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Inleiding 

„Mensen zoals ik die geen woon- of verblijfplaats hebben komen vrij zonder een  

een cent op zak. Je wilt een uitkering, maar je krijgt die niet omdat je geen vast 

woonadres hebt en je hebt geen vast woonadres omdat je geen geld hebt.‟ 

Ex-gedetineerde, 1998. (Van Leeuwen, 2002) 

Voor heel wat gedetineerden – zowel veroordeelden als beklaagden – brengt een vrijstelling uit een 

penitentiaire inrichting heel wat maatschappelijke onzekerheden met zich mee. Eén dreigende realiteit 

hiervan is thuisloosheid na detentie (Demeersman, 2008, p. 5). Nochtans blijkt uit onderzoek (van den 

Braak e.a.(2003), Home Office (2005), Metraux & Culhane (2004)) dat huisvestingszekerheid en         

-stabiliteit één van de centrale integratiedomeinen is waarrond een (ex-) gedetineerde zich 

maatschappelijk kan ankeren. 

De terugkeer van gedetineerden naar de samenleving vraagt een geïntegreerde benadering op diverse 

maatschappelijke domeinen (Petersilia, 2003, p. 14 en pp. 120-121). Het betreft een proces dat moet 

doorlopen worden op vlak van relaties, werk, huisvesting, administratie (verzekering, identiteitsbewijs 

e.d.), psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Het welslagen op elk van deze gebieden heeft 

belangrijke consequenties om recidive tegen te gaan. De ex-gedetineerde dient hier dan ook de 

noodzakelijke stappen voor te nemen, maar mag hierbij niet aan zijn/haar lot worden overgelaten. 

Verschillende organisaties en openbare instellingen dragen een stuk van deze verantwoordelijkheid. 

Ook een gevangenisinstelling dient - in samenwerking met het lokale beleid - de ex-gedetineerde in dit 

reïntegratieproces te begeleiden. Zoniet bestendigt een detentie enkel de reeds bestaande 

maatschappelijke kwetsbaarheid (Bouverne-De Bie, Roose, & Claeys, 2000, pp. 188-189).  

Onderstaand onderzoek focust op één van de levensdomeinen waarbij nazorg en begeleiding van het 

grootste belang zijn, namelijk de toekomstige woonsituatie van ex-gedetineerden. Deze masterproef 

zal theorie en data alternerend gebruiken om het sociaal fenomeen „woonsituatie na detentie‟ in al zijn 

facetten te belichten. Dit exploratief en tevens toetsend onderzoek geeft op criminologisch relevante 

wijze - door middel van statistische analyses en beschrijvingen - inzicht in de woonsituatie van een 

groep ex-gedetineerden. Een kwalitatieve aansluitende analyse kan beleidsmatig zijn nut bewijzen om 

deze analyses inhoudelijk verder te verklaren. Zo kunnen eventuele aanbevelingen worden 

geformuleerd om de meest kwetsbare groepen op een gepaste wijze te begeleiden in hun 

zoektocht/behoud van een stabiele woonsituatie. Een goed beleid is met andere woorden een beleid dat 

steunt op onderbouwde kennis waarbij wetenschappelijk onderzoek zonder twijfel de nodige 

elementen kan aanreiken. 

De masterproef bestaat uit drie grote delen. Om op een onderbouwde manier gericht gegevens te 

verzamelen, verwerken en interpreteren, wordt vooreerst in Deel I een theoretisch overzicht gegeven 
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van de huisvestingsproblematiek voor ex-gedetineerden. De thematiek wordt geschetst aan de hand 

van praktische nationale en internationale vaststellingen. De basisbegrippen worden inhoudelijk 

uitgewerkt. Tevens worden de risicofactoren opgelijst om in een instabiele huisvestingssituatie terecht 

te komen. Het theoretisch gedeelte sluit af met een schets van good practices uit het buitenland. Reeds 

bestaande opvang en steunmogelijkheden voor (ex-) gedetineerden worden beschreven, waarbij de 

aansluiting „binnen en buiten de muren‟ centraal staat (Kuppens, & Ferwerda, 2008, p. 1).   

Deel II bevat het methodologisch kader. Op basis van de theoretische uiteenzetting wordt het 

onderzoeksopzet gekaderd en daarbij het conceptueel model geschetst. De onderzoeksvragen met 

bijhorende hypotheses worden er uiteengezet. Dit leidt tot de wijze van steekproeftrekking; de 

uiteindelijke onderzoekseenheden alsook de setting waar ze hebben verbleven - met name de 

gevangenis van Antwerpen - worden in al hun facetten belicht. De 131 bevraagde gedetineerden 

worden voorgesteld op basis van verscheidene kenmerkende demografische achtergrondvariabelen. 

