
Het hebben van sociale relaties is belangrijk voor iemands welzijn. Gedetineerden hebben beperkt toegang 

tot hun sociale netwerk buiten de gevangenis, maar hebben hun medegedetineerden dagelijks om zich 

heen. Er is echter nog weinig bekend over sociale relaties in de gevangenis.  

 

S o c i a l e  r e l a t i e s  i n  d e t e n t i e  

Sociale relaties zijn gemeten met 

peer nominaties: “Met welke mede-

gedetineerden kun je het beste       

opschieten? Kies er maximaal 10”  

De onderzoeksgroep bestaat uit 9      

gevangenisafdelingen, met in totaal    

233 mannelijke gedetineerden  

rapporteert minstens 1 sociale      

relatie met een medegedetineerde op 

de afdeling 

Een afdeling bestaat uit gemiddeld 26  gedetineer-

den. Daarbinnen bestaan gemiddeld 42  sociale 

relaties. Dit is een voorbeeld van de sociale  

structuur op één van deze afdelingen:  

 Als voorspellers van sociale relaties is gekeken 

naar socio-demografische factoren zoals 

leeftijd, opleidingsniveau, geboorteland en religie, 

maar ook type delict en het aantal maanden in de 

gevangenis en op de huidige afdeling op moment 

van dataverzameling.  

Bevinding: Hoe meer twee gedetineerden      

op elkaar lijken in bijvoorbeeld leeftijd, religie of 

aantal maanden in de gevangenis, hoe groter de 

kans dat er een  sociale relatie tussen hun 

bestaat. 

 

Weten hoe sociale structuur in de  

gevangenis er uit ziet en ontstaat, kan 

helpen bij het samenstellen van afde-

lingen en het bevorderen van positieve 

relaties tussen gedetineerden.  

gedetineerde  

relatie  

Figuur: De sociale structuur van 1 gevangenisafdeling  

ontvangt geen vriendschapsnominatie 

van medegedetineerden op de afdeling  
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27% 

 

Bevinding: De structuur van sociale relaties in 

een gevangenisafdeling komt overeen met die 

buiten de gevangenis:  

relaties vaak zijn wederkerig  

en gebaseerd op gemeenschap-

pelijke relaties: “de vriend van mijn 

vriend is ook mijn vriend” 
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