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 Summary in Dutch/ 
Samenvatting in het Nederlands

Het sociale netwerk van gedetineerden: De samenstelling van, overlap tussen 

en veranderingen in het core discussie netwerk en het criminele netwerk.

 

Introductie

Persoonlijke relaties vormen een belangrijk onderdeel in het leven van mensen. Via sociale 

relaties hebben mensen contact met elkaar en functioneren zij in de samenleving. 

Bovendien bieden sociale relaties belangrijke voordelen. Zo hebben netwerkleden invloed 

op de gezondheid van mensen, op de kwaliteit van hun leven en vergroten zij de kans dat 

mensen werk vinden. Het belang van sociale relaties wordt ook onderstreept in onderzoek 

naar de levensomstandigheden van (ex-)gedetineerden. Verschillende studies hebben 

aangetoond dat het ontvangen van bezoek tijdens de detentie en het hebben van sociale 

banden na vrijlating de kans op recidive verkleinen. Bovendien vallen veel gedetineerden 

na vrijlating terug op hun familieleden en vrienden om een baan of een geschikte 

woonruimte te vinden. Om deze reden worden persoonlijke relaties vaak gezien als een 

belangrijke factor voor een succesvolle re-integratie in de samenleving. 

 Hoewel sociale relaties dus kunnen bijdragen aan verbeterde levensomstandigheden 

en de kans op recidive kunnen verkleinen, kan het sociale netwerk ook crimineel gedrag in 

de hand werken. Mensen die onderdeel uitmaken van een crimineel netwerk hebben een 

grotere kans om crimineel gedrag aan te leren en betrokken te raken bij criminele 

activiteiten. In overeenstemming met dit idee laten verschillende studies een sterke 

samenhang zien tussen het hebben van criminele relaties en crimineel gedrag. 

 Het sociale netwerk van mensen kan in grote mate veranderen als gevolg van een 

detentie. Tijdens een detentie zijn mensen geïsoleerd van hun sociale omgeving en zijn de 

contactmogelijkheden met familieleden en vrienden beperkt. Een deel van de gedetineerden 

blijkt bovendien na vrijlating te kampen met problemen, zoals huwelijksproblemen en 

problemen op het gebied van werken en wonen. De veranderingen die door detentie 

ontstaan kunnen aan de ene kant grote druk zetten op bestaande sociale relaties. Aan de 

andere kant bieden deze veranderingen ook mogelijkheden om nieuwe relaties aan te gaan 

(o.a. met medegedetineerden).

 Dit proefschrift onderzoekt de kenmerken van en de veranderingen in het sociale 

netwerk van gedetineerden. De bestaande literatuur maakt duidelijk dat netwerkleden 

belangrijk zijn bij het geven van (criminele en niet-criminele) hulp en invloed kunnen 

hebben op een succesvolle terugkeer van gedetineerden in de samenleving. Ondanks het 

belang van het sociale netwerk voor gedetineerden is het onderzoek naar de criminele en 
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niet-criminele netwerken van gedetineerden beperkt. Daarnaast is er zeer weinig bekend 

over de kenmerken van en de veranderingen in het sociale netwerk van gedetineerden. 

 Dit proefschrift richt zich op twee onderdelen van het sociale netwerk. Ten eerste 

wordt er gekeken naar het core discussie netwerk van gedetineerden. Het core discussie 

netwerk bestaat uit de personen met wie men belangrijke persoonlijke zaken bespreekt en 

omvat de directe sociale omgeving van een individu. Deze netwerkleden blijken een 

prominente rol te spelen bij het verschaffen van hulp en steun. Daarnaast wordt er gekeken 

naar het criminele netwerk van gedetineerden. Het criminele netwerk wordt in dit onderzoek 

gedefinieerd als de personen met wie gedetineerden criminele kennis en vaardigheden 

uitwisselen.

 

 In dit proefschrift wordt antwoord gegeven op de volgende vier onderzoeksvragen: 

1  Hoe ziet het core discussie netwerk van gedetineerden er voorafgaand aan detentie 

uit? In hoeverre zijn er verschillen tussen het core discussie netwerk van 

gedetineerden en het core discussie netwerk van de algemene Nederlandse 

populatie? 