Ook wordt de gekozen onderzoeksmethode van dataverzameling en –verwerking beschreven en 

verantwoord. Vervolgens wordt de operationalisering van de centrale begrippen belicht. Deel II sluit af 

met enkele ethische bedenkingen.  

Deel III bevat de eigenlijke analyses. Aan de hand van een kwantitatieve analyse met SPSS op basis 

van de 131 afgenomen surveys en een aansluitende kwalitatieve analyse door middel van een 

focusgesprek met relevante betrokken actoren, is getracht een antwoord te formuleren op de 

onderzoeksvragen. De mogelijke risicofactoren om in dak-thuisloosheid terecht te komen na 

gevangenschap (zie deel I) zijn  hierbij getest op de onderzochte populatie.   

Tot slot zijn er de conclusies. De antwoorden op de onderzoeksvragen worden beknopt samengevat, 

het theoretisch kader van deel I wordt aan de hand van de bevindingen kritisch doorgenomen, om 

nadien dit onderzoek zowel inhoudelijk als methodologisch grondig te evalueren. Het deel sluit af met 

bedenkingen en aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
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Probleemstelling: onvrijheid leidt tot wooninstabiliteit  

 

De lineaire stijging van het aantal opsluitingen heeft zich in 2009 voortgezet met 18.503 opsluitingen 

(FOD Justitie, 2009, p. 51). In datzelfde jaar werden 17.440 personen in vrijheid gesteld, waarvan 

50.3% (8.769 personen) onder het beklaagdenstatuut waren opgesloten. De Belgische context laat op 

basis van deze gegevens ruwweg vermoeden dat thuisloosheid een dreigende realiteit is voor 9.000 

gevangenisverlaters, elk jaar opnieuw (Demeersman, 2008, p. 5). Dit vermoeden is gegrond als de 

instabiele(re) woonsituatie van invrijheidsgestelden van naderbij wordt bekeken.  

Wanneer een gedetineerde tijdens zijn detentie een huurschuld heeft of opbouwt, is het mogelijk dat 

zijn woning nog tijdens de detentie wordt ontruimd. Dit is één reden waarom de woonsituatie vaak 

wijzigt na een detentieperiode. Met name voor beklaagden - verdachten die nog niet gevonnist zijn - is 

het stuitend dat ze na hun opsluiting slechter af kunnen zijn dan voorheen, met alle risico‟s en 

gevolgen van dien (Daelemans, Daeninck, & Delbrouck, 1999, pp. 431-435).   

Nederlands onderzoek toont aan dat meer dan de helft (57%) van de bevraagde gedetineerden niet 

terug konden naar de voormalige woonst (Vandommele, 2007, p. 16). Dit betekent niet dat de detentie 

an sich tot thuisloosheid leidt. Wel zorgt een detentie voor een destabilisering van de 

huisvestingssituatie (Daly, 1994, pp. 6-9). Deze is enerzijds onzekerder geworden dan voor de 

detentie, en is anderzijds wat kwaliteit betreft verminderd. Dit laatste houdt in dat minder mensen over 

eigen, zelfstandige huisvesting beschikken. Na detentie treedt een verschuiving op van het wonen in 

een eigen woning naar het wonen bij familie. Beide ontwikkelingen hebben als gevolg dat het 

„zoekend en potentieel zwervend gedrag toeneemt en dus de kans om dakloos te worden‟ eveneens 

(van den Braak, e.a., 2003, p. 84). Dit laatste is dan weer een risicofactor om in delictgedrag te 

hervallen (Metraux, e.a., 2004, pp. 139-143). Immers, een instabiele huisvestingssituatie leidt tot een 

grotere recidivekans. Ook Brits onderzoek toonde dit aan: Gedetineerden die na hun detentie thuisloos 

zijn, hebben twee keer meer risico om binnen twee jaar te hervallen in hun delictgedrag dan ex-

gedetineerden die een stabiele woonsituatie kunnen aantonen (Home Office, 2005, p. 8). 

Aangezien een detentie o.a. heel wat oplopende kosten met zich meebrengt, bestaat het risico om de 

(huur)woning te verliezen. Het vinden van een nieuwe, stabiele en zelfstandige huisvestingssituatie 

blijkt vaak problematisch (Baldry, 2001, pp. 5-7). De krapte op de Vlaamse - steeds duurdere - 

woningmarkt enerzijds en schulden, psychische problemen en verslavingsproblemen anderzijds, zijn 

hierbij belangrijke hindernissen (Van Galen, e.a, 1998, pp. 2-7). Bovendien kampt de thuislozenzorg 

met capaciteitsproblemen. De wachtlijsten van deze instellingen laten hieraan niet twijfelen (Winters, 

2007, p. 2; Vandermotten, & Marissal, 2006, p. 8).  

Gezien de grote inbreuk die een detentie maakt op het leven van de gestrafte (Goffman, 1975, p. 21) 