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SOCIALE RELATIES IN DETENTIE 
 

Aanleiding 

Sociale relaties binnen de gevangenismuren vormen een substantieel onderdeel van het leefklimaat 

in de gevangenis en bepalen dan ook in belangrijke mate hoe gedetineerden de gevangenisstraf 

ervaren. We weten echter nog maar weinig over de organisatie en totstandkoming van sociale 

relaties in de gevangenis. 

 

Onderzoeksvraag 

Hoe ziet de sociale structuur eruit in Nederlandse gevangenisafdelingen, dat wil zeggen, wie gaat om 

met wie en waarom? 

 

Methode 

De huidige studie onderzocht de structuur van sociale relaties tussen Nederlandse gevangenen 

vanuit een sociaal netwerkperspectief. Gegevens zijn afkomstig van de Life in Custody studie (LIC-

studie), een landelijke prospectieve studie die is opgezet om de kwaliteit van het gevangenisleven in 

Nederland te onderzoeken. Voor 233 mannelijke gedetineerden op 9 gevangenisafdelingen zijn 

aanvullende netwerkgegevens verzameld met behulp van peer-nominaties, die aangeven met wie op 

de afdeling gedetineerden het beste kunnen opschieten. 

 

Resultaten 

Analyses van de sociale netwerken laten zien dat de netwerkstructuur in de gevangenis lijkt op 

vriendschapsnetwerken buiten de gevangenis. Ten eerste waren relaties vaak wederkerig. Wanneer 

een gedetineerde aangaf goed op te kunnen schieten met een medegedetineerde, was de kans groot 

dat dit andersom ook het geval was. Ten tweede was er sprake van transitiviteit in relaties.  Het 

bekende fenomeen “de vrienden van mijn vrienden zijn ook mijn vrienden" zagen we dus ook terug 

in de gevangenis. Tenslotte zagen we dat sociale relaties voornamelijk bestonden tussen 

gedetineerden die op elkaar lijken met betrekking tot sociaal-demografische factoren. Dit betekent 

dat gedetineerden met dezelfde leeftijd naar elkaar toe trekken, maar bijvoorbeeld ook 

gedetineerden met dezelfde religieuze overtuiging. 

 

Conclusie en aanbevelingen 

De sociale netwerkbenadering in dit onderzoek leidt tot waardevolle inzichten in sociale 

verhoudingen binnen de gevangenis, die uiteindelijk niet veel verschillen van die buiten de 

gevangenis. Deze inzichten zijn ook relevant zijn voor het gevangenisbeleid. Zo zou deze informatie 

strategisch gebruikt kunnen worden bij de samenstelling van gevangenisafdelingen of de indeling van 

meerpersoonscellen om zo positieve relaties te stimuleren. Dit laatste draagt bij aan een goed 

leefklimaat in de gevangenis.  
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