Ons nieuwe
transitiehuis in Mechelen is een kleinschalig project waarin we gevangenen voorbereiden op
het leven na de gevangenis… In Nederland hebben ze gelijkaardige Exodushuizen. Die staan,
net zoals in Mechelen, in gewone wijken die lijken op de wereld waarin gevangenen na hun
vrijlating kunnen terechtkomen”, aldus Rudy van de Voorde, directeur-generaal van het
directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen. Hier voegt hij nog het volgende aan toe:
“Studies tonen aan dat wie in zo’n transitiehuis verbleef minder vaak hervalt in criminele feiten
en een grotere kans heeft op slagen in het leven”. De toekomst van de transitiehuizen ziet er
dus veelbelovend uit (Rudy van de Voorde, 2019).

Maar volgens sommigen critici werd er ook een keerzijde aan de medaille opgemerkt. Al wordt
het niet betwist dat transitiehuizen een erg positieve ontwikkeling zijn voor het gerechtelijk
landschap. Het transitiehuis in Mechelen werd namelijk opgericht door commerciële speler
G4S Care en de Nederlandse organisatie exodus. G4S Care heeft als hoofdtaak het begeleiden
van mensen naar actief burgerschap waardoor gewerkt zal worden op verschillende
levensdomeinen alsook het beschermen van de maatschappij in haar geheel. G4S Care maakt
onderdeel uit van het private veiligheidsbedrijf G4S, die zichzelf omschrijven als de
wereldleider in geïntegreerde beveiliging (Care & justice, z.d.). De betrokkenheid van
commerciële organisaties schoot bij sommigen in het verkeerde keelgat. Criminologe Helene
De Vos noemde deze keuze nog ‘moreel onverantwoord’ en vreest dat het hele project in
6

Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het

slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 15 juni 2006.
7

Art. 68-79 Wet 11 juli 2018 houdende diverse bepalingen in strafzaken, BS 18 juni 2018.
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diskrediet zou kunnen worden gebracht. Wat de gevolgen hiervan zijn op lange termijn dient
nog afgewacht te worden (De Vos, 2019).

Sinds 2020 kan men ook over de taalgrens een transitiehuis terugvinden, namelijk in Edingen.
Inwoners van Herne en Edingen stonden eerder sceptisch ten opzichte van de bouw van de
transitiehuizen maar konden volgens de burgemeester van Edingen overtuigd worden na enkele
degelijke informatievergaderingen die erin slaagden de ongerustheid bij de bevolking
grotendeels weg te nemen (Vierendeels, 2020). Ook in Mechelen was er sprake van wat
koudwatervrees, maar goed overleg leek soelaas te brengen (Rudy Van de Voorde, 2019). Dat
het pilootproject in Mechelen huisvest hoeft geen verrassing te zijn. 20 jaar geleden werd
Mechelen nog gekenmerkt door een slechte reputatie, de criminaliteitscijfers waren erg hoog
en polarisatie was er de realiteit. Extreem rechts kon begin jaren 2000 rekenen op 30% van de
stemmen. Maar het tij werd gekeerd. Mechelen staat nu vooral bekend om het progressieve
karakter van de stad (Somers, 2017). Ex-burgemeester Bart Somers bracht zijn visie op
samenleven in diversiteit samen in het ‘Mechelse model’. Deze liberale aanpak houdt een
kordaat veiligheids-en migratiebeleid in alsook een focus op inclusiviteit en gelijke kansen.
Ook gedetineerden en ex-gedetineerden vallen binnen dit kader niet uit de boot (GVA, 2019).
3.4

Voorgaand onderzoek kleinschalige detentie en de publieke opinie

Straf en gevangenis lijken reeds eeuwen onlosmakelijk met elkaar verbonden wat voor enige
terughoudendheid kan zorgen onder de bevolking ten aanzien van deze nieuwe vorm van
detentie. Ook van het idee dat een transitiehuizen nog luxueuzer zijn dan de klassieke
gevangenissen moet van worden weg gestapt om het idee van detentiehuizen een eerlijke kans
te geven. De bevolking stapsgewijs kennis laten maken met deze nieuwe vormen van detentie
alsook informeren en het creëren van betrokkenheid zijn essentieel wanneer men de publieke
opinie achter zich wil scharen (Claus, 2013). Alleen wanneer er draagvlak bestaat bij zowel
beleidsmakers, politici én de samenleving kan men streven naar een succesverhaal (Ostermann,
2009). Internationaal onderzoek toont aan dat er in het algemeen al heel wat publieke steun is
ten aanzien van re-integratie van gedetineerden en initiatieven die hier op inzetten(Garland,
Wodahl & Saxon, 2017; Garland, Wodahl & Cota, 2016). Deze studies vonden vooral in
Amerika plaats, maar geven niettemin een hoopvol signaal voor de acceptatie van kleinschalige
vormen van detentie in België.
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Het onderzoek naar publieke opinies rond detentie en alternatieve vormen van kleinschalige
detentie is erg beperkt in België. Nochtans zal de effectiviteit van een kleinschalige detentie
vorm in grote mate afhankelijk zijn van de houding van omwonenden ten aanzien van dergelijk
initiatief (Garland, Wodahl & Saxon, 2017).
In Amerika waar halfway houses al sinds 1817 bestaan, werd er vanaf de 21 ste eeuw voor het
eerst heel wat onderzoek gevoerd naar de visies van de samenleving op bestraffing. Uit
opinieonderzoek van Immerwahr en Johnson (2002) uitgevoerd in de staat Philadelphia bleek
dat er heel wat steun bestond voor alternatieven op de traditionele gevangenissen, zoals de
halfway houses die een belangrijke speler zouden zijn voor een geslaagd re-integratieproces.
Roberts en Hough (2005) bouwden hierop voort door verder onderzoek te voeren in de staat
Massachusetts. Bijna 70 procent van de respondenten is van mening dat het gebrek aan halfway
houses een belangrijke factor was in het mislukken van het proces van re-integratie. 35 procent
van de respondenten vindt dat gedetineerden stapsgewijs moeten vrijgelaten worden door het
gebruik van halfway houses (Immerwahr en Johnson, 2002). Ook uit onderzoek van Brooks
(2006) in de staat Cleveland bleek dat het merendeel van de inwoners het belang van halfway
houses inzien inzake het re-integratieproces (Garland, Wodahl & Saxon, 2017).
Simpson et al. (2015) stelde drie jury’s samen uit burgers en peilde naar hun opinie omtrent de
behandeling van wetsovertreders. Alle jury’s waren van mening dat het gevangeniswezen geen
positief effect heeft op de re-integratie van het individu. Zeker wanneer de delinquenten
gedupeerd werden door sociale en economische omstandigheden leek men eerder eerder
geneigd te kiezen voor andere opties dan de gevangenisstraf. Rehabilitatie en herstel werden
door de jury’s als belangrijk geacht. (Simpson, Guthrie, Lovell, Doyle & Butler, 2015).
Recent onderzoek door het Australische Victorian Sentencing Advisory Council (VSCA) naar
de houding van inwoners van Victoria ten aanzien alternatieve detentievormen toont aan dat
heel wat inwoners voorstander zijn van dergelijke projecten. De resultaten tonen enkele
verrassende zaken aan zo zegt een drie vierde van de respondenten dat de gevangenisstraf enkel
gepast zou zijn voor gevaarlijke en gewelddadige delinquenten. Wanneer respondenten de
keuze kregen tussen twee verschillende toekomsten voor het gevangeniswezen namelijk het
‘het bijbouwen van gevangenissen’ tegen ‘het toenemen van alternatieven op de
gevangenisstraf’ koos 74 procent van de respondenten voor de laatste (Gelb, 2011).
Buitenlandse onderzoeken brengen dus heel wat hoopvolle gegevens aan het licht. Toch zijn
deze resultaten niet generaliseerbaar. In de binnenlandse literatuur vindt men amper iets terug
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over de mening van de burger omtrent het gevangeniswezen en in het bijzonder over
kleinschalige detentie als het transitiehuis.
4