2  In hoeverre maken criminelen onderdeel uit van het core discussie netwerk van 

gedetineerden voor detentie? Wie zijn deze criminele netwerkleden en welke 

kenmerken hebben de relaties met deze criminele netwerkleden? Welke kenmerken 

van a) het netwerklid, b) de gedetineerde, c) de sociale relatie zijn gerelateerd aan de 

kans dat men een crimineel netwerklid heeft in het core discussie netwerk?

3  In hoeverre is er overlap tussen het core discussie netwerk en het criminele netwerk 

van gedetineerden voor detentie? In welke mate zijn verschillen in netwerkoverlap 

gerelateerd aan a) kenmerken van de gedetineerde en b) kenmerken van de 

netwerkleden?

4  In hoeverre verschilt het sociale netwerk van gedetineerden voor detentie met het 

sociale netwerk van gedetineerden na detentie? In welke mate zijn a) kenmerken van 

de gedetineerde en b) kenmerken van de netwerkleden gerelateerd aan de kans dat 

relaties stabiel zijn, verdwijnen en nieuw worden gevormd na vrijlating?

Dit proefschrift gebruikt inzichten uit de criminologische en de algemenere sociale-

netwerkliteratuur om nieuwe vragen over de samenstelling van, overlap tussen en 

veranderingen in het sociale netwerk van gedetineerden te beantwoorden. Daarnaast 

worden in dit proefschrift data van het Prison Project en de SSND gebruikt. Het Prison 

Project is een grootschalig en longitudinaal onderzoek dat sinds 2010 wordt gehouden 

onder ruim 1900 mannelijke gedetineerden in de leeftijdscategorie 18 tot en met 65 die in 

Nederland zijn geboren. Data van de eerste meting van het Prison Project (T1) en van de 

eerste vervolgmeting na vrijlating (T2) worden geanalyseerd. Deze metingen vonden plaats 

na respectievelijk drie weken nadat de gedetineerden in voorlopige hechtenis zaten en na 
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zes maanden nadat de gedetineerden waren vrijgelaten. De data van het Prison Project zijn 

om een aantal redenen uniek. Ten eerste is er in Nederland nooit eerder een onderzoek 

gedaan waarbij zoveel gedetineerden zijn geïnterviewd tijdens hun detentie en na hun 

vrijlating. Ten tweede is er gedetailleerde informatie ingewonnen over het sociale netwerk 

van gedetineerden met de naam-genererende/interpretatie methode. Met deze methode 

worden eerst individuele netwerkleden geïdentificeerd waarna verschillende vragen 

worden gesteld over de kenmerken van de netwerkleden en de relaties met deze 

netwerkleden. Dit levert gedetailleerde netwerkgegevens op en biedt inzicht in de relaties 

die verdwijnen, stabiel blijven en nieuw worden gevormd in de periode van voor tot na 

detentie. Ten derde zijn de netwerkvragen in het Prison Project geïnspireerd op – en 

daardoor identiek aan – de netwerkvragen in de Survey of the Social Networks of the 

Dutch (SSND). De SSND bevat gegevens over het sociale netwerk van de volwassen 

Nederlandse bevolking. In dit proefschrift worden de SSND data naast de Prison Project 

data gebruikt om het sociale netwerk van de gedetineerden te vergelijken met het sociale 

netwerk van de doorsnee Nederlander.

In hoeverre verschilt het sociale netwerk van gedetineerden met het sociale 

netwerk van de algemene Nederlandse populatie (onderzoeksvraag 1)? 

In hoofdstuk 2 wordt de vraag beantwoord in hoeverre het sociale netwerk van volwassen 

gedetineerden vóór hun detentie verschilt van het sociale netwerk van de algemene 

populatie. Een vergelijking met de algemene populatie biedt de mogelijkheid om het 

sociale netwerk van gedetineerden en de netwerkveranderingen die zich voordoen in de 

periode van voor tot na detentie in perspectief te plaatsen.

