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Samenvatting
Deze masterproef heeft als doel een regime en dagindeling in een kleinschalige gevangenis in
Vlaanderen te ontwerpen. Het huidige gevangenissysteem wordt immers nationaal en
internationaal steeds meer in vraag gesteld. Kleinschalige detentie maakt in zowel het
wetenschappelijke als in het politiek-maatschappelijk debat haar intrede als beter alternatief
voor de uitvoering van de gevangenisstraf. Kleinschalige gevangenissen blijken tot een betere
levenskwaliteit te leiden en detentieschade te beperken. Een hogere levenskwaliteit in
gevangenissen zou bovendien leiden tot een bevordering van re-integratie, wat een positief
effect op de recidivecijfers impliceert. Het is tot op heden echter onduidelijk waarom
kleinschalige gevangenissen tot een betere levenskwaliteit leiden.
Om hier inzicht in te krijgen, is het belangrijk om kleinschaligheid niet alleen kwantitatief maar
ook kwalitatief te bekijken. Wanneer deze kwalitatieve benadering in kaart wordt gebracht,
wordt het mogelijk om kleinschalige gevangenissen ook in Vlaanderen optimaal te
implementeren.
Hiervoor worden drie onderzoeksvragen gesteld. De hoofdvraag is Op welke wijze kunnen het
regime en de dagindeling in een kleinschalig detentiehuis in Vlaanderen vorm krijgen?. De
twee deelvragen zijn Welke dimensies van kleinschaligheid dragen bij tot een betere
levenskwaliteit? en Op welke wijze kunnen theoretische inzichten met betrekking tot
kleinschaligheid omgezet worden in de praktijk?.
Om hierop een antwoord te formuleren worden twee onderzoeksmethoden toegepast, namelijk
een systematische literatuurstudie en een documentenanalyse van huishoudelijke regelementen
van kleinschalige best practices. Bij de uitwerking van het ontwerp wordt bovendien rekening
gehouden met het huidige wettelijke kader zodat de uitwerking concreet wordt toegespitst op
de Belgische context. Op deze manier draagt deze masterproef bij aan het maatschappelijke
debat alsook aan evidence-based practice op vlak van vrijheidsberoving.
Er kan geconcludeerd worden, op basis van de systematische literatuurstudie, dat
kleinschaligheid uit vijf dimensies bestaat. Dit zijn huiselijke leefomgeving, horizontale
organisatiestructuur, interpersoonlijke relaties tussen personeel en bewoners, behoud van
contact met de samenleving en familie, zijnde nabijheid, en dagelijkse samenleven. Algemeen
kan gesteld worden dat de uitwerking van een regime en dagindeling in een kleinschalige
gevangenis in Vlaanderen niet tegenstrijdig is met de geldende regelgeving die voor de
uitvoering van een gevangenisstraf geldt. Afwezigheid van één of meerdere dimensies zou aan

de essentie van kleinschaligheid in kwalitatieve zin afbreuk doen. Er bestaat daarnaast een
spanningsveld binnen de verschillende dimensies, waarin een evenwicht moet worden gezocht
bij de implementatie van kleinschaligheid: de huiselijke leefomgeving versus het beperken en
verbieden van voorwerpen en sociale handelingen, het principe dat personeel deelnemer is aan
de dagelijkse werking versus de controlerende functie, de symbolische nabijheid versus de
opsluiting en ten laatste de vaste uurroosters versus het streven naar autonomie en
verantwoordelijkheid. Het bereiken van dergelijke evenwichten vragen continue aandacht.
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Inleiding
Internationale onderzoeken tonen aan dat kleinschalige gevangenissen beter functioneren dan
grote gevangenissen. Daarnaast blijkt dat de levenskwaliteit van gedetineerden in kleinschalige
gevangenissen beter is en dat gevangenissen klein in schaal zouden moeten zijn om
detentieschade te beperken. Recent onderzoek van Auty en Liebling (2019) wijst bovendien op
een verband tussen de levenskwaliteit in de gevangenis en recidive, waarbij een hogere
levenskwaliteit de re-integratie blijkt te bevorderen en tot een daling in de recidivecijfers leidt
(Auty & Liebling, 2019, p. 16). In de Belgische Basiswet betreffende het gevangeniswezen en
de rechtspositie van de gedetineerden wordt het beperken van detentieschade als voorwaarde
gesteld om de drie doelstellingen van een gevangenisstraf, zijnde re-integratie, rehabilitatie en
herstel, te kunnen bereiken. Ook de Belgische overheid erkent een meerwaarde van
kleinschalige detentie en in het ‘Masterplan III: Detentie en internering in humane
omstandigheden’ werden hiervoor transitiehuizen voorgesteld. Binnen deze Belgische visie zijn
transitiehuizen een vorm van kleinschalige detentie waarbij per huis ongeveer vijftien
gedetineerden de kans krijgen om hier het laatste deel van hun straf door te brengen. Het eerste
transitiehuis zal openen in Mechelen in het najaar van 2019.
Hoewel de meerwaarde van kleinschalige detentie duidelijk is, is het tot op heden nog
onduidelijk welke factoren ertoe bijdragen dat kleinschalige gevangenissen tot een betere
levenskwaliteit leiden. Kleinschaligheid moet in deze context immers niet alleen kwantitatief
benaderd worden maar ook kwalitatief. Met andere woorden is het nog onduidelijk welke
dimensies bijdragen tot kleinschalige detentie in kwalitatieve zin. Deze dimensies dienen
vooreest geïdentificeerd te worden voordat kleinschalige gevangenissen ook in Vlaanderen
optimaal geïmplementeerd zouden kunnen worden.
Deze masterproef heeft als doel een regime en dagindeling te ontwerpen voor kleinschalige
detentie in Vlaanderen. Dit ontwerp wordt ten eerste gebaseerd op de empirische en theoretische
inzichten uit internationale literatuur met betrekking tot kleinschalige detentie en ten tweede op
enkele best practices uit binnen- en buitenland. Daarnaast dient de uitwerking van het ontwerp,
om werkelijk toegepast te kunnen worden in Vlaanderen, ook in het huidige wettelijke kader te
passen. Op deze manier draagt deze masterproef bij aan het maatschappelijke debat alsook aan
evidence-based practice op vlak van vrijheidsberoving.
De hoofdvraag van deze masterproef luidt als volgt: Op welke wijze kunnen het regime en de
dagindeling van een kleinschalig detentiehuis in Vlaanderen vorm krijgen? Deze hoofdvraag
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wordt ondersteund door twee deelvragen, namelijk: Welke dimensies van kleinschaligheid
dragen bij tot een betere levenskwaliteit? en Op welke wijze kunnen theoretische inzichten met
betrekking tot kleinschaligheid omgezet worden in de praktijk? De eerste deelvraag wordt
beantwoord aan de hand van een systematische literatuurstudie. Deze heeft als doel om de
dimensies die kleinschaligheid kenmerken in kaart te brengen. De tweede deelvraag wordt
beantwoord aan de hand van een documentenanalyse van bestaande ontwerpen van
kleinschaligheid.
Deze masterproef bestaat uit zes hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de
gevangenisstraf zoals we deze vandaag in België kennen. Hierbij wordt eerst een theoretisch
kader geschetst waarin de visie die achter de architectuur van de klassieke grote gevangenissen
schuilt wordt toegelicht. Daarna wordt ingegaan op de doelstellingen die volgens de Belgische
wetgever moeten worden nagestreefd bij de uitvoering van een gevangenisstraf. Als laatste
wordt kleinschalige detentie gekaderd. Hierbij wordt ingegaan op de internationale literatuur
over kleinschalige detentie, maar ook op Belgisch onderzoek en het ‘Masterplan III: Detentie
en internering in humane omstandigheden’. In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksopzet
besproken. Eerst komt de probleemstelling aan bod. Vervolgens worden de onderzoeksvragen
geformuleerd. Als laatste worden de twee onderzoeksmethoden, de systematische
literatuurstudie en de documentenanalyse, uiteengezet. In het derde en vierde hoofdstuk worden
de resultaten weergegeven. Hoofdstuk 3 betreft de resultaten van de systematische
literatuurstudie. Er wordt in dit hoofdstuk een antwoord geformuleerd op de eerste deelvraag.
In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de documenten analyse beschreven. Dit hoofdstuk
geeft een antwoord op de tweede deelvraag. In het vijfde hoofdstuk wordt de hoofdvraag
beantwoord. Hierbij wordt een ontwerp van een regime en dagindeling in een kleinschalig
detentiehuis in Vlaanderen uitgewerkt. Deze uitwerking is gebaseerd op de resultaten van de
twee onderzoeksmethoden en wordt getoetst aan het huidige wettelijke kader. Hoofdstuk 6
omvat het algemene besluit. Na het beantwoorden van de onderzoeksvragen worden enkele
aanbevelingen gegeven voor verder onderzoek.

2

1 De gevangenisstraf in België: visies en architectuur
De gevangenisstraf heeft een prominente plaats in het hedendaagse Belgische sanctiepakket.
Deze prominente plaats heeft vooral te maken met de symboolwaarde: vanaf het moment dat
de doodstraf werd afgeschaft werd de vrijheidsberovende straf de nieuwe ‘ultieme’ straf. Het is
de meest ingrijpende manier om op te treden tegen criminaliteit in onze samenleving (Beyens,
Dirkzwager & Korf, 2014, p. 3). Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze prominente,
symbolische rol niets te maken heeft met het aantal opgelegde straffen. In België worden
jaarlijks in totaal ongeveer 1.805 sancties per 100.000 inwoners opgelegd. Boetes zijn de meest
voorkomende sancties, namelijk 91%. Vrijheidsberovende straffen worden in 6,7% van de
gevallen opgelegd (Aebi, Aubusson de Cavarlay, Gruszczyńska, Harrendorf, Heiskanen, et al.,
2010, p. 216). In wat volgt, komen de opeenvolgende penitentiaire visies aan bod. Vooreest
komt de visie op de cellulaire afzondering aan bod. Deze was dominant op het einde van de
negentiende eeuw en is nog steeds weerspiegeld in de huidige gevangenisarchitectuur.
Vervolgens wordt de huidige visie van de Belgische wetgever uiteengezet die focust op herstel,
rehabilitatie en re-integratie en ten slotte komt kleinschalige detentie aan bod.

1.1 Cellulaire afzondering en haar gevangenisarchitectuur
De gevangenisstraf zoals deze vandaag de dag wordt toegepast kent een uitgebreide evolutie.
Vanaf het moment dat de gevangenis werd gebruikt als instelling om een straf uit te zitten tot
op heden had ze verschillende doelen, die een uiting waren van verschillende visies (o.a. Coyle,
2005; De Ruyver, 2004; Franke, 1990; Geltner, 2006; 2010; Maes, 2008; Martyn, 2011; Melossi
& Pavarini, 2018; Peters, 1993; Steensma, 1982; Stevens, 1993). In de negentiende eeuw kreeg
Ducpétiaux (1804-1868), de eerste inspecteur-generaal van het Belgische gevangeniswezen, de
kans om de gevangenissen in België om te vormen tot een penitentiair systeem dat volledig
gebaseerd was op cellulaire afzondering (Martyn, Cattrysse & Vanhulle, 2011, p. 52).
Ducpétiaux was voorstander van de idee dat volledige isolatie de delinquent moreel zou
verbeteren en dat deze op die manier terug in de samenleving zou kunnen integreren. Het doel
was om te allen tijde te verhinderen dat gedetineerden contact hadden met elkaar, dit om
‘morele besmetting’ te voorkomen en recidive tegen te gaan. Eten, werken, bezoek ontvangen:
het gebeurde allemaal individueel op cel (Velle, Drossens & Vanhulle, 2011, p. 83). Inspiratie
haalde hij uit het Amerikaanse Pennsylvania model, dat stelde dat een gevangenis een plaats
moest zijn voor boete en verbetering (Maes, 2008, p. 149). Het systeem van cellulaire
afzondering zorgde voor orde en veiligheid in de gevangenis (Fijnaut, 2010, p. 20). Het regime
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was zodanig geprogrammeerd waardoor gedetineerden geen enkele autonomie meer hadden
(Maes, 2009, p. 10; Prins, 1886, p. 122). Ducpétiaux voerde stapsgewijs een reeks
hervormingen door waarbij cellulaire afzondering centraal stond. Gezondheid en hygiëne,
voeding, kleding, kantineregeling en boekhouding werden herzien en corrupt personeel werd
uitgezuiverd. Een vaste aalmoezenier werd toegewezen aan elke strafinrichting en in 1832
kwam hier ook een onderwijzer bij. Vanaf 1835 werden voor de gedetineerden ook mobiele
bibliotheken opgericht (Maes, 2008, p. 8). In deze periode stuurde hij voortdurend rapporten op
naar de minister van Justitie en naar het parlement. Hierin uitte hij zijn gedrevenheid voor de
invoering en veralgemening van een cellulair afzonderingsregime (Maes, 2009, p. 9). Hij
slaagde erin om de regering te overtuigen en geld noch moeite werden gespaard om een volledig
netwerk van inrichtingen uit te bouwen. Bij zijn overlijden, in 1868, waren reeds vijftien
gevangenissen vanuit de visie van cellulaire afzondering opgetrokken. De eerste instelling, de
gevangenis van Tongeren, werd in gebruik genomen op 1 januari 1844 (Maes, 2009, p. 9). Ook
na zijn dood volgden de ingebruiknemingen van nieuw gebouwde cellulaire gevangenissen
elkaar in snel tempo op (Maes, 2009, p. 9). Later werden deze gevangenissen gebouwd volgens
een typische stervorm. De idee van morele verbetering via cellulaire afzondering bleef de
hoeksteen van het Belgische gevangeniswezen (Roose, Bouverne-De Bie, Kloeck, Meyvis &
Vanacker, 2002, pp. 236-238). Het bouwprogramma, van in totaal dertig gevangenissen,
eindigde in 1919 met de bouw van de gevangenis van Oudenaarde. Cellulaire afzondering is de
penitentiaire filosofie die decennialang bepalend zou zijn voor de nationale en internationale
penitentiaire architectuur (Roose et al., 2002, pp. 239-241).
Op dit moment zijn er 23 van de 35 Belgische gevangenissen stervormig. (FOD Justitie, 2019a,
para. 1). Ook nieuwere gevangenissen zoals Itter (2002), Hasselt (2005), Marche-en-Famenne
(2013) en Beveren (2014) werden in deze typische stervorm gebouwd. Deze laatste twee waren
voorzien in het ‘Masterplan 2008-2012-2016 voor een gevangenisinfrastructuur in humane
omstandigheden’ dat een antwoord moest bieden op de overbevolking. Toch kunnen hierbij
vragen worden gesteld. Past deze gevangenisarchitectuur nog in de hedendaagse visie ten
aanzien van de gevangenisstraf? Deze werd in eerste instantie toegepast vanuit de visie dat
cellulaire afzondering tot morele verbetering zou leiden. In datzelfde Masterplan wordt ook de
bouw van een niet-stervormige gevangenis in Haren voorzien. Het betreft een
gevangeniscomplex in de vorm van “een gevangenisdorp met een capaciteit van circa 1.190
gedetineerden” (Gevangenis Haren Prison, 2019, para. 2). In Haren zouden verschillende
kleinere gebouwen voorzien worden in plaats van één groot aaneengekoppeld complex.
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1.2 Re-integratie,

herstel

en

rehabilitatie

in

een

verouderde

gevangenisarchitectuur
In België moeten sedert 2005 de re-integratie, het herstel en de rehabilitatie centraal staan in de
uitvoering van de gevangenisstraf. Dit staat geschreven in de Basiswet van 20051 en de wet
externe rechtspositie van 2006,2 maar ook in het Vlaams decreet hulp- en dienstverlening aan
gedetineerden van 2013.3 Re-integratie heeft als doel om vorm en inhoud te geven ter
voorbereiding van de invrijheidstelling.4 Met herstel wordt naast de traditionele
schadevergoeding ook een confrontatie met de gevolgen van het delict bedoeld, waarbij de
gedetineerde zijn verantwoordelijkheid opneemt.5 Rehabilitatie heeft als doel een positief
tijdsperspectief te geven aan de gedetineerde waarbij deze verondersteld wordt zich
rechtsnormconform te kunnen gedragen.6
Beyens, Dirkzwager en Korf (2014, p. 3) stellen dat werken aan deze officiële doelstellingen
vanuit de Belgische gevangenissen een moeizame en voor een groeiende groep gedetineerden
onmogelijke opgave is. Vergelding en neutralisatie blijven de belangrijkste kenmerken van de
gevangenisstraf (Beyens et al., 2014, p. 3). Het recidivecijfer in België is immers hoog. Mine,
Robert en Maes (2015) onderzochten dit in een langdurige studie van 1995 tot november 2013.
Hierbij werden alle personen die geregistreerd zijn in het Centraal Strafregister (n = 136.530)
onderzocht op nieuwe door de rechterlijke macht opgelegde maatregelen of straffen
(‘recidive’). Over de totale periode heeft 57,6% gerecidiveerd. De helft van de recidivisten heeft
na iets meer dan twee jaar een nieuwe veroordeling. Daarvan heeft zeven op de tien zelfs meer
dan twee nieuwe veroordelingen (Mine et al., 2015, pp. 37-41). Maes en Robert (2012) voerden
onderzoek naar de wederopsluiting na vrijlating uit de gevangenis (Maes & Robert, 2012). Ze
onderzochten de veroordeelde gedetineerden die werden vrijgelaten tussen 1 januari 2003 en
31 december 2005 met een opvolgingsperiode tot 8 augustus 2011 (Maes & Robert, 2012, p.

1

Basiswet 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, BS 1
februari 2005.
2
Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het
slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 15 juni 2006.
3
Decr.Vl. 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, BS 11 april
2013.
4
Eindverslag van de commissie «basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden», Parl.St. Kamer
2000-01, nr. 1076/001, 74.
5
Ibid., 80
6
Ibid., 82.
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10; p. 28) In totaal werd 41,1% van de vrijgekomen veroordeelden terug opgesloten, waarvan
37,59% binnen het jaar (Maes & Robert, 2012, p. 30; p. 40).

1.3 Kleinschalige detentie: een internationale trend
Om de doelen van de gevangenisstraf te bereiken en recidive te verminderen wordt sinds enkele
jaren gepleit om de schaal van de penitentiaire inrichtingen te verkleinen. Uit onderzoek van
Baldersson (2000) blijkt immers dat dat kleine gevangenissen in IJsland, met zes tot veertien
gevangenen, beter functioneren dan grote gevangenissen. Hij stelt dat als er zich problemen
voordoen, deze beter zichtbaar zijn in kleine gevangenissen en op die manier gemakkelijker aan
te pakken zijn. In de grootste gevangenis van IJsland zijn er meer “traditionele” problemen in
verband met misbruik van verdovende middelen en conflicten tussen gevangenen (onderling)
en medewerkers (Baldersson, 2000, p. 7). In Ierland werd eveneens gepleit voor kleinschalige
detentie. Op the Annual Conference of the Irish Association for the Study of Delinquency (2005)
gaf O’Donnell kritiek op de bouw van een nieuwe immense gevangenis in Ierland:
Generally speaking prisons work best if they are small. (…) Large prisons need to be
highly regimented and life within them has an assembly line quality. Individual needs can
quickly become lost in the drive to meet institutional priorities. These are dehumanising
places where security and order are difficult to maintain, vulnerable prisoners become
isolated, and the slim chance of reform is further attenuated. To minimise the harms of
confinement prisons must be modest in size. (O’Donnell, 2005, pp. 12-13).
O’Donnell (2005) maakt daarbij niet concreet wat hij bedoelt met ‘bescheiden omvang’ (modest
size) of op welke inrichtingen hij zich hiervoor baseerde. Dit wordt wel concreet gemaakt in
het Noorse onderzoek dat een verband aantoont tussen de grootte van een gevangenis en de
levenskwaliteit in de gevangenis (Johnsen & Granheim, 2012; Johnsen, Granheim & Helgesen,
2011). Kleine gevangenissen, met minder dan vijftig gedetineerden, scoren significant beter op
vlak van levenskwaliteit dan grotere gevangenissen met meer dan vijftig gedetineerden.
Factoren die werden bevraagd om de levenskwaliteit te meten zijn onder andere: de gelijke
behandeling, het gebruik van dwang, het aantal zelfmoorden en de relatie tussen gedetineerden
en medewerkers (Johnsen & Granheim, 2012, p. 199; Johnsen et al., 2011, pp. 520-523).
Bovendien concluderen Johnsen en Granheim (2012, pp. 206-207) dat de straflengte of de
kenmerken van de gedetineerden geen invloed hebben op de veiligheid in gevangenissen.
Ook in België maakt kleinschalige detentie haar intrede. In 2010 werd bij Belgische
professionele en niet-professionele (onder andere gedetineerden, ex-gedetineerden en
familieleden) gebruikers van de gevangenis (n = 63) gepeild naar de manier waarop het
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hedendaagse gevangenisontwerp eruit zou moeten zien (Beyens, Devresse & Gilbert, 2011).
De onderzoekers concluderen dat er eensgezindheid is bij de deelnemers over de wijze waarop
de cultuur en het leefklimaat in de gevangenis wordt beïnvloed door het gevangenisontwerp.
Grote gevangenissen worden door de deelnemers geassocieerd met minder persoonlijk contact
tussen de gedetineerden en medewerkers, een koele en harde sfeer en een bedreiging voor de
dynamische veiligheid (Beyens et al., 2011, p. 62). De deelnemers aan dit onderzoek zijn
eenstemmig over het creëren van kleinschaligheid door middel van kleine paviljoenen, huizen,
wooneenheden of appartementen. Zo wordt gesproken over leefeenheden van maximaal vijftien
gedetineerden. Naast de grootte van de leefeenheden verduidelijken de deelnemers dat één
complex maximaal vijftig gedetineerden zou mogen huisvesten, zodat een massagevangenis
vermeden wordt (Beyens et al., 2011, p. 31). De gevangenis van Haren past met andere woorden
in het eerste deel van de definitie van kleinschaligheid die de deelnemers geven, maar niet in
het tweede deel. Dit gevangeniscomplex zou immers bijna 1.200 gedetineerden huisvesten.
In het ‘Masterplan III: Detentie en internering in humane omstandigheden’, goedgekeurd op 18
november 2016, wordt gestreefd naar transitiehuizen (Geens, De Block, & Jambon, 2016).
Transitiehuizen, zoals gedefinieerd in dit Masterplan, zijn een vorm van kleinschalige detentie
waarbij per huis ongeveer vijftien gedetineerden de kans krijgen om hier het laatste deel van
hun straf door te brengen (Geens et al., 2016). Op 11 juni 2018 werd deze pijler van het
Masterplan III de jure werkelijkheid. In titel IV van de wet van 17 mei 2006 betreffende de
externe rechtspositie wordt hoofdstuk IIbis, de plaatsing in een transitiehuis,7 ingevoegd.8 Ook
de facto wordt het Masterplan gerealiseerd. In Mechelen opent in september 2019 het eerste
Vlaamse transitiehuis voor vijftien gedetineerden. Het gaat om een proefproject (Geens, 2019).
Naast de transitiehuizen, als vorm van kleinschalige detentie, lijkt een evolutie naar een ruimere
toepassing van kleinschalige detentie in het politieke debat een te bewandelen optie. Met de
verkiezingen van 26 mei 2019 voor de deur peilde de redactie van Fatik in januari 2019 bij de
Vlaamse partijen vertegenwoordigd in het parlement naar hun visie op het gevangeniswezen en
het penitentiaire beleid. CD&V, N-VA, Groen, Open Vld en Sp.a werden bevraagd. Vlaams
Belang is niet op de vragenlijst ingegaan (Breuls, 2019, p. 5). Elke bevraagde partij erkent de
meerwaarde van een evolutie naar kleinschalige detentie (Breuls, 2019, pp. 7-8).
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Art. 9/1-9/3 wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en
de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 15 juni 2006.
8
Art. 68-79 wet 11 juli 2018 houdende diverse bepalingen in strafzaken, BS 18 juni 2018.
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2 Onderzoeksopzet
Dit hoofdstuk bespreekt de onderzoeksopzet. Als eerste wordt ingegaan op de probleemstelling
van deze masterproef. Vervolgens worden de onderzoeksvragen geformuleerd. Als laatste
worden de twee onderzoeksmethoden uiteengezet: de systematische literatuurstudie en de
documentenanalyse.