Tussentijds besluit

Het transitiehuis in Mechelen is erg betrokken in de gemeenschap en bevindt zich in het centrum
van de stad. Vanuit het principe nabijheid zouden deze huizen een economische, sociale als
culturele rol moeten kunnen spelen in de buurt. Alsook zouden bewoners van het transitiehuis
gebruik moeten kunnen maken van de hulp- en dienstverlening uit de directe omgeving. De
huizen zouden de mogelijkheid moeten bieden langzaam maar zeker een volwaardige plaats
terug te winnen in de samenleving. Bij het heropbouwen van het sociaal netwerk rond
gedetineerden, kan men ook rekenen op adequate begeleiding. (Janssens, 2014). De eerste
stappen naar een succesvol tertiair desistance proces kunnen in het transitiehuis dus gezet
worden. Maar wanneer men een rol wil creëren voor de gedetineerde binnen de samenleving,
dient ook de omgeving in de vrije samenleving goedwillig te zijn om deze personen in de
samenleving op te nemen. De omgeving van het transitiehuis dient dus open te staan voor diens
bewoners of het initiatief zal op een mislukking af stevenen. Internationaal onderzoek doorheen
de tijd toont standvastig aan dat publieke steun onmisbaar is (Garland, Wodahl & Cota, 2016).
Om hier beter zicht op te krijgen zal men in volgend gedeelte een antwoord pogen te vinden op
volgende onderzoeksvragen:

Wat is de houding van omwonenden ten opzichte van het transitiehuis in Mechelen?
Hoe uit deze houding zich in het kader van het tertiair desistance proces?
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DEEL 2 : METHODOLOGIE
5

Inleiding

Aan de hand van een online enquête werd getracht meer te weten te komen over de attitude van
omwonenden ten opzichte van het transitiehuis alsook om de rol van de omwonenden in het
tertiair desistance proces beter in kaart te brengen. Deze enquête werd gericht tot inwoners van
de stad Mechelen. Er werd gekozen voor een kwantitatief onderzoek, dit omdat men de houding
van omwonenden zo breed mogelijk in kaart wil brengen (Decorte, 2012). Op de gehanteerde
steekproef zal later dieper op worden ingegaan.
De vragenlijst werd opgedeeld in vier verschillende delen. Eerst werden meer algemene
gegevens verzameld zoals leeftijd en geslacht. Het tweede deel van de enquête peilde naar de
vertrouwdheid van de omwonenden met het transitiehuis in Mechelen. Vervolgens ging men
verder in op de houding van de omwonenden over het transitiehuis. De enquête eindigt met
vragen over de potentiële rol van de omwonenden in het tertiair desistance proces van bewoners
door hun houding in kader van het tertiair desistance proces in kaart te brengen.
6

Methode

Omdat men met dit onderzoek vooral de mening van de omwonenden van het transitiehuis in
Mechelen in kaart wil brengen, kiest de onderzoeker voor een kwantitatieve methode. Dit om
zo veel mogelijk respondenten te kunnen bereiken en bevragen alsook de bevindingen trachten
te generaliseren (Decorte, 2012). Een kwalitatieve methode hanteren als diepte-interviews had
niettemin ook interessant kunnen zijn om meer te weten te komen achter de houding van de
omwonenden, maar deze resultaten zouden onvoldoende generaliseerbaar zijn (Mortelmans,
2013). Binnen de kwantitatieve onderzoeksmethoden werd er gekozen voor een online survey.
Respondenten werden dus bevraagd aan de hand van een survey die online kan worden
ingevuld.
6.1

De websurvey

De gestandaardiseerde vragenlijst werd opgesteld in het programma Qualtrics. De statistische
verwerking gebeurde later via Qualtrics, Excel en SPSS. De onderzoeker koos voor de
websurvey omdat met deze methode heel wat voordelen gepaard gaan. De afname kan
gemakkelijk anoniem gebeuren (Gordon & Mcnew, 2008). Deze anonieme afname verkleint
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ook de kans op sociaal wenselijk antwoorden (Pauwels, 2015). De data wordt automatisch
opgeslagen waardoor er ook geen typfouten kunnen binnen sluipen. De online survey is
goedkoop en eenvoudig af te nemen. De onderzoeker moet geen respondenten gaan zoeken op
het terrein zelf, wat in tijden van corona zeker een uitdaging zou zijn (Gordon & Mcnew, 2008).
Natuurlijk kent een websurvey ook nadelen. De onderzoeker kan via een websurvey niet
doorvragen. De onderzoeker probeert hieraan tegemoet te komen door aan de respondenten aan
te geven dat men eventuele toevoegingen of opmerkingen zeker konden worden doorgegeven
aan de onderzoeker. Waar nodig werd er ook een woord uitleg toegevoegd, zodat de
respondenten de vragen zo goed mogelijk konden beantwoorden (Pauwels, 2015). Bij
websurveys kunnen bepaalde groepen zoals ouderen buiten de boot vallen omdat zij niet zo
frequent gebruik maken van internet dan andere leeftijdsgroepen (Taris, Schreurs & Sepmeijer,
2005).
6.2

De vragenlijst

Bij het opstellen van de vragenlijst is het van groot belang altijd het doel van het onderzoek en
de onderzoeksvragen in het achterhoofd de houden. De vragen gesteld in de survey dienen
namelijk bij te dragen aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen (Fanning, 2005).
Literatuuronderzoek toont aan dat er slechts gering onderzoek is gevoerd naar de meningen en
houdingen tegenover kleinschalige detentie in België. Nochtans kunnen dergelijke initiatieven
enkel succesvol zijn wanneer er een draagvlak bestaat en publieke steun aanwezig is
(Ostermann, 2009). Dit onderzoek naar de stem van omwonenden van het transitiehuis in
Mechelen zal dus van cumulatieve meerwaarde zijn.
Aan de start van de survey wordt de ‘informed constent’ of de geïnformeerde toestemming
opgenomen. Potentiële respondenten worden voorzien van voldoende duidelijke informatie
zodat zij op een geïnformeerde wijze kunnen beslissen of zij al dan niet willen deelnemen aan
de survey. De potentiële respondenten worden er ook op gewezen dat deelname aan het
onderzoek volledig vrijwillig is en volledig anoniem verwerkt zal worden. Er wordt ook
vermeld dat de respondent op ieder moment zijn deelname aan het onderzoek kan stopzetten
(Pauwels, 2015).

De vragenlijst gaat van start met enkele algemene feiten vragen die vooral peilen naar sociaaldemografische kenmerken zoals bijvoorbeeld ‘Wat is uw hoogst behaalde opleiding?’, ‘Wat is
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uw geslacht?’. Net als bij alle andere vragen, worden er vaste antwoordopties aangeboden. De
survey bestaat dus uit gesloten vragen met vaste antwoordcategorieën. In het tweede gedeelte
van de vragenlijst peilen enkele ja/nee-vragen naar de vertrouwdheid met het transitiehuis. In
het derde deel van de vragenlijst wordt er aan de hand van stellingen gepeild naar de houding
ten aanzien van het transitiehuis. Om de opinie aan de hand van deze stellingen te ondervragen
wordt er gebruik gemaakt van agreement scales. Zo kon bijvoorbeeld stelling ‘Transitiehuizen
horen niet thuis in woonbuurten’ beantwoord worden met: 1= Helemaal akkoord, 2=
Akkoord,3= Noch akkoord, noch niet akkoord, 4= Niet akkoord, 5= Helemaal niet akkoord.
Het laatste deel van de vragenlijst. De enquête eindigt met vragen die de houding in kader van
het tertiair desistance proces in kaart trachten te brengen. Ook in deze categorie vragen wordt
er gebruik gemaakt van agreement scales alsook van andere meerkeuzevragen.
6.3

Dataverzameling

Het bereiken van mogelijke respondenten gebeurde door het hanteren van verschillende
methodes. De onderzoeker deed eerst beroep op zijn persoonlijk netwerk en vroeg aan vrienden
en kennissen met connecties in Mechelen om deze survey verder te verspreiden zodat men de
juiste doelgroep bereikte. Het verspreiden van deze survey naar vrienden en kennissen gebeurde
via whatsapp en Messenger. Zo werd er een sneeuwbaleffect gecreëerd waardoor het bereik van
de onderzoeker werd uitgebreid (Goodman, 1961). Inwoners van Mechelen komen op het
online platform Facebook in verschillende groepen samen. Zo bestaat de groep ‘Ge zijt van
Mechelen…. als…’ met meer dan 33 000 leden. Hiernaast bestaan ook nog volgende groepen:
‘Ge zijt van Mechelen als… (gemodereerd)’, ‘Ge zijt van Mechelen als…(de originele)’, met
meer dan 11 800 en 1200 leden. Alsook nog de groep ‘TALK l Mechelen +’ met meer dan 4600
leden. De onderzoeker werd lid van deze groepen en deelde de survey in elk van hen om een
zo groot mogelijk en gevarieerd mogelijk publiek aan te spreken. Enkele leden van deze
groepen deelden deze survey opnieuw op hun tijdlijn wat bijgevolg opnieuw het bereik
vergroot.
6.4

Doelpopulatie en steekproef

De doelpopulatie zijn de inwoners van Mechelen. Naast inwoner zijn van Mechelen werden er
geen verdere selectiecriteria meer vooropgesteld. De inwoners van Mechelen kunnen dus het
werkuniversum genoemd worden, hierbinnen zal de steekproef getrokken worden. Door de
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gesloten structuur van het onderzoek zal er geen sprake zijn van een theoretisch universum
(Pauwels, 2015).