 Uit hoofdstuk 2 blijkt dat gedetineerden voor detentie belangrijke persoonlijke 

zaken bespreken met gemiddeld twee netwerkleden. Dit core discussie netwerk is even 

groot als bij de algemene Nederlandse populatie. In vergelijking met de algemene populatie 

hebben gedetineerden wel een dichter sociaal netwerk. Dit bekent dat de core discussie 

netwerkleden elkaar vaker kennen en goed met elkaar kunnen opschieten. Ook is de 

relatiekwaliteit van het netwerk van gedetineerden in termen van duur en contactfrequentie, 

vergelijkbaar of zelfs beter dan de relatiekwaliteit van het netwerk van de algemene 

populatie. 

 Hoewel dit onderzoek dus een sterk en hecht core discussie netwerk laat zien, wordt 

er daarnaast in hoofdstuk 2 gevonden dat gedetineerden minder vertrouwen hebben in 

hun core discussie netwerkleden. Een verklaring voor deze bevinding kan zijn dat 

gedetineerden voor detentie een groter aantal criminelen hebben in hun netwerk. In de 

literatuur wordt beargumenteerd dat mensen vaak negatieve eigenschappen toeschrijven 

aan criminelen (zoals een minder goed inlevingsvermogen, zelfzuchtigheid en 

onbetrouwbaarheid). Daarnaast blijkt dat delinquenten hun criminele netwerkleden vaak 

minder vertrouwen, omdat zij het risico lopen om zelf slachtoffer te worden of om verraden 
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te worden door hun criminele netwerkleden. Deze eigenschappen kunnen er voor zorgen 

dat gedetineerden ook minder vertrouwen hebben in hun (criminele) core discussie 

netwerkleden.

 Ten slotte hebben gedetineerden minder sociaal-economische hulpbronnen – zoals 

opleidingsniveau en arbeidsparticipatie – beschikbaar in hun core discussie netwerk dan de 

algemene populatie. Gedetineerden hebben vaker core discussie netwerkleden die laag 

zijn opgeleid en/ of werkloos zijn. Dit verschil blijft bestaan nadat in de analyses rekening 

is gehouden met het opleidingsniveau en de arbeidssituatie van de gedetineerde zelf. In de 

literatuur wordt beargumenteerd dat sociaal-economische hulpbronnen een middel zijn 

om persoonlijke doelen te bereiken. Mensen met meer sociaal-economische hulpbronnen 

zouden bijvoorbeeld eerder aan werk komen, meer materiële goederen hebben en meer 

aanzien en status genieten. Een gebrek aan deze middelen kan er daarentegen voor zorgen 

dat het bereiken van persoonlijke doelen moeilijker is. Het is mogelijk dat gedetineerden, 

als gevolg van het gebrek aan sociaal-economische hulpbronnen in hun netwerk, 

criminaliteit plegen om op een onwettige manier alsnog hun persoonlijke doelen te 

bereiken. 

In hoeverre maken criminelen onderdeel uit van het core discussie netwerk 

van gedetineerden voor detentie (onderzoeksvraag 2)? 

In hoofdstuk 3 wordt onderzocht in hoeverre criminelen onderdeel uitmaken van het core 

discussie netwerk van gedetineerden voor detentie. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre  

kenmerken van de netwerkleden (o.a. hun rol en geslacht), van de sociale relaties (o.a. 

contactfrequentie en vertrouwen) en van de gedetineerde (o.a. eerdere detentie en 

criminele betrokkenheid in het verleden) samenhangen met de kans dat een core discussie 

netwerklid crimineel is. 

 De analyses van hoofdstuk 3 tonen aan dat één op de zeven gedetineerden een core 

discussie netwerklid heeft voor detentie met wie criminele kennis en vaardigheden worden 

uitgewisseld. Verder heeft één op de vijf gedetineerden een core discussie netwerklid die 

in het afgelopen jaar was betrokken bij een crimineel feit.

 Als er wordt gekeken naar de kenmerken van de netwerkleden blijken criminele 

netwerkleden vaker vrienden, mannen en leeftijdsgenoten te zijn. Deze bevindingen 

komen overeen met uitkomsten van eerder onderzoek naar de kenmerken van criminele 

vriendengroepen en kenmerken van dadergroepen die worden gebruikt om samen delicten 

te plegen (‘co-offenders’). Ook deze studies laten zien dat er grote overeenkomsten zijn 

tussen criminele netwerkleden wat betreft hun leeftijd en geslacht.