2.1 Probleemstelling
Zoals hoger beschreven, draagt kleinschalige detentie bij tot een betere levenskwaliteit en wordt
het door onderzoekers, gedetineerden en politici naar voor geschoven als een humaner en
effectiever alternatief voor de huidige gevangenissen. Kleinschaligheid wordt door
verschillende onderzoeken echter anders gedefinieerd. In IJsland betekent dit dat er zes tot
veertien gedetineerden gehuisvest zijn (Baldersson, 2000). In Noorwegen is dit minder dan
vijftig. Er zijn twintig Noorse gevangenissen die als klein worden aangeduid, vijf die als
middelgroot (vijftig tot honderd) worden aangeduid en zeven die als grote gevangenis (meer
dan honderd) worden aangeduid (Johnsen et al., 2011, p. 519). In België wordt gesproken over
maximaal vijftig gedetineerden per inrichting, met leefeenheden van maximaal vijftien (Beyens
et al., 2011) en transitiehuizen van ongeveer vijftien gedetineerden (Geens et al., 2016).
Opgemerkt dient te worden dat de gevangenisbevolking in IJsland en Noorwegen er anders
uitziet dan die in België. IJsland heeft vijf gevangenissen, heeft 37 gedetineerden per 100.000
inwoners en telt in totaal gemiddeld 124 gedetineerden (The World Prison Brief, 2019a). De
grootste gevangenis in IJsland heeft plaats voor 78 gedetineerden (Baldersson, 2000, p. 8).
Noorwegen heeft 63 gedetineerden per 100.000 inwoners en heeft in totaal gemiddeld 3.373
gedetineerden (The World Prison Brief, 2019b). Het land heeft 59 gevangenissen, waarvan
bijna 70% hoog beveiligd zijn. De grootste gevangenis heeft een capaciteit van 400, de kleinste
een capaciteit van vijftien (Kriminalomsorgen, 2019). Als deze grootste gevangenis buiten
beschouwing wordt gelaten is de gemiddelde capaciteit in de Noorse gevangenissen 51,26. Ter
vergelijking, België heeft een gemiddelde gevangenisbevolking van 10.471,6 wat neerkomt 91
gedetineerden per 100.000 inwoners (directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, 2019, p.
45). Verdeeld over de 37 gevangenissen betreft dit een gemiddelde capaciteit van 283
gedetineerden per gevangenis. Verdergaand op onderzoek van Beyens et al. (2011), waarbij
gesteld wordt dat kleinschaligheid opgevat wordt als maximaal vijftig gedetineerden, kan
gesteld worden dat de meerderheid van de Noorse en alle IJslandse gevangenissen beschouwd
kunnen worden als kleinschalige gevangenissen.
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Bovendien is kleinschalige detentie meer dan een getal. Zo stelt De Huizen, een vzw die in
België actief is op vlak van beleidsvorming voor kleinschalige detentie, dat:
Kleinschaligheid is een begrip waarin een mentaliteit is samengevat, welke zich afzet
tegen ingewikkelde, autoritaire, over gemechaniseerde en onpersoonlijke instituties en
streeft naar organisatievormen, structuren en omgangsvormen waarin de mens als
uitgangspunt en doel wordt gekozen… kleinschaligheid staat voor verantwoordelijk,
persoonlijk, milieuvriendelijk en niet voor primitief, traditioneel, … (Werkgroep strategie
de huizen, 2017, p. 10)
De vertaalslag van theorie naar praktijk wordt echter veeleer aan de lezer overgelaten en de
onderliggende dimensies van kleinschaligheid in kwalitatieve zin blijven onduidelijk.
Bovendien is er tot op heden in België geen ontwerp dat expliciet gebaseerd is op empirische
en theoretische bevindingen, op praktische inzichten en dat getoetst wordt aan het huidige
wettelijke kader.
Het doel van deze masterproef is om op basis van inzichten vanuit de literatuur een regime en
dagindeling van kleinschalige detentie te ontwerpen. Ook vormen inzichten vanuit best
practices op vlak van kleinschalige detentie een basis voor het ontwerp. Deze inzichten kunnen
de vertaalslag van theorie naar praktijk ondersteunen. Het is eveneens de bedoeling dat deze
regime en dagindeling in de praktijk toegepast kunnen worden in België. Om deze reden
worden de doelen van de Belgische wetgever, namelijk re-integratie, rehabilitatie en herstel en
de Belgische wetgeving met betrekking tot de uitvoering van een gevangenisstraf mee
opgenomen in de analyse. Op deze manier draagt het bij aan het maatschappelijke debat en aan
evidence-based practice op vlak van vrijheidsberoving.

2.2 Onderzoeksvragen
De probleemstelling en doelstelling resulteren in de onderzoeksvragen die de leidraad vormen
doorheen deze masterproef, namelijk:
Op welke wijze kunnen het regime en de dagindeling in een kleinschalig detentiehuis in
Vlaanderen vorm krijgen?
1. Welke dimensies van kleinschaligheid dragen bij tot een betere levenskwaliteit?
2. Op welke wijze kunnen theoretische inzichten met betrekking tot kleinschaligheid
omgezet worden in de praktijk?
Om de hoofdvraag te beantwoorden worden twee deelvragen geformuleerd. De eerste deelvraag
peilt naar de kwalitatieve dimensies die in verband worden gebracht met kleinschaligheid. Het
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gaat hierbij meer specifiek om de aspecten van kleinschaligheid die zorgen voor een betere
levenskwaliteit in gevangenissen. De hogere levenskwaliteit van gedetineerden zou in relatie
gebracht kunnen worden met het beperken van de detentieschade, wat beter te realiseren zou
zijn in kleinschalige gevangenissen (O’Donnell, 2005, pp. 12-13). Het beperken van de
detentieschade is volgens de Belgische wetgeving een voorwaarde voor het bereiken van de
drie doelstellingen, re-integratie, herstel en rehabilitatie. Dit impliceert dat de drie
doelstellingen beter gerealiseerd zullen worden in kleinschalige detentie. Bovendien stelt recent
onderzoek een verband vast tussen de levenskwaliteit in de gevangenis en recidive. Hoe hoger
de levenskwaliteit, hoe minder recidive (Auty & Liebling, 2019, p. 16). Deze masterproef heeft
echter geenszins de bedoeling om het eventuele causale verband tussen de dimensies van
kleinschalige detentie en recidive aan te tonen.
De tweede deelvraag gaat na op welke wijze kleinschaligheid, zoals onderzocht in de eerste
onderzoekvraag, geïmplementeerd wordt in verschillende best practices. Deze deelvraag biedt
inzicht in de vertaalslag van de dimensies van kleinschaligheid naar de praktijk. Er wordt met
ander woorden nagegaan hoe de verschillende dimensies van kleinschaligheid in verschillende
regimes van kleinschalige inrichtingen naar boven komen.
De twee deelvragen dienen ter ondersteuning voor het beantwoorden van de hoofdvraag: Op
welke wijze kunnen het regime en de dagindeling in een kleinschalig detentiehuis in Vlaanderen
vorm krijgen? Bij de uitwerking van het regime en de dagindeling wordt het huidige wettelijke
kader mee in rekening gebracht. Er wordt gekozen voor een kleinschalig detentiehuis in
Vlaanderen. De twee centrale concepten van deze onderzoeksvraag zijn kleinschaligheid en
regime. Deze worden in de volgende alinea’s gedefinieerd.
Het eerste centrale concept is ‘kleinschalige detentie’. Kleinschalige detentie, kleinschalige
detentiehuis, kleinschalige gevangenis, kleine gevangenis, enzovoort verwijzen steeds naar
hetzelfde concept. Het kleinschalig detentiehuis waarvoor in deze masterproef een regime
wordt ontworpen huisvest vijftien gedetineerden, zoals het Masterplan (Geens, 2016) beschrijft
alsook het onderzoek van Beyens et al. (2011, p. 31). Hiervoor is echter weinig literatuur en
informatie voorhanden. Daarom wordt voor de dataverzameling in deze masterproef bepaald
dat er in een kleinschalig detentiehuis maximum vijftig gedetineerden per gebouw gehuisvest
zijn, zoals Johnsen et al. (2011, p. 519) stellen.
Het tweede concept is ‘regime’. Hoewel ‘regime’ een zeer gebruikelijk concept is in de
penologische literatuur, wordt de precieze definiëring vaak aan de lezer overgelaten. Het Prison
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Reform Trust (2019, para. 1) definieert gevangenisregime als de routine die bepaalt wanneer
een gedetineerde uit zijn cel gelaten wordt voor werk en maaltijden en toegang krijgt tot sport
en andere diensten. Ook toegang tot telefoon, douches, bibliotheek en religie maken volgens
deze opvatting deel uit van het regime (Prison Reform Trust, 2019, para. 12-18). The Prison
Reform Trust is een onafhankelijke organisatie in het Verenigd Konikrijk met als doel een
rechtvaardig, humaan en effectief strafsysteem te creëren (Prison Reform Trust, 2019b, para.
1). Maes (2006, p. 8) stelt dat het gevangenisregime voornamelijk betrekking heeft op de mate
van contact tussen gedetineerden en de voorwaarden en beperkingen die eraan verbonden zijn.
Peters (1976) legt nog een andere nadruk. Hij stelt dat het gaat om de diverse structurele
basisaspecten van het dagelijks detentieleven zoals het dragen van eigen kledij, persoonlijke
hygiëne, dagschema, voedsel, inkleding van cel, arbeid, enzovoort (Peters, 1976, p. 41). Titel
V van de Basiswet heeft grote overeenkomsten met de aspecten die het Prison Reform Trust en
Peters (1976) aanhalen. De titel van deze Basiswet luidt “levensvoorwaarden in de gevangenis”
en regelt het al dan niet dragen van eigen kledij, contacten met de buitenwereld, bezoek, arbeid,
enzovoort.9 De Basiswet stelt minimumregels op waaraan inrichtingen een eigen invulling
kunnen geven door middel van het huishoudelijk regelement. Het ontwerp van een regime en
dagindeling voor een kleinschalig detentiehuis in Vlaanderen wordt daarom in de vorm van een
huishoudelijk reglement uitgewerkt. Het huishoudelijk reglement vormt een brede basis voor
het regelen van het dagelijkse leven in een gevangenis.

2.3 Onderzoeksmethoden
Zoals beschreven in de doelstelling heeft deze masterproef als doel een regime en dagindeling
van kleinschalige detentie in Vlaanderen te ontwerpen. Er wordt geopteerd voor kwalitatief
onderzoek, omdat dit diepgaand inzicht kan bieden in de dimensies die in verband worden
gebracht met kleinschaligheid (Boeije, 2009, p. 254; Mortelmans, 2016, p. 94).
Er worden twee kwalitatieve methoden gebruikt, namelijk een systematische literatuurstudie en
een documentenanalyse. Deze methoden worden in de volgende delen kritisch toegelicht.

2.3.1 Systematische literatuurstudie
De eerste onderzoeksvraag, Welke dimensies van kleinschaligheid dragen bij tot een betere
levenskwaliteit?, wordt beantwoord aan de hand van een systematische literatuurstudie. Deze

9

Art. 41-104/1 Basiswet 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de
gedetineerden, BS 1 februari 2005.
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methode kent vooral succes in het medische veld, maar wordt steeds meer aanvaard in humane
en sociale wetenschappen, zoals criminologie (O'Dwyer, 2003, p. 4, Verhage & Boels, 2015, p.
305). Daarnaast wordt steeds meer erkend dat evidence-based praktijkgericht onderzoek, zoals
deze masterpoef, niet mag worden beperkt tot primaire data-analyse waarbij de onderzoeker
zelf op zoek gaat naar data. Zo kunnen conclusies van eerder onderzoek eveneens worden
opgenomen in evidence-based praktijkgericht onderzoek (o.a. Dixon-Woods & Fitzpatrick,
2001, pp. 765-766; Schlosser, 2006, pp. 1-2).
Een systematische literatuurstudie is dus een vorm van secundaire data-analyse waarbij het doel
is om een totaalbeeld te krijgen over een bepaald thema in de bestaande literatuur (Steichen,
2014, p. 558). Individuele onderzoeken naar kleinschaligheid bestuderen vaak slechts één of
enkele dimensies van kleinschaligheid, die bovendien niet expliciet in de resultaten worden
opgenomen. Door deze verschillende onderzoeken naast elkaar te leggen worden de
verschillende dimensies op een overzichtelijke manier voorgesteld (Jesson, Matheson & Lacey,
2001, p. 105).
Het grootste voordeel van een systematische literatuurstudie is dat deze, in tegenstelling tot een
narratieve literatuurstudie, reproduceerbaar en controleerbaar is (Jesson et al., 2001, p. 105). Er
wordt immers gewerkt met een uitgewerkte onderzoeksopzet en vooropgestelde stappen
(Steichen, 2014, p. 558; Uman, 2011, p. 57; Weber, 2011, p. 179). Deze systematische
literatuurstudie komt tot stand door het doorlopen van vier stappen, gebaseerd op Uman (2011),
namelijk 1) het ontwikkelen van een onderzoekstrategie, 2) het formuleren van inclusie- en
exclusiecriteria voor de selectie van de literatuur, 3) de literatuurselectie, 4) de data uit de
publicaties halen en deze interpreteren en analyseren.
Stap 1: De onderzoekstrategie ontwikkelen en studies lokaliseren
Deze fase omvat de strategie om publicaties op te zoeken en te lokaliseren (Uman, 2011, p. 58).
Om publicaties te lokaliseren wordt zowel op het specifieke concept ‘kleinschalige detentie’
gezocht, als op het algemene concept 'kleinschaligheid’. ‘Kleinschaligheid’ verwijst naar de
algemene kleinschalige residentiële hulpverlening. Deze werd al sinds de jaren zestig à zeventig
ook in West-Europese landen toegepast (o.a. Angenent & Beke, 1983; Van den Broek, 1990).
Er worden twee strategieën toegepast om relevante literatuur te zoeken. Ten eerste wordt online
gezocht. Deze strategie blijkt echter niet effectief om publicaties omtrent kleinschalige detentie
te vinden. Opzoekingen worden gedaan via Limo en Google/Google Scholar. Nederlandstalige
zoektermen die, gecombineerd, worden gebruikt zijn: kleinschalig(e), klein, levenskwaliteit,
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residentieel, inrichting, detentie, gevangenis, zorg, transitiehuis. Combinaties zoals
‘kleinschalige detentie levenskwaliteit’, ‘kleine gevangenissen levenskwaliteit’, ‘transitiehuis’
en ‘kleinschalige gevangenissen levenskwaliteit detentie’ resulteren op Google en Google
Scholar vooral in publicaties van en over vzw De Huizen. Dit is een vzw die in België actief is
op vlak van beleid van kleinschalige detentie. Daarnaast worden er publicaties gevonden over
kleinschalige studies over de levenskwaliteit in een traditionele detentiecontext. Combinaties
zoals ‘kleinschalige residentiële zorg’ en ‘kleine inrichtingen zorg levenskwaliteit’ resulteren
op Google en Google Scholar in publicaties over inrichtingen voor personen met een dementie.
Via Limo resulteren de zoektermen ‘kleinschalige detentie levenskwaliteit’, ‘kleine
gevangenissen levenskwaliteit’, ‘transitiehuis’ en ‘kleinschalige gevangenissen levenskwaliteit
detentie’ in totaal in vijftien publicaties waarvan één empirisch onderzoek. De zoektermen
‘kleinschalige residentiële zorg’ en ‘kleine inrichtingen zorg levenskwaliteit’ resulteren in vijf
resultaten, waarvan vier betrekking hebben op dementie en één op psychiatrie. De Engelstalige
zoektermen betreffen: small-scale, small, quality of life, residential, facility, detention, prison,
care, halfway-house. Wanneer gezocht wordt op combinaties met ‘small-scale detention’,
‘small prison’ en ‘halfway-house’ worden met Google vooral online krantenartikelen
gevonden. Combinaties van zoektermen met ‘quality of life’ en ‘small-scale residential care
facility’ en ‘small residential care’ resulteren eveneens in niet-wetenschappelijke publicaties
omtrent dementie. Via Limo worden met de Engelstalige zoektermen enkele empirische
onderzoeken naar kleinschalige inrichtingen voor personen met een dementie gevonden alsook
een empirisch onderzoek naar de levenskwaliteit in een detentiecontext en een boek over
detentie.
Ten tweede wordt met een sneeuwbalsteekproef op zoek gegaan naar betrouwbare informatie
over kleinschalige detentie (Mortelmans, 2016, p. 114). Drie publicaties worden gebruikt als
beginpunten om andere publicaties te zoeken. Hierbij vormt het boek ‘Huizen’ (2013) een eerste
beginpunt. Dit boek van vzw De Huizen bevat inhoudelijke voorstellen en conclusies die
voortvloeien uit het project ‘Gedifferentieerde strafuitvoering’ binnen de schoot van de Liga
voor Mensenrechten dat van start ging in 2011 (Claus, 2013, p. 9). “Het boek wil een
referentiewerk zijn voor wie zich buigt over detentie in de toekomst” (Claus, 2013, p. 10). Het
is dus geen peer reviewed boek maar er worden toch twee hoofdstukken opgenomen. Het eerste
hoofdstuk betreft dat van Beyens (2013) over het penologische perspectief van kleinschalige
detentie. Het tweede hoofdstuk betreft de conceptualisering van de principes die De Huizen
vooropstelt als noodzaak voor kleinschaligheid. Wanneer verwezen wordt naar een andere
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auteur, wordt deze referentie opgezocht via Limo. Omdat dit boek van 2013 dateert en het niet
gaat om een wetenschappelijke publicatie wordt ook het onderzoek van Beijersbergen,
Dirkzwager, Van der Laan en Nieuwbeerta ‘A Social Building? Prison Architecture and Staff Prisoner Relationships’ (2016) opgenomen als startpunt van een sneeuwbalsteekproef. Deze
publicatie is het resultaat van Engelstalige zoektermen in Limo. Hierin wordt een verband
gezocht tussen de architectuur van de gevangenis, waaronder de grootte van de gevangenis zelf
en de leefeenheden, en de percepties van gedetineerden over de relatie met de bewakers. Het
betreft een kwantitatieve studie waarbij 1.715 gedetineerden uit 117 units van 26 Nederlandse
gevangenissen deelnamen (Beijersbergen et al., 2016, p. 843). Ten slotte vormt het boek
‘Prison, Architecture and Humans’ (2018) een start voor een sneeuwbalsteekproef. Het boek is
het resultaat van een samenwerking tussen Italiaanse, Noorse en Zweedse onderzoekers en
architecten. Er wordt getracht nieuwe benaderingen voor te stellen met betrekking tot de
gevangenisarchitectuur en penologisch onderzoek op basis van een focus op het
gevangenisontwerp en het alledaagse gevangenisleven te leggen (Fransson, Giofrè & Johnsen,
2018, pp. 26-27). Hoofdstukken uit het boek worden opgenomen in de literatuurstudie en
referenties uit het boek worden via Limo opgezocht.
Stap 2: De inclusie- en exclusiecriteria voor de selectie van literatuur
In deze stap worden de criteria bepaald waaraan de gevonden literatuur moet voldoen om in
deze systematische literatuurstudie opgenomen te kunnen worden (Uman, 2011, pp. 57-58). Er
wordt voor dit onderzoek dus gebruik gemaakt van een selectieve, doelgerichte
steekproeftrekking. Meer bepaald worden de volgende drie criteria gebruikt.
Het hoofdcriterium is dat de gelokaliseerde publicaties moeten gaan over dimensies van
kleinschaligheid. Om dit hoofdcriterium af te toetsen wordt de vraag gesteld of dit een
publicatie betreft over dimensies van kleinschaligheid. Een tweede criterium is de taal. Er wordt
hoofdzakelijk gezocht naar Engels- en Nederlandstalige literatuur. Franse literatuur wordt enkel
opgenomen wanneer ernaar wordt gerefereerd in andere literatuur. Het derde criterium is de
toegankelijkheid. Dit wil zeggen dat enkel de publicaties worden verwerkt die volledig
beschikbaar zijn in de bibliotheek van Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven of online.
Door het werken met deze inclusie- en exclusiecriteria kan bij het selecteren een vertekening
van de literatuur voorkomen. Deze source selection bias kan optreden door de voorkeur aan
online bronnen te geven (Schlosser, 2007, p. 3). Hierdoor kunnen gedrukte bronnen uit het oog
worden verloren en kan de fairness van het onderzoek worden belemmerd. Dit is de mate waarin
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verschillende perspectieven aan bod komen (Guba & Lincoln, 1989, pp. 245-246). Toch dient
hierbij opgemerkt te worden dat kleinschalige detentie een vrij recente ontwikkeling is
waardoor de belangrijkste literatuur online geraadpleegd kan worden. Daarnaast vormt taal
eveneens een beperking gezien veel literatuur over het Noord-Europese gevangenisleven enkel
in de betreffende talen wordt gepubliceerd. Deze zijn bijgevolg moeilijk toegankelijk.
Stap 3: publicaties selecteren
Van de gelokaliseerde publicaties worden zowel het abstract als de resultaten gelezen. Wanneer
het gaat om een hoofdstuk van een verzamelwerk wordt de inleiding gelezen van het betreffende
hoofdstuk. De gelokaliseerde getuigenissen worden volledig gelezen. Op basis van de drie
selectiecriteria worden uiteindelijk 25 publicaties geselecteerd. Het betreffen twaalf artikels in
tijdschriften, zes hoofdstukken in verzamelwerken, drie onderzoeksrapporten, twee
hoofdstukken in onderzoeksrapporten, één boek en twee getuigenissen (één online
krantenartikel en één hoofdstuk in een verzamelwerk). Publicaties van Noord-Europese
gevangenissen worden niet automatisch uitgesloten wanneer ze niet expliciet vermelden wat de
kwantitatieve benadering is van kleinschaligheid. De reden hiervoor is dat de meerderheid van
de gevangenissen in deze landen, verdergaand op het Belgische onderzoek (Beyens et al., 2011)
dat kleinschaligheid beschrijft als inrichtingen met maximaal vijftig gedetineerden, beschouwd
kunnen worden als kleinschalige gevangenissen.
Een overzicht van deze publicaties, met specificering van het soort publicatie, de setting en het
land, kan in bijlage 1 (p. 75) worden teruggevonden. Wat betreft de setting van de publicaties
hebben tien publicaties betrekking op kleinschalige residentiële ouderenzorg en twintig op
kleinschalige detentie. In totaal zijn er negen publicaties gesitueerd in Noord-Europese landen,
waarvan zes publicaties exclusief gaan over Noorwegen en twee publicaties Noorwegen
betrekken in de analyse samen met onder andere Zweden en IJsland. Zes publicaties gaan
exclusief over Nederland. Eén publicatie vergelijkt Nederland met België en een publicatie
vergelijkt Nederland met de Verenigde Staten van Amerika. Twee studies hebben exclusief
betrekking op kleinschalige ouderenzorg in België. Er worden daarnaast één publicatie over
ouderenzorg in de Verenigde Staten van Amerika en één publicatie over ouderenzorg in Japan
opgenomen. Vervolgens hebben twee publicaties, één getuigenis en één onderzoeksrapport,
betrekking op de Canadese community-based residential facilities (verder afgekort als
CBRF’s). Dit zijn inrichtingen te vergelijken met transitiehuizen. Ongeveer 200 CBRF’s
worden uitgebaat door niet-gouvernementele organisaties via een samenwerkingsovereenkomst
met Correctional Service Canada. (Correctional Service Canada, 2019). Als laatste bevatten
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drie publicaties algemene ideeën en theorieën en staan daarom los van een bepaald land. Deze
publicaties worden aangeduid met ‘internationaal’.
Stap 4: De data uit de publicaties halen en de resultaten analyseren en interpreteren
Om de data uit de geselecteerde publicaties te halen worden deze volledig gelezen. Wanneer in
de publicaties een dimensie van kleinschaligheid wordt vermeld dat verband houdt met de
levenskwaliteit wordt dit gemarkeerd. Nadat alle publicaties doorlezen zijn, worden de
gemarkeerde fragmenten gegroepeerd naargelang de inhoud. Op deze manier worden vijf
dimensies geïdentificeerd: huiselijke leefomgeving, organisatiestructuur, actieve betrokkenheid
van het personeel, nabijheid en het dagelijkse samenleven. Bij de rapportering van deze
resultaten wordt hierop de focus gelegd.
Vervolgens wordt de methodologie van de publicatie geraadpleegd. De bedoeling hiervan is
om de kwaliteit van de resultaten te kunnen beoordelen. Verschillende publicaties, zoals
bijvoorbeeld een getuigenis, een hoofdstuk in een verzamelwerk of een boek, hebben geen
methodologie. Het zijn publicaties die theoretische ideeën beschrijven of een situatie analytisch
uiteenzetten. Andere publicaties zijn empirische onderzoeken en hebben bijgevolg een
uitgebreide methodologie. De empirische onderzoeken die in deze masterproef worden
geselecteerd in stap 3 hebben een transparante methodologie. In de analyse krijgen
grootschalige, meestal kwantitatieve, empirische onderzoeken meer gewicht aangezien deze
vaak meerdere dimensies van kleinschaligheid bevatten en een grotere mogelijkheid bieden om
te generaliseren. Hierbij is echter voldoende nuancering nodig doordat gevangenissystemen niet
overal hetzelfde is. Als laatste wordt nagegaan of de publicatie peer reviewed is. Deze
publicaties krijgen eveneens meer gewicht.
De dimensies die in de publicaties kunnen worden geïdentificeerd en de methodologie van de
publicaties kunnen per publicaties worden teruggevonden in het overzicht in bijlage 1, p. 75.