Nabijheid is voor het transitiehuis een erg belangrijk principe. Het transitiehuis staat niet naast
de samenleving maar er middenin. Men vertrekt hierbij vanuit een ‘community detentie’gedachte. Gedetineerden zouden moeten kunnen verblijven in een transitiehuis in eigen regio
zodat zij van daaruit hun plek in de samenleving terug kunnen vinden. De omwonenden van
het transitiehuis spelen hierbij dus een belangrijke rol omdat ook zij open moeten staan voor de
bewoners van het transitiehuis en hun de kans moeten geven terug deel te nemen aan de
samenleving (Claus, 2013). Dit proces van acceptatie van de ex-delinquent door de omgeving
wordt omschreven als tertiaire of relationele desistance (Nugent & Schinkel, 2016). Omdat de
omgeving van het transitiehuis dus zo belangrijk is, wordt de doelgroep van de survey beperkt
tot alleen de inwoners van Mechelen.
In 2020 kende Mechelen 86 718 inwoners (“Mechelen”, 2020). De best mogelijke manier om
een gedifferentieerde steekproefpopulatie te bekomen is een steekproef ‘at random’ waarbij elk
lid evenveel kans heeft om gekozen te worden. De onderzoekeer zou dan een aselecte
steekproef moeten trekken uit een lijst met alle inwoners van Mechelen. Deze methode is niet
realistisch voor een masterproef. Er wordt daarom gekozen voor een sneeuwbalsteekproef door
eerst beroep te doen op het persoonlijk netwerk om de survey verder te verspreiden (Pauwels,
2015). Deze methode werd aangevuld door de survey te delen in verschillende
facebookgroepen. Dit omdat via grote platformen als facebook op een snelle manier, veel
mensen kunnen bereikt worden.
7

Beperking en onderzoek

Dit onderzoek, dat werd opgesteld in kader van een masterproef, is beperkt in tijd, ruimte en
diepte. De kleine steekproef laat de onderzoeker het niet toe veralgemeende uitspraken te maken
voor de rest van de bevolking van Mechelen. Ook de omslag van het onderzoek is beperkt, om
zoveel mogelijk respons te bereiken koos men voor een korte, toegankelijke vragenlijst met een
beperkt aantal thema’s. Bovendien peilt de survey vooral naar meningen, deze zijn niet statisch
doorheen de tijd maar veranderen.
Doordat er amper of geen onderzoek wordt gevoerd naar het maatschappelijk draagvlak rond
kleinschalige detentie blijft dit verkennend onderzoek niettemin interessant en relevant.
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DEEL 3: ANALYSE ONDERZOEKSRESULTATEN
8
8.1

Univariate analyse
Analyse demografische kenmerken

Oorspronkelijk startten 273 mensen met de survey. Na het lezen van de informatie in de
inleiding van de survey en het goedkeuren hiervan haakten meteen 42 respondenten af zonder
één enkele vraag in te vullen. Van de overige 231 vulde 43 respondenten enkel enkele vragen
in omtrent de sociaal-demografische kenmerken zoals geslacht en leeftijdscategorie.
Omdat deze respondenten weinig meerwaarde vormen voor het onderzoek zijn deze er
uitgefilterd. Zij beantwoordden namelijk geen enkele vraag m.b.t. tot het transitiehuis. Zo
bleven er nog 188 respondenten over die de volledige vragenlijst doorliepen. Zo goed als elke
vraag werd door elke respondent beantwoord op enkele uitzonderingen na.

Tabel 1: Geslacht
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Tabel 2: Leeftijd

De steekproef telt 77,1% vrouwen (N=145) en 21,3% mannen (N=188). De steekproef bevat
beduidend meer vrouwen dan mannen en dus is het vrouwelijke geslacht oververtegenwoordigd
doorheen het onderzoek. Wat de representativiteit van de analyses en rapportages in het gedrang
kan brengen. De meeste mannen bevonden zich in de twee jongste leeftijdscategorieën. 27,5%
(=11) van de mannen is tussen de 26 en de 35 jaar oud en 25% (N=10) van de mannen is tussen
de 18 en 25 jaar oud. Bij de vrouwen zijn 33,1% (N=48) tussen de 26 en 35 jaar oud en 20%
(N=29) van de vrouwen zijn tussen de 36 en 45 jaar oud. Zowel bij de vrouwen als bij de
mannen is de leeftijdscategorie 26-35 de grootste.

Tabel 3: Opleiding

Vervolgens werd aan de populatie gevraagd om hun hoogst behaalde diploma aan te duiden.
Slechts 2 respondenten duidden ‘Andere’ aan en 4 respondenten zeiden dat ze enkel het diploma
‘lager onderwijs’ behaalden. 57 respondenten stopten hun schoolcarrière na het ‘Middelbaar
onderwijs’ (30,3%) en 125 respondenten behaalden een hoger of universitair diploma (66,5%).
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Tabel 4: Beroepssituatie

Bij het peilen naar de huidige beroepssituatie van de steekproef blijkt dat 91 respondenten
(48,4%) het statuut van werknemer hebben en 37 respondenten (19,7%) het statuut van
ambtenaar. Samen zijn de deze twee beroepssituaties de grootst vertegenwoordigde
categorieën.

Tabel 5: Inwoner van Mechelen

Het transitiehuis in Mechelen opende zijn deuren op 1 september 2019. Het transitiehuis bestaat
dus in september twee jaar. Slechts 10,2% van de respondenten woonden niet in Mechelen
gedurende de periode van de opening. Het overgrote merendeel woont al vier jaar of langer in
Mechelen (82,4%) wat dus wil zeggen dat zij de aanloop naar het transitiehuis in Mechelen
meemaakten. Hieruit zou voorzichtig gesteld kunnen worden dat het merendeel van de
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respondenten op de hoogte is van de aanwezigheid van het transitiehuis alsook meer informatie
zouden kunnen bieden over de communicatie rond de bouw van het transitiehuis.

Tabel 6: Woonachtig te (zone)

Het transitiehuis van Mechelen bevindt zich in de Hanswijkstraat met huisnummer 46-48
gelegen in het centrum van Mechelen. Uit de tabel kan ook afgeleid worden dat de meeste
respondenten (24,6 %) woonachtig zijn in Mechelen centrum. Hiernaast komen de meeste
respondenten uit Mechelen-Noord (16,6%), Nekkerspoel (12,3%) en Mechelen Zuid (11,8%).
8.2

Analyse vragen die peilen naar vertrouwdheid met het transitiehuis

Kent u het transitiehuis in Mechelen?
Aantal
N=188 (100%)
Ja
Nee

Percentage
113

60,11%

75

39,89%

Tabel 7: Kent u het transitiehuis

60,11 % van de respondenten geeft aan het transitiehuis te kennen. 39,98 % geeft aan het
transitiehuis niet te kennen wat een opvallend hoog percentage is. De respondenten wonen allen
in Mechelen en men zou toch wel kunnen veronderstellen dat men weet wat er in de buurt leeft.
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Het overgrote merendeel woont al vier jaar of langer in Mechelen (82,4%) wat dus wil zeggen
dat zij de aanloop naar het transitiehuis in Mechelen meemaakten in 2019.
Weet u wat de doelstellingen zijn van een transitiehuis?
Aantal

Percentage

N=188 (100%)
Ja
Nee

116

61,7%

72

38,3%

Tabel 8: Doelstellingen transitiehuis

Bovenstaande gegevens liggen in lijn met wat men kan verwachten wanneer men kijkt naar de
gegevens die de vraag ‘Kent u het transitiehuis?’ opleveren. Men zou er kunnen van uit gaan
dat wie het transitiehuis kent ook op de hoogte is van de doelstellingen van het transitiehuis. Zo
geeft 61,7% van de respondenten aan de doelstellingen te kennen en 38,3% geeft aan de
doelstellingen niet te kennen. Men neemt een kleine toename van de Ja-antwoorden waar, dit
kan te wijten zijn aan de info die over het transitiehuis werd gegeven na de vraag ‘Kent u het
transitiehuis?’.
Bent u reeds in contact gekomen met het personeel?
Aantal

Percentage

N=188 (100%)
Ja
Nee

10

5,32%

178

94,68%

Tabel 9: Contact personeel

Bent u reeds in contact gekomen met bewoners van het transitiehuis.
Aantal

Percentage

N=188 (100%)
Ja
Nee
Missing

13

6,91%

174
1

92,6%
0,53%

Tabel 10: Contact bewoners

Slechts 5,32 % van de respondenten blijkt al in contact geweest te zijn met personeel van het
transitiehuis. En 6,91% had reeds contact met de bewoners. Deze aantallen lijken dus erg laag
te liggen wat zou kunnen wijzen op weinig interactie tussen het transitiehuis en zijn omgeving.
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Bent u voldoende geïnformeerd geweest bij de opbouw en de start van het transitiehuis in
Mechelen?