 Voorts hebben gedetineerden minder vertrouwen in hun criminele netwerkleden 

dan in hun niet-criminele netwerkleden. Los van een gebrek aan vertrouwen, blijken de 

relaties van gedetineerden met criminele netwerkleden even sterk te zijn als hun relaties 

met niet-criminele netwerkleden. Zo kennen gedetineerden hun criminele core discussie 
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netwerkleden even lang en hebben zij even vaak contact met hun criminele netwerkleden. 

 Ten slotte hebben gedetineerden die eerder in detentie zaten een grotere kans op 

het hebben van criminelen in hun core discussie netwerk. Een verklaring voor deze 

bevinding is dat het ontmoeten van andere criminelen groter is als men eerder in detentie 

heeft gezeten. Het algemene idee is dat de samenstelling van de sociale contexten waarin 

men zich begeeft, zoals de buurt, een vereniging of de werkvloer, bepaalt wie men kan 

ontmoeten en met wie men kan omgaan. Een detentie vormt een goede gelegenheid om 

andere criminelen te ontmoeten en beïnvloedt daarmee de kans dat criminele relaties 

worden aangegaan.

In hoeverre is er overlap tussen het core discussie netwerk en het criminele 

netwerk van gedetineerden voor detentie (onderzoeksvraag 3)?

Het criminele netwerk speelt niet enkel een belangrijke rol bij het werkelijk plegen van 

delicten. Ook in de voorbereiding zijn criminele contacten van belang. Zo zouden criminele 

contacten vaak informatie verschaffen over een geschikt slachtoffer of een potentiële 

locatie om een delict te plegen. Hoewel de uitwisseling van informatie belangrijk is bij het 

voorbereiden en het plegen van een delict, brengt het ook risico’s met zich mee. Men loopt 

de kans om verraden te worden en zodoende in het vizier te komen bij politie en justitie. 

Daarnaast vergroot het hebben van criminele contacten het risico om zelf slachtoffer te 

worden van een delict. Deze risico’s maken dat een zekere mate van vertrouwen in criminele 

relaties noodzakelijk is.

 In hoofdstuk 4 wordt onderzocht in hoeverre er een tweedeling is tussen enerzijds 

het criminele netwerk, welke wordt gebruikt voor het uitwisselen van criminele kennis en 

vaardigheden, en anderzijds een netwerk van vertrouwelingen, het core discussie netwerk, 

welke zorgt voor steun en vriendschap. De overlap tussen het criminele netwerk en het 

core discussie netwerk kan invloed hebben op de kans dat gedetineerden (opnieuw) 

delicten plegen. Als het criminele netwerk en het core discussie netwerk bestaat uit 

dezelfde personen dan duidt dit op een diepe geworteldheid van de gedetineerde in het 

criminele milieu. Als er een duidelijke tweedeling is tussen het criminele netwerk en het 

core discussie netwerk dan betekent dit dat gedetineerden een niet-crimineel netwerkdeel 

hebben dat kan bijdragen aan een succesvolle re-integratie.

 De analyses in hoofdstuk 4 laten zien dat één op de drie gedetineerden een crimineel 

netwerk heeft voorafgaand aan detentie. Als zij criminele kennis en vaardigheden 

uitwisselen met hun netwerkleden dan doen zij dit gemiddeld genomen met twee 

personen. Verder blijkt er een grote mate van overlap te zijn tussen het criminele netwerk 

en het core discussie netwerk. Zo is bijna één op de drie criminele netwerkleden ook een 

core discussie netwerklid. Daarnaast onderhoudt één op de twee criminele netwerkleden 

goede relaties met de core discussie netwerkleden van de gedetineerde.

 De overlap tussen het criminele netwerk en het core discussie netwerk neemt toe als 
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gedetineerden dichter bij hun criminele netwerkleden wonen. Ook is er meer overlap als 

gedetineerden een groter aantal contexten delen met hun criminele netwerkleden, zoals 

de buurt, de werkvloer en uitgaansgelegenheden. Een mogelijke verklaring voor deze 

resultaten is dat het vaker ontmoeten van criminele netwerkleden leidt tot sterkere 

criminele relaties en tot meer netwerkoverlap. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat 

woonafstand ook gerelateerd is aan de kans dat criminelen samen delicten plegen. Daders 

die samen delicten plegen blijken vaak bij elkaar in de buurt te wonen. Het resultaat uit dit 

onderzoek laat zien dat criminelen die dicht bij elkaar wonen niet alleen eerder samen 

delicten plegen, maar ook een grotere kans hebben om onderdeel uit te maken van elkaars 

netwerk van vertrouwelingen.