2.3.2 Documentenanalyse
Aan de hand van de tweede onderzoeksvraag wordt nagegaan op welke wijze de empirische en
theoretische inzichten uit de systematische literatuurstudie tot uiting komen in best practices in
binnen- en buitenland (Hoe worden theoretische inzichten met betrekking tot kleinschalige
detentie omgezet in de praktijk?). Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden wordt een
documentenanalyse gemaakt. Payne en Payne (2004 als in Ahmed, 2010, p. 2) beschrijven een
documentenanalyse als een techniek om, meestal geschreven, documenten te categoriseren, te
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onderzoeken en te interpreteren. Voor deze masterproef worden huishoudelijke reglementen
van best practices geanalyseerd. Huishoudelijke reglementen vormen een brede basis voor het
regelen van het dagelijkse leven in een inrichting, zoals beschreven in de probleemstelling. Ze
zijn daarnaast objectief en onderling vergelijkbaar omdat ze de formele regels omvatten. In
niet-penitentiaire

context

worden

deze

vaak

‘huisafspraken’,

‘interne

regels’

of

‘onthaalbrochure’ genoemd.
Om een grondige analyse te bekomen worden best practices van binnen- en buitenland
geselecteerd. In het buitenland wordt gezocht naar kleinschalige penitentiaire inrichtingen. Het
gaat hierbij om zowel inrichtingen waar gedetineerden vanaf het begin van hun straf opgesloten
worden als om inrichtingen waar gedetineerden verblijven die bijna aan hun strafeinde zijn of
in aanmerking komen voor strafuitvoeringsmodaliteiten, al dan niet samen met exgedetineerden. Voor best practices in kleinschalige detentie wordt het maximum aantal
gedetineerden in de inrichting op vijftig gelegd.
In het binnenland wordt naar kleinschalige residentiële forensische hulpverlening gezocht voor
volwassenen, omdat kleinschalige detentie nog niet bestaat in België. Hierbij worden
inrichtingen opgenomen waar geïnterneerden verblijven. Het maximum aantal bewoners in
deze categorie best practices wordt bepaald op vijftien personen per leefeenheid. Voor
kleinschalige residentiële forensische hulpverlening wordt het criterium van vijftig bewoners
per inrichting niet toegepast gezien forensische inrichtingen vaak een afdeling zijn binnen een
groter psychiatrisch complex. Toch worden deze afdelingen eveneens opgenomen als
kleinschalige best practices, omdat deze afgezonderd en in meer of mindere mate onafhankelijk
zijn. Residentiële niet-forensische inrichtingen worden niet opgenomen in de analyse omdat er
in deze inrichtingen in meer of mindere mate sprake is van een vrijwillige opsluiting. Voor deze
masterproef vormt artikel 5 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (hierna: Verdrag)
immers de basis om ‘opsluiting’ te definieren.10 In het Verdrag wordt geen definitie gegeven
van ‘vrijheidsberoving’, hiervoor moet naar rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten
van de Mens11 (hierna Hof) verwezen worden (Put, Pleysier & Rom, 2018, p. 141). Het Hof
laat zich leiden door de concrete situatie en houdt rekening met de aard, duur, gevolgen,
uitvoeringsmodaliteiten en de manier waarop besloten wordt om een vrijheidsbenemende

10

Art. 5 EVRM.
Bvb. EVRM 6 november 1980, nr. 7367/76, Guzzardi/Italië; EHRM 16 mei 2002, nr. 39474/98, D.G./Ierland;
EHRM 16 juni 2005, nr. 61603/00, Storck/Duitsland; EHRM 17 janurai 2012, nr. 36760/06, Stanev/Bulgarije.
11
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maatregel op te leggen (Put et al. 2018, p. 141). Het objectieve element hierbij is de opsluiting
in een specifiek begrensde plaats voor een niet-verwaarloosbare duur. Relevante factoren bij
dit element zijn de graad van toezicht en controle over de bewegingen van de betrokkene, de
beschikbaarheid van sociale contacten en de (on)mogelijkheid om op eigen initiatief de
inrichting te verlaten. Het subjectieve element is de afwezigheid van instemming van de
betrokkene (Put et al., 2018, p. 141). Door dit criterium toe te passen komen niet-forensische
inrichtingen niet in aanmerking.
Om buitenlandse best practices te zoeken worden overheidswebsites geconsulteerd. Het
betreffen de websites van de werelddelen Europa, Noord-Amerika en Oceanië. De andere
werelddelen worden uitgesloten omwille van cultuurveschillen en de taalontoegankelijkheid.
Bij de doorzochte landen worden de criteria taal en aanwezigheid van kleinschalige detentie
toegepast. Sommige websites waren enkel toegankelijk in een nationale taal (anders dan Engels,
Frans, Duits en Nederlands) waardoor deze worden uitgesloten. Uiteindelijk worden volgende
landen geseleteerd: Canada, Ijsland, Nederland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Verenigde
Staten van Amerika. Voor binnenlandse best practices worden de websites van de Vlaamse en
Waalse overheden geraadpleegd. De Vlaamse website biedt een overzicht van de residentiële
forensische hulpverlening (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2019). Voor de
Waalse overheid is dit niet mogelijk. Deze website biedt geen overzicht van erkende
residentiële forensische inrichtingen. In totaal worden 51 buitenlandse en tien binnenlandse
inrichtingen gecontacteerd. Het contact wordt gelegd via e-mail in het Nederlands, Engels of
Frans. Via de contactgegevens op de websites wordt de inrichting gevraagd of ze bereid zijn
mee te werken aan dit onderzoek en bijgevolg toestemming willen geven om de interne regels
en afspraken van de inrichting op te nemen in de analyse. De volledige e-mail die verzonden
wordt naar de steekproef kan in bijlage 2 (p. 82) worden teruggevonden. De respons op deze
bevraging is zeer laag. Enkele websites hebben ongeldige contactgegevens. Canada en de
Verenigde Staten van Amerika delen deze informatie enkel met de eigen burgers. Een aantal
inrichtingen wenst niet mee te werken en nog anderen wensen geen informatie te delen. Na lang
aandringen zijn twee kleinschalige residentiële forensische inrichtingen en één kleinschalig
detentiehuis bereid om deel te nemen.
Omwille van deze lage respons worden twee andere organisaties/inrichtingen gecontacteerd.
Het betreft vzw UIT-stap en het Huis Beperkte Detentie bij de Gevangenis van Oudenaarde.
Vzw UIT-stap was een van de kandidaten om het eerste transitiehuis in Vlaanderen uit te baten.
Het huis zou in Ieper gevestigd worden en de organisatie wil (ex-)gedetineerden in West-
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Vlaanderen huisvesten (UIT-stap, 2019a). De initiatiefnemers kwamen voor het eerst samen in
maart 2014 en de organisatie werd in januari 2015 als vzw erkend. De leden van de organisatie
bestaan

uit

zowel

experten

(zoals

criminologen,

maatschappelijk

werkers

en

psychosociaal/professioneel begeleiders) als ‘ervaringsdeskundigen’ (zoals familieleden van
(ex-)gedetineerden, ex-gedetineerden en vrijwilligers) (UIT-stap, 2019b, para. 1-2). UIT-stap
werd niet gekozen om het eerste transitiehuis in Vlaanderen uit te baten, maar is daarom niet
minder interessant. Bij de kandidaatstelling dienden de inschrijvers een uitgebreid dossier voor
te leggen bestaande uit onder andere de visie waarop het transitiehuis zal worden uitgebaat, de
visie op de daginvulling en op de beperking/invulling van vrijheid van komen en gaan, de
omschrijving van hoe het een leefklimaat kan garanderen dat een leven in gemeenschap
bevordert, een ontwerp van huishoudelijk reglement en een personeelsplan (FOD Justitie,
2019b, para. 4). Om deze reden wordt ook deze organisatie gecontacteerd.
Daarnaast wordt het Huis Beperkte Detentie (verder Huis BD) bij de gevangenis van
Oudenaarde gecontacteerd. Het Huis BD is een aparte afdeling binnen de gevangenis waar
ongeveer tien (mannelijke) gedetineerden gehuisvest zijn (Centrale toezichtsraad voor het
gevangeniswezen, 2019, para. 3). Beperkte detentie is een strafuitvoeringsmodaliteit waarbij
gedetineerden de toestemming hebben om overdag de gevangenis te verlaten. ’s Avond en ’s
nachts moeten de gedetineerden in de gevangenis blijven. Het opnemen van deze inrichting in
de analyse wijkt af van de vooropgestelde selectiecriteria. Ten eerste is het Huis BD geen
forensische hulpverlening, gezien het een afdeling van een gevangenis is. Ten tweede kan het
niet beschouwd worden als kleinschalige detentie in strikte zin, zoals gedefinieerd in deze
masterproef. De gedetineerden verblijven immers in een ‘traditionele’ gevangenis. Toch is het
Huis BD interessant om te bestuderen, mits de nodig alertheid bij de analyse, omdat het Huis
BD in meer of mindere mate onafhankelijk van de rest van de gevangenis functioneert, er andere
regels gelden en er een grotere mate van gemeenschapsleven wordt nagestreefd.
De volledige steekproef van deze documentenanalyse betreft één buitenlandse, een Noors
Transitiehuis, en vier binnenlandse inrichtingen, waarvan twee kleinschalige forensiche
hulverleningsinrichtingen, het transitiehuis van UIT-stap en het Huis Beperkte detentie.
Naast de huishoudelijke reglementen worden de visie en missie van de inrichtinge opgenomen
in de documentenalayse. Atkinson en Coffey (2011, p. 77) stellen immers dat een document
een geschreven tekst is die door een individu of een groep gemaakt is met een specifiek doel
voor ogen, gebaseerd op specifieke veronderstellingen. Documenten staan bijgevolg nooit
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alleen. Een documentenanalyse wordt daarom vaak aangevuld met interviews (Atkinson &
Coffey, 2011, p. 77). Deze member validation, waarbij auteurs feedback kunnen geven over de
data, analyse en rapportage (Maesschalck, 2016, p. 150) wordt in deze masterproef niet gedaan
omwille van praktische redenen. Kleinschalige detentie, zoals in deze masterproef gedefinieerd,
bestaat immers enkel in het buitenland en interviews afnemen bij enkel forensische
hulpverlening zou de analyse te veel sturen naar de zorgsector. In deze masterproef wordt, om
het perspectief van de schrijvers van het document enigszins op te nemen, daarom gevraagd
naar achtergrondinformatie over de inrichting, zoals missie en visie. Deze informatie wordt
eveneens opgenomen in de analyse.
In tabel 1 worden de karakteristieken van de inrichtingen weergegeven. Het vermelden van
deze karakteristieken is met toestemming van de betreffende inrichtingen.
Tabel 1. Inrichtingen documentenanalyse
Land
Setting
Naam inrichting
België
Kleinschalige
Afdeling Langdurige
forensische
Forensisch-Psychiatrische Zorg
hulpverlening
bij U.P.C. Sint-Kamillus
België
Kleinschalige
Forensische zorg 4 bij O.P.Z.C.
forensische
Rekem
hulpverlening
België
Transitiehuis
UIT-stap
België
Afdeling binnen
Huis Beperkte Detentie bij
de gevangenis
gevangenis Oudenaarde
Noorwegen Transitiehuis
Halden Overgangsbolig

Aantal bewoners
2 leefeenheden van 15

2 leefeenheden van 11

15
Ongeveer 10
24

Het eerste huishoudelijke reglement is dat van de afdeling Langdurige ForensischPsychiatrische Zorg (verder afdeling LFP) bij het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint
Kamillus te Bierbeek. Het huishoudelijk reglement wordt in deze inrichting benoemd als
‘onthaalbrochure bewoners’. Het is een inrichting die geïnterneerde personen opvangt die niet
in aanmerking komen voor verdere behandeling, noch voor integratie in de maatschappij. Ten
tweede wordt het huishoudelijk reglement van de afdeling Forensische Zorg 4 bij het Openbaar
Psychiatrisch Zorgcentrum te Rekem opgenomen. In deze afdeling wordt het huishoudelijk
reglement aangeduid met ‘infobrochure’. Bewoners hebben een interneringsstatuut. Het
‘ontwerp van huishoudelijke reglement’ van het transitiehuis van UIT-stap wordt als derde
huishoudelijk reglement opgenomen. Het vierde huishoudelijk reglement betreft de
‘informatiebrochure’ van het Huis BD bij de gevangenis van Oudenaarde. Het laatste
huishoudelijk reglement dat wordt opgenomen betreft de Noorse ‘afsprakenovereenkomst
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tussen bewoner en Halden transitiehuis’ (letterlijk vertaald). Het aantal bewoners binnen deze
vijf inrichtingen varieert van tien (Huis BD) tot 24 (transitiehuis Halden) per leefeenheid. De
inrichtingen hebben een mannelijke doelgroep. Enkel het transitiehuis van UIT-stap laat het
geslacht van de doelgroep in het midden, omdat het transitiehuis nog geen effectief huis is.
De analyse van de documenten gebeurt in het licht van de theoretische inzichten vanuit de
systematische literatuurstudie. Deze theoretische inzichten vormen het kader waarmee de
documenten thematische worden geanalyseerd. Met andere woorden: er wordt gekeken of en
op welke wijze de empirische en theoretische inzichten terugkomen in de huishoudelijke
reglementen.
De uiteindelijke uitwerking van regime en dagindeling van een detentiehuis dient, om werkelijk
toegepast te kunnen worden in Vlaanderen, echter niet alleen geïnspireerd te worden door
empirische, theoretische en praktische inzichten, maar dient ook te passen binnen de huidige
wetgeving. Daarom worden twee wettelijke kaders opgenomen. Als eerste wordt de Basiswet
van 2005 betreffende het gevangeniswezen12 opgenomen met de bijhorende memorie van
toelichting in het eindverslag van de commissie ‘Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie
van gedetineerden’.13 Als tweede wordt het decreet van 2013 betreffende de organisatie van
hulp- en dienstverlening aan gedetineerden14 opgenomen met het bijhorende het strategisch
plan 2015-2020.15 Dit wettelijke kader wordt niet als apart onderdeel besproken om herhaling
te voorkomen. De uitwerking van een regime en dagindeling in een kleinschalig detentiehuis in
Vlaanderen, gebaseerd op de systematische literatuurstudie en de documentenanalyse, wordt in
hoofdstuk 5 steeds afgetoetst aan dit wettelijke kader.

12

Basiswet 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, BS 1
februari 2005.
13
Eindverslag van de commissie «basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden», Parl.St. Kamer
2000-01, nr. 1076/001.
14
Decr.Vl. 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, BS 11 april
2013.
15
Vlaamse Regering. (2015). Strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2015-2020
[Overheidspublicatie]. Brussel: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
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3 Systematische literatuurstudie: dimensies van kleinschaligheid
De resultaten van de systematische literatuurstudie bieden een antwoord op de eerste
onderzoeksvraag: Welke dimensies van kleinschaligheid dragen bij tot een betere
levenskwaliteit?. In de 25 opgenomen publicaties kunnen vijf dimensies worden geïdentificeerd
die bijdragen tot de levenskwaliteit van gedetineerden en daarbij in verband worden gebracht
met de drie doelstellingen, zijnde re-integratie, rehabilitatie en het herstel, zoals toegelicht bij
de formulering van deze deelvraag. Het betreffen huiselijke leefomgeving, organisatiestructuur,
actieve betrokkenheid van personeel, nabijheid en dagelijkse samenleven. De vijf dimensies
worden in de volgende paragrafen achtereenvolgens besproken.
Tabel 2. Aantal publicaties per dimensie van kleinschaligheid
5 detentie
Huiselijke leefomgeving
10 publicaties
5 ouderenzorg
3 detentie
Organisatiestructuur
4 publicaties
1 psychiatrie
9 detentie
Actieve betrokkenheid
16 publicaties
6 ouderenzorg
1 psychiatrie
5 detentie
Nabijheid
8 publicaties
3 ouderenzorg
4 detentie
Dagelijkse samenleven
9 publicaties
5 ouderenzorg
Uit bovenstaande tabel 2 blijkt dat de dimensie ‘huiselijke leefomgeving’ in publicaties omtrent
een

detentiecontext

en

ouderenzorg

evenveel

worden

vermeld.

De

dimensie

‘organisatiestructuur’ komt het minst aan bod, namelijk in vier publicaties. De dimensie
‘actieve betrokkenheid’ krijgt veel aandacht in de opgenomen publicaties. Het wordt vermeld
in zestien publicaties. Nabijheid wordt in acht publicaties vermeld. Dagelijkse samenleven is
de enige dimensie die in minder publicaties omtrent een detentiecontext ten opzichte van
publicaties omtrent ouderenzorg terugkomt. Eén publicatie heeft betrekking op de
volwassenpsychiatrie. Deze publicatie vermeld twee dimensies, namelijk organisatiestructuur
en actieve betrokkenheid.
Bij de analyse van de publicaties valt op dat de beveiligingsniveaus die gelinkt zijn aan deze
kleinschalige inrichtingen niet worden vernoemd. In enkele publicaties omtrent detentiecontext
wordt verwezen naar veiligheidsoverwegingen, maar het niveau van beveiliging waarnaar
wordt verwezen is onbekend.
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3.1 Huiselijke leefomgeving
Een eerste dimensie die in de publicaties geïdentificeerd kan worden is normalisering van de
huiselijke leefomgeving. Hierbij zijn twee aspecten van belang. Vooreerst betreft dit het
referentiepunt, zowel het individuele referentiepunt en het referentiepunt naar de vrije
samenleving. Daarnaast blijkt dat voor een huiselijke leefomgeving ook de materiële
voorwaarden van een inrichting belangrijk zijn.
Vooreerst dient opgemerkt te worden dat de relatie tussen een huiselijke leefomgeving en
kleinschaligheid niet eenduidig is. Declercq (2009, p. 62) stelt in haar theoretische analyse dat
kleinschaligheid in ouderenzorg een noodzakelijk voorwaarde is om normalisatie van een
huiselijke leefomgeving te kunnen nastreven. Declercq (2009, p. 62) stelt hierbij echter dat
“minder bakstenen gebruiken en minder mensen bij elkaar laten wonen” geen voldoende
voorwaarde is, maar slechts een randvoorwaarde om de visie van normalisering van de
huiselijke leefomgeving tot uiting te laten komen. Deze randvoorwaarde dient te worden
aangevuld met bijkomende voorwaarden, zoals integratie, participatie en kwaliteit van leven.
Deze redenering volgend is kleinschaligheid met andere woorden een dimensie van
normalisering van de huiselijke leefomgeving. Ook in het onderzoek van Te Boekhorst, Depla,
de Lange, Pot en Eefsting (2007, p. 19) komt een zo normaal mogelijk huishouden naar boven.
Te Boekhorst et al. (2007) hadden als doel om de betekenis van ‘kleinschalig wonen’ in de
ouderenzorg te verhelderen. Zij deden dit door in gesprek te gaan met zeventien personen uit
sectoren die een rol spelen bij de vormgeving van kleinschalig wonen namelijk huisvesting,
zorguitvoering en zorgbeleid. Het betreffen voor de huisvesting twee architecten, voor de
zorguitvoering één verpleegkundige, één huisarts en tien directeurs van verpleeghuizen en voor
het zorgbeleid één medewerker van het kenniscentrum, één medewerker van een landelijke
koepelorganisatie en één directeur van een adviesbureau. Het begrip werd verhelderd door
middel van Concept Mapping. Dit is een bottom-up procedure met vijf stappen: brainstormen,
prioriteren, clusteren, verwerken en interpreteren. De methode stelt een groep mensen in staat
om binnen korte tijd een complex begrip te expliciteren (te Boekhorst et al., 2007, p. 18). Op
deze manier worden zes clusters die essentieel zijn voor kleinschaligheid geïdentificeerd,
waarbij een zo normaal mogelijk huishouden met een maximum van negen bewoners een
tweede cluster is van kleinschaligheid in ouderenzorg (te Boekhorst et al., 2007, p. 19). Zij
stellen met andere woorden dat normalisering van de huiselijke omgeving een dimensie is van
kleinschaligheid. In de publicaties die betrekking hebben op een detentiecontext wordt de
richting van de relatie, normalisering-kleinschaligheid, in het midden gelaten (Hornum, 1988;
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Pratt, 2008). Hornum (1988, p.70) stelt dat normalisering van een huiselijke leefomgeving
gemakkelijker te organiseren is binnen een kleinschalige inrichting. Om die reden wordt voor
de verdere bespreking de normalisering van een huiselijke leefomgeving beschouwd als een
dimensie die samenhangt met kleinschaligheid.
Er kunnen twee referentiepunten worden geïdentificeerd, namelijk het individuele en de
ruimere samenleving. De huiselijke leefomgeving wordt in de publicaties omtrent kleinschalige
residentiële hulpverlening vaak gedefinieerd als het ‘zo normaal mogelijk maken’, met als
referentiepunt de individuele thuissituatie van de bewoner. Zo stellen Van Audenhove,
Spruytte, Detroyer, De Coster, Declercq, Ylieff, Squelard en Misotten (2007, p. 92)
kleinschalige woonvormen voor als een leefomgeving die herkenbaar en vertrouwd is bij de
bewoner. Zij spreken over een ‘huiselijke context’ (Van Audenhove et al., 2007, p. 93).
Verbeek, Kane, van Rossum en Hamers (2011) maakten een vergelijking tussen Nederland en
de Verenigde Staten van Amerika aan de hand van een beschrijvende en theoretische analyse
van kleinschalige woonvormen. Ook zij beschrijven kleinschalige inrichtingen als homelike
leefomgevingen (Verbeek et al., 2011, p. 290). Deze omschrijving van normalisering in de
hulpverlening verschilt van de omschrijving die betrekking hebben op een detentiecontext. Het
verschil is dat het referentiepunt voor normalisering in de penitentiaire context wordt bepaald
door de ruimere samenleving. Zo omschrijft Pratt (2008, p. 132) dat normalisering betekent dat
elke gedetineerde dezelfde rechten heeft als elke andere burger om steun te krijgen van de
overheid betreffende het vinden van werk, het hebben van een woonplaats, de toegang tot
medische hulp, stemrecht, enzovoort. Pratt (2008) stelt dat normalisering op deze manier
gedefinieerd wordt in Scandinavische landen. Pratt’s publicatie heeft niet expliciet betrekking
op kleinschaligheid, maar zoals in 2.3.1 beschreven wordt deze publicatie niet uitgesloten.
Hornum (1988, p. 70) en Hammerlin (2018, p. 261) zijn van mening dat wanneer een
vrijheidsberoving plaatsvindt, de voorwaarden in de inrichting op zijn minst zodanig ontworpen
dienen te worden dat zij zoveel mogelijk overeenstemmen met de levensomstandigheden in de
vrije samenleving. Omdat deze voorwaarden in een massa-inrichting onmogelijk realiseerbaar
zijn, dienen kleine inrichtingen met meer huiselijke karakteristieken de standaard te worden
(1988, p. 70).
Vervolgens komen de materiële voorwaarden van een huiselijke leefomgeving sterk tot uiting
in kleinschalige hulpverlening. Zo stellen te Boekhorst et al. (2007, p. 20) vast dat één van de
belangrijkste uitspraken van de zeventien respondenten is dat er van kleinschaligheid kan
gesproken worden wanneer de bewoners zelf hun kamer kunnen inrichten (plaats 5 van 91
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uitspraken). Te boekhorst et al. (2007, p. 21) voegen hieraan toe dat normalisering in deze zin
ook leven naar de eigen normen betekent, rekening houdend met de voor- en afkeuren en
wensen van de bewoners. Dit is gemakkelijker te organiseren in kleinschalige inrichtingen
(Hornum, 1988, p. 70). Thomas, Kane, Cutler en McAlilly, (2006, p. 534) stellen bij hun
theoretische voorstelling van Green Houses, als vorm van niet-geïnstitutionaliseerde
kleinschalige ouderenzorg, dat een normale leefomgeving betekent dat de inrichtingen een
huiselijke inrichting hebben, zoals een living, ‘familie’ eethoek, grote keuken, wasplaats,
veranda en een buitenruimte (terras of tuin). Ook Verbeek et al. (2011, p. 298) verwijzen naar
een ‘familie’ keuken en eethoek en een woonkamer als elementen van een huiselijke
leefomgeving. Fransson (2018, p. 196) spreekt eveneens over een keukentafel die zich in een
centrale gemeenschappelijke ruimte bevindt. Als laatste plaatst K. John (2018, p. 32)
hiertegenover dat materiële voorwaarden, zoals locatie, kleur en inrichting, echter geen
substituut zijn voor de behoeften van mensen om te voelen dat ze ergens ‘bij-horen’. John is
een gedetineerde die getuigt over zijn ervaringen in een Noorse kleinschalige gevangenis. Zo
getuigt hij dat hij soms te horen krijgt dat gevangenen blij mogen zijn dat ze ‘zelfs’ een
betegelde, eigen badkamers hebben. John’s (2018) antwoord hierop is:
White tiles and a shower do not impress me. I’m not saying this because I was dissatisfied,
but because, again, they seem totally unimportant to the pain I was still bearing. A tiled
bathroom is not a substitute for a hug from someone who wishes you well. A tiled
bathroom could not remove the sense of desolation. A tiled bathroom does not make you
happy. (K., John, 2018, p. 32).
Er is dus meer dan normalisering van materiële voorwaarden. Bovendien stelt Hammerlin
(2018, p. 261) dat er grenzen zijn aan normalisering binnen een detentiecontext. Deze limieten
hebben niet enkel te maken met veiligheid, maar ook met de mate dat politici en anderen bereid
zijn om een volledige institutionele normalisatie te accepteren (Hammerlin, 2018, p. 261). Ook
Declercq (2009, p. 67) besluit in haar theoretische uiteenzetting dat normalisering en
kleinschaligheid moeilijk te realiseren zijn wanneer de samenleving deze waarden niet met open
armen ontvangt.