Figuur 1: Informatie bij opstart en opbouw

39,98 % van de respondenten geven aan het transitiehuis niet te kennen. Bovenstaande
resultaten zouden dus niet mogen verrassen. Zo besluit slechts 7,45% van de respondenten dat
zij voldoende geïnformeerd zijn geweest. Bijna de helft, namelijk, 46,27% van de respondenten,
zou graag meer informatie gekregen hebben. Dit hoog cijfer wordt wel gerelativeerd door het
grote aantal respondenten zonder mening (46,28%). Nochtans verklaart de directeur-generaal
van het gevangeniswezen, Rudy Van De Voorde dat over de komst van het transitiehuis goed
overleg werd gepleegd met de Mechelse buurtbewoners (Rudy Van De Voorde, 2019).
Onderzoek uit andere landen toont aan dat communiceren met en het informeren van
buurtbewoners zijn vruchten afwerpt. Zo zou omwonenden voorzien van correcte informatie
een positieve invloed kunnen hebben op de opinie ten aanzien van kleinschalige detentie
(Simpson et al., 2015; Kääriäinen, 2019).
Heeft de komst van het transitiehuis een impact gehad op de leefbaarheid in uw buurt?

Figuur 2: Impact op leefbaarheid

Wat opvalt uit bovenstaande figuur is dat het merendeel van de respondenten (56,38%) aangeeft
dat de komst van het transitiehuis geen impact heeft gehad op de leefbaarheid in de buurt.
Slechts enkelingen vinden dat de komst van het transitiehuis een negatieve impact had.
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8.3

Analyse van vragen die peilen naar de mening en houding van respondenten ten
opzichte van het transitiehuis

STELLINGEN

HELEMAAL
NIET
AKKOORD

NIET
AKKOORD

NOCH
AKKOORD,
NOCH NIET
AKKOORD

AKKOORD HELEMAAL
AKKOORD

Transitiehuizen horen niet
thuis in woonbuurten.

12,77%

35,11%

35,64%

11,70%

4,79%

Een transitiehuis kan de
weg naar een succesvolle
terugkeer naar de
maatschappij
ondersteunen.

2,13%

2,13%

17,55%

53,72%

24,47%

De gevangenissen zijn al
luxueus genoeg, een
transitiehuis brengt
gedetineerden in een nog
luxueuzere positie.

18,09%

37,77%

26,06%

13,30%

4,79%

Er bestaat volgens mij te
weinig interactie tussen de
buurt en het transitiehuis.

0,53%

5,85%

59,04%

32,98%

1,60%

De aanwezigheid van het
transitiehuis kan een
gevaar vormen voor de
buurtbewoners.

6,91%

29,79%

34,57%

25%

3,72%

Wanneer het transitiehuis
diensten zou aanbieden
zoals bijvoorbeeld een
fietswinkel voor
herstellingen, zou ik daar
met plezier van gebruik
maken.

3,19%

7,45%

14,36%

56,91%

18,09%

Tabel 11: Stellingen
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Uit bovenstaande resultaten m.b.t. stellingen die peilen naar de houding van de omwonenden
ten aanzien van het transitiehuis, lijkt een positieve houding de boven hand te nemen.
Het Not In My Backyard effect werd aan de hand van de stelling ‘Transitiehuizen horen niet
thuis in woonbuurten’ getoetst. Vanuit de literatuur zou men kunnen verwachten dat het
merendeel van de respondenten eerder akkoord zou gaan met deze stelling (Martin, 2000). Toch
lijkt 47,88 % van de respondenten niet akkoord te gaan. Slechts 16,49 % van de respondenten
kiest voor akkoord. Het NIMBY-effect blijft in deze studie dus uit.

Het grote merendeels van de respondenten (78,19%) gaat akkoord met de stelling dat een
transitiehuis de weg naar een succesvolle terugkeer naar de maatschappij kan ondersteunen.
Men kan hieruit besluiten dat het nut van een transitiehuis en de meerwaarde ervan door de
meeste respondenten wordt ingezien.
Het idee leeft dat de publieke opinie de huize als ‘nog luxueuzer’ dan gevangenissen (Claus,
2013). Toch lijkt slechts 18,09 % van de respondenten zich aan te sluiten bij deze stelling.
59,04% lijkt geen mening te hebben over het niveau van interactie tussen het transitiehuis en
zijn omgeving. Uit voorgaande gegevens bleek al dat er weinig interactie is tussen bewoners
van het transitiehuis, personeel en de omgeving. Dit kan een verklaring zijn waarom 34,58%
van hen aangeeft dat er inderdaad te weinig interactie plaats vindt.
Ondanks een positieve houding de overhand lijkt te nemen, denkt 28,72% van de respondenten
toch dat de aanwezigheid van een transitiehuis een gevaar kan vormen voor de buurtbewoners.
Het merendeel van de respondenten (36,70%) denkt hier anders over en ziet geen gevaar voor
buurtbewoners.
Met de laatste stelling ‘Wanneer het transitiehuis diensten zou aanbieden zoals bijvoorbeeld
een fietswinkel voor herstellingen, zou ik daar met plezier van gebruik maken’ ging een
overtuigende meerderheid mee akkoord. Namelijk 56,91% van de respondenten ging akkoord
met de stelling bovendien kozen 18,09% van de respondenten resoluut voor helemaal akkoord.

35

8.4

Analyse van vragen die peilen naar hoe de houding/mening van omwonenden zich uit in
het kader van het tertiair desistance proces.

Ex- gedetineerden verdienen na vrijlating een eerlijke tweede kans.

Figuur 3: Eerlijke kans na vrijlating

Het hebben van een strafblad maakt het krijgen van een eerlijke tweede kans haast onmogelijk
met als gevolg dat de kansen op het ontmoeten van conventionele andere, het vinden van een
stabiele job, gezinssituatie en woonomgeving slinks dalen (Vandenbogaerde & Verplaetse,
2010). Het krijgen van een eerlijke tweede kans is nochtans essentieel wanneer men streeft naar
een succesvol (tertiair) desistance proces (Nugent & Schinkel, 2016). De respondenten geven
overtuigend aan dat ook zij het belang van tweede kansen begrijpen, zo gaat 79,25% akkoord
met de stelling ‘Ex-gedetineerden verdienen na vrijlating een eerlijke tweede kans’.
Burgers kunnen een rol spelen in een succesvolle terugkeer van de gedetineerde naar de
samenleving.

Figuur 4: Rol van burgers in terugkeer gedetineerden
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Onderzoek toonde al meermaals aan dat de omgeving zowel op micro-, meso-,macrolevel een
rol kunnen spelen in het tertiair desistance proces. 80,32% van de respondenten lijkt zich hier
ook bewust door akkoord te gaan met bovenstaande stelling.
Wanneer is volgens u een ex-gedetineerden succesvol teruggekeerd naar de samenleving? Duid
alle antwoordmogelijkheden aan die volgens u van toepassing zijn. Een ex-gedetineerde is
succesvol teruggekeerd naar de samenleving als….

Figuur 5: Succesvolle terugkeer naar de samenleving

Woning, werk en ‘wijf’ (de drie w’s) worden al heel lang als belangrijke voorwaarden
beschouwd op de weg naar een geslaagde resocialisatie. Alsook zouden deze factoren een rol
kunnen spelen in het voorkomen van recidive. Vooral werk lijkt als een keerpunt te fungeren in
het leven van criminelen, maar ook het opbouwen van betekenisvolle sociale relaties en het
vinden van een woonplaats spelen een belangrijke rol in het desistance proces (van Erp, van der
Geest, Huisman, & Verbruggen, 2011). Ook de respondenten lijken erg veel belang te hechten
aan deze zaken. Zo beschouwt meer dan 75% van de respondenten iets bijdragen aan de
maatschappij, een job uitoefenen, geen verslavingsproblematieken hebben en het hebben van
een vaste woonplaats als essentiële onderdelen van een geslaagde terugkeer naar de
samenleving.