 

In hoeverre verschilt het sociale netwerk van gedetineerden voor detentie 

met het sociale netwerk van gedetineerden na detentie (onderzoeksvraag 4)?

In hoofdstuk 5 is het netwerk van gedetineerden voor detentie vergeleken met hun netwerk 

na detentie. Daarbij is er specifiek gekeken naar het core discussie netwerk van de 

gedetineerden. Een vergelijking tussen het netwerk voor detentie en het netwerk na 

detentie maakt inzichtelijk hoe het sociale netwerk van gedetineerden verandert na een 

periode in detentie. Tot op heden is er nauwelijks onderzoek verricht naar de veranderingen 

in het sociale netwerk van gedetineerden. De gegevens van het huidige onderzoek bevatten 

informatie over alle personen in het core discussie netwerk van de gedetineerden waardoor 

het mogelijk is om uitspraken te doen over het verdwijnen, het behouden of het ontstaan 

van (nieuwe) sociale relaties.

 Hoofdstuk 5 toont aan dat de grootte van het core discussie netwerk stabiel blijft in 

de periode van voor tot na detentie. Zowel voor als na detentie bespreken gedetineerden 

hun belangrijke persoonlijke zaken met ongeveer twee netwerkleden. De analyses laten 

verder zien dat er een lichte afname is van het aantal criminelen in het core discussie 

netwerk na detentie. Voorts neemt het aandeel familieleden in het core discussie netwerk 

toe; terwijl het aandeel vrienden en intieme partners juist afneemt. 

 Ondanks een stabiliteit in netwerkgrootte, vindt er wel een grote verschuiving plaats 

van de netwerkleden in het core discussie netwerk. Van de netwerkleden die voor detentie 

deel uitmaken van het core discussie netwerk, maakt 60 procent geen deel meer uit van het 

core discussie netwerk na vrijlating. De netwerkleden die geen deel meer uitmaken van het 

core discussie netwerk worden vervangen door andere netwerkleden. Deze andere 

netwerkleden zijn geen nieuwe netwerkleden (bijvoorbeeld medegedetineerden), maar 

blijken voornamelijk netwerkleden te zijn die al voor detentie in het netwerk van de 

gedetineerde zaten. In vergelijking met de algemene bevolking ondervinden gedetineerden 

veel verschuivingen in hun netwerk. Ongeveer 70 procent van de core discussie 

netwerkleden van de algemene populatie wordt binnen zeven jaar vervangen. 

Gedetineerden in dit proefschrift werden na een half tot anderhalf jaar na de eerste meting 



143

s
u

m
m

a
r

y
 in

 d
u

t
c

h
/s

a
m

e
n

v
a

t
t

in
g

 in
 h

e
t

 n
e

d
e

r
l

a
n

d
s

opnieuw geïnterviewd. Dit betekent dat zij in een relatief korte periode een 

netwerkverschuiving ondervinden die bijna even hoog is als die de algemene populatie in 

zeven jaar ondervindt.

 De verschuivingen in het core discussie netwerk van de gedetineerden blijken samen 

te hangen met een aantal factoren. Allereerst is de kans dat core discussie relaties worden 

verbroken groter als men langer in detentie zit, men niet kan terugkeren naar dezelfde 

woonplaats, men minder sterke relaties heeft voor detentie, men minder familieleden in 

het core discussie netwerk heeft voor detentie en als men verdacht wordt van het plegen 

van een gewelds- of zedendelict. 

 Naast relatieverbreking blijken ook een aantal factoren samen te hangen met de 

kans dat nieuwe core discussie relaties ontstaan. De kans op nieuwe relaties is groter als 

men langer in detentie zit, men minder core discussie netwerkleden heeft voor detentie, 

men minder sterke relaties heeft, men minder familieleden in het core discussie netwerk 

heeft voor detentie en als men verdacht wordt van het plegen van een gewelds- of 

zedendelict. 