3.2 De organisatiestructuur en de bijhorende communicatielijnen
De relatief horizontale organisatiestructuur is de tweede kenmerkende dimensie van
kleinschalige inrichtingen die in de publicaties in verband worden gebracht met de
levenskwaliteit in die inrichting. Deze organisatiestructuur heeft ook een invloed op de
communicatielijnen tussen personeel en directie, die efficiënter is dan in de traditionele
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hiërarchische structuur. Opgemerkt dient te worden dat deze dimensie van kleinschaligheid
weinig of geen implicaties heeft voor het ontwerp van een regime en de dagindeling, zoals
gedefinieerd in de probleemstelling. Indirect zou dit evenwel een rol kunnen spelen op vlak van
bijvoorbeeld de interpersoonlijke relaties met bewoners of flexibiliteit van het dagelijkse leven
in de inrichting. Omdat de eerste onderzoeksvraag de dimensies van kleinschaligheid in kaart
tracht te brengen, wordt deze dimensie alsnog beschreven.
Foudraine (1972, p. 255) is in zijn pleidooi naar een hervorming van de grootschalige
psychiatrische inrichtingen van mening dat een grote hiërarchische structuur niet overeenkomt
met het normale leven. Hij stelt dat een kleinschalige psychiatrische inrichting het best
functioneert wanneer de structuur horizontaal is in plaats van hiërarchisch (Foudraine, 1972,
pp. 255-256). Volgens Foudraine (1972, p. 255) hebben zij die zich in een hiërarchische
organisatiestructuur bovenaan de ladder bevinden de neiging om “algemene richtlijnen, orders,
reglementen en directieven uit te vaardigen”, hoewel zij het verst van de bewoner zelf staan en
bijgevolg de minste informatie hebben over het veld. Hierdoor worden beslissingen genomen
waarbij de bewoner zelf geen inspraak heeft (Foudraine, 1972, p. 256).
De mening van Foudraine (1972) dient echter genuanceerd te worden. Dat er een zeker mate
van hiërarchie is binnen een organisatie, kan niet vermeden worden en staat bovendien niet in
de weg voor het functioneren van kleinschalige inrichtingen. Onderzoek naar transitiehuizen in
Canada toont immers aan dat de meeste CBRF’s een hiërarchische structuur kennen (Bell &
Trevethan, 2004, p. 30). Bell en Trevethan (2004, p. 30) stellen echter deze hiërarchie vooral te
maken heeft met het algemene bestuur en de directie, en het werken in team binnen de eigen
inrichting niet in de weg staat. Zo is er in alle CBRF’s een duidelijke “team-effort” ten aanzien
van de inrichting. Bell en Trevethan (2004) deden onderzoek naar best practices van CBRF’s
om zo de werking van CBRF’s te verbeteren en uit te breiden. Hiervoor werd ten eerste het
profiel van de bewoners over een periode van zes jaar (1/04/1997-31/03/2003) in kaart gebracht
(Bell & Trevethan, 2004, p. 11). Ten tweede werden semi-gestructureerde interviews
uitgevoerd met vertegenwoordigers van de transitiehuizen. In totaal werden 79 telefonische
interviews uitgevoerd, allemaal in verschillende CBRF’s (Bell & Trevethan, 2004, p. 14).
Ook Johnsen, Granheim en Helgesen (2011, p. 524) stellen dat meer dan drie hiërarchische
niveaus binnen een inrichting een bedreiging kunnen zijn voor de groepsinspanning. In de
studie van Johnsen et al. (2011) werd personeel bevraagd met de Staff Measuring the Quality
of Prison Life (SQL) vragenlijst. Hierbij werden 117 vragen gesteld op een Likertschaal van 1
tot 5. Bijkomend werden twee open vragen gesteld, zijnde een oplijsting van drie aspecten die
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als stressvol en drie die als positief worden ervaren. In kleine gevangenissen (met minder dan
vijftig bewoners) wordt door meer dan twee-derde van de bewakers verwezen naar het
algemene bestuur als een positieve factor van de werkvloer (Johnsen et al., 2011, p. 522). De
positieve relatie tussen bewakers en het algemeen bestuur in medium gevangenissen (tussen de
vijftig en honderd bewoners) en in grote gevangenissen (meer dan honderd bewoners) verwijst
vrijwel altijd naar de eerstelijns oversten (Johnsen et al., 2011, pp. 522-523). Wanneer dan
wordt doorgevraagd verwijst de helft van de bewakers naar de hogere hiërarchie als een van de
drie meest stressvolle factoren op de werkvloer (Johnsen et al. 2011, p. 523). Johnsen et al.
(2011, p. 524) verwijzen voor een verklaring van de positieve relatie naar het feit dat in
kleinschalige inrichtingen het bestuur meer toegankelijk is en meer zichtbaar. Johnsen et al.
(2011, p. 524) besluiten dat “The ‘us-them’ relationship that characterizes the officer-senior
management relationship seems to get more blurred the smaller the prison is”.
De horizontale of beperkt hiërarchische organisatiestructuur als dimensie van kleinschaligheid
heeft tot slot gevolgen voor de communicatie tussen bewakers en directie. Door een kortere
administratieve afstand wordt de informatiestroom vergemakkelijkt (Johnsen et al., 2011, p.
523). Zo legt Foudraine (1972, p. 255) uit dat door een hiërarchische structuur relevante
informatie op knooppunten blijft hangen en bijgevolg niet of vervormd aankomt bij de
ontvanger. Dit is een gevolg van het “verminkingsproces” waaraan de informatie wordt
blootgesteld. In een hiërarchische structuur heeft dit verminkingsproces, volgens Foudraine
(1972, p. 255), een grotere invloed op de informatie. Doordat de informatie niet of vervormd
wordt ontvangen kan dit leiden tot misvattingen en frustraties op individueel niveau
(Hammerlin & Mathiassen, 2006, pp. 190-191). Hammerlin en Mathiassen (2006) deden
onderzoek naar de verhoogde taakdifferentiatie van correctionele ambtenaren en welke
gevolgen dit heeft voor de relaties tussen correctionele ambtenaren en gedetineerden in het
dagelijkse leven van de gevangenis (Hammerlin & Mathiassen, 2006, p. 10). Ze vergeleken er
kleine gevangenissen (minder dan vijftig gedetineerden), middelgrote gevangenissen (tussen de
vijftig en honderd gedetineerden) en grote gevangenissen (meer dan honderd gedetineerden)
(Hammerlin & Mathiassen, 2006, pp. 35-36). Om dit in kaart te brengen werden interviews
(individueel en in groep) afgenomen, werden observaties gedaan, werd een literatuurstudie
uitgevoerd en werd een historisch onderzoek uitgevoerd (Hammerlin & Mathiassen, 2006, p.
23). Er werden individuele interviews afgenomen bij achttien gedetineerden, dertien bewakers,
zeven officieren van de eerste graad, twee inspecteurs en zes gevangenisdirecteurs. De
groepsinterviews gebeurden met veertien gedetineerden en vijftien bewakers (Hammerlin &
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Mathiassen, 2006, p. 25). Uit dit onderzoek blijkt dat de bewakers meer verantwoordelijkheid
krijgen waardoor er meer belang wordt gehecht aan sociale begeleiding en zorg voor de
gedetineerden. Aandachtspunt van het onderzoek is evenwel het vinden van geschikt personeel
om deze nieuwe rol ten volle te kunnen vervullen (Hammerlin & Mathiassen, 2006, pp. 11-12).

3.3 Interpersoonlijke relaties tussen personeel en bewoners
Interpersoonlijke relaties tussen personeel en bewoners betreft de derde dimensie van
kleinschaligheid die in de publicaties geïdentificeerd kan worden. Deze relatie tussen bewoners
en personeel zou beter worden beoordeeld in kleinschalige inrichting. Een verklaring hiervoor
kan echter niet alleen in de kwantitatieve benadering van kleinschaligheid worden gevonden.
Deze relaties worden bevorderd doordat personeel in kleinschalige inrichtingen vaker actief
betrokken wordt in de dagelijkse werking van de inrichting. Deze bevindingen worden
hieronder verder toegelicht.
Hammerlin en Mathiassen (2006, p. 12) concluderen dat in kleine gevangenissen “wards
produce something that large, panopticon-resembling wards can not”. Zij verwijzen hier naar
de positieve interpersoonlijke relatie tussen bewakers en personeel door een grotere
verantwoordelijk bij de bewakers (Hammerlin & Mathiassen, 2006, p. 12). Deze relatie wordt
in kleine inrichtingen beter ervaren door zowel personeel als bewoners ten opzichte van grote
inrichtingen. In het onderzoek van Johnsen et al. (2011, p. 522) wordt door bijna één-derde van
de bewakers in kleinschalige gevangenissen de relatie met gevangenen benoemd als één van de
meest positieve factoren in hun werkomgeving. De relatie met gevangenen wordt in
gevangenissen met meer dan vijftig gedetineerden slechts bij ongeveer één-zesde van de
bewakers aangeduid als een positieve factor (Johnsen et al., 2011, p. 523). Naast de ervaring
van bewakers wordt in het onderzoek van Johnsen et al. (2011) ook ingegaan op de ervaring
van gedetineerden ten opzichte van hun relatie met bewakers. Gedetineerden werden in het
onderzoek bevraagd met de Measuring the Quality of Prison Life (MQPL) vragenlijst. Hierbij
werden 98 vragen gesteld op een Likertschaal van 1 tot 5. Bijkomend werden twee open vragen
gesteld, zijnde een oplijsting van drie aspecten die als stressvol en drie die als positief worden
ervaren (Johnsen et al., 2011, p. 519). In de open vragen is de relatie met bewakers één van de
meest aangehaalde aspecten, zowel in kleinschalige (minder dan vijftig gedetineerden) als
grotere gevangenissen. In kleinschalige gevangenissen wordt deze relatie door gedetineerden
als positief ervaren, terwijl in gevangenissen met meer dan vijftig gedetineerden deze relatie
vrijwel altijd als negatief wordt beschreven door de gedetineerden. Uit de MQPL-vragenlijst
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blijkt dat gedetineerden in kleinschalige inrichtingen de relatie significant positiever ervaren
ten opzichte van gedetineerden in grotere gevangenissen (Johnsen et al., 2011, p. 523; p. 526).
Ook John K. (2018) getuigt:
I have encountered staff willing to offer something approaching friendship, something
that contributes to a feeling of self-worth. The staff in a prison play an enormous role in
the life of inmates. Being locked up, belief in human dignity counts for more than anything
else. That is all that is needed, just to be respected as another human being. You just long
to be treated normally. … Relationships mean everything. (K., 2018, p. 33)
In Nederland worden gelijkaardige resultaten gevonden in kleinschalige ouderenzorg. De Rooij
(2012, pp. 934-935) voerde empirische onderzoek uit met drie meetmomenten (baseline, na 6
maanden en na 12 maanden) naar de kwaliteit van leven van bewoners met dementie. Ze
vergeleek hierbij traditionele inrichtingen en kleinschalige inrichtingen (tussen 6 en 15
bewoners). Om de kwaliteit van leven te meten gebruikte ze het instrument QUALIDEM
(quality of life in dementia). Dit instrument meet negen domeinen bestaande uit 37 vragen,
zijnde relatie met verzorgende (7 vragen), positieve affectie (6 vragen), negatieve affectie (3
vragen), rusteloos gedrag (3 vragen), positief zelfbeeld (3 vragen), sociale relaties (3 vragen),
sociale isolatie (3 vragen), zichzelf thuis voelen (4 vragen) en iets zinvol te doen hebben (2
vragen). In totaal vulde 179 ouderen, waarvan er 98 in kleinschalige inrichtingen wonen en 81
in traditionele inrichtingen wonen, de vragenlijst drie keer in (De Rooij, 2012, p. 934). De Rooij
(2012, p. 936) concludeert dat bewoners in kleinschalige inrichtingen in Nederland significant
meer rapporteerden dat ze positieve affectie krijgen van het personeel ten opzichte van
bewoners in grote inrichtingen.
Een nuancering wordt gegeven door Beijersbergen, Dirkzwager, van der Laan en Nieuwbeerta
(2016). Het onderzoek van Beijersbergen et al. dat in 2016 werd uitgevoerd betreft een
vervolgonderzoek van een studie die in 2012 werd uitgevoerd. In 2016 deden zij onderzoek
naar het effect van gevangenisarchitectuur op de percepties van gedetineerden over de relatie
met bewakers. Hiervoor werd dezelfde data gebruikt als de studie van 2012. De verschillende
soorten gevangenissen werden in kaart gebracht, maar er werd ook gekeken naar de grootte van
de gevangenis en leefeenheden (Beijersbergen et al., 2012, p. 218; 2016, pp. 849-852). In totaal
vulden 1.715 gedetineerden, gehuisvest in 117 leefeenheden in 31 Nederlandse gevangenissen
de vragenlijst in (Beijersbergen et al., 2012, p. 218; 2016, p. 854). In de vragenlijst werden
onder andere verschillende uitspraken over de relatie met de bewakers gepresenteerd waarbij
de gedetineerden op een Likertschaal van 1 tot 5 dienden aan te duiden in hoeverre ze akkoord
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gaan. De verschillende uitspraken kwamen voort uit twee bestaande instrumenten, namelijk de
Dutch Prisoner Survey en de MQPL-vragenlijst. Voorbeelduitspraken zijn “de bewaker is
vriendelijk tegen mij” en “ik krijg steun van de bewakers wanneer ik dit nodig heb”
(Beijersbergen et al., 2016, p. 854). Uit de resultaten blijkt dat gedetineerden in kleinere
leefeenheden de relatie met bewakers significant positiever ervaren dan de gedetineerden in
grotere leefeenheden (Beijersbergen et al., 2016, p. 863). Echter, na het controleren op andere
ontwerpkenmerken, zoals bouwjaar en type gevangenis, en karakteristieken van de
gedetineerden verdween dit significante resultaat (Beijersbergen et al., 2016, p. 867).
Beijersbergen et al. (2016, p. 869) bevelen daarom aan dat verder onderzoek moet worden
gevoerd naar de factoren die samenhangen met de perceptie van gedetineerden over de relatie
met bewakers.
De verklaring dat grootte van de leefeenheid een directe invloed heeft op de interpersoonlijke
relatie tussen bewoners en personeel dient bijgevolg genuanceerd te worden omdat die invloed
verklaard zou kunnen worden door andere karakteristieken van een kleine leefeenheid
(Beijersbergen et al. 2016, p. 869). De interpersoonlijke relatie wordt, op basis van de
observaties van Fransson (2018, p. 185), in verband gebracht met rechtstreekse communicatie
tussen personeel en bewoner en actieve deelname van het personeel aan de dagelijkse werking
van de inrichting. Johnsen et al. (2011, p. 526) stellen eveneens dat “It may be possible to
achieve positive and good relations with prisoners in large prisons too, but small prisons have
an advantage in having a shorter distance between leadership and prisoners”. Het personeel in
een kleinschalige inrichting staat bovendien vaak niet enkel boven de bewoners, maar ook
tussen de bewoners. Personeelsleden zijn, net zoals de bewoners, deelnemers aan het dagelijkse
leven (te Boekhorst et al., 2007, p. 19; Declercq, 2009, p. 64). Bovendien heeft het personeel
een geïntegreerd takenpakket (Verbeek, van Rossum, Zwakhalen, Kempen & Hamer, 2009, p.
53). Verbeek et al. (2009) voerden kwantitatief beschrijvend onderzoek naar de kenmerken en
ervaringen met kleinschalige woonvormen in Nederlands Limburg door middel van surveys af
te nemen in 21 inrichtingen van ouderenzorg. Personeel heeft er niet enkel een verzorgende
verantwoordelijkheid, maar is ook verantwoordelijk voor huishoudelijke taken zoals koken en
het organiseren van andere dagelijkse activiteiten (Verbeek et al., 2009, p. 53). De verzorgende
taken zijn echter in eerste instantie niet aanwezig in een detentiecontext. Toch kan gesteld
worden dat ook in een detentiecontext een geïntegreerd takenpakket kan worden
geïdentificeerd. Fransson (2018, p. 185) observeert dat personeel vaker samen met
gedetineerden eet in kleinschalige gevangenissen. Johnsen et al. (2011, p. 520-521) concluderen
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dat kleinschalige gevangenissen significant beter scoren op vlak van dagelijkse betrokkenheid
van bewakers bij de gevangenis ten opzichte van gevangenissen met meer dan vijftig
gedetineerden. Een bewaker in het onderzoek van Johnsen et al. (2011, p. 525) getuigt dat
bewakers veel tijd doorbrengen met de gedetineerden en participeren in de dagelijkse werking.
Ten slotte stellen Hammerlin en Mathiassen (2006, pp. 11-12) vast dat bewakers in
kleinschalige gevangenissen meer verantwoordelijkheden krijgen wat betreft sociale
begeleiding en zorg aan gedetineerden.
Omdat personeel tussen de bewoners staat, is het nodig dat personeel specifieke vaardigheden
heeft. Te Boekhorst et al. (2007, p. 21) stellen dat kleinschalige inrichtingen hoge eisen stellen
aan de communicatieve vaardigheden. In het onderzoek van Bell en Trevethan (2004, p. 31)
wordt geconcludeerd dat 80% van de ondervraagde respondenten in de 79 CBRF’s verklaarde
dat er elke dag rechtsreeks contact is tussen gedetineerden en het personeel. Daarbovenop
verklaarde 43% dat er routinematige afspraken worden gepland, meestal wekelijks, zoals
verplichte vergaderingen en begeleiding. In kleinschalige ouderenzorg wordt significant meer
tijd worden besteed aan rechtstreekse communicatie met de bewoners (Declercq, 2009, p. 64).
In kleinschalige inrichtingen is het voor de bewakers gemakkelijker om deze interpersoonlijke
relaties op te bouwen, ondersteund door de actieve betrokkenheid en rechtstreeks contact.
Bewakers leren de gedetineerden beter kennen en kunnen hun gedrag beter inschatten. Wanneer
zich een gedragsverandering voordoet kunnen bewakers de gedetineerde op een ontspannen
manier aanspreken (Johnsen et al., 2011, p. 525). Het klimaat in de inrichting is met andere
woorden transparant. Specifieke noden en behoeften, individueel en collectief, worden
eveneens meer zichtbaar in kleinschalige inrichtingen (Baldersson, 2000, p. 7; Van Audenhove
et al., 2009, p. 93). Deze noden, behoeften en problemen kunnen effectiever worden opgelost
doordat het personeel de bewoners beter zou begrijpen door het frequente contact (Baldersson,
2000, p. 7). Dezelfde conclusie wordt gemaakt door Nakanishi, Nakashima en Sawamura
(2012). Zij voerden onderzoek naar de levenskwaliteit van ouderen in Japan. In totaal vulden
1.366 respondenten uit 347 inrichtingen, 616 respondenten uit 173 kleinschalige inrichtingen
(minder dan 24 bewoners) en 750 respondenten uit 174 traditionele inrichtingen, de quality of
life for Japanese elderly with dementia (QLDJ) vragenlijst in (Nakanishi et al., 2012, p. 5). Zij
concluderen dat een significante component van kleinschaligheid het frequent en persoonlijk
contact tussen bewoners en personeel is. Zij voegen hieraan toe dat dit kan leiden tot een beter
begrijpen van de noden van de bewoners en tot een begeleiding die meer op maat van de
bewoner is (Nakanishi et al., 2012, p. 8).
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Deze constructieve en interpersoonlijke relaties dragen bij tot dynamische veiligheid. Deze
vorm van veiligheid staat tegenover statische veiligheid waarbij enkel de materiële
infrastructuur van een gevangenis wordt bedoeld, zoals tralies, muren, wapens enzovoort. In
het onderzoek van Beijersbergen et al. (2012, p. 226) wordt geconcludeerd dat gedetineerden
in kleinere inrichtingen positievere scores geven op de veiligheidsschaal. Deze schaal bestaat
uit zes stellingen, zoals “ik voel me veilig in deze inrichting” en “ik voel me regelmatig door
medegedetineerden bedreigd” en werd bevraagd bij 1.715 gedetineerden (Beijersbergen et al.,
2012, pp. 218-219). Beyens (2013, p. 25) stelt echter dat opleiding en mentaliteit van de
bewakers cruciaal zijn om dynamische veiligheid te stimuleren. Daarnaast stellen Johnsen et al.
(2011, p. 517) dat het evenwicht tussen veiligheidsoverwegingen en het aangaan van
interpersoonlijke relaties door sommige bewakers wordt ervaren als ‘moeilijk te behouden’. De
taak van een bewaker bestaat immers voor een groot deel uit het bewaren van veiligheid,
controle en orde binnen de inrichting. Ten slotte is Baldersson (2000, p. 8) van mening dat door
deze positieve relatie, die beter tot uiting komt in kleinschalige inrichtingen, minder druk wordt
gelegd op de gedetineerde waardoor minder stress wordt ervaren.