Omdat deze zaken zo belangrijk zijn, probeert het transitiehuis hun bewoners langzaamaan te
integreren in de samenleving op vlak van werk, wonen, sociaal netwerk en persoonlijke en
maatschappelijke oriëntatie (vzw De Huizen, 2017). Maar zoals eerder al werd gesteld in het
kader van het tertiair desistance proces, dient ook de omgeving van de (ex-)gedetineerde bereid
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te zijn deze kansen tot werk, woonplaats en sociale relaties te bieden. Daarom trachtte men
gedurende dit onderzoek de houding van omwonenden op deze domeinen in kaart te brengen.
Gedurende de survey werd ook de bereidheid bevraagd om een woonplaats te verhuren aan
(ex)-bewoners van het transitiehuis, de bereidheid een vriendschap met hen te sluiten alsook de
bereidheid hen aan te nemen. Ondanks de respondenten duidelijk aangaven dat exgedetineerden een eerlijke tweede kans verdienen, lijkt de bereidheid om deze kans zelf te
geven toch een stukje lager te liggen. Meer dan de helft van de respondenten (52,15%) zou
eerder terughoudend zijn om een woonplaats te verhuren aan iemand die verblijft of verbleef in
een transitiehuis. De bereidheid om een vriendschap te sluiten en werk aan te bieden aan
gedetineerden lijkt wel hoger te liggen. Zo zou 65,96% van de respondenten bereid zijn een
vriendschap te sluiten met personen die in een transitiehuis verbleven/verblijven. Evenveel
respondenten zijn bereid deze personen aan te nemen op de werkvloer.
Indien ik een woning of appartement zou verhuren dan zou ik:

Figuur 6: Verhuur woning of appartement

Indien ik tijdens mijn vrijetijdsbesteding (sportclub, kooklessen, ….) iemand ontmoet die verblijft
of verbleef in een transitiehuis, dan zou ik:

Figuur 7: Ontmoeting tijdens vrijetijdsbesteding

38

Indien ik werkgever zou zijn in de buurt van Mechelen dan zou ik:

Figuur 8: Indien ik een werkgever ben

9

Bivariate analyse

Tabel 12: Correlaties

Zowel bij de stelling ‘Transitiehuizen horen niet thuis in woonbuurten’, ‘De gevangenissen zijn
al luxueus genoeg, een transitiehuis brengt gedetineerden in een nog luxueuzere positie’, ‘Er
bestaat volgens mij te weinig interactie tussen de buurt en het transitiehuis’, en ‘De
aanwezigheid van het transitiehuis kan een gevaar vormen voor buurtbewoners’ zijn de
antwoorden omgezet naar cijfercodes waar het cijfer één overeenkomt met ‘helemaal akkoord’
en het cijfer vijf met ‘helemaal niet akkoord’. Een hoog cijfer op één van de stellingen, wijst
hier dus eerder een positieve houding aan ten opzichte van transitiehuizen. De stellingen ‘Een
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transitiehuis kan de weg naar een succesvolle terugkeer naar de maatschappij ondersteunen
(Q18_R)’, ‘Wanneer het transitiehuis diensten zou aanbieden zoals bijvoorbeeld een
fietswinkel voor herstellingen (Q22_R), zou ik daar met plezier van gebruik maken’, zijn ook
op dezelfde manier gecodeerd. Maar hier toont een hoog cijfer eerder een negatieve houding
aan. Om deze reden koos de onderzoeker er dan ook om hier het commando in reverse van
SPSS toe te passen, waardoor een hoog cijfer ook een positieve houding ten opzichte van het
transitiehuis aantoont.

Tabel 1 toont aan dat respondenten die positief staan tegenover het gebruik van goederen
aangeboden door het transitiehuis (Q22_R) ook eerder positief staan tegenover transitiehuizen
in woonbuurten, zij transitiehuizen eerder niet als een luxeverblijf voor gedetineerden
beschouwen en aangeven dat een transitiehuis de weg naar een succesvolle terugkeer naar de
maatschappij kan ondersteunen (Q18_R) alsook zo goed als geen gevaar zien voor
buurtbewoners

door

de

aanwezigheid

van

het

transitiehuis

(respectievelijk

0,467**;0,518**;0,577**;0,510**). Deze correlaties verbanden zijn significant op het niveau
0,01. Vanuit de tabel kan men afleiden dat bovenstaande vernoemde stellingen allen positief
met elkaar lijken te correleren. Wie positief staat tegenover een van de stellingen zal dus eerder
ook positief staan ten opzichte van de andere stellingen.
De stelling ‘Er bestaat volgens mij te weinig interactie tussen de buurt en het transitiehuis’
springt er bovenuit omdat zij een negatieve significante correlatie vertoont met de andere
stellingen. Hieruit kan afgeleid worden dat personen die een eerder positieve houding vertonen
ten opzichte van transitiehuizen eerder vinden dat er eerder te weinig interactie is tussen het
transitiehuis en de omgeving.
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Tabel 13: Correlaties

In bovenstaande tabel bedraagt N=183, dit omdat de respondenten die bij opleidingsniveau
‘Andere’ aankruisten buiten beschouwing worden gelaten alsook de respondent die als geslacht
‘X’ aanduidde en degene die op één van beiden vragen niet wensten te antwoorden. Opvallend
in bovenstaande tabel is dat een positief verband is tussen geslacht en de stelling ‘transitiehuizen
horen niet thuis in woonbuurten’. De Spearman’s Rho bedraagt 0,179 en is significant op het
niveau 0,05 (nl. 0,015). Hieruit kan men afleiden dat vrouwen positiever staan tegenover de
aanwezigheid van transitiehuizen in woonbuurten. Voor het opleidingsniveau merkt men dan
weer een negatief verband op met de stelling ‘De aanwezigheid van het transitiehuis kan een
gevaar vormen voor buurtbewoners’. De Spearman’s Rho bedraagt -0,155 en is significant op
het niveau 0,05 (nl. 0,036). Hieruit kan men afleiden dat hoe hoger het opleidingsniveau, men
de aanwezigheid van het transitiehuis sneller als een gevaar zal beschouwen.
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Tabel 14: Correlaties

Uit bovenstaande tabel kan een positieve verband afgeleid worden tussen de stelling ‘Exgedetineerden verdienen na vrijlaten een eerlijke tweede kans (Q24_R)’ met de bereidheid een
(ex)-bewoner van een transitiehuis een woonplaats te verhuren (Q27R), met hem/haar een
vriendschap

te

sluiten

(Q28R)

en

hem/haar

aan

te

nemen

in

eigen

onderneming/winkel/bedrijf/… (Q29R). De Spearman’s rho bedraagt hier respectievelijk
0,383**;0,341**0,407** en zijn significant op het niveau 0,01. Deze bevindingen liggen in lijn
met de verwachtingen want iedereen die gelooft in tweede kansen zou normaliter ook bereid
moeten zijn deze tweede kansen in concrete situaties te geven.
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DEEL 4: DISCUSSIE RESULTATEN EN CONCLUSIE
10 Discussie resultaten
10.1 Wat is de houding van omwonenden ten opzichte van het transitiehuis in Mechelen?
Het overgrote merendeel woont al vier jaar of langer in Mechelen (82,4%). Ondanks het
overgrote merendeel van de respondenten al vier jaar of langer in Mechelen woonachtig zijn
(84,4%) meent toch 39,89 % het transitiehuis niet te kennen. Bijna de helft van de respondenten
(46,28%) stelt dat men graag meer informatie gewenst had bij de opbouw en start van het
transitiehuis in Mechelen. Slechts 7,45% geeft aan dat zij voldoende zijn geïnformeerd.
Onderzoek toont nochtans aan dat correcte informatie een gunstig effect kan hebben op de
publieke opinie ten aanzien van kleinschalige detentie (Simpson et al.,2015; Kääriäinen, 2019).
Ook eerder persoonlijk contact zou een voorspeller zijn van een eerder positieve houding ten
aanzien van het gevangeniswezen en dergelijke (Garland, Wodahl & Cota, 2016). Maar de
resultaten tonen aan dat er slecht geringe interactie bestaat tussen het transitiehuis en de
omgeving. Vanuit de literatuur zou men dus kunnen stellen dat de kans op een negatieve
houding van de respondenten eerder groot is door gebrek aan informatie en interactie. Toch
tonen de resultaten van dit onderzoek over het algemeen eerder een positieve houding aan.
Het merendeel van de respondenten (56,38%) gaf aan dat de komst van het transitiehuis geen
impact heeft gehad op de leefbaarheid in hun buurt. Dat detentiehuizen ook een opwaardering
kunnen zijn voor de buurt (Claus, 2013), werd niet meteen ervaren door de respondenten. Zo
vindt slechts 2,13% van de respondenten dat de komst van het transitiehuis een positieve impact
had op de leefbaarheid in de buurt.

