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MISDRAGINGEN IN DETENTIE 
 
Aanleiding 
Het handhaven van de orde is belangrijk voor penitentiaire inrichtingen. Wangedrag (zoals fysiek en 
verbaal geweld, vernieling en diefstal, en het bezit van contrabanden) vormt een risico voor de 
veiligheid en het welzijn van zowel personeelsleden als andere gevangenen. Daarom is het belangrijk 
om te weten welke factoren misdragingen beïnvloeden. Er is al veel onderzoek gedaan naar 
misdragingen in detentie, maar in deze studies werd niet onderzocht in hoeverre het leefklimaat 
samenhangt met wangedrag.  
 
Onderzoeksvraag 
In hoeverre hangen persoonlijke kenmerken, het leefklimaat en kenmerken van de inrichting, samen 
met misdragingen in detentie? 
 
Methode 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van data van de Life in Custody studie. 
Dit is een grootschalig onderzoek naar het leefklimaat in Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen (PI), 
waaraan alle mannen en vrouwen die tussen januari en maart 2017 in een PI verbleven vrijwillig 
konden deelnemen. Aan het onderzoek namen 4.538 respondenten deel, verdeeld over 28 
inrichtingen en 244 afdelingen. Naast vragen over het leefklimaat werd met deze studie in kaart 
gebracht in hoeverre respondenten zich in de twee maanden voorafgaand aan dataverzameling 
schuldig maakten aan diverse typen misdragingen. Gebruik makend van deze data zijn we in deze 
studie nagegaan in hoeverre persoonlijke achtergrondkenmerken, het leefklimaat, en de kenmerken 
van de inrichting, samenhingen met wangedrag tijdens detentie.  
 
Resultaten 
De resultaten toonden allereerst aan dat van alle respondenten, 25% rapporteerde in de laatste twee 
maanden een misdraging te hebben begaan. De meest gerapporteerde vorm van wangedrag was het 
bezit van contrabanden. Vooral persoonlijke kenmerken hingen samen met het aantal gerapporteerde 
misdragingen. Zo waren jonge gedetineerden, mannelijke gedetineerden, gedetineerden met een 
detentieverleden en gedetineerden die vastzaten voor een geweldsdelict oververtegenwoordigd in de 
groep met een die zich aan wangedrag schuldig maakte. Daarnaast was er een relatie tussen de sociale 
dimensies van het leefklimaat en misdragingen, waarbij meer positieve relaties met personeel en 
medegedetineerden samenhingen met minder wangedrag. Ten slotte hing het regime samen met 
misdragingen. Zo werd in gevangenisregimes, de Extra Zorg Voorzieningen en de Inrichting voor 
Stelselmatige Daders meer wangedrag gerapporteerd. In arrestantenregimes, het Huis van Bewaring 
en de (Zeer) Beperkt Beveiligde Inrichtingen werd minder wangedrag gerapporteerd. Dit kan te maken 
hebben met kenmerken van de populatie, zoals tijd die ze reeds in detentie hebben doorgebracht, en 
met regime- en leefklimaatkenmerken, zoals het aangeboden dagprogramma. 
 
Conclusie en aanbevelingen 
De studie toont allereerst aan dat een bepaalde groep gedetineerden een hoger risico heeft om zich 
schuldig te maken aan wangedrag. Met preventieve maatregelen, of extra personele inzet, kan 
wangedrag onder deze populatie mogelijk voorkomen worden. Daarnaast onderschrijft deze studie 
het belang van een positief en stimulerend leefklimaat, daar waar het gaat om relaties met 
medewerkers en medegedetineerden. Investeren in dit sociale klimaat kan mogelijk bijdragen aan de 
orde en veiligheid. Tenslotte lijkt wangedrag zich te concentreren binnen bepaalde regimes. 
Maatregelen gericht op het terugdringen van wangedrag zouden binnen deze regimes dus het meest 
effectief zijn.    
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