3.4 Nabijheid
Nabijheid is de vierde kenmerkende dimensie van kleinschalige inrichtingen die in de
publicaties in verband worden gebracht met de levenskwaliteit in die inrichting. Deze kan
opgesplitst worden in een letterlijke en symbolische interpretatie. De letterlijke interpretatie kan
worden opgesplitst in twee facetten, namelijk locatie en architectuur. Door met kleinschalige
inrichtingen te werken is het mogelijk om dicht bij de samenleving te blijven, letterlijk. De
locatie van een kleinschalige inrichting is bij voorkeur centraal. Claus et al. (2013, p. 36) en
Van Audenhove et al. (2009, p. 93) spreken bijvoorbeeld over inrichtingen die geïntegreerd zijn
in de stad, wijk of het dorp en aansluiten bij hun buurt. Rabig et al. (2006, p. 534) stellen vast
dat een kleinschalige inrichting architectonisch wegsmelt in haar buurt. Ze ziet er met andere
woorden niet anders uit dan de andere rijhuizen of woningen in de wijk.
Naast deze letterlijke interpretatie van nabijheid kan er ook een symbolische interpretatie van
nabijheid worden teruggevonden in de opgenomen publicaties. Het gaat er hierbij om het
behouden van de band met de samenleving. Er wordt in kleinschaligheid getracht om de
wederzijdse interactie tussen inrichting en buurt te stimuleren, te onderhouden en te versterken.
In CBRF’s vormen psychologische en psychiatrische hulp, medische en juridische bijstand en
religieuze vieringen een aanleiding om contact met de buurt te onderhouden, gezien deze zich
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in de samenleving bevinden en niet binnen de inrichting. Psychologen, psychiaters, dokters,
advocaten en priesters komen met andere woorden vanuit de samenleving hun diensten geven
binnen de inrichting. (Bell & Trevethan, 2004, p. 34). Ook wordt interactie vanuit de inrichting
naar de samenleving gestimuleerd. De meerderheid van de ondervraagde CBRF’s rapporteert
dat ze een vorm van community outreach faciliteren. Zo worden er presentaties gegeven aan
groepen, scholen en zelfs universiteiten of worden rondleidingen in de CBRF georganiseerd
(Bell & Trevethan, 2004, p. 35). Naast deze informatieve interacties kan een kleinschalige
inrichting eveneens een economische, sociale of culturele rol spelen in haar buurt (Claus et al.,
2013, p. 36; Pratt, 2008). Pratt (2008, p. 121) stelt vast dat in Zweden gemeenschappen zelfs
concurreren met elkaar voor de locatie van een nieuwe gevangenis, omdat ze erkennen dat een
gevangenis economische en sociale voordelen heeft. Ook in Noorwegen wordt erkend dat
gevangenen een positieve rol kunnen spelen voor lokale gemeenschappen (Pratt, 2008, p. 121).
Aan die positieve rol/imago moet echter actief gewerkt worden. Een getuigenis vanuit een
CBRF belicht deze wederzijdse interactie immers vanuit een negatievere invalshoek. Joe,
gedetineerde in een CBRF (geciteerd in A rare glimpse inside federal halfway house,
10/04/2007, para. 18), vertelt in een interview dat: “The community doesn't trust this place.
They don't have the whole story... People are afraid of what they don't understand. They don't
stop and give the person the benefit of the doubt”. Ondanks de positieve rol die een
kleinschalige inrichting kan spelen voor de gemeenschap blijkt uit deze getuigenis dat
wantrouwen niet helemaal uit te sluiten is.
Nabijheid als dimensie van kleinschaligheid impliceert ten derde contact met familie. Zweden
en Noorwegen zijn uitgestrekte landen. Het voordeel van kleinschalige detentie is bijgevolg dat
er vele gevangenissen verspreid zijn over het hele land. Gevangenen blijven daardoor relatief
dicht bij hun familie (Hornum, 1988, p. 70; Pratt, 2008, p. 122). Familie kan hierdoor vaker en
gemakkelijker op bezoek komen waardoor de relatie in stand wordt gehouden. Familie speelt
ook een grote rol in de kleinschalige residentiële hulpverlening. Verbeek et al. (2011, p. 293)
en Van Audenhove et al. (2009) stellen dat familieleden maximale mogelijkheden krijgen om
deel te nemen aan het dagelijkse leven in kleinschalige ouderenzorg. Zij kunnen op bezoek,
komen op elk moment en kunnen de bewoners vergezellen bij het avondeten. In een
detentiecontext moet echter rekening worden gehouden met de veiligheid. Deze
familieparticipatie die aanwezig is in kleinschalige ouderenzorg kan daarom niet zonder meer
worden gegeneraliseerd naar een detentiecontext. In een open gevangenis of transistiehuis zou
dit wel enigszins kunnen.
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3.5 Dagelijkse samenleven
De laatste dimensie van kleinschaligheid omvat het dagelijkse samenleven in de inrichting.
Deze dimensie heeft betrekking op de rol die de bewoners in kleinschalige inrichtingen hebben,
naast activiteiten zoals werk, opleiding, begeleiding. In deze dimensie komt de verhouding van
samenleven en individuele autonomie en verantwoordelijkheid naar boven. Het onderzoek van
De Rooij (2012, p. 936) toont aan dat bewoners in een kleinschalige inrichting significant beter
scoren op het domein “iets zinvol te doen hebben”. De Rooij (2012, p. 936) voegt hieraan toe
dat dit verklaard kan worden doordat bewoners in kleinschalige ouderenzorg meer gestimuleerd
worden door personeel en geneigd zijn om te helpen met huishoudelijke taken en mee te doen
aan groepsactiviteiten. Ook Van Audenhove et al. (2009, p. 93) stellen vast dat bewoners in
kleinschalige inrichtingen gestimuleerd worden om deel te nemen aan dagelijkse activiteiten
zoals koken, tuinieren en uitstappen.
In kleinschalige inrichtingen is het mogelijk om alle bewoners te betrekken bij het uitvoeren
van huishoudelijke taken. Zo kunnen maaltijden worden bereid in de gemeenschappelijke
keuken en wordt samen gegeten (Fransson, 2018; Pratt, 2008; Verbeek et al., 2011, p. 298).
Pratt (2008, p. 122) stelt dat sommige Scandinavische gevangenissen volledig zelfvoorzienend
zijn. Gedetineerden maken er hun eigen maaltijden en zijn verantwoordelijk voor de orde in
hun eigen cel en de netheid van de gemeenschappelijke ruimten. In sommige open
gevangenissen dienen gedetineerden zelf naar de lokale winkel te gaan.
De ruimten waar deze dagelijkse activiteiten plaatsvinden worden, zoals in paragraaf 5.1
besproken, huiselijk ingericht. De gemeenschappelijk ruimten dienen centraal gelegen te zijn
om communicatie en participatie te stimuleren (Fransson, 2018, p. 196). Fransson (2018, pp.
184-185) is van mening dat deze ruimten veel zeggen over het samenleven binnen de inrichting
en over welk soort gevangenis er wordt nagestreefd. Deze gemeenschappelijke ruimten laten
bovendien toe om als gedetineerde deel uit te maken van iets op een “niet-eisende manier”.
Gedetineerden kunnen er bijvoorbeeld rondhangen, een boek lezen, televisiekijken of stil op de
zetel liggen en toch sociaal blijven, wanneer ze willen (Fransson, 2018, p. 185). In Noorse
gevangenissen wordt deze tijd als “vrije tijd” omschreven (Johnsen, 2018, p. 73). Het verwijst
naar de momenten waarop gedetineerden niet bezig zijn met activiteiten of het huishouden.
Daarenboven is Johnsen (2018, p. 76) van mening dat wanneer de vrije tijd zinvol wordt besteed
dat dit recidive kan verminderen.
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Door zelf taken, zoals koken, uit te voeren wordt de autonomie van de bewoners vergroot (te
Boekhorst et al., 2011, p. 1526; Verbeek et al., 2011, p. 291). Op deze manier behouden
bewoners de controle over hun eigen leven (Verbeek et al., 2011, pp. 290-291). De belangrijkste
uitspraak in de publicatie van te Boekhorst et al. (2007, p. 19) is dat er pas sprake is van
kleinschaligheid wanneer de bewoner zelf kan beslissen wanneer hij opstaat, een douche neemt
en naar bed gaat. Het hebben van een eigen douche heeft volgens de publicatie van
Beijersbergen et al. (2012, pp. 226-227) echter geen significante invloed op de ervaren
autonomie van gedetineerden. Ook Van Audenhove et al. (2009, p. 93) halen de vrijheid van
bijvoorbeeld het uur van opstaan en ontbijten aan als deel van de autonomie die door de
huiselijke context in kleinschalige inrichtingen wordt gecreëerd. De conclusies van
Beijersbergen et al. (2012) in een detentiecontext wijzen in dezelfde richting. Gedetineerden in
kleinere leefeenheden ervaren significant meer autonomie dan gedetineerden in de grote
leefeenheden (Beijersbergen et al., 2012, p. 223). De schaal autonomie werd in kaart gebracht
door vijf uitspraken zoals “ik kan hier zelf niets bepalen” en “het personeel staat open voor mijn
mening” (Beijersbergen et al., 2012, p. 219).

3.6 Besluit systematische literatuurstudie
Om de resultaten van de systematische literatuurstudie af te ronden wordt een antwoord
geformuleerd op de eerste onderzoeksvraag Welke dimensies van kleinschaligheid dragen bij
tot een betere levenskwaliteit?. De vijf geïdentificeerde dimensies, namelijk normalisering,
organisatiestructuur, actieve betrokkenheid, nabijheid en dagelijkse samenleven, worden op een
rijtje gezet.
De eerste dimensie van kleinschaligheid betreft de huiselijke leefomgeving. Dit kan
verschillende referentiepunten hebben. Een eerste mogelijk referentiepunt betreft de
thuissituatie van de bewoners wat betekent dat de leefsituatie binnen de inrichting herkenbaar,
vertrouwd en huiselijk aanvoelt voor de bewoners. Een tweede referentiepunt betreft de ruimere
samenleving. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de gelijke rechten van gedetineerden ten
opzichte van de vrije burgers. Ook de levensomstandigheden komen zoveel mogelijk
overeenkomen met de vrije samenleving. De huiselijke leefomgeving wordt in enkele
publicaties verduidelijkt met de materiële voorwaarden binnen de inrichting die gelijkaardig
zijn aan een normale gezinswoning. Het hebben van een gemeenschappelijke leefruimte,
eethoek, keuken, wasplaats en tuin worden als materiële elementen gezien van een huiselijke
leefomgeving. Normalisering kent in een detentiecontext echter grenzen. Niet enkel
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veiligheidsoverwegingen begrenzen de normalisatie, maar ook de bereidheid van politici en het
ruimere publiek om institutionele normalisatie te aanvaarden.
De tweede dimensie betreft de horizontale organisatiestructuur binnen de inrichting.
Kleinschalige inrichtingen functioneren beter omdat de structuur eerder vlak is ten opzichte van
de traditionele hiërarchische structuur. Hierbij wordt uitgegaan van slechts twee tot drie
niveaus. Deze horizontalere organisatiestructuur zorgt voor een grotere betrokkenheid bij
elkaars werk, wat op haar beurt zou leiden tot minder tegenstrijdige houdingen tussen directie
en bewakers. Ook het algemeen bestuur wordt door bewakers vaker als positieve factor op de
werkvloer aangegeven dan in grotere inrichtingen. Door de horizontale organisatiestructuur is
er bovendien een kortere administratieve afstand en wordt de informatiestroom tussen de
personeelsleden onderling vergemakkelijkt.
Als volgende dimensie worden een actieve betrokkenheid van het personeel en
interpersoonlijke relaties tussen personeel en bewoners geïdentificeerd. Personeelsleden in
kleinschalige inrichtingen participeren, net zoals de bewoners, aan de dagelijkse werking.
Personeel heeft een geïntegreerd takenpakket. In kleinschalige inrichtingen worden bijgevolg
hogere communicatieve eisen gesteld. Zo is er in kleinschalige inrichtingen meer rechtstreeks
contact, dagelijks en routinematig, tussen personeel en bewoners. Door dit contact worden
constructieve en interpersoonlijke relaties gestimuleerd die door zowel personeel als bewoner
positiever worden ervaren dan in grote inrichtingen. Door de nauwere relaties en het
geïntegreerd takenpakket zijn gedragsveranderingen bij bewoners beter zichtbaar en kan beter
ingespeeld worden op de specifieke noden en behoeften. Ook de gepercipieerde veiligheid van
bewoners ligt in kleinschalige inrichtingen hoger. Opleiding en mentaliteit van de bewakers
zouden een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van dynamische veiligheid. Als laatste
kan het evenwicht tussen enerzijds veiligheidsoverwegingen en anderzijds het aangaan van
interpersoonlijke relaties moeilijk behouden worden, gezien orde en veiligheid de primaire taak
is van bewakers.
Nabijheid betreft de vierde dimensie van kleinschaligheid. Ten eerste kan nabijheid betekenen
dat de inrichting centraal gelegen is en architectonisch wegsmelt in haar buurt. Ten tweede kan
nabijheid ook betekenen dat de band met de samenleving wordt gestimuleerd en behouden. Zo
kunnen diensten vanuit de samenleving ingezet worden in de inrichting, en kan een inrichting
aan community outreach doen en zo een meerwaarde betekenen voor de buurt. Nabijheid in de
opgenomen studies betekent eveneens het behoud van het contact met de familie, hetgeen
gemakkelijker te organiseren is in een kleinschalige inrichting.
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De laatste dimensie van kleinschaligheid betreft het dagelijkse samenleven. De materiële
elementen van een huiselijke leefomgeving zoals een gemeenschappelijke keuken, living
enzovoort, laten toe om als gedetineerde deel te nemen aan niet-dwingende activiteiten. Deze
kunnen plaatsvinden wanneer de gedetineerden geen huishoudelijke taken dienen uit te voeren
of buiten de school- en arbeidsuren. Het betreft met andere woorden de vrije tijd die wordt
doorgebracht in de gemeenschappelijke ruimten. Naast deze vrije tijd worden in kleinschalige
inrichtingen de huishoudelijke taken door de bewoners samen uitgevoerd. Ook worden
bewoners actief betrokken bij de werking van de inrichting. De gemeenschappelijk ruimten
stimuleren communicatie en participatie. Door zelf huishoudelijke taken uit te voeren en de
mogelijkheid te krijgen om deel te nemen aan niet-dwingende activiteiten wordt de autonomie
van de bewoners vergroot. Als laatste wordt de controle over de eigen dagelijkse routine, zoals
het uur van opstaan, als onderdeel van autonomie in kleinschaligheid aangeduid.
Mogelijk zijn deze vijf dimensies eveneens in zekere mate aanwezig in andere institutionele
inrichtingen, doch typisch voor kleinschaligheid is dat al deze vijf dimensies in één inrichting
aanwezig zijn. Afwezigheid van één of meerdere dimensies zou aan de essentie van
kleinschaligheid in kwalitatieve zin afbreuk doen. Daarnaast is in kleinschalige inrichting de
uitvoerbaarheid en implementatie van deze dimensies gemakkelijker omwille van het totale
karakter van de vijf dimensies.
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4 Documentenanalyse: dimensies van kleinschaligheid in best practices
De resultaten van de documentenanalyse bieden een antwoord op de tweede onderzoeksvraag:
Op welke wijze kunnen empirische en theoretische inzichten met betrekking tot kleinschaligheid
en kleinschalige detentie omgezet worden in de praktijk? Om deze onderzoeksvraag uit te
werken worden de dimensies van kleinschaligheid, die uit de literatuurstudie naar voor komen,
de ‘bril’ om naar de regimes van de verschillende best practices te kijken. Het betreffen de
dimensies huiselijke leefomgeving, organisatiestructuur, actieve betrokkenheid van personeel,
nabijheid en dagelijkse samenleven.

4.1 Huiselijke leefomgeving in best practices
De eerste dimensie van kleinschaligheid betreft ‘normalisering’. Dit wordt vaak gedefinieerd
als ‘het zo normaal mogelijk maken’ of als een ‘huiselijke’ leefomgeving, met de individuele
ervaring als referentiepunt (Van Audenhove et al., 2007, p. 92; Verbeek et al., 2011, p. 290). In
de afdeling LFP en de afdeling Forensische Zorg 4 wordt zo gestreefd naar een omgeving
waarin iedereen zich thuis en welkom kan voelen. Normalisering kan ook de samenleving als
referentiepunt hebben. Het gaat hierbij om levensomstandigheden die zoveel mogelijk
overeenstemmen met de ruimere samenleving, met als focus gelijke rechten (Hammerlin, 2018,
p. 261; Hornum, 1988, p. 700; Pratt, 2007, p. 132). Op deze manier wordt er in drie reglementen
naar verwezen. In de afdeling Forensische Zorg 4 wordt bijvoorbeeld verwezen naar de
mogelijkheid om de geloofsovertuiging in de inrichting te beleven. In de visietekst van UITstap wordt verwezen naar ‘normale omstandigheden’, het basisrecht op het hebben van
huisvesting en het recht op arbeid. Elke gedetineerde in het transitiehuis moet ingeschreven zijn
in het stedelijk register als bewoner van de stad en in voorkomend geval als werkzoekende. De
visie van UIT-stap kan vergeleken worden met Pratt’s (2007, p. 132) invulling van
normalisering in Scandinavische landen, verwijzend naar gelijke rechten betreffende het
hebben van een woonplaats, werk, medische hulpverlening enzovoort. Omdat Halden
transitiehuis een Noorse inrichting is, sluit deze ook aan op de betekenis van Pratt (2007). Het
transitiehuis heeft als doel om het leven buiten de muren zoveel mogelijk over te nemen.
Gedetineerden moeten bijgevolg een arbeidsovereenkomst of studieovereenkomst hebben.
Ten tweede komt uit de systematische literatuurstudie naar voor dat een huiselijke
leefomgeving ook implicaties heeft om de materiële leefomgeving. Hierbij wordt enerzijds
verwezen naar de inrichting van de eigen kamer en anderzijds naar de gemeenschappelijke
ruimten (Fransson, 2018, p. 196; Pratt, 2007, p. 122; Rabig et al., 2006, p. 534; te Boekhorst,
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2007, p. 20; Verbeek et al., 2011, p. 298). De inrichting van de individuele kamers binnen al de
inrichtingen omvatten heel wat kleine ingrepen die de huiselijke leefomgeving beïnvloeden.
Hierbij enkele voorbeelden uit de huishoudelijke reglementen. De afdeling LFP, de afdeling
Forensische Zorg 4, het transitiehuis van UIT-stap en het Huis BD hebben individuele kamers.
Halden transitiehuis heeft elf tweepersoonskamers en twee individuele kamers voor personen
met een handicap. Wanneer gedetineerden in Halden transitiehuis meer verdienen dan 7.500
NOK per maand (ongeveer 764 EUR) moeten ze maandelijkse huur betalen (750 NOK,
ongeveer 76 EUR). De afdeling LFP en het Huis BD laten een eigen inrichting toe en elke
kamer heeft een koelkast. Het Huis BD heeft als beperking dat gedetineerden foto’s, posters,
brieven, enzovoort enkel mogen ophangen op het daartoe bestemde prikbord. Halden
transitiehuis werkt met eigen handdoeken en bedlinnen. De andere twee inrichtingen, de
afdeling Forensische Zorg 4 en het transitiehuis van UIT-stap, gaan hier niet op in. Bewoners
in de twee transitiehuizen UIT-stap en Halden hebben zelf de sleutel van hun kamer.
De gemeenschappelijke ruimten zijn in de vijf inrichtingen gelijkend. Keuken, leefruimte,
eetzaal, tuin, terras, crea-/ontspanningsruimtes, fitnessruimte en washok zijn de ruimten die in
de inrichtingen te vinden zijn. Gedeeld sanitair is er in de afdeling Forensische Zorg 4 en het
Huis BD, dit zijn de inrichtingen zonder sanitair op de kamer.
Uit de literatuurstudie blijkt dat een huiselijke leefomgeving beter te realiseren is in
kleinschalige inrichting. Echter, Hammerlin (2018, p. 261) en Declercq (2009, p. 67) stellen dat
deze huiselijke leefomgeving niet volledig genormaliseerd kan worden. Naast de beperkte
sociale bereidheid van onder andere politici om institutionele normalisering te aanvaarden, zijn
er ook veiligheidsoverwegingen die gemaakt dienen te worden (Hammerlin, 2018, p. 261). In
de huishoudelijke reglementen die in deze masterproef worden opgenomen komen deze
limieten expliciet aan bod. Zo zijn er heel wat voorwerpen en sociale handelingen die verboden
zijn of waarop een beperking staan. Hierdoor is de leefomgeving in de inrichting niet volledig
overeenkomstig met de vrije samenleving. Veel voorkomende beperkingen zijn het rookgedrag,
het middelengebruik, het gebruik van multimedia, toegelaten gereedschappen en pornografisch
materiaal.
Ten eerste mag roken in de afdeling LFP dag en nacht in de 24/7 toegankelijke tuin. In de
afdeling Forensische Zorg 4 kan roken enkel overdag, bewoners moeten ’s nachts verplicht op
hun kamer blijven. In het Huis BD is roken evenmin toegestaan op de eigen kamer. De andere
twee inrichtingen vermelden niets over roken. Ten tweede is in de vijf inrichtingen
middelengebruik verboden. In de afdeling Forensische Zorg 4 en de twee transitiehuizen wordt
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verwezen naar willekeurige urine- en alcoholcontroles. Ten derde is, wat betreft multimedia in
de afdeling LFP, een computer niet toegelaten op de eigen kamer en is er enkel een
afdelingstelefoon. In de afdeling Forensische Zorg 4 is de afdelingstelefoon enkel op bepaalde
tijdstippen toegankelijk en is een computer met spelletjes ter beschikking gesteld voor iedereen.
Een computer met internet kan enkel gebruikt worden mits bepaalde afspraken en toestemming.
In het transitiehuis van UIT-stap is het gebruik van een groepstelefoon en -computer in de
beginfase (tot één maand) toegelaten, mits begeleiding. Daarna is de computer vrij te gebruiken
en kan een eigen GSM worden gebruikt. In het Huis BD en Halden transitiehuis is een eigen
GSM, laptop, tablet en smartphone toegelaten. Wapens, gereedschap en andere mogelijk
gevaarlijk materialen echter niet toegelaten in het Huis BD. In Halden transitiehuis zijn
gereedschappen en messen wel toegelaten, mits ze worden weggelegd in een gesloten kast of
in hun privévoertuig. Ten slotte laat enkel de afdeling Forensische Zorg 4 pornografisch
materiaal expliciet toe (met uitzondering van kinderporno en extreem agressief materiaal).

4.2 Organisatiestructuur in de best practices
De relatief horizontale organisatiestructuur is de tweede dimensie van kleinschaligheid. Dit is
een dimensie die niet expliciet in de huishoudelijke reglementen terug te vinden is. Bij de
analyse van de huishoudelijke reglementen kan de veronderstelling dat deze dimensie geen
directe implicaties heeft voor het regime en dagindeling van een inrichting, zoals gedefinieerd
in de probleemstelling, worden bevestigd. Toch kunnen enkele zaken geïdentificeerd worden
die duiden op een grotere of kleinere mate van hiërarchie. Dit kan doordat de afdeling LFP, de
afdeling Forensische Zorg 4 en het transitiehuis van UIT-stap in hun huishoudelijke
reglementen of visie het personeel voorstellen.
Vooreerst wordt in de afdeling LFP gesproken over een ‘team’ van psychologen,
verpleegkundigen, begeleiders, enzovoort. In deze inrichting wordt wekelijks een
teamvergadering gehouden. In de beschrijving van het team kunnen slechts enkele functies
worden geïdentificeerd die expliciet verwijzen naar een hoger niveau op de hiërarchische
ladder. Het betreft de hoofdverpleegkundige die ervoor zorgt dat de afdeling draait op
verschillende vlakken, zoals financiële zaken, het opstellen van de uurroosters van andere
teamleden en administratieve taken. Daarnaast is er een therapeutisch coördinator die de
afdelingsvisie bewaakt en deze samen met de andere teamleden uitwerkt. Hieruit kan afgeleid
worden dat de afdeling met twee of drie niveaus werkt.
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Ten tweede heeft de afdeling Forensische Zorg 4 een multidisciplinair team dat elkaar elke dag
brieft bij de shiftwissel. Eén keer per week is er een teamvergadering. Hoeveel hiërarchische
niveaus er in deze afdeling zijn is onduidelijk. Bij de bepaling van het zakgeld is er echter wel
een duidelijke hiërarchie. De bewoner dient bij de sociale dienst een aanvraag tot verhoging in
te dienen. Deze sociale dienst moet toestemming vragen aan de bewindvoerder. Hierbij kan
gesteld worden dat beslissingen niet op het eerste niveau worden genomen, zoals Foudraine
stelt (1972, pp. 255-256). Omdat het hier slechts over twee niveaus gaat, kan dit niet worden
bestempeld als sterk hiërarchisch (Johnsen et al., 2011, p. 524).
In het transitiehuis van UIT-stap kunnen vijf kernfuncties worden geïdentificeerd. Ten eerste
zijn er de werknemers die het dichts bij de gedetineerden staan. Elke werknemer is een
volgbegeleider van een gedetineerde en is zo het eerste aanspreekpunt van deze gedetineerde.
De groepsleider betreft de tweede functie. Hij leidt de medewerkers en staat in contact met de
huisleider, wat de derde functie is. Dit is de algemeen verantwoordelijke coördinator die de
samenwerkingen en de externe communicatie van het transitiehuis verzorgt. Hij staat
regelmatig in contact met de groepsleider (die hij ook aanstuurt) en met de individuele
planbegeleiders. Deze laatste is de vierde functie. Het is een medewerker vanuit het CAW
(Centrum Algemeen Welzijn) die de gedetineerde over het volledige traject volgt. De laatste
functie die kan worden geïdentificeerd is het administratief en financieel beheer. Deze functie
wordt eveneens aangestuurd door de huisleider. Er kan hieruit worden afgeleid dat er drie
hiërarchische niveaus zijn binnen het transitiehuis.
Ten slotte is in het Huis BD en Halden transitiehuis niets terug te vinden over
organisatiestructuur. Het Huis BD is een afdeling binnen de gevangenis, waardoor kan afgeleid
worden dat de organisatiestructuur sterk hiërarchisch is. In het huishoudelijk reglement, noch
de missie en visie van Halden transitiehuis wordt ingegaan op de organisatiestructuur.