 Het is opvallend dat vier van de vijf factoren die samenhangen met relatievorming 

ook samenhangen met de kans op relatieverbreking. Hieruit blijkt dat gedetineerden die 

een grotere kans hebben op relatieverbreking, ook een grotere kans maken op het hebben 

van nieuwe relaties. Met andere woorden: gedetineerden blijken, ondanks hun verlies aan 

relaties, het aantal netwerkleden in het core discussie netwerk in stand te houden door 

nieuwe relaties aan te gaan of door intensiever gebruik te maken van bestaande relaties. 

Dit proces wordt ook wel substitutie genoemd. Ook in onderzoek naar netwerkveranderingen 

bij de algemene populatie wordt gevonden dat mensen die relaties verliezen de behoefte 

hebben om relaties te zoeken die het verlies aan oude relaties kunnen compenseren. In dit 

proefschrift wordt bewijs gevonden dat substitutie ook plaatsvindt na een detentie.

Algemene conclusie

Dit proefschrift geeft inzicht in de samenstelling van, overlap tussen en veranderingen in 

het sociale netwerk van gedetineerden. Op basis van dit onderzoek kunnen enkele 

belangrijke conclusies worden getrokken. Hoofdstuk 2 laat zien dat het core discussie 

netwerk van gedetineerden voorafgaand aan detentie niet onder doet voor het core 

discussie netwerk van de algemene Nederlandse populatie wat betreft relatiekwaliteit en 

de structuur van hun netwerk. Wel hebben gedetineerden minder vertrouwen in hun 

netwerkleden en minder toegang tot sociaal-economische hulpbronnen via hun 

netwerkleden. Uit hoofdstuk 3 blijkt dat een aanzienlijk deel van de core discussie 

netwerkleden van gedetineerden crimineel is. Het aantal criminelen in het core discussie 

netwerk is groter als gedetineerden eerder in detentie hebben gezeten. Als er wordt 

gekeken naar de afzonderlijke relaties in het core discussie netwerk dan blijkt dat 

gedetineerden minder vertrouwen hebben in hun criminele netwerkleden. Hoofdstuk 4 
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toont aan dat er in het netwerk van gedetineerden geen duidelijke tweedeling is tussen 

enerzijds het criminele netwerk en anderzijds een netwerk van vertrouwelingen, oftewel: 

het core discussie netwerk. Beide delen van het netwerk blijken juist behoorlijk te 

overlappen voorafgaand aan detentie. De mate van netwerkoverlap neemt toe als 

gedetineerden dichter bij hun criminele netwerkleden wonen en als zij meer contexten 

(zoals de buurt, werkvloer en uitgaansgelegenheden) met hun criminele netwerkleden 

delen. Hoofdstuk 5 laat ten slotte zien dat het core discussie netwerk van gedetineerden 

zowel voor als na detentie uit ongeveer twee netwerkleden bestaat. Ondanks de stabiliteit 

in de grootte van het netwerk, wordt zestig procent van de netwerkleden vervangen. De 

‘nieuwe’ netwerkleden zijn geen medegedetineerden, maar vaak al bestaande 

familierelaties. Veranderingen in het netwerk van gedetineerden hangen samen met 

detentieduur, type delict, netwerkkenmerken voor detentie en een terugkeer naar dezelfde 

woonplaats.

Suggesties voor vervolgonderzoek

Dit proefschrift heeft nieuwe vragen beantwoord over het sociale netwerk van 

gedetineerden. Vervolgonderzoek kan waardevol zijn om de opgedane en reeds bestaande 

kennis verder uit te breiden.

 Ten eerste zou het interessant zijn om in toekomstig onderzoek aandacht te besteden 

aan de veranderingen in het criminele netwerk van gedetineerden. Als criminele relaties 

geen onderdeel uitmaken van het core discussie netwerk dan bevinden zij zich meer aan de 

rand van het netwerk en zijn de criminele relaties minder hecht. Het kan worden verwacht 

dat criminele relaties die minder hecht zijn eerder worden verbroken in de periode van voor 

tot na detentie. Daarnaast biedt detentie een goede mogelijkheid om andere criminelen te 

ontmoeten. Het zou interessant zijn om te onderzoek in hoeverre de relaties die worden 

gevormd in detentie ook worden behouden na vrijlating. Toekomstig onderzoek moet 

uitwijzen of relaties die worden gevormd in detentie de oorspronkelijke criminele relaties 

vervangen en het criminele netwerk van gedetineerden groter maken. Het beantwoorden 

van deze vragen kan onze kennis over het sociale netwerk van gedetineerden verder 

uitbreiden.

 Ten tweede zou het waardevol zijn om in vervolgonderzoek meer naam-genererende 

vragen te stellen tijdens het interview. Dit kan inzicht opleveren in de samenstelling van 

het bredere sociale netwerk van gedetineerden en maakt het mogelijk om meer individuele 

netwerkleden van de gedetineerden te identificeren. Hierdoor kunnen netwerkleden in 

kaart worden gebracht die geen onderdeel uitmaken van het criminele netwerk en/ of het 

core discussie netwerk. Uit dit proefschrift blijkt dat de relaties die worden verbroken in de 

periode van voor tot na detentie worden vervangen door andere relaties. Deze andere 

relaties zijn geen nieuwe relaties met medegedetineerden, maar zijn bestaande relaties die 

na detentie intensiever worden gebruikt. Het zou interessant zijn om te onderzoeken 
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welke functies deze bestaande relaties hadden voor detentie en welke delen van het 

netwerk worden gebruikt door de gedetineerden om het verlies van hun relaties op te 

vangen. Het stellen van meer naam-genererende vragen kan dit inzicht opleveren. 

 Ten derde zou het voor vervolgonderzoek interessant zijn om ook netwerkgegevens 

te verzamelen over verdachten die niet te maken krijgen met een detentie. Dit proefschrift 

toont aan dat een langere detentieduur leidt tot grotere verschuivingen in het sociale 

netwerk van gedetineerden. Een vraag die echter onbeantwoord blijft is of een detentie an 

sich leidt tot grotere verschuivingen in het netwerk. Met andere woorden: leidt een periode 

in detentie tot andere veranderingen in het sociale netwerk dan wanneer daders een 

alternatieve straf krijgen opgelegd, zoals een boete of een taakstraf? Het verdient de 

aanbeveling om ook netwerkgegevens te verzamelen onder daders die alternatieve straffen 

krijgen opgelegd. Een vergelijking van de netwerkveranderingen tussen gedetineerden en 

niet-gedetineerden kan antwoord geven op de vraag in hoeverre detentie (in vergelijking 

met alternatieve straffen) gevolgen heeft voor het sociale netwerk van mensen. 

 Ten vierde dient toekomstig onderzoek zich te richten op de vraag of de samenstelling 

van, overlap tussen en veranderingen in het sociale netwerk van gedetineerden gevolgen 

heeft voor de levensomstandigheden van (ex-)gedetineerden en voor de kans op recidive. 

Eerder onderzoek toont aan dat relaties met familie en vrienden leiden tot betere 

levensomstandigheden van (ex-)gedetineerden. Verder laten eerdere studies zien dat 

contact met familie en vrienden tijdens de detentie invloed heeft op de kans dat men 

recidiveert na vrijlating. Zoals reeds werd beargumenteerd kan zowel het core discussie 

netwerk als het criminele netwerk grote invloed hebben op een succesvolle terugkeer van 

gedetineerden in de samenleving. In toekomstig onderzoek zou het interessant zijn om 

verder uit te zoeken in hoeverre kenmerken van het criminele netwerk en het core discussie 

netwerk gerelateerd zijn aan een succesvolle re-integratie na vrijlating.

Beleidsaanbevelingen

De resultaten van dit proefschrift bieden aanknopingspunten om beleid te verfijnen dat 

een succesvolle terugkeer van (ex-)gedetineerden in de samenleving kan vergroten.

 Ten eerste dragen de bevindingen van dit proefschrift bij aan de discussie over de 

gevolgen die detentieduur heeft voor het leven van veroordeelden en hun kans op recidive. 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat gedetineerden met een langere detentieduur een 

grotere kans hebben om na hun detentieperiode te recidiveren. Een langere detentieduur 

kan ook negatieve gevolgen hebben voor de kansen van ex-gedetineerden op de 

arbeidsmarkt. In aanvulling op deze bevindingen laat dit proefschrift zien dat een langere 

detentieduur kan leiden tot veranderingen in de directe sociale omgeving van 

gedetineerden. Het opleggen van langere gevangenisstraffen kan leiden tot een afbreuk 

van bestaande relaties en grote verschuivingen in het sociale netwerk van (ex-)

gedetineerden.
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 Verder is het op basis van de bevindingen uit dit proefschrift aan te bevelen om 

maatregelen te treffen die een terugkeer van gedetineerden naar hun woonplaats 

vergroten. Dit onderzoek heeft aangetoond dat gedetineerden die niet kunnen terugkeren 

naar dezelfde woonplaats een grotere kans hebben om hun oorspronkelijke relaties te 

verliezen. Als er maatregelen worden genomen die gericht zijn op een succesvolle terugkeer 

van ex-gedetineerden naar de oorspronkelijke woonplaats dan moet er wel rekening 

gehouden worden met de vriendschapsrelaties die gedetineerden onderhouden in de 

buurt. Dit proefschrift toont aan dat criminele vrienden uit de buurt een grotere kans 

hebben om deel uit te maken van het netwerk van vertrouwelingen. Criminele relaties 

kunnen crimineel gedrag stimuleren, zeker als deze relaties behoren tot de intieme sociale 

groep. In het licht van deze bevindingen strekt het tot de aanbeveling om de opbouw van 

een prosociaal netwerk in de buurt te stimuleren en het behoud van criminele relaties, en 

in het bijzonder de criminele relaties in de buurt, te ontmoedigen.

 Daarnaast is het belangrijk om maatregelen te treffen die gericht zijn op het behoud 

van (niet-criminele) familierelaties. Hoewel familierelaties stabieler blijken te zijn dan niet-

familierelaties, laat dit proefschrift zien dat 50 procent van de oorspronkelijke familierelaties 

in het core discussie netwerk geen deel uitmaakt van het core discussie netwerk na 

vrijlating. Eerder onderzoek heeft laten zien dat familieleden een prominente rol spelen bij 

het verschaffen van hulp en steun na vrijlating. Het is dan ook aan te bevelen om 

maatregelen te nemen die het behoud van familierelaties vergroten. In het huidige beleid 

wordt hier reeds rekening mee gehouden. Zo tracht men bij plaatsing van gedetineerden in 

een bepaalde inrichting rekening te houden met de woonplaats van de gedetineerde en 

hebben gedetineerden de mogelijkheid om desgewenst een overplaatsing aan te vragen. 

Het is aan te bevelen om te blijven investeren in deze maatregelen. Voorts kunnen de 

maatregelen worden uitgebreid door bijvoorbeeld het aantal bezoekmomenten door 

familieleden te vergroten of door mogelijkheden te creëren die het bezoek van 

gedetineerden aan hun familieleden in de weekenden mogelijk maken.

 Ten slotte is het van belang om extra hulp te bieden aan gedetineerden die worden 

verdacht van het plegen van een gewelds- of zedenmisdrijf. Dit proefschrift laat zien dat 

verdachten van een gewelds- of zedenmisdrijf een grotere kans hebben om hun sociale 

relaties te verliezen. Hoewel dit verlies over het algemeen niet leidt tot een kleiner sociaal 

netwerk, betekent het wel dat essentiële hulp en steun mogelijk verloren gaat. Het strekt 

dan ook tot de aanbeveling om aanvullende hulp beschikbaar te stellen aan deze groep 

gedetineerden zodat zij hier – indien gewenst – beroep op kunnen doen.

 Beleid dat zich richt op het behoud en het verbeteren van sociale relaties kan de kans 

op een succesvolle re-integratie van gedetineerden vergroten. Dit onderzoek heeft 

belangrijke vragen beantwoord over de samenstelling van, overlap tussen en veranderingen 

in het sociale netwerk van gedetineerden. Hopelijk wordt er in toekomstig onderzoek meer 

aandacht besteed aan het sociale netwerk van (ex-)gedetineerden en worden verdere 
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beleidsmaatregelen getroffen die zijn gericht op hun persoonlijke relaties. Op deze manier 

kan de positie van voormalig gedetineerden in de samenleving worden verbeterd en de 

kans op recidive worden verkleind.