Uit analyse van de resultaten m.b.t. de stellingen die peilen naar houding van omwonenden ten
aanzien van het transitiehuis lijkt een positieve houding de bovenhand te nemen. Zo werd het
Not In My Backyard effect getoetst maar hieruit bleek dat bijna de helft van de respondenten
weinig problemen heeft met transitiehuizen in woonbuurten (47,88%). Slechts 16,49 % van de
respondenten kiest voor akkoord. Het NIMBY-effect blijft in deze studie dus uit. De
respondenten zagen de positieve kansen die een transitiehuis biedt in, zo ging 78,19% van de
respondenten akkoord met de stelling ‘Een transitiehuis de weg naar een succesvolle terugkeer
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naar de maatschappij kan ondersteunen’. Slechts 18,09 % van de respondenten sluit zich aan
bij het idee dat transitiehuizen een nog luxueuzere versie zijn van de gevangenissen.
Zoals hierboven reeds werd gesteld, lijkt er weinig interactie plaats te vinden tussen bewoners
en personeel van het transitiehuis en de omgeving. Ondanks de helft van de respondenten geen
mening lijkt te hebben over het niveau van interactie, geeft 34,58% van de respondenten wel
aan te vinden dat er te weinig interactie plaatsvindt. Dat een deel van de respondenten openstaat
voor interactie blijkt ook uit de antwoorden op de stelling ‘Wanneer het transitiehuis diensten
zou aanbieden zoals bijvoorbeeld een fietswinkel voor herstellingen, zou ik daar met plezier
van gebruik maken’. Namelijk 56,91% van de respondenten ging akkoord met de stelling
bovendien kozen 18,09% van de respondenten resoluut voor helemaal akkoord. Ondanks de
vrij positieve houding die blijkt uit voorgaande resultaten, bekijkt 28,72% van de respondenten
het transitiehuis als een potentieel gevaar voor buurtbewoners.
Uit de bivariate analyse valt op dat op één stelling na, namelijk ‘Er bestaat volgens mij te weinig
interactie tussen de buurt en het transitiehuis’, de stellingen positief correleren met elkaar. Wie
dus positief staat tegenover een stelling, zal eerder ook positief staan ten opzichte van de andere
stellingen. Deze correlaties verbanden zijn significant op het niveau 0,01. De stelling ‘Er
bestaat volgens mij te weinig interactie tussen de buurt en het transitiehuis’ springt er bovenuit
omdat zij een negatieve significante correlatie vertoont met de andere stellingen. Hieruit kan
afgeleid worden dat personen die een eerder positieve houding vertonen ten opzichte van
transitiehuizen eerder vinden dat er eerder te weinig interactie is tussen het transitiehuis en de
omgeving.
Een positief verband wordt ook waargenomen tussen geslacht en de stelling ‘Transitiehuizen
horen niet thuis in woonbuurten’. Vrouwen lijken eerder akkoord te gaan met deze stelling en
staan dus eerder positief ten aanzien van de aanwezigheid van transitiehuizen in woonbuurten
dan mannen. De Spearman’s Rho bedraagt 0,179 en is significant op het niveau 0,05 (nl. 0,015).
Nog een opvallend gegeven is dat respondenten met een hoger diploma de aanwezigheid van
het transitiehuis in de buurt sneller als gevaar zouden beschouwen. De Spearman’s Rho
bedraagt -0,155 en is significant op het niveau 0,05 (nl. 0,036).
Besluitend kan er gesteld worden dat de houding ten opzichte van het transitiehuis eerder
positief is. Slechts een heel klein aantal van de respondenten stelt zich erg negatief op ten
aanzien van transitiehuis in zijn/haar buurt. Het gebrek aan interactie en informatie rond het
transitiehuis dat eerder al werd aangetoond, wijst erop dat er wel ruimte is voor verbetering.
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10.2 Hoe uit deze houding zich in het kader van het tertiair desistance proces?
De literatuurstudie toonde aan dat het tertiair desistance proces het individu voorbij gaat en
afhankelijk van de reactie van de (grote) omgeving van de toenmalige delinquent op diens
identiteitsverandering (Honeywell, 2019). Maar labeling en stigma en andere externe processen
bemoeilijken vaak de aanvaarding door de samenleving. Alleen de individuele wil om het leven
over een andere boeg te gooien zal dus niet volstaan, ook de rest van de samenleving moet
gewillig zijn (Colman & Vander Laenen, 2012).

In het transitiehuis wordt samen met de bewoners gewerkt aan het terugvinden van een
volwaardige plaats binnen de maatschappij op vlak van werk, wonen, sociaal netwerk en
persoonlijke en maatschappelijke oriëntatie. Dit gebeurt idealiter in de omgeving van het
transitiehuis (vzw De Huizen, 2017). Wanneer het transitiehuis dus wil slagen in zijn opzet, zal
men de steun van de omgeving moeten hebben. De omgeving van de (ex-)gedetineerde dient
bereid te zijn deze kansen tot werk, woonplaats en sociale relaties te bieden. Daarom trachtte
men gedurende dit onderzoek de houding van omwonenden op de domeinen van werk, wonen
en sociale relaties in kaart te brengen.

De respondenten geven overtuigend aan dat ook zij het belang van tweede kansen begrijpen, zo
gaat 79,25% akkoord met de stelling ‘Ex-gedetineerden verdienen na vrijlating een eerlijke
tweede kans’. 80,32% van de respondenten schaart zich ook achter het gegeven dat burgers een
rol kunnen spelen in de succesvolle terugkeer naar de maatschappij. De meeste respondenten
lijken in het algemeen het belang van hun eigen rol te begrijpen.
Heel wat onderzoek wees al op het belang van werk, woning en significante sociale relaties in
het kader van resocialisatie en re-integratie (van Erp, van der Geest, Huisman, & Verbruggen,
2011). Ook hier lijken de respondenten oog voor te hebben. Meer dan 75% van de respondenten
iets bijdragen aan de maatschappij, een job uitoefenen, geen verslavingsproblematieken hebben
en het hebben van een vaste woonplaats als essentiële onderdelen van een geslaagde terugkeer
naar de samenleving. Het hebben van een stabiele relatie wordt door de respondenten als het
minst belangrijke element beschouwd.

Omdat 79,25% van de respondenten lijkt te begrijpen hoe belangrijk die eerlijke tweede kans
is, zo zou men de bereidheid om een woonplaats te verhuren aan (ex)-bewoners van het
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transitiehuis, de bereidheid een vriendschap met hen te sluiten alsook de bereidheid hen aan te
nemen op de werkvloer als redelijk hoog kunnen verwachten.
Positieve correlaties werden gevonden tussen de stelling ‘Ex-gedetineerden verdienen na
vrijlaten een eerlijke tweede kans’ met de bereidheid een (ex)-bewoner van een transitiehuis
een woonplaats te verhuren, met hem/haar een vriendschap te sluiten en hem/haar aan te nemen
in eigen onderneming/winkel/bedrijf/… (Q29R). De Spearman’s rho bedraagt hier
respectievelijk 0,383**;0,341**0,407** en zijn significant op het niveau 0,01

De bereidheid zelf een eerlijke tweede kans te geven lijkt desondanks toch wat lager te liggen.
Vooral wanneer het gaat over het verhuren van een woning aan een ex-gedetineerde lijkt de
houding van de respondenten eerder terughoudend (52,15%). Het is vaak moeilijk voor exgedetineerden op gepaste huisvesting te vinden, dit vaak om financiële redenen. Vaak wordt de
voorwaarde van een werkcontract gesteld om de mogelijkheid te hebben om te huren. Terwijl
men op de arbeidsmarkt dikwijls verwacht dat de potentiële werknemer een vaste woonplaats
kan aanduiden. Wanneer het detentieverleden ter sprake komt haken veel huisbazen af (Van
Dam & Raeymaeckers, 2017). Omdat het hebben van een woonplaats zo verworven is met
andere belangrijke levensdomeinen als werk, is het van groot belang dat ex-gedetineerden
voldoende eerlijke kansen krijgen. Het detentieverleden zou door huisbazen gelinkt kunnen
worden aan meer dan alleen de kans op later delinquent gedrag, zoals een ongunstige financiële
situatie waardoor de angst bestaat dat zij de huur niet willen betalen (Dirkzwager, Blokland,
Nannes & Vroonland, 2015). De bereidheid om een vriendschap te sluiten en werk aan te bieden
aan gedetineerden lijkt wel hoger te liggen. Zo zou 65,96% van de respondenten bereid zijn een
vriendschap te sluiten met personen die in een transitiehuis verbleven/verblijven. Evenveel
respondenten zijn bereid deze personen aan te nemen op de werkvloer. Het aantal respondenten
dat helemaal niet bereid lijkt te zijn, is laag op de drie domeinen.
11 Conclusie
België sprong in 2019 mee op de kar van de kleinschalige detentievormen, geïnspireerd door
de ideeën van voortrekker vzw De Huizen. Bestaand desistance onderzoek toonde reeds aan dat
de klassieke gevangenisstraf het desistance proces zelden in goede banen zal leiden. Vooral het
gebrek aan prosociale contacten zouden een obstakel vormen op de weg naar een geslaagde
resocialisatie (Sampson & Laub, 1993). Het transitiehuis probeert tegemoet te komen aan de
vele pijnpunten die gepaard gaan met het leven in de gevangenis door adequate begeleiding te
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bieden bij de re-integratie in de samenleving (vzw De Huizen, 2017). Maar om van een
transitiehuis een succesverhaal te maken is meer nodig dan alleen de juiste begeleiding. De
volledige gemeenschap alsook de buurtbewoners van het transitiehuis spelen een essentiële rol.
Internationaal onderzoek doorheen de tijd toont standvastig aan dat publieke steun onmisbaar
voor het slagen van kleinschalige detentievormen (Garland, Wodahl & Cota, 2016). Een
geslaagd tertiair desistance proces is in deze context dus niet te verwaarlozen (Nugent &
Schinkel, 2016).

Uit het onderzoek bleek dat er een algemeen positieve houding aangenomen werd ten opzichte
van de transitiehuizen. Opvallend was wel dat bijna de helft van de respondenten aangaf het
transitiehuis niet te kennen, dit ondanks het overgrote deel van de respondenten al langer dan
vier jaar woonachtig was in Mechelen. De antwoorden van de respondenten gaven ook blijk
van weinig interactie tussen het transitiehuis en de omgeving. Het merendeel van de
respondenten leek hier wel voor open te staan. 75% van de respondenten gaf namelijk aan dat
men met plezier gebruik zou maken van diensten aangeboden door het transitiehuis. Op vlak
van communicatie, informatie uitwisseling, participatie en betrokkenheid lijkt de stad Mechelen
op basis van de resultaten van het onderzoek nog achterop te hinken. ‘Wat niet weet niet deert’,
zal in de context van kleinschalige detentie geen vruchten afwerpen. Het uitvoeren van
onderzoek naar de publieke opinies en houding ten aanzien van transitiehuizen kan een
sensibiliserende en informerende functie hebben voor de deelnemers ervan. Niet onbelangrijk
want naast de overheersende positieve houding, staat nog steeds de negatieve houding van de
minderheid.

Voor de meesten is het onderwerp van kleinschalige detentie een ver van hun bed show, tot zij
geconfronteerd worden met de ideeën ervan in eigen buurt. Op sociale media regent het dikwijls
negatieve commentaren en het NIMBY-effect lijkt de bovenhand te nemen. Het
gevangeniswezen verschijnt vaker in een negatief daglicht in de actualiteit. De actualiteit speelt
jammer genoeg een grote rol in opinievormingen van de burger. Daarom is het niet onbelangrijk
deze negatieve aandacht te kunnen counteren met positieve resultaten en objectieve
berichtgeving (Garland, Wodahl & Saxon, 2014).

Vandaag de dag is er een transitiehuis gevestigd in zowel Mechelen als Edingen. Normaliter
zullen dit niet de laatste transitiehuizen zijn in België. Met oog op de toekomst is het van groot
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belang niet alleen omwonenden maar de gehele bevolking te sensibiliseren en te informeren.
De vraag naar meer en breder opinieonderzoek dringt zich in deze context op.
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WETENSCHAPSPOPULAIRE SAMENVATTING
Ondanks dat onze samenleving voortdurend evolueert, lijkt in de gevangenis de tijd te blijven
stilstaan. Het merendeel van de gevangenissen in België is nog steeds gebaseerd op de
stervormige Ducpétiaux gevangenissen waar eenzame afzondering centraal staat (Beyens &
Janssens, 2009). Nochtans is de mens een sociaal wezen dat nood heeft aan contact en
prosociale relaties om te kunnen groeien. De overbevolking, hoge recidive cijfers en het gebrek
aan zinvolle detentiebeleving zorgen ervoor dat verschillende experten aan de alarmbel trekken.
Verandering dringt zich op (Dermine, Dermine, Hanseeuw, Heymans, Proesmans, & Hanard,
2019). Hans Claus, gevangenisdirecteur van Oudenaarde, stelt in 2009 voor het eerst het
concept van ‘de huizen’ voor een idee voor kleinschalige detentie dat beter aansluit bij het
hedendaagse tijdsbeeld over de vrijheidsstraf en diens doelstellingen (Janssens, 2014).
In zo een transitiehuis zullen gedetineerden intensief worden voorbereid op hun reclassering
door hen begeleiding te bieden bij het zoeken naar werk en woning alsook het uitbouwen van
een sociaal netwerk (vzw De Huizen, 2017). Maar wanneer men een rol wil creëren voor de
gedetineerde binnen de samenleving, dient ook de omgeving in de vrije samenleving bereid te
zijn om deze personen in de samenleving op te nemen. Deze dynamieken worden beschreven
onder het tertiair desistance proces. Dit proces houdt in dat de identiteitsverandering van
delinquent naar niet-delinquent om succesvol te zijn ook door de omgeving en de samenleving
rond het individu dient erkend te worden. Om van het transitiehuis een succesverhaal te maken,
dient dus een sterke brug met de gemeenschap te bestaan. Aan de hand van een online survey
werd er getracht de houding van omwonenden (in kader van het tertiair desistance proces) in
kaart te brengen.
Uit het onderzoek bleek dat er een algemeen positieve houding aangenomen werd ten opzichte
van de transitiehuizen. Opvallend was wel dat bijna de helft van de respondenten aangaf het
transitiehuis niet te kennen, dit ondanks het overgrote deel van de respondenten al langer dan
vier jaar woonachtig was in Mechelen. De antwoorden van de respondenten gaven ook blijk
van weinig interactie tussen het transitiehuis en de omgeving. Het merendeel van de
respondenten leek hier wel voor open te staan. ‘Wat niet weet niet deert’, zal in de context van
kleinschalige detentie geen vruchten afwerpen. Het uitvoeren van onderzoek naar de publieke
opinies en houding ten aanzien van transitiehuizen kan een sensibiliserende en informerende
functie hebben voor de deelnemers ervan. Niet onbelangrijk want naast de overheersende
positieve houding, staat nog steeds de negatieve houding van de minderheid.
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Vandaag de dag is er een transitiehuis gevestigd in zowel Mechelen als Edingen. Normaliter
zullen dit niet de laatste transitiehuizen zijn in België. Met oog op de toekomst is het van groot
belang niet alleen omwonenden maar de gehele bevolking te sensibiliseren en te informeren.
De vraag naar meer en breder opinieonderzoek dringt zich in deze context op.
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17 Introductie + vragenlijst
Geachte respondenten,
Ik ben Amber De Geyseleer, master studente in de criminologie aan de Universiteit Gent. In
kader van mijn masterproef wil ik graag meer te weten komen over de mening en attitude
van omwonenden ten opzichte van het transitiehuis in Mechelen. Alsook over de potentiële
rol van omwonenden in het desistance proces. Dit is het graduele proces waarbij een
delinquent uiteindelijk stopt met het plegen van criminaliteit.
Om deze kennis te vergaren heb ik de hulp nodig van respondenten. Woont u in Mechelen?
Dan bent u voor mij de geschikte respondent. Ik verzoek u daarom vriendelijk om volgende
enquête in te vullen. Bij het invullen van deze enquête is het belangrijk om te weten dat jullie
anonimiteit ten alle tijden verzekerd is en uw persoonlijke mening van cruciaal belang is voor
het voltrekken van deze studie. De enquête zal maximaal 10 minuten duren. Het invullen van
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deze enquête is volledig vrijwillig. U kan wanneer u wilt uw deelname op elk moment
stopzetten.
Alle gegevens zullen anoniem verwerkt worden en er zal op geen enkel moment naar
persoonlijke gegevens gevraagd worden. Indien u wenst kans te maken op één van de drie
bonnen van Zalando t.w.v. 20 euro die uitgeloot zullen worden, kan u wel uw e-mailadres op
het einde van de enquête achterlaten. Dit e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden voor de
loting en uw deelname hieraan is uiteraard volledig vrijblijvend. Beslist u op basis van deze
inleiding om deel te nemen aan het onderzoek? Gelieve dan door te klikken.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan mijn masterproef.
Hebt u vragen of toevoegingen? amber.degeyseleer@ugent.be

De gestandaardiseerde vragenlijst.

Q1We gaan van start met enkele algemene vragen.

Q2Wat is uw geslacht?

o Man
o Vrouw
oX
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Q3 Wat is uw leeftijd?

o 18-25
o 26-35
o 36-45
o 46-55
o 56-65
o 66+
Pagina-einde
Q4 Wat is uw hoogst behaalde opleiding?

o Lager onderwijs
o Middelbaar onderwijs
o Hoger of universitair onderwijs
o Andere
Q5 Wat is uw huidige beroepssituatie?

o Werknemer
o Ambtenaar
o Zelfstandige
o Student
o Gepensioneerd
o Werkloos/ werkzoekende
o Invalide
o Andere
61

Q6 Hoelang bent u inwoner van Mechelen?

o Minder dan één jaar
o Minder dan twee jaar
o Minder dan vier jaar
o Vier jaar of langer
Q7 In welke zone bent u woonachtig in Mechelen?

o Arsenaal
o Battel
o Heffen
o Hombeek
o Leest
o Mechelen centrum
o Mechelen-Noord
o Mechelen-Zuid
o Muizen
o Nekkerspoel
o Tervuursesteenweg
o Walem
Pagina-einde
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Q8 Volgende vragen zullen peilen naar uw vertrouwdheid met het transitiehuis in Mechelen.

Q9 Kent u het transitiehuis in Mechelen?

o Ja
o Nee
Q10 De werkgroep strategie van vzw De Huizen (2017, p. 3) omschrijft een transitiehuis als
volgt: “Transitiehuizen zijn detentiehuizen die zich specialiseren in de intensieve
voorbereiding op de reclassering van gedetineerden, door hen geleidelijk te integreren in de
samenleving op vlak van werk, wonen, sociaal netwerk en persoonlijke en maatschappelijke
oriëntatie in de ruimste zin van het woord”.

Ter info: De personen die in het transitiehuis mogen verblijven worden zorgvuldig
geselecteerd alsook op hun veiligheidsprofiel. Gedetineerden veroordeeld voor zware feiten
als seksueel misbruik en zware gewelddaden zullen niet in aanmerking komen voor een
verblijf in het transitiehuis.

Q11 Weet u wat de doelstellingen zijn van een transitiehuis?

o Ja
o Nee
Pagina-einde
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Q12 Bent u reeds in contact gekomen met personeel van het transitiehuis?

o Ja
o Nee
Pagina-einde

Q13 Bent u reeds in contact gekomen met bewoners van het transitiehuis?

o Ja
o Nee
Pagina-einde

Q14 Bent u voldoende geïnformeerd geweest bij de opbouw en start van het transitiehuis in
Mechelen?

o Ja, de omwonenden werden voldoende geïnformeerd
o Ik kreeg informatie, maar ik vind dat dit meer zou mogen zijn
o Nee, er werd onvoldoende informatie doorgegeven aan omwonenden
o Geen mening
Pagina-einde
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Q15 Heeft de komst van het transitiehuis een impact gehad op de leefbaarheid in uw buurt?

o Ja, een positieve impact
o Ja, een negatieve impact
o Nee, het heeft geen impact gehad
o Geen mening
Pagina-einde

Q16 Volgende vragen peilen naar uw mening over transitiehuizen.

Q17 Transitiehuizen horen niet thuis in woonbuurten.

o Helemaal akkoord
o Akkoord
o Noch akkoord, noch niet akkoord
o Niet akkoord
o Helemaal niet akkoord
Q18 Een transitiehuis kan de weg naar een succesvolle terugkeer naar de maatschappij
ondersteunen.

o Helemaal akkoord
o Akkoord
o Noch akkoord, noch niet akkoord
o Niet akkoord
o Helemaal niet akkoord
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Q19 De gevangenissen zijn al luxueus genoeg, een transitiehuis brengt gedetineerden in
een nog luxueuzere positie.

o Helemaal akkoord
o Akkoord
o Noch akkoord, noch niet akkoord
o Niet akkoord
o Helemaal niet akkoord
Q20 Er bestaat volgens mij te weinig interactie tussen de buurt en het transitiehuis.

o Helemaal akkoord
o Akkoord
o Noch akkoord, noch niet akkoord
o Niet akkoord
o Helemaal niet akkoord
Q21 De aanwezigheid van het transitiehuis kan een gevaar vormen voor de buurtbewoners.

o Helemaal akkoord
o Akkoord
o Noch akkoord, noch niet akkoord
o Niet akkoord
o Helemaal niet akkoord
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Q22 Wanneer het transitiehuis diensten zou aanbieden zoals bijvoorbeeld een fietswinkel
voor herstellingen, zou ik daar met plezier van gebruik maken.

o Helemaal akkoord
o Akkoord
o Noch akkoord, noch niet akkoord
o Niet akkoord
o Helemaal niet akkoord
Q23 Volgende vragen peilen naar de potentiële rol van omwonenden in het tertiair
desistance proces. Deze fase houdt in dat de identiteitsverandering van delinquent naar
niet-delinquent om succesvol te zijn ook door de omgeving en de samenleving rond het
individu dient erkend te worden.

Q24 Ex- gedetineerden verdienen na vrijlating een eerlijke tweede kans.

o Helemaal akkoord
o Akkoord
o Noch akkoord, noch niet akkoord
o Niet akkoord
o Helemaal niet akkoord
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Q25 Burgers kunnen een rol spelen in een succesvolle terugkeer van de gedetineerde naar
de samenleving.

o Helemaal akkoord
o Akkoord
o Noch akkoord, noch niet akkoord
o Niet akkoord
o Helemaal niet akkoord
Q26 Wanneer is volgens u een ex-gedetineerden succesvol teruggekeerd naar de
samenleving? Duid alle antwoordmogelijkheden aan die volgens u van toepassing zijn. Een
ex-gedetineerde is succesvol teruggekeerd naar de samenleving als….

▢

De ex-gedetineerde een stabiele relatie heeft (vaste partner, goede relatie met
familie en vrienden,…)

▢
▢
▢
▢

De ex-gedetineerde iets bijdraagt aan de maatschappij
De ex-gedetineerde een vaste woonplaats heeft
De ex-gedetineerde een job uitoefent

De ex-gedetineerde geen verslavingsproblematieken heeft (druggebruik,
alcoholmisbruik,..)

Q27 Indien ik een woning of appartement zou verhuren dan zou ik:

o
Bereid zijn om het te verhuren aan een persoon die in een transitiehuis
verblijft/verbleef
o
Eerder terughoudend zijn om het te verhuren aan een persoon die in een transitiehuis
verblijft/verbleef
o
Helemaal niet bereid zijn om het te verhuren aan een persoon die in een transitiehuis
verblijft/verbleef
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Q28 Indien ik tijdens mijn vrijetijdsbesteding (sportclub, kooklessen, ….) iemand ontmoet die
verblijft of verbleef in een transitiehuis, dan zou ik:

o Bereid zijn om een vriendschap met deze persoon te sluiten
o Eerder terughoudend zijn bij het sluiten van een vriendschap met deze persoon
o Helemaal niet bereid zijn een vriendschap te sluiten met deze persoon
Q29 Indien ik werkgever zou zijn in de buurt van Mechelen dan zou ik:

o
Bereid zijn om een persoon die verblijft of verbleef in een transitiehuis aan te nemen
in mijn onderneming/winkel/bedrijf/…
o
Eerder terughoudend zijn bij het aannemen van een persoon die verblijft of verbleef in
een transitiehuis
o
Helemaal niet bereid zijn een persoon die verblijft of verbleef in een transitiehuis aan
te nemen
Q30 Ik wil u graag bedanken voor uw tijd en mij verder te helpen met mijn masterproef.
Wilt u graag kans maken op een bon t.w.v. 20 euro van Zalando? Vul dan hieronder uw emailadres in.
________________________________________________________________
Einde blok: Qualtrics Surveys Question Demo
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