4.3 Interpersoonlijke relatie tussen personeel en bewoners in best practices
Uit de literatuurstudie blijkt dat in kleinschalige inrichtingen het personeel een geïntegreerd
takenpakket heeft en deelneemt aan de huishoudelijke taken van de inrichting (Declercq, 2009,
p. 64; te Boekhorst et al., 2007; p. 19; Verbeek et al., 2009, p. 53). Hoewel de meeste
inrichtingen werken met een team van psychologen, begeleiders, maatschappelijk werkers,
enzovoort wordt in alle inrichtingen (met uitzondering van Huis BD) een individuele begeleider
aangeduid. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt tijdens het verblijf en biedt een luisterend
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oor. Communicatieve vaardigheden, zoals te Boekhorst et al. (2007, p. 21) stellen, blijken
daarom een belangrijke meerwaarde te zijn.
De mate waarin personeel deelneemt aan de huishoudelijke taken verschilt per inrichting. In de
afdeling LFP dienen bewoners één keer per week hun kamer op te ruimen en propere lakens te
leggen. Het personeel heeft hierbij in de eerste plaats een controlerende functie. Wanneer nodig
kan het personeel een handje toesteken. Ook bij de afwas helpt het personeel indien nodig. De
individuele begeleider is daarnaast aanwezig tijdens de eerste keren dat er bezoek komt. Dit om
ervoor te zorgen dat de individuele begeleider de familie en vrienden van de bewoner leert
kennen. De controlerende rol van het personeel komt eveneens naar voor in het huishoudelijk
reglement van het transitiehuis van UIT-stap en Halden transitiehuis. Wanneer huishoudelijke
taken door de gedetineerden zijn uitgevoerd dient dit gemeld te worden aan het personeel die
op haar beurt de taken goedkeurt. In de afdeling Forensische Zorg 4 heeft het personeel in de
eerste plaats een ondersteunende functie. Wat dit precies betekent is niet af te leiden uit het
huishoudelijk reglement. Daarnaast probeert het personeel “zoveel mogelijk aanwezig te zijn
in de groep, maar op sommige momenten kan je ons enkel vinden in het teamlokaal”. Dit
teamlokaal is niet toegankelijk voor bewoners. In het huishoudelijk reglement van het Huis BD
wordt niet verwezen naar participatie van het personeel. Halden transitiehuis is de enige
inrichting die naar andere activiteiten verwijst waaraan personeel en bewoners samen
deelnemen. Zo gaat het personeel twee keer in de week mee naar de fitnessruimte waar
personeel meetraint met de gedetineerden en worden er in het weekend activiteiten
georganiseerd zoals een boswandeling, boottochten, vissen, enzovoort. Het personeel neemt
hier actief aan deel.
Vervolgens blijkt dat bewoners in kleinschalige inrichten vaker rechtstreeks contact hebben met
het personeel, zowel formeel routinematig als informeel dagelijks (Bell & Trevethan, 2004, p.
31; Declercq, 2009, p. 64). In de huishoudelijke reglementen kan enkel het routinematig contact
worden geïdentificeerd. In de afdeling LFP wordt om de twee weken een bewonersvergadering
georganiseerd tussen bewoners en personeel. Daarnaast wordt elke week een ‘miniteam’
gehouden. Dit is een kleine vergadering tussen een bewoner en alle medewerkers die belangrijk
zijn in de begeleiding. Elke bewoner komt minstens één keer per jaar aan bod. In de afdeling
Forensische Zorg 4 wordt elke dag gestart met het overlopen van de individuele programma’s
samen met de bewoners. Elke vrijdag wordt de afgelopen week besproken en wordt het
weekend gepland. Ook in het transitiehuis van UIT-stap wordt wekelijks een planning opgesteld
omtrent de doelstellingen en taken die gedurende de week zullen opgepakt worden. In het Huis
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BD en Halden transitiehuis wordt in de huishoudelijke reglementen niet ingegaan op
routinematige afspraken. Het dagelijks contact tussen personeel en bewoner kan impliciet
teruggevonden worden. Enerzijds omdat er bij de uitvoering van huishoudelijke taken steeds
een medewerker aanwezig is of dat er dient gerapporteerd te worden bij een medewerker.
Anderzijds wordt herhaaldelijk ingegaan op hoe afspraken, planningen, enzovoort gemaakt
worden in overleg of in samenspraak. Dit is opvallend in de huishoudelijke reglementen van de
afdeling LFP en de afdeling Forensische Zorg 4. In de afdeling LFP wordt bovendien twee keer
expliciet vermeld dat alle regels in het huishoudelijk reglement ook gelden voor het personeel
en dat bewoners het personeel hierop zelfs mogen aanspreken wanneer zij deze niet volgen.
Deze elementen kunnen erop wijzen dat informeel contact gestimuleerd wordt. Dit kan op haar
beurt verwijzen naar een nauwe relatie tussen personeel en bewoners.
Een laatste element van deze actieve betrokkenheid betreft het transparante klimaat van een
kleinschalige inrichting omwille van de nauwere relaties (Johnsen et al., 2011, p. 525). Dit
transparante klimaat wordt in het huishoudelijk reglement van het transitiehuis van UIT-stap
expliciet vermeld. In de afdeling LFP, de afdeling Forensische Zorg 4 en het transitiehuis van
UIT-stap wordt gestreefd naar een begeleiding van verschillende levensdomeinen. Er wordt
samen in kaart gebracht wat iemand goed kan en wil doen. Hierdoor is de begeleiding afgestemd
op individuele noden en behoeften. In de documenten van deze drie inrichtingen komt daarnaast
sterk aan bod dat wanneer er zich bezorgdheden voordoen deze altijd bespreekbaar zijn. De
huishoudelijke reglementen van de afdeling LFP, Forensische Zorg 4 en Halden transitiehuis
vermelden hierbij dat indien een bewoner de regels niet naleeft, of wanneer een bewoner zich
herhaaldelijk anders gedraagt, zoals te laat komen, niet deelnemen aan gezamenlijke
activiteiten, enzovoort, het personeel de bewoner hierop zal aanspreken. Dit komt overeen met
de aanspreekbaarheid van gedragsverandering zoals Johnsen et al. (2011, p. 525) beschrijven.

4.4 Nabijheid in best practices
Een eerste vorm van nabijheid betreft de letterlijke interpretatie. De afdeling LFP is een afdeling
in het grotere Universitair Psychiatrisch Centrum Sint Kamillus en de afdeling Forensische
Zorg 4 is een afdeling in het grotere Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum te Rekem. Of deze
inrichtingen ‘wegsmelten’ in hun buurt kan bijgevolg in vraag worden gesteld. Het Huis BD
heeft een aparte voordeur waardoor de gedetineerden niet in de gevangenis zelf komen. Toch
blijft het een afdeling binnen een Ducpétiaux-gevangenis waardoor ook hier het ‘wegsmelten’
in haar buurt in vraag kan worden gesteld. De twee forensische inrichtingen, het transitiehuis
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van UIT-stap en het Huis BD zijn elk goed bereikbaar met het openbaar vervoer, met een
bushalte bijna voor de deur.
Ten tweede betekent nabijheid dat de band met de samenleving niet verloren wordt door
wederzijdse interactie tussen inrichting en buurt te stimuleren, te onderhouden en te versterken
(Bell & Trevethan, 2004, p. 34; Claus et al., 2013, p. 36; Pratt, 2007, p. 121; Van Audenhove
et al., 2009, p. 93). Deze interactie is moeilijk te identificeren in de huishoudelijke reglementen.
De afdeling LFP en Forensische Zorg 4 hebben een intern team van huisartsen, neurologen,
kappers, kinesitherapeuten, psychologen, psychiaters enzovoort. Bewoners maken bijgevolg
gebruik van interne diensten. In de afdeling Forensische Zorg 4 hebben de bewoners de
mogelijkheid om op vrijdag in groep eten te bestellen bij een afhaalrestaurant, indien genoeg
zakgeld. Gedetineerden in het transitiehuis van UIT-stap dienen te worden ingeschreven bij een
plaatselijke huisarts. Dit transitiehuis past voor hulp- en dienstverlening eveneens het decreet
van 2013 toe. Daarnaast wordt met verschillende externe partners samengewerkt. Voorbeelden
zijn het departement onderwijs, de lokale politie, VDAB-werkwinkel, de Rode Antraciet voor
sport en cultuur, Moderator, de stad Ieper enzovoort. De interactie tussen buurt en inrichting
wordt in dit transitiehuis sterk gestimuleerd. De hulp- en dienstverlening in het Huis BD is
overeenstemmend met het decreet van 2013 betreffende de hulp- en dienstverlening aan
gedetineerden. Het Huis BD heeft een interne medische dienst. Halden transitiehuis heeft geen
interne diensten. Hier wordt vooral ingezet op externe dienstverlening.
De manieren waarop de inrichtingen aan community outreach doen kan niet worden
teruggevonden in de huishoudelijke reglementen. Enkel UIT-stap gaat hierop in. Dit
transitiehuis voorziet een publieke ruimte waar bijvoorbeeld een buurtwinkel in wordt
opgericht. Deze kan dienen als buurderij (buurt boerenmarkt), fietsherstelpunt, enzovoort. Op
die manier krijgt het transitiehuis een meerwaarde voor de buurt (Claus et al., 2013, p. 36; Pratt,
2007, p 121). Het Huis BD en Halden transitiehuis leveren geen meerwaarde voor de buurt,
gezien de gedetineerden buiten de inrichting zelfstandig kunnen gaan werken of een opleiding
volgen. Deze werkende gedetineerden dienen bijgevolg belastingen te betalen en dragen op die
manier bij aan de samenleving. Het betreffen gedetineerden die reeds in aanmerking komen
voor strafuitvoeringsmodaliteiten.
Een laatste element van nabijheid betreft het contact met de familie. Elke inrichting stelt dat
steunfiguren, familie en vrienden belangrijk zijn. In de afdeling LFP kan bezoek elke dag
plaatsvinden tussen 10 uur tot 21 uur in de bezoekersruimte, in de tuin of in de keuken waar ze
samen kunnen koken (behalve tijdens eetmomenten). In de afdeling Forensische Zorg 4 kan
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bezoek plaatsvinden tussen 16 uur (of 13 uur op woensdagen en 9 uur in het weekend) tot 21
uur. Dit kan enkel in de bezoekersruimte. Ongestoord bezoek is er niet mogelijk. Bezoek in het
transitiehuis van UIT-stap heeft nog geen concrete uitwerking voor een bezoekregeling. Wel
stellen zij dat bezoek in het weekend kan blijven slapen in de daarvoor voorziene
appartementen. Het Huis BD ontvangt bezoek in de polyvalente ruimte, de spreekruimte, de
tuin of op de kamer op zaterdag en zondag twee uur in de voormiddag en twee uur in de
namiddag. In Halden transitiehuis kan bezoek ontvangen worden van dinsdag tot en met zondag
van 10 uur tot 21 uur of van 11 uur tot 20 uur in de bezoekersruimte, op de kamer of op het
terras. Naast het fysieke bezoek kunnen de afspraken met betrekking tot internet en GSM het
contact tussen familie eveneens vergemakkelijken of beperken.

4.5 Dagelijkse samenleven in best practices
Een laatste dimensie van kleinschaligheid heeft betrekking op het dagelijkse samenleven
waarbij bewoners gestimuleerd worden om deel te nemen aan uitstappen en taken, zoals koken,
tuinieren (Van Audenhove et al., 2009, p. 93). Zo wordt in de afdeling LFP zelf de afwas gedaan
en is er een mogelijkheid om zelf te koken. Ook in de afdeling Forensische Zorg 4 is er de
mogelijkheid om ’s avonds iets kleins te koken en is er een wasserette waar bewoners zelf hun
was kunnen doen. In het transitiehuis van UIT-stap kunnen zelf boodschappen worden gedaan
in de buurt, wanneer het detentieplan dit toelaat. De huishoudelijke taken worden er verdeeld
volgens een beurtrol. In het Huis BD kan gezamenlijk of individueel gebruik worden gemaakt
van de keuken. In Halden transitiehuis wordt het kuisen van de gemeenschappelijke ruimten
elke week gedaan aan de hand van een taakverdeling. Ook wordt in verschillende inrichtingen
samen gegeten. Dit is het geval in de afdeling LFP, de afdeling Forensische Zorg 4, het
transitiehuis van UIT-stap en op maan- en zondagen in Halden transitiehuis. Geconcludeerd
kan worden dat de meeste huishoudelijke taken door de bewoners van de inrichtingen zelf
worden gedaan. Hierdoor wordt verantwoordelijkheid en autonomie gestimuleerd (te Boekhorst
et al., 2011, p. 1526; Verbeek et al., 2011, p. 291). Bewoners worden in de huishoudelijke
reglementen herhaaldelijk gewezen op de eigen verantwoordelijkheid om de taken uit te voeren
en om de gemeenschappelijke ruimten en eigen kamers netjes en in orde te houden.
Te Boekhorst et al. (2007, p. 19) en Van Audenhove et al. (2009, p. 93) halen aan dat
kleinschaligheid betekent dat bewoners zelf hun uurrooster kunnen kiezen voor het opstaan en
de eetmomenten. Hoewel in het huishoudelijk reglement van de afdeling LFP geen uurrooster
wordt weergegeven, kan toch worden afgeleid dat ze werken met een vast uurrooster. Bezoek
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is immers niet toegelaten tijdens de vaste eetmomenten. In de afdeling Forensische Zorg 4
wordt eveneens met een vast uurrooster gewerkt. Een uitzondering hierop zijn de weekenden
en de feestdagen. Dan mogen bewoners zelf kiezen of ze ontbijten op het gezamenlijk moment.
’s Nachts dienen bewoners op hun kamer te blijven. Ook in het transitiehuis van UIT-stap zijn
de weekenden een uitzondering op de gezamenlijke en vastgestelde eetmomenten. In het
transitiehuis van Halden is maandag de “dag van het huis” en dienen gedetineerden verplicht
aanwezig te zijn. Gedetineerden dienen zich daarnaast elke dag om 9 uur (en zaterdag om 10
uur) en tussen 21 uur en 22 uur te laten registreren bij een medewerker. Zondag is er een
verplicht ontbijt om 10 uur.
Als laatste is er in kleinschaligheid vaak de mogelijkheid tot vrije momenten (Fransson, 2018,
p. 185; Johnsen, 2018, p. 73). In alle inrichtingen is er een ontspanningsruimte aanwezig waar
bewoners zelf kunnen doen wat ze willen. Daarnaast worden er in enkele inrichten activiteiten
georganiseerd die niet verplicht zijn, maar worden aangemoedigd. In het transitiehuis van UITstap worden om de twee weken een weekendactiviteit georganiseerd, in het transitiehuis van
Halden elk weekend. Als laatste kunnen bewoners in elke inrichting (met uitzondering van de
afdeling Forensische Zorg 4) zich vrij bewegen in de inrichting, zowel overdag als ’s nachts.

4.6 Besluit documentenanalyse
Uit de documentenanalyse blijkt dat er heel wat gelijkenissen zijn tussen de verschillende
regimes in de best practices. Alle dimensies van kleinschaligheid, met uitzondering van
organisatiestructuur, kunnen in de huishoudelijke reglementen teruggevonden worden. Bij de
vertaalslag van de dimensies van kleinschaligheid naar de praktijk worden steeds verschillende
overwegingen gemaakt.
Ten eerste wordt in de best practices gestreefd naar een normale huishoudelijke leefomgeving.
Dit staat echter tegenover het beperken en verbieden van verschillende voorwerpen en sociale
handelingen die in de vrije samenleving wel mogelijk zijn. Zo is in alle best practices
middelengebruik verboden en wordt in de afdeling Forensische Zorg 4, het transitiehuis van
UIT-stap en Halden transitiehuis verwezen naar willekeurige urine- en alcoholcontroles.
Daarnaast blijkt dat de best practices uitgaan van het principe dat personeelsleden
evenwaardige deelnemers zijn aan de dagelijkse werking. Toch dient hierbij opgemerkt te
worden dat in enkele best practices de personeelsleden in de eerste plaats een controlerende
functie hebben voor wat betreft het uitvoeren van huishoudelijke taken. Dit wordt expliciet
vermeld in de huishoudelijke reglementen het transitiehuis van UIT-stap en Halden
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transistiehuis. Personeel in de afdeling LFP heeft eveneens een controlerende functie, maar
deze kan ook bij de bewoners worden teruggevonden. Bewoners mogen personeel immers
aanspreken wanneer zijzelf de regels van het huishoudelijke reglement niet nakomen. In de
afdeling LFP wordt een grotere nadruk gelegd op de gelijkheid tussen personeel en bewoner.
Interpersoonlijke relaties worden bevorderd door rechtstreeks contact. Zo wordt in de afdeling
Forensische Zorg 4 een grote nadruk gelegd op het dagelijkse, informele contact tussen bewoner
en personeel. In het transitiehuis van UIT-stap wordt een grote nadruk gelegd op het formeel
routinematig contact en de afstemming op de individuele noden en behoeften van de
gedetineerden.
Wat betreft de dimensie nabijheid blijkt dat de symbolische interpretatie waarbij de inrichting
een meerwaarde is voor de gemeenschap enkel in het transitiehuis van UIT-stap wordt
toegepast. Ook de afhankelijkheid van externe diensten is verschillend in de verschillende best
practices. Zo hebben de afdeling LFP en Forensische en het Huis BD een interne dienst van
artsen enzovoort. Het transitiehuis van UIT-stap en Halden transitiehuis maken wel gebruik van
externe diensten. Er kan hieruit worden besloten dat het stimuleren en onderhouden van de band
met de samenleving niet lijkt te domineren of misschien als vanzelfsprekend wordt beschouwd.
Daarnaast hanteren alle best practices flexibele bezoekuren. Het Huis BD heeft de minst
flexibele uren.
Ten vierde worden in de best practices overwegingen gemaakt betreffende het samenleven en
het bevorderen van de individuele autonomie. Toch werken de meeste best practices met
dagschema’s die de controle over het eigen leven zouden kunnen beperken. Er worden echter
afwijkingen op de schema’s toegelaten, voornamelijk in de weekends, waardoor toch een
bepaalde autonomie mogelijk blijft. Aanvullend wordt in de best practices verschillende keren
gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners, wat autonomie verondersteld, al
blijft de vraag op welke wijze dit in de praktijk vorm krijgt. In het Huis BD wordt hier accent
op gelegd.
Tot slot moet term ‘best’ practices genuanceerd worden omdat de dimensies in de verschillende
inrichtingen niet overal maximaal uitgewerkt zijn. Ondanks dat ze dus niet overal volledig
worden geïmplementeerd, zijn de dimensies voldoende aanwezig om over kleinschalige
inrichtingen in kwalitatieve zin te spreken.
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5 Regime en dagindeling in een kleinschalig detentiehuis in Vlaanderen
In dit hoofdstuk worden een concreet regime en dagindeling in een kleinschalig detentiehuis in
Vlaanderen uitgewerkt. Deze uitwerking is gebaseerd op de bevindingen van de twee
deelvragen, namelijk de vijf dimensies van kleinschaligheid die in de systematische
literatuurstudie geïdentificeerd kunnen worden en de vertaalslag van deze dimensies naar
bestaande regimes in kleinschalige best practices. Aanvullend wordt steeds het huidige
wettelijke kader afgetoetst.

5.1 Situatieschets
Het regime en de dagindeling die in dit hoofdstuk worden uitgewerkt hebben betrekking op een
fictief kleinschalig detentiehuis. Om de leesbaarheid te verhogen krijgt het kleinschalig
detentiehuis in Vlaanderen de naam ‘De Valk’, verwijzend naar de faculteit rechtsgeleerdheid
van de KU Leuven. De missie van De Valk is dat de drie doelstellingen van de basiswet, reintegratie, herstel en rehabilitatie, worden vervuld doormiddel van een zo maximaal mogelijke
implementatie van de vijf dimensies van kleinschaligheid. Het regime en de dagindeling van
De Valk krijgen vorm door een volledige implementering van de verschillende dimensies van
kleinschaligheid na te streven. Hierbij dient echter aangevuld te worden dat er ten eerste
overwegingen gemaakt moeten worden met betrekking tot de uitwerking van deze dimensies.
Zo komt uit de literatuurstudie naar voor dat een huiselijke leefomgeving een dimensie is van
kleinschaligheid, maar dat een volledige normalisering van dit huiselijke gelimiteerd wordt
omwille van veiligheidsoverwegingen (Hammerlin, 2018, p. 261). Deze beperkingen komen in
de regimes van de best practices eveneens naar voor doordat verschillende voorwerpen en
sociale handelingen verboden of beperkt worden. Ten tweede moeten er overwegingen gemaakt
worden bij de uitwerking van het dagelijkse samenleven. Enerzijds is er het aspect dat alle
bewoners in kleinschalige inrichtingen betrokken worden en er wordt gestreefd naar een
samenlevingsmodel (De Rooij, 2012; Van Audenhove et al., 2009), anderzijds is er het aspect
dat alle bewoners in kleinschalige inrichtingen hun eigen autonomie behouden en bijgevolg zelf
dingen kunnen beslissen (Beijersbergen et al., 2012; te Boekhorst et al., 2007; 2011). Wanneer
afwegingen worden gemaakt, wordt getracht het evenwicht zo goed mogelijk te behouden. Het
is echter moeilijk om een ideaal regime op te stellen, omdat alles voor- en nadelen heeft. Morris
en Hawkins (1972, p. 123) stellen: “there is no universal formula … penal policy always
represents a choice among a plurality of aims and objectives and every decision we reach may
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be attended by some disadvantages”. De keuzes die bij het ontwerp worden gemaakt worden
echter steeds geduid.
Alvorens het ontwerp van het regime en de dagindeling te bespreken, worden hier eerst enkele
karakteristieken geschetst van De Valk. De Valk is gelegen in Leuven, net buiten de ring. De
Valk huisvest vijftien mannelijke veroordeelden die nog niet in aanmerking komen voor
strafuitvoeringsmodaliteiten in het kader van de Wet externe rechtspositie. Gedetineerden
brengen er dus vanaf het begin hun straf door en verblijven 24/7 in het huis. Het
beveiligingsniveau van De Valk is gemiddeld. Hiermee verschilt dit kleinschalig detentiehuis
met het transitiehuis van UIT-stap, het Huis BD en Halden transitiehuis, waar gedetineerden
overdag de inrichting mogen verlaten voor onder andere werk en opleiding. De keuze is
ingegeven vanuit het maatschappelijke en wetenschappelijke debat. Het maatschappelijke debat
in België wil kleinschalige detentie invoeren in de vorm van transitiehuizen. Kleinschalige
detentie is echter meer en wordt ook toegepast voor gedetineerden die zich niet buiten de
inrichting mogen begeven. Johnsen en Granheim (2012, pp. 206-207) besluiten dat in
kleinschalige gevangenissen gedetineerden die in grotere gevangenissen opstandig gedrag
tonen beter functioneren in kleinschalige inrichtingen, omwille van de interpersoonlijke relatie
tussen het personeel en de gedetineerden. De gedetineerden worden dus niet geselecteerd op
basis van hun feiten en voorgeschiedenis. Andere kenmerken van de gedetineerden, zoals
leeftijd en opleidingsniveau, worden buiten beschouwing gelaten.
Omdat het een kleinschalig detentiehuis betreft waar gedetineerden gehuisvest zijn zonder
uitvoeringsmodaliteiten worden twee wettelijke kader toegepast, zijnde de Basiswet van 2005
betreffende het gevangeniswezen16 (verder ‘Basiswet’) en het Vlaams decreet van 2013
betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden17 (verder ‘Decreet’).
De bijhorende documenten worden eveneens toegepast, zijnde de memorie van toelichting in
het eindverslag van de commissie ‘Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van
gedetineerden’18 (verder ‘Decroly & Van Parys, 2001’) en het strategisch plan 2015-202019
(verder ‘Vlaamse Regering, 2015’) geraadpleegd. Deze documenten bieden meer inzicht in de
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Basiswet 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, BS 1
februari 2005.
17
Decr.Vl. 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, BS 11 april
2013.
18
Eindverslag van de commissie «basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden», Parl.St. Kamer
2000-01, nr. 1076/001.
19
Vlaamse Regering. (2015). Strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2015-2020
[Overheidspublicatie]. Brussel: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
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motieven en de visie van de wetgever. In het strategisch plan geeft de Vlaamse Regering aan
hoe zij de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden vorm zal geven
gedurende vijf jaar (Vlaamse Regering, 2015, p. 5).

5.2 Huiselijke leefomgeving in De Valk
Er wordt in De Valk naar voorwaarden gestreefd die zodanig ontworpen zijn om zoveel
mogelijk overeen te stemmen met de levensomstandigheden in de vrije samenleving (zoals
Hornum, 1988, p. 70). Om de orde en veiligheid20 in De Valk te vrijwaren worden grenzen
bepaald.21 Dit komt overeen met de memorie van toelichting:
Bij het opstellen van de normen in verband met de levensvoorwaarden in de gevangenis,
werd op systematische wijze toepassing gemaakt van het normaliseringsbeginsel, volgens
hetwelk ernaar gestreefd moet worden, voor zover de toestand van de vrijheidsbeneming
dit toelaat, om de levensomstandigheden in de gevangenis zoveel als mogelijk in
overeenstemming te brengen met de levensomstandigheden in de vrije samenleving.
(Decroly & Van Parys, 2001, pp. 71-72)
Om deze reden hebben de gedetineerden in De Valk een individuele kamer met eigen badkamer,
zoals in de afdeling LFP en het transitiehuis van UIT-stap. Ook Decroly en Van Parys (2001,
p. 72) verwijzen naar een individuele verblijfsruimte. In de Basiswet wordt echter niet
gespecifieerd of het gaat om een- of meerpersoonskamers.22 De Basiswet stelt wel dat de
gedetineerde het recht heeft om zijn verblijfsruimte naar eigen goeddunken in te richten.23 De
inrichting van de kamer wordt in het onderzoek van te Boekhorst et al. (2007, p. 20) vernoemd
als een belangrijk aspect van kleinschaligheid. De kamers in De Valk zijn bemeubeld met een
bed, kast, nachtkastje, nachtlamp, tafel en stoel. Gedetineerden kunnen dit bijgevolg niet kiezen,
maar kunnen wel eigen foto’s, posters, vlaggen, enzovoort ophangen. Ze kunnen ook een radio
met cd-speler in hun kamer hebben, wat overeenkomt met het recht om radioprogramma’s te
volgen.24 Gedetineerden in De Valk hebben, zoals in het transitiehuis van UIT-stap en Halden
transitiehuis een eigen kamersleutel. Zo kunnen ze bij het verlaten van hun kamer deze
afsluiten, ter vrijwaring van hun bezittingen. Personeel heeft steeds toegang tot de kamers en
heeft hiervoor een hoofdsleutel.
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Gedetineerden mogen niet op elkaars kamer om de sociale controle in De Valk en de privacy
te vergroten. Voor sociaal contact tussen gedetineerden worden gemeenschappelijke ruimten
voorzien (zoals Fransson, 2018, p. 196; Rabig et al.,2006, p. 534; Verbeeck et al., 2011, p. 298).
Bij Koninklijk Besluit worden minimum vereisten opgesomd waaraan de verblijfsruimten en
gemeenschappelijk ruimten dienen te voldoen inzake oppervlakte, verlichting, verwarming,
enzovoort.25 Een specificering van het soort leefruimten wordt niet gegeven. De Valk heeft een
gemeenschappelijke

keuken,

eetruimte,

washok,

werkplaats,

ontspanningsruimte,

fitnessruimte, living met televisie, ruimte met vier computers en ommuurde tuin. Deze ruimten
zijn tijdens de gebruiksuren steeds verlicht. Er wordt camerabewaking met nachtzicht en
beeldopname voorzien in alle gemeenschappelijke ruimten en de buitenkant van het gebouw.
Werk- en keukenmateriaal, zoals messen, schroevendraaiers en zagen, worden buiten de
gebruiksuren afgesloten bewaard. De toegang tot de gemeenschappelijke ruimten dienen
bepaald te worden door het huishoudelijk reglement. 26 In De Valk zijn de gemeenschappelijke
ruimten, net zoals alle best practices, met uitzondering van de afdeling Forensische Zorg 4,
overdag van 8u30 tot 20 uur vrij toegankelijk. De living is langer toegankelijk, tot 24 uur. De
werkplaats is enkel toegankelijk tijdens de werkuren, die in het uurrooster wordt bepaald (zie
5.6 Dagelijkse samenleven in De Valk). Er worden sluitingsrondes door het personeel
uitgevoerd vanaf deze ruimten niet meer toegankelijk zijn. Alle deuren kunnen vanop afstand
worden gesloten om vrije circulatie te voorkomen in geval van incidenten. De hoofdingang
heeft een metaaldetectie ter controle van mensen en goederen. Deze ingang is ingericht als een
sas, waarbij in- en uitgang nooit gelijktijdig geopend kunnen zijn.
Gedetineerden hebben de mogelijkheid om eigen kledij te dragen.27 Wanneer een gedetineerde
geen eigen kledij heeft wordt door De Valk standaard kleding aangeboden. Daarnaast heeft elke
gedetineerde de mogelijkheid om kledij online aan te kopen. Voor deze aankopen dient het
personeel te worden ingeschakeld. De gedetineerden moeten in de gemeenschappelijke ruimten
proper gekleed zijn. Het personeel zal hierop toezien en indien nodig corrigeren.
In De Valk is contact met de buitenwereld via multimedia en andere toestellen toegestaan, mits
beperkingen.28 Gedetineerden kunnen, net zoals de afdeling LFP, dagelijks telefoneren 29 met
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KB 3 februari 2019 tot uitvoering van de artikelen 41, § 2, en 134, § 2, van de wet van 12 januari 2005 betreffende
het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, BS 2019-02-14.
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een groepstelefoon, op eigen kosten. De Vlaamse Regering erkent de digitalisering en wil
PrisonCloud uitbouwen om bijkomende didactische materialen, websites, oefeningen en
begeleiding via het intranet beschikbaar stellen om het onderwijsaanbod te verbreden en te
verdiepen (Vlaamse Regering, 2015, p. 21). PrisonCloud wordt aangeboden op de vier
groepscomputers. Het is de bedoeling dat gedetineerden hiervoor zelf een beurtrol afspreken.
Ten slotte is, zoals in de vijf best practices, middelengebruik verboden. In de afdeling
Forensische Zorg 4 en de twee transitiehuizen wordt verwezen naar willekeurige urine- en
alcoholcontroles. Deze worden ook in De Valk uitgevoerd in het EHBO-lokaal.

5.3 Organisatiestructuur in De Valk
De organisatiestructuur heeft geen directe implicaties voor het regime en de dagindeling. Ze
kan echter wel een indirecte invloed hebben op de algemene werking van De Valk. In het
huishoudelijk reglement wordt het organogram van het personeel binnen de inrichting
beschreven, zoals in de drie inrichtingen van residentiële forensische hulpverlening. De
organisatiestructuur betreft drie niveaus. Er is enerzijds een directeur van het huis die
verantwoordelijk is voor de algemene werking. Daarnaast is er een coördinator die als
tussenpersonen fungeert tussen de andere personeelsleden en de directeur. Deze
personeelsleden staan, naast hun algemene taken zoals bewaking, ook in voor de individuele
begeleiding van enkele gedetineerden. Het aantal personeelsleden, nodig om een goede werking
te garanderen, is moeilijk te bepalen. In de reglementen van de best practices wordt hier immers
geen informatie over gegeven.

5.4 Interpersoonlijke relatie tussen personeel en gedetineerden in De Valk
De interpersoonlijke relatie, zoals Fransson (2018, p. 185) waarneemt, worden ook in De Valk
gestimuleerd door rechtstreekse communicatie tussen personeel en gedetineerde alsook actieve
deelname van het personeel aan de dagelijkse werking. In de Basiswet wordt geen focus gelegd
op de actieve betrokkenheid van bewakers aan het dagelijkse leven. De Valk gaat uit van de
idee dat personeelsleden, net zoals de bewoners, deelnemer zijn aan de dagelijkse werking
(zoals Declercq, 2009, p. 64; Johnsen et al., 2011, pp. 520-521; p. 525; te Boekhorst et al., 2007,
p. 19, Verbeek et al., 2009, p. 35). De uitwerking van het regime en de dagindeling in De Valk,
worden het meeste geïnspireerd op de afdeling LFP, het transitiehuis van UIT-stap en Halden
transitiehuis. Wanneer de gedetineerden in De Valk huishoudelijke taken, zoals het koken, de
afwas doen, kuisen, enzovoort uitvoeren dient dit gecontroleerd te worden door een
personeelslid. Het personeel neemt daarnaast ook deel aan deze taken, waardoor de
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controlerende functie vaak subtiel is en slecht uitgesproken is wanneer dit nodig blijkt. Als
laatste wordt elke zaterdag om de twee weken een verplichte activiteit georganiseerd door
personeelsleden of gedetineerden. De organisator kan hierbij de eigen interesses in de activiteit
uitwerken, waaraan iedereen aan deelneemt. Op deze wijze wordt getracht een positieve
interpersoonlijke en menselijke relatie tussen personeel en gedetineerden te stimuleren.
Een vorm van betrokkenheid kan in de Basiswet worden teruggevonden waar een klimaat van
overleg wordt nagestreefd. Deze laat gedetineerden toe om inspraak te hebben in
aangelegenheden van gemeenschappelijk belang.30 Dit overleg gebeurt tussen minstens vier
gedetineerden van de inrichting, de directeur, een personeelslid en een secretaris.31 In de Valk
wordt dit klimaat van overleg nagestreefd door middel van een routinematige, wekelijkse
bewonersvergadering (in de afdeling LFP is dit tweewekelijks). Hierbij worden zowel de
gedetineerden als de personeelsleden verwacht aanwezig te zijn.
Daarnaast krijgt elke gedetineerde in De Valk een individuele begeleider. Dit is een
personeelslid dat onder andere instaat voor de bewaking. Daarnaast heeft hij drie
persoonsgebonden hoofdtaken. Ten eerste is deze, zoals in vier best practices, het eerste
aanspreekpunt van de gedetineerde. Ten tweede wordt in overleg en met medewerking van de
gedetineerde een individueel detentieplan opgesteld. Dit wordt opgesteld nadat de persoon en
de levenssituatie van de veroordeelde wordt onderzocht op basis van zijn noden en behoeften
wanneer hij wordt opgesloten. Het individueel detentieplan omvat activiteiten waaraan de
gedetineerde dient deel te nemen (zoals onderwijs- of vormingsprogramma’s, arbeid,
psychosociale begeleiding enzovoort) en wordt ondertekend door de gedetineerde en de
directeur.32 Op deze manier kan het schadebeperkingsbeginsel geïndividualiseerd worden. Het
individueel detentieplan kan al bestaan indien de gedetineerde uit een ander detentiehuis komt.
In dat geval wordt dit bestaande plan besproken met de gedetineerde bij aankomst in De Valk.
Het plan wordt doorheen de detentieperiode geconcretiseerd en bijgestuurd in samenwerking
met de individuele begeleider.33 Ten derde heeft de begeleider als taak om het individueel hulp-
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Art. 7 Basiswet.
Art. 1-2 KB 22 juni 2018 tot regeling van de samenstelling en de werkwijze van het overlegorgaan bedoeld in
artikel 7 van de Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de
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en dienstverleningsplan, zoals in het decreet vermeld,34 uit te werken. De Vlaamse Regering
(2015, p. 16) stelt dat dit plan best wordt geïntegreerd in het individueel detentieplan. Dit plan
is een initiatief om hulp- en dienstverlening uit te bouwen op basis van de behoeften van de
gedetineerden en hun directe sociale omgeving.35 Hoewel het decreet stelt dat dit plan dient te
worden uitgewerkt door een trajectbegeleider van de Vlaamse overheid, 36 lijkt het, in belang
van een volledige afstemming van het programma op de gedetineerde, nuttig dat dit wordt
uitgewerkt door de individuele begeleider. Deze staat tenslotte het dichtst bij de gedetineerde.
De concretisering van de twee plannen gebeurt wekelijks, zoals in het transistiehuis van UITstap. Maandag of dinsdag (afhankelijk van het uurrooster van de individuele begeleiders) wordt
de afgelopen en komende week overlopen.
In de Basiswet wordt vermeld dat het handhaven van de orde en veiligheid een dynamische
wisselwerking tussen personeel en gedetineerden impliceert. Daarnaast wordt gezocht naar een
evenwichtige verhouding tussen technische middelen en een constructief detentieregime. 37 De
dynamische veiligheid in een inrichting wordt ondersteund door leefeenheden die interactie en
ontmoeting stimuleren (Beyens, 2013, p. 25). Dit wordt in De Valk ondersteund door de actieve
rol van personeel en de dagelijkse en routinematige contacten. Wanneer de dynamische
veiligheid van De Valk in het gedrang komt door concrete omstandigheden of gedragingen van
een gedetineerde zal een bijzonder veiligheidsregime of tuchtregime worden toegepast zoals in
de Basiswet.38 De gedetineerde heeft daarnaast ook klachtrecht, zoals voorzien in de Basiswet.39

5.5 Nabijheid in De Valk
De Valk is gelegen in Leuven, net buiten de ring. Nabijheid betekent echter meer dan deze
letterlijke interpretatie. Een zo groot mogelijke openheid naar de buitenwereld wordt in België
aangeduid als een belangrijk middel om detentieschade te voorkomen of beperken (Decroly &
Van Parys, 2001, p. 69; p. 135).
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De Basiswet stelt dat voor godsdienst en levensbeschouwing er vertegenwoordigers,
aalmoezeniers en (morele) consulenten worden toegelaten tot de gevangenis.40 Ook hebben
gedetineerden het recht om een zelfgekozen arts te raadplegen.41 Gedetineerden in De Valk
worden, zoals het transitiehuis van UIT-stap, ingeschreven bij een lokale huisarts. In de
Basiswet wordt eveneens ingegaan op sociale hulp- en dienstverlening.42 Dit aanbod wordt
ingericht door diensten die ook aan de vrije burger hulp- en dienstverlening bieden (Vlaamse
Regering, 2015, p. 7). Zo wordt de hulp- en dienstverlening uit de vrije samenleving
binnengebracht in de gevangenis (Vlaamse Regering, 2015, p. 16). In De Valk wordt beroep
gedaan op hulp- en dienstverlening van en rond Leuven. Voorbeelden hiervan zijn psychologen
van het CGG, een kinesist, een sportleraar, Anonieme Alcoholisten, het OCMW, de bibliotheek,
de muziekschool enzovoort. Daarnaast hebben gedetineerden in De Valk, zoals de afdeling
LFP, de mogelijkheid om op vrijdag eten te laten leveren, indien ze genoeg zakgeld hebben.
Om aan community outreach te doen wordt in de tuin een moestuin voor eigengebruik en
verkoop aangeplant en wordt elke zondag, maandag, woensdag en donderdag een repair-café
georganiseerd. Mensen van de buurt kunnen zondag en maandag spullen binnenbrengen die
gedetineerden in de gemeenschappelijke werkplaats herstellen. Deze kunnen vervolgens op
woensdag of donderdag terug opgehaald worden. Hiervoor kan een leerkracht van een
beroepsschool in Leuven worden ingeschakeld. De onderlinge uitwisseling van kennis en
vaardigheden van de gedetineerden kan hierbij ook nuttig zijn en wordt aangemoedigd.
Nabijheid impliceert ook contact met familie. Bezoeken dienen minstens een week op voorhand
vastgelegd te worden in samenspraak met de individuele begeleider, waarbij rekening wordt
gehouden met de veroordeling (bijvoorbeeld geen contact met minderjarigen) en de
ontvangstcapaciteiten voor bezoek. Voor bezoeken wordt de gedetineerde vrijgesteld van de
geplande activiteiten. In de Basiswet wordt geschreven dat gedetineerden wekelijks recht
hebben op minimum drie bezoeken van minimum één uur.43 In De Valk wordt een flexibele
bezoekregeling gehanteerd, gebaseerd op de gesloten afdeling LFP en Halden transitiehuis.
Bezoek wordt “dankzij een meer flexibele regeling daartoe ook daadwerkelijk in de gelegenheid
gesteld” (Decroly & Van Parys, 2001, p. 137). Bezoek is elke dag mogelijk tussen 10 uur en 20
uur, behalve op vrijdag en zaterdag, en kan in de bezoekersruimte of in de tuin. Bezoek op
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zaterdag is mogelijk van 10 uur tot 14 uur. Elke dag is er per gedetineerde maximum twee uur
bezoek toegelaten. Dit om het evenwicht tussen samenleven en autonomie te bewaren. Er
kunnen per gedetineerde maximaal drie personen tegelijk op bezoek komen, uitgezonderd de
kinderen van de gedetineerde, hierop staat geen maximum. Er is bezoek toegelaten op de eigen
kamer wanneer het gaat om bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, de voogd, de echtgenoot,
de samenwonende partner, de broers en zussen, ooms en tantes, kinderen. Ook is ongestoord
bezoek mogelijk in een daarvoor bestemde kamer. De gedetineerde staat in voor de orde en
netheid van het lokaal en wordt hierop gecontroleerd door het personeel. De regimes van de
best practices gaan hier niet op in. In het regime in De Valk wordt daarom de Basiswet gevolgd.
Dit ongestoord bezoek is mogelijk na één maand detentie en kan met bloed- en aanverwanten
in de rechte lijn, de voogd, de echtgenoot, de samenwonende partner, de broers en zussen, ooms
en tantes en andere personen die gedurende minstens zes maanden belangstelling hebben
getoond “die toelaat te geloven in de oprechtheid van de relatie met de gedetineerde”.44 Op deze
manier wil de wetgever het “recht van de gedetineerde op ongestoord contact met zijn affectief
milieu, met zijn partner op intimiteit en het recht op vrije seksualiteitsbeleving vrijwaren”
(Decroly & Van Parys, 2001, pp. 138-139).
Bijkomend heeft De Valk een toegankelijke website met praktische informatie betreffende de
bezoekregeling, het repair-café, de moestuin en informatie over de algemene werking. Hierdoor
is het mogelijk om als bezoeker of geïnteresseerde op de hoogte te blijven van de actualiteit in
De Valk.

5.6 Dagelijkse samenleven in De Valk
Het dagelijkse samenleven bestaat uit huishoudelijke taken, vrije momenten en verplichte
activiteiten zoals opgenomen in het individueel detentieplan en hulp- en dienstverleningsplan.
Door de keuze van de wetgever voor het gemeenschapsregime wordt de plicht tot het aanbieden
van een dagvullend programma opgelegd aan de penitentiaire administratie (Decroly & Van
Parys, 2001, p. 133). De verschillende activiteiten worden in volgende paragrafen toegelicht.
De huishoudelijke taken worden door de gedetineerden in De Valk zelf uitgevoerd. Elke vrijdag
wordt de was gedaan en worden de gemeenschappelijke ruimten gekuist. Hiervoor worden de
gemeenschappelijke ruimten verdeeld in drie delen, namelijk 1) de keuken, eetruimte en het
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washok, 2) de werkruimte en ontspanningsruimte, 3) de fitnessruimte, living en
computerruimte. Op maandag of dinsdag wordt de komende week overlopen. Dan worden vier
gedetineerden aangeduid die zullen instaan voor de uitvoering van een de beurtrol voor de
huishoudelijke taken. Op deze manier komt de regeling deels overeen met het transitiehuis van
UIT-stap en Halden transitiehuis. De gedetineerden zijn elk verantwoordelijke voor het in orde
houden van hun individuele kamer. Op vrijdag wordt deze ook volledig gekuist.
Voor het bereiden van de warme maaltijden wordt eveneens gewerkt met een beurtrol. Tijdens
de bewonersvergadering op vrijdag wordt bepaald welke maaltijden er de komende week zullen
worden bereid en wat de beurtrol hiervoor is. ’s Avond worden boterhammen gegeten. Het is
dan aan de verantwoordelijken van de keuken om de tafel te dekken. Op deze manier wordt
verantwoordelijkheid gestimuleerd (zoals te Boekhorst et al., 2011, p. 1526; Verbeek et al.,
2011, p. 291). ’s Middags en ’s avond wordt samen gegeten, personeel eet mee.
De verplichte activiteiten en vrije momenten worden met de individuele begeleider op maandag
of dinsdag overlopen. Dit betreffen de activiteiten die vermeld zijn in het detentieplan, zoals
opleiding en werk (in de moestuin en het repair-café). Daarnaast wordt ook bepaald welke
vrijwillige activiteiten de gedetineerde zal volgen conform het aanbod van de Vlaamse
Regering. Het decreet stelt dat de gedetineerden gemotiveerd moeten worden om deel te nemen
aan het aanbod, wat een vrijwillig aanbod impliceert.45 Doordat deze worden opgenomen in de
weekplanning zijn ze echter verplicht te volgen omwille van organisatorische redenen. De vrije
momenten betreffen alle andere momenten. Deze kunnen worden doorgebracht in de
gemeenschappelijke ruimten. De gedetineerden kunnen tijdens deze vrije momenten eveneens
douchen.
Als laatste wordt het uurrooster in De Valk besproken. In tabel 3 wordt het uurrooster visueel
voorgesteld.
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15

16

17

even weken
oneven weken

14
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

bezoek
individuele begeleiding
detentieplan activiteiten
repair- café/ moestuin
bezoek
individuele begeleiding
detentieplan activiteiten
repair- café/ moestuin
bezoek
individuele begeleiding
detentieplan activiteiten
repair- café/ moestuin
huishoudelijke taken
bewonersvergadering
bezoek
individuele begeleiding
detentieplan activiteiten
repair- café/ moestuin
georganiseerde activiteit
bezoek
individuele begeleiding
detentieplan activiteiten
repair- café/ moestuin

Tabel 3. Uurrooster van maandag tot en met zondag in het ontwerpen regime

7
7

8
8

9
9

10
10

11
11

12
12

13
13

14
15
16

17

18
18

19
19

20
21
22
23

20
21
22
23

Te Boekhorst et al. (2007, p. 19) en Van Audenhove et al. (2009, p. 93) halen aan dat

kleinschaligheid betekent dat bewoners zelf hun uurrooster kunnen kiezen voor het opstaan en

de eetmomenten. De Basiswet stelt dat het uurrooster opgesteld dient te worden in de
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huishoudelijke reglementen.46 In De Valk worden de activiteiten gestart om 8u30.
Gedetineerden zijn vrij om te kiezen wanneer ze ontbijten tussen 7u30 en 8u30. Op maandag
en dinsdag worden individuele begeleidingen gepland in de voormiddag. Daarnaast bestaan de
voormiddagen uit de verplichte activiteiten. Er wordt ‘s middag en ‘s avond samen gegeten
tussen 12 uur en 13 uur en 18 uur en 18 uur 45. Na de middag wordt gewerkt in het repair-café
en in de moestuin en worden eveneens verplichte activiteiten uitgevoerd. Na het avondeten
kunnen er ook nog verplichte activiteiten plaatsvinden. De activiteiten eindigen om 20 uur. Een
uitzondering op het uurrooster betreft vrijdag en zaterdag. Vrijdag is geïnspireerd op de “dag
van het huis” in Halden transistiehuis. Deze dag is er een verplicht gezamenlijk ontbijt om
halfnegen en worden ’s middag boterhammen gegeten. ’s Avonds is er de keuze tussen
afhaaleten of koken. Dit wordt bepaald op de bewonersvergadering. Op vrijdag worden alle
huishoudelijke taken uitgevoerd en wordt in de namiddag een bewonersvergadering
georganiseerd. Op zaterdag wordt in de namiddag om de twee weken van 15 uur tot 18 uur een
gezamenlijke activiteit georganiseerd.
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Algemeen besluit
In dit laatste hoofdstuk wordt een algemeen besluit geformuleerd en worden enkele beperkingen
van deze masterproef besproken die aanleiding geven tot enkele aanbevelingen voor verder
onderzoek en beleid. De eerste deelvraag Welke dimensies van kleinschaligheid dragen bij tot
een betere levenskwaliteit? gaat in op de aspecten van kleinschaligheid die zorgen voor een
betere levenskwaliteit in gevangenissen. Deze deelvraag werd beantwoord door middel van een
systematische literatuurstudie. In totaal werden vijf dimensies geïdentificeerd in 25 publicaties.
De tweede deelvraag Op welke wijze kunnen empirische en theoretische inzichten met
betrekking tot kleinschaligheid omgezet worden in de praktijk? gaat in op de wijze waarop de
dimensies van kleinschaligheid worden vertaald naar de praktijk. Hiervoor werden vijf regimes
en dagindelingen in best practices op vlak van kleinschaligheid geanalyseerd. Deze twee
deelvragen leidden tot een uitwerking van een regime en dagindeling in een fictief kleinschalig
detentiehuis in Vlaanderen, De Valk. In deze uitwerking werd ook aandacht besteed aan het
huidige wettelijke kader.
Algemeen kan gesteld worden dat voor de uitwerking van een regime en dagindeling in een
kleinschalige gevangenis volgens de vijf dimensies van kleinschaligheid niet tegenstrijdig is
met de geldende regelgeving die voor de Vlaamse strafuitvoering in gevangenissen geldt,
namelijk de Basiswet en het decreet van 2013. Regime werd in deze masterproef gedefinieerd
aan de hand van Prison Reform Trust (2019) en Peters (1976). Deze definiëring stemt overeen
met de wettelijke “levensvoorwaarden in de gevangenis”.47 In dit besluit worden de vijf
dimensies overlopen en wordt teruggekoppeld naar de wijze waarin deze in de best practices
en het eigen regime en dagindeling worden uitgewerkt.
Een huiselijke leefomgeving is de eerste dimensie van kleinschaligheid. Deze heeft betrekking
op de leefomgeving in de inrichting die zoveel mogelijk overeenkomt met deze van de bewoner
zelf en/of met de leefomgeving in de vrije samenleving. Hierbij wordt eveneens verwezen naar
de materiële voorwaarden van een huiselijke leefomgeving. Deze zijn in de best practices
aanwezig door een gemeenschappelijke keuken, leefruimte, eetzaal, tuin, terras,
ontspanningsruimte, fitnessruimte en washok. Deze ruimten worden ook in de uitwerking van
De Valk voorzien. Bewoners hebben daarnaast een individuele kamer in vier van de vijf
inrichtingen alsook in De Valk. In een detentiecontext moet echter rekening gehouden worden
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met veiligheid, waardoor de huiselijke leefomgeving begrensd wordt in de materiële elementen
en sociale handelingen. Ook in de forensische residentiële hulpverlening zijn deze grenzen
zichtbaar. In de valk wordt onder andere voorzien in camerabewaking, sluiting van ruimtes
buiten de uren, beveiligde bewaring van potentieel gevaarlijk materiaal zoals messen,
metaaldetectie en willekeurige urinecontroles.
Een tweede dimensie betreft een horizontale organisatiestructuur van twee of drie niveaus. De
betrokkenheid van het personeel bij elkaars werk wordt zo vergroot en de informatiestroom
tussen personeelsleden wordt vergemakkelijkt. Deze dimensie van kleinschaligheid heeft geen
directe invloed op de uitwerking van het regime en de dagindeling. Deze dimensie kan echter
wel indirect een invloed hebben op de algemene sfeer in de inrichting, de activiteiten en de
flexibiliteit van de dagindeling. In drie best practices worden de teamleden voorgesteld, waaruit
een horizontale organisatiestructuur blijkt. In De Valk wordt eveneens met een horizontale
organisatiestructuur gewerkt, namelijk de directeur, de coördinator en de andere
personeelsleden die instaan van de bewaking en begeleiding van de gedetineerden.
De positieve interpersoonlijke relaties tussen personeel en bewoners betreft een derde dimensie
van kleinschaligheid. Doordat personeel met een controlerende functie tussen de bewoners
staat, wordt rechtstreeks contact gestimuleerd. Ook routinematige, meestal wekelijkse,
afspraken tussen bewoner en personeel lijken in kleinschalige inrichtingen vaker te gebeuren.
Daarnaast heeft het personeel een geïntegreerd takenpakket doordat het ook verantwoordelijk
is voor de uitvoering van taken van het dagelijkse leven. In de best practices heeft het personeel
in de eerste plaats een controlerende taak. In De Valk is deze controlerende taak eerder subtiel
aanwezig doordat personeel actief deelneemt aan alle taken en enkel uitgesproken aanwezig
wanneer dit nodig blijkt. De individuele en collectieve noden en behoeften zijn in kleinschalige
inrichtingen beter zichtbaar door het rechtstreekse contact. Op deze manier wordt dynamische
veiligheid gestimuleerd en voelen bewoners zich veiliger. Wanneer de dynamische veiligheid
van De Valk in het gedrang komt zal een bijzonder veiligheidsregime of tuchtregime worden
toegepast zoals in de Basiswet. De gedetineerde heeft daarnaast ook klachtrecht, zoals voorzien
in de Basiswet.
Vervolgens is nabijheid de vierde dimensie die kleinschaligheid kenmerkt. De letterlijke
interpretatie wordt nagestreefd door de locatie en architectuur van het gebouw. De symbolische
interpretatie wordt nagestreefd door de band met de samenleving te onderhouden en te
stimuleren. In enkele best practices wordt beroep gedaan op externe diensten wat betreft
gezondheid en hulp- en dienstverlening. De meerwaarde van een inrichting voor de lokale
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gemeenschap wordt slechts in één best practice vermeld. Er wordt hier een meerwaarde
gecreëerd door een buurderij of fietsenherstelplaats te voorzien in de inrichting. In De Valk
wordt meerwaarde gecreëerd door een repair-café waar buurtbewoners dingen kunnen laten
herstellen en een moestuin waarbij de buurtbewoners door de gedetineerden gekweekte
groenten kunnen kopen. Nabijheid betekent ook dat contact met familie en vrienden wordt
onderhouden. In de meeste best practices wordt een flexibele bezoekregeling gehanteerd en
kan bezoek ook doorgaan in andere ruimten dan de bezoekerszaal. In De Valk is bezoek
mogelijk in de bezoekerszaal, de tuin of de eigen kamer op zes van de zeven dagen tussen 10
uur en 20 uur, op zaterdag tot 14 uur. Ook is ongestoord bezoek mogelijk.
De laatste dimensie van kleinschaligheid betreft het dagelijkse samenleven. In de literatuur
wordt aangehaald dat in kleinschalige inrichtingen alle bewoners worden betrokken bij de
werking van de inrichting. In de best practices en in De Valk worden de huishoudelijke taken
door de bewoners zelf uitgevoerd volgens een beurtrol. Daarnaast zijn er in kleinschalige
inrichtingen vrije momenten die worden doorgebracht in de gemeenschappelijke ruimten. Op
deze manier kan op een niet-dwingende manier sociaal contact worden gelegd tussen de
bewoners. De gemeenschappelijke ruimten in De Valk zijn vrij toegankelijk tot 20 uur wanneer
een gedetineerde geen activiteiten gepland heeft. De living is toegankelijk tot 24 uur. Door zelf
taken uit te voeren worden verantwoordelijkheid en autonomie gestimuleerd, wat beter wordt
ervaren in kleinschalige inrichtingen dan in grote inrichtingen.
Deze masterproef heeft echter enkele beperkingen. Ten eerste is het waarschijnlijk dat niet alle
relevante publicaties omtrent kleinschaligheid en kleinschalige detentie werden gevonden. Er
is immers geen algemene definitie van kleinschaligheid en kleinschalige detentie die nationaal
en internationaal wordt gebruikt waardoor het lokaliseren van publicaties bemoeilijkt wordt.
Ten tweede is de vertaalslag van de empirische en theoretische inzichten enkel gebaseerd op de
formele regimes in best practices. Het zou bijgevolg kunnen dat, ondanks de formele regels, dit
in de inrichtingen zelf anders wordt ingevuld. Ten derde is de uitwerking van het eigen regime
gebaseerd op de vertaalslag uit de vijf best practices. Er werd hierbij getracht transparant te
werken. Het eigen regime is ingevuld vanuit een visie waarbij getracht werd de keuzes zoveel
mogelijk te verantwoorden. Het is echter niet uitgesloten dat er nog onbewuste keuzes impliciet
zijn gebleven. Ook is het een beperking dat slechts vijf inrichtingen toestemden in dit
onderzoek, ondanks het intensief contacteren van meer dan zestig kleinschalige inrichtingen.
Deze vijf best practices komen bovendien niet volledig overeen met de strikte definiëring van
kleinschaligheid in deze masterproef.
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Met deze beperkingen in het achterhoofd worden aanbevelingen geformuleerd. Om een volledig
en diepgaand inzicht te verwerven wordt ten eerste langdurig onderzoek met observaties in
verschillende best practices aanbevolen. Hierdoor zouden zowel de formele als de informele
regels in kaart gebracht kunnen worden. De vertaalslag van de dimensies van kleinschaligheid
naar de praktijk zou bijgevolg een reëler beeld kunnen schetsen. Ten tweede wordt een
aanbeveling voor de implementatie van kleinschalige detentie geformuleerd. Bij de
implementatie van de verschillende dimensies moet een goed evenwicht gezocht worden tussen
de dimensies en binnen de dimensies. Er bestaat immers een spanningsveld binnen de
verschillende na te streven dimensies: de huiselijke leefomgeving versus het beperken en
verbieden van voorwerpen en sociale handelingen, het principe dat personeel deelnemer is aan
de dagelijkse werking versus de controlerende functie, de symbolische nabijheid versus de
opsluiting en ten laatste de vaste uurroosters versus het streven naar autonomie en
verantwoordelijkheid. Het bereiken van dergelijke evenwichten vraagt continue aandacht.
Hierbij kunnen continue dialoog tussen personeel en gedetineerden, maar ook onafhankelijk
toezicht, intervisie en supervisie van personeel en overleg met de buurt een belangrijke
meerwaarde bieden.
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Bijlagen
Bijlage 1. Overzicht opgenomen publicaties
Tabel 3. opgenomen publicaties, alfabetisch gesorteerd op eerste auteur (deel 1 van de 7)
Eerste auteur

Land

Setting

A rare glimpse inside
federal halfway
house. (10/04/2007)

Canada

Transitiehuis Getuigenis in online nieuwsartikel

Baldursson (2000)

IJsland,
Gevangenis
Noorwegen,
Denemarken,
Zweden en
Finland

Beijersbergen (2012) Nederland

Gevangenis

Soort publicatie

Artikel in tijdschrift

Aantal
Aspecten van
bewoners kleinschaligheid
Niet
expliciet
gemaakt

Nabijheid

9-16

Actieve betrokkenheid

24

Actieve betrokkenheid

Peer reviewed
Theoretisch: analytische vergelijking van het gevangenissysteem
(gedetineerden, gevangenissen en bestraffing) in IJsland met
Scandinavische landen
Artikel in tijdschrift
Methode: Doel: relatie tussen het gevangenisontwerp en
detentiebeleving onderzoeken. N = 1.715 gedetineerden, die op 117
verblijfsafdelingen verbleven, verspreid over 26 gevangenissen.
Detentiebeleving wordt gemeten aan de hand van de ervaren
autonomie, omgang met bewakers en veiligheid. Er werd gewerkt met
vragen uit twee bestaande instrumenten, namelijk de Measuring the
Quality of Prison Life-vragenlijst en de Dutch Prisoner Survey. Aan
de hand van multilevel analyse werd nagegaan hoe sterk het verband
is. Afhankelijke variabelen: detentiebeleving. Onafhankelijke
variabelen: type gevangenis, grootte leefeenheid, één- of
meerpersoonkamers, individuele douches, bouwjaar. Controle
variabelen: leeftijd gedetineerde bij binnenkomst, etniciteit, partner
voor langer dan 3 maand, opleidingsniveau

Dagdagelijkse
samenleven
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Tabel 3. Vervolg (deel 2 van de 7)
Eerste auteur

Land

Beijersbergen (2016) Nederland

Setting

Soort publicatie

Aantal
Aspecten van
bewoners kleinschaligheid

Gevangenis

Artikel in tijdschrift

24-26

Actieve betrokkenheid

17

Organisatiestructuur

Peer reviewed
Methode: zie Beijersbergen, 2016.
Afhankelijke variabelen: perceptie van gedetineerden van de relatie
met bewakers.
Onafhankelijke variabelen: type gevangenis, grootte leefeenheid,
bouwjaar, één- of meerpersoonkamers, individuele douches
Controle variabelen: leeftijd gedetineerde bij binnenkomst, etniciteit,
partner voor langer dan 3 maand, opleidingsniveau
Bell (2004)

Beyens (2013)

Canada

Transitiehuis Onderzoeksrapport

Internationaal Gevangenis

Methode: Doel van het onderzoek was om best practices van
community based residential facilities te identificeren om zo de
werking van CBRF’s te verbeteren en uit te breiden. Hiervoor werd
als eerste het profiel van de bewoners over een periode van 6 jaar
(1/04/1997-31/03/2003) in kaart gebracht. Ten tweede werden halfgestructureerde interviews uitgevoerd om de types van transitiehuizen
te beschrijven. Om het interview te ontwikkelen werden documenten
omtrent de programma’s gebruikt. De geschiedenis, mandaten,
doelen, visie en missie, fysieke inrichting en organisatie werden
bevraagd. In totaal werden 79 telefonische interviews uitgevoerd in 79
CBRF’s.

Actieve betrokkenheid

Hoofdstuk in verzamelwerk

Actieve betrokkenheid

Niet
expliciet
Theoretisch: uiteenzetting van onderzoeken naar detentie en gemaakt
kleinschalige detentie met eigen reflecties

Nabijheid
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Tabel 3. Vervolg (deel 3 van de 7)
Eerste auteur

Land

Setting

Claus (2013)

Internationaal Gevangenis

Aantal
Aspecten van
bewoners kleinschaligheid
10
Nabijheid

Soort publicatie
Hoofdstuk in verzamelwerk
Theoretisch/hypothetisch: beschrijving van de kenmerken die een
kleinschalig detentiehuis zouden kunnen hebben en hoe een
kleinschalige detentiehuis zou georganiseerd kunnen worden.

De Rooij (2012)

Declercq (2009)

België en
Nederland

Ouderenzorg Artikel in tijdschrift

België

Ouderenzorg Hoofdstuk in onderzoeksrapport

Peer reviewed
Methode: kwantitatief onderzoek met 3 meetmomenten waarbij
ouderen met dementie (N = 179, waarvan 98 in kleinschalige
inrichtingen en 81 in traditionele inrichtingen wonen) in Nederland en
België een vragenlijst dienden in te vullen. Een vergelijking tussen de
landen en tussen de verschillende inrichtingen (kleinschalig versus
traditioneel) werd gedaan aan de hand van multilevel analyses.
Hiervoor werd het instrument QUALIDEM (quality of life in
dementia) gebruikt. Dit instrument meet negen domeinen bestaande
uit 37 vragen, zijnde relatie met verzorgende (7 vragen), positieve
affectie (6 vragen), negatieve affectie (3 vragen), rusteloos gedrag (3
vragen), positief zelfbeeld (3 vragen), sociale relaties (3 vragen),
sociale isolatie (3 vragen), zichzelf thuis voelen (4 vragen) en iets
zinvol te doen hebben (2 vragen).

Theoretisch: omschrijving van de
genormaliseerd wonen in Vlaanderen
Foudraine (1972)

Nederland

6-15

Psychiatrie

Dagdagelijkse samenleven

6-16
visie

achter

Boek
Opinie/theoretisch: Betoog om psychiatrie te hervormen

Actieve betrokkenheid

kleinschalig

Normalisering
Actieve betrokkenheid

Niet
expliciet
gemaakt

Organisatiestructuur
Actieve betrokkenheid

77

Tabel 3. Vervolg (deel 4 van de 7)
Eerste auteur

Land

Setting

Soort publicatie

Fransson (2018)

Noorwegen

Gevangenis

Hoofdstuk in verzamelwerk
Peer reviewed
Theoretisch: methodologische en analytische reflecties over de
gevangenisarchitectuur in Noorwegen

Aantal
bewoners
Niet
expliciet
gemaakt

Aspecten van
kleinschaligheid
Normalisering
Actieve betrokkenheid
Dagdagelijkse samenleven

Hammerlin (2018)

Noorwegen

Gevangenis

Hoofdstuk in verzamelwerk

Niet
expliciet
Peer reviewed
Theoretisch: onder andere een vergelijking tussen oude en nieuwe gemaakt
ideologieën en reflecties over hun effect op de bestaande
gevangenisomstandigheden, reflecties over hoe mensen en topografie
kunnen bijdragen aan nieuwe analytische en theoretische
benaderingen met betrekking tot gevangenissen.

Normalisering

Hammerlin (2006)

Noorwegen

Gevangenis

Onderzoeksrapport

Organisatiestructuur

Niet
Methode: onderzoek naar de verhoogde taakdifferentiatie van expliciet
correctionele ambtenaren en welke gevolgen dit heeft voor de relaties gemaakt
tussen correctionele ambtenaren en gedetineerden in het dagelijkse
leven van de gevangenis. Hierbij werden kleine gevangenissen
(minder dan vijftig gedetineerden), middelgrote gevangenissen (tussen
de vijftig en honderd gedetineerden) en grote gevangenissen (meer dan
honderd gedetineerden) vergeleken. Om dit in kaart te brengen werden
interviews (individueel en in groep) afgenomen, werden observaties
gedaan, werd een literatuurstudie uitgevoerd en werd een historische
onderzoek uitgevoerd. Er werden individuele interviews afgenomen
bij 18 gedetineerden, 13 bewaker, 7 officieren van de eerste graad, 2
inspecteurs en 6 gevangenisdirecteurs. De groepsinterviews gebeurde
met 14 gedetineerden en 15 bewakers.

Actieve betrokkenheid
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Tabel 3. Vervolg (deel 5 van de 7)
Eerste auteur

Land

Setting

Soort publicatie

Hornum (1988)

Denemarken
en Zweden

Gevangenis

Artikel in tijdschrift

Noorwegen

Gevangenis

Johnsen (2018)

Peer reviewed
Theoretisch: beschrijving van correctionele ontwikkelingen in
Denemarken en Zweden in hun sociale en culturele context
Hoofdstuk in verzamelwerk
Peer reviewed
Theoretisch: beschrijving van de regeling en bewegingen binnen
gesloten gevangenissen en in het bijzonder hoe vrije tijdsbesteding
hier tot uiting komt

Johnsen (2011)

Noorwegen

Gevangenis

Artikel in tijdschrift
Peer reviewed
Methode: kwantitatief onderzoek naar de kwaliteit van het
gevangenisleven de grootte van de gevangenis. Gedetineerden kregen
de Measuring the Quality of Prison Life-vragenlijst bestaande uit 98
uitspraken die gescoord dienen te worden op een 1 tot 5 Likertschaal.
Bewakers kregen de Staff Measuring the Quality of Prison Lifevragenlijst waarbij 117 uitspraken gescoord dienen te worden op een
1 tot 5 Likertschaal. Bijkomend werden bij zowel gedetineerden als
bewakers twee open vragen gesteld, zijnde een oplijsting van drie
aspecten die als stressvol en drie die als positief worden ervaren.
Kleine
gevangenissen
(<50
gedetineerden),
middelgrote
gevangenissen (50-100 gedetineerden) en grote gevangenissen (>100
gedetineerden) werden vergeleken. Afhankelijke variabelen:
kwaliteit van gevangenisleven. Onafhankelijke variabelen: grootte
van de gevangenis.

Aantal
bewoners
Niet
expliciet
gemaakt

Aspecten van
kleinschaligheid

Niet
expliciet
gemaakt

Dagdagelijkse samenleven

50

Organisatiestructuur

Normalisering
Nabijheid

Actieve betrokkenheid
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Tabel 3. Vervolg (deel 6 van de 7)
Eerste auteur

Land

Setting

Soort publicatie

K. (2018)

Noorwegen

Gevangenis

Getuigenis, hoofdstuk in verzamelwerk

Nakanishi (2012)

Japan

Ouderenzorg Artikel in tijdschrift

Aantal
bewoners
Niet
expliciet
gemaakt

Aspecten van
kleinschaligheid

80

Actieve betrokkenheid

Normalisering
Actieve betrokkenheid

Methode: kwantitatief onderzoek naar de levenskwaliteit bij ouderen
in Japanse inrichtingen. N = 1.366 respondenten uit 347 inrichtingen,
616 respondenten uit 173 kleinschalige inrichtingen (minder dan 24
bewoners) en 750 respondenten uit 174 traditionele inrichtingen, de
quality of life for Japanese elderly with dementia-vragenlijst (QLDJ)
in. De vragenlijst bestaat uit 24 items en 3 dimensies, namelijk
interactie met de omgeving, zelfexpressie en een minimum aan
negatief gedrag. Afhankelijke variabelen: levenskwaliteit.
Onafhankelijke variabelen: aantal bedden, aantal personeel per 100
bewoners
Pratt (2008)

Rabig (2006)

Finland,
Noorwegen
en Zweden

Gevangenis

Artikel in tijdschrift

Niet
expliciet
Peer reviewed
Theoretisch: beschrijvend onderzoek naar het ‘exceptionalisme’ in gemaakt
Noorwegen Zweden en Finland, met het argument dat dit voorkomt
uit een cultuur van gelijkheid.

Verenigde
Staten van
Amerika

Ouderenzorg Artikel in tijdschrift
Peer reviewed
Theoretisch: beschrijvend onderzoek naar de fysieke omgeving,
organisatie en cultuur in kleinschalige inrichtingen voor ouderen

10

Normalisering
Nabijheid
Dagdagelijkse samenleven

Normalisering
Nabijheid
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Tabel 3. Vervolg (deel 7 van de 7)
Eerste auteur

Land

Setting

Soort publicatie

Aantal
Aspecten van
bewoners kleinschaligheid

te Boekhorst (2007)

Nederland

Ouderenzorg

Artikel in tijdschrift

6-9

Actieve betrokkenheid

Methode: Via Concept Mapping (een bottom-up, computergestuurde
procedure om binnen korte tijd een complex begrip te expliciteren)
wordt de betekenis van ‘kleinschalig wonen’ verhelderd. N= 17:
huisvesting (2 architecten), zorguitvoering (1 verpleegkundige, 1
huisarts en 10 directeurs van verpleeghuizen) en zorgbeleid (1
medewerker van het kenniscentrum, 1 medewerker van een landelijke
koepelorganisatie en 1 directeur van een adviesbureau). bevraagd. In
totaal werden 91 uitspraken gedaan die tot 6 clusters werden
samengevoegd.
te Boekhorst (2011)

Nederland

Ouderenzorg

Artikel in tijdschrift
Peer reviewed
Theoretisch: beschrijving van kleinschalig wonen en reflecties over
omzetting van theorie in de praktijk

Van Audenhove
(2009)

Verbeek (2009)

België

Ouderenzorg

Onderzoeksrapport

Dagdagelijkse
samenleven

Niet
expliciet
gemaakt

Dagdagelijkse samenleven

6-16

Normalisering
Actieve betrokkenheid

Theoretisch: Het onderzoeksrapport biedt een overzicht van de zorg
voor personen met dementie. Er wordt onder andere ingegaan op
kleinschalige woon- en zorgvormen voor personen met dementie.
Nederland

Ouderenzorg

Hoofdstuk in onderzoeksrapport

Normalisering

Nabijheid
Dagdagelijkse samenleven
9-11

Actieve betrokkenheid

Methode: kwantitatief beschrijvend onderzoek verricht om inzicht te
krijgen in kenmerken en ervaringen met kleinschalige woonvormen in
Nederlands Limburg door middel van surveys af te nemen in 21
inrichtingen.
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Bijlage 2. Mail verzonden naar best practices in binnen- en buitenland
(Noot: bij het versturen van de mail werd ook een gsmnummer en mailadres toegevoegd)

NL
Geachte mevrouw/heer,
Als studente van de master criminologische wetenschappen aan de KU Leuven schrijf ik dit
jaar een masterproef. In deze masterproef doe ik onderzoek naar een mogelijk ontwerp van het
regime en de dagindeling van kleinschalige detentie. Dit onder begeleiding van professor Ivo
Aertsen en Helene De Vos.
De doelstelling van mijn onderzoek is om na te gaan hoe het regime en de dagindeling van een
kleinschalig detentiehuis eruit kan zien in Vlaanderen. Met andere woorden wil ik nagaan hoe
het dagelijkse leven in een kleinschalig detentiehuis eruit kan zien. Ik wil me hiervoor baseren
op literatuur en best practices van binnen- en buitenland. Meer specifiek wil ik mijn analyse
richten op interne afspraken en regels die het dagelijkse leven bepalen in verschillende
organisaties. In een gevangenis worden deze regels en afspraken vaak het ‘huishoudelijk
regelement’ genoemd.
Om deze reden ben ik erg geïnteresseerd in X. Ik wil u vragen of het mogelijk is om deze interne
afspraken en regels die het dagelijkse leven bepalen (met betrekking tot uurroosters,
huisafspraken, activiteiten enzovoort) in uw organisatie te verkrijgen. Daarnaast ben ik ook
geïnteresseerd in de visie en missie van uw organisatie, dit om de afspraken en regels beter te
kunnen interpreteren.
Ik zou het ten zeerste appreciëren als ik de interne afspraken en regels van uw organisatie in
mijn analyse zou mogen opnemen. Ik garandeer dat de verzamelde gegevens met de nodige
vertrouwelijkheid en discretie zullen behandeld worden. Naast ikzelf hebben enkel professor
Aertsen en Helene De Vos toegang tot de ruwe data van mijn onderzoek.
Indien u bereid bent mee te werken, ontvang ik graag per mail de informatie voor 20 april 2019.
Uiteraard kunnen in onderling overleg afspraken gemaakt worden over onder andere de wijze
waarop uw organisatie, X, vermeld mag worden in mijn onderzoek (vb. land, regio, naam
inrichting, …).
Ik dank u alvast om dit verzoek in overweging te willen nemen. Indien u vragen heeft of meer
informatie over mijn onderzoek wenst, kan u me altijd contacteren.
Met vriendelijk groet,
Joke Smeets
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ENG
Dear Madam/Sir,
As a master student in Criminological Sciences at the KU Leuven (BE), I am conducting
research on an evidence based regime and daily schedule for small-scale detention. The work
is under supervision of professor Ivo Aertsen and Helene De Vos.
The objective of my research is to find out what the regime and the daily routine of small-scale
detention houses can look like in Flanders. In short, I will research how the everyday life in
small-scale detention houses can look like. This will be based on literature and on best practices
inside and outside Belgium. More specifically, I’m interested in the rules about the daily
practices and time schedules, the activities, the meals, and so on.
For this reason, I am very interested in X and I would like to include the rules and agreements
of your organization in my analysis. In addition, I am also interested in the mission and vision
of your organisation.
I would very much appreciate it if you are willing to cooperate with my dissertation. I guarantee
that the data will be treated confidentially and discretely. Only I, professor Aertsen and Helene
De Vos have access to the raw data of my research.
If you are willing to contribute, I would like to receive the information by email before 20 April
2019. Of course we can still discuss how I can use this information, for example the way in
which your organization, X, will be mentioned in my dissertation (with the country, region,
name establishment,...).
Thank you in advance for considering this request. If you have questions or need more
information about my research, you can always contact me.
With kind regards,
Joke Smeets
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FR
Chère Madame / Monsieur,
En tant qu'étudiante de la KU Leuven (BE) au Master en sciences criminologiques, je suis en
train de mener ma Mémoire de fin d’études sur la conception du régime et du programme
quotidien de détention à petite échelle. Ceci sous la supervision du professeur Ivo Aertsen et
Helene De Vos.
L'objectif de l’étude est de déterminer comment un régime et un programme quotidien pour la
détention à petite échelle pourrait ressembler en Flandre. À cette fin, je voudrais me baser sur
la littérature et quelques best practices en Belgique et à l’étranger. Plus spécifiquement, je
voudrais me concentrer sur les accords et les règles internes qui déterminent le quotidien des
différentes organisations. Dans une prison, ces règles et accords sont souvent appelés "le
règlement d'ordre intérieur".
Pour cette raison, je suis très intéressée par X. Je voudrais vous demander si c’est possible
d'obtenir les règles et les accords qui s'appliquent aux résidents de votre organisation. Je suis
aussi intéressée par la mission et la vision de votre organisation.
Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir coopérer à mon étude. Je vous garantis que les
données seront traitées avec la confidentialité et la discrétion nécessaires. En plus de moimême, seulement le professeur Aertsen et Helene De Vos ont accès aux données brutes.
Si vous souhaitez contribuer, j'aimerais recevoir les informations par courrier électronique
avant le 20 avril 2019. Bien entendu, tout ce qui précède et, par exemple, la manière dont votre
organisation, X, sera mentionnée dans ma Mémoire de fin d’études (comme pays, région, nom
établissement,...) peut être modifié à vos souhaits.
Merci d’avance d’avoir pris en compte cette demande. Si vous avez des questions ou souhaitez
obtenir plus d'informations, vous pouvez toujours me contacter.
Sincèrement,
Joke Smeets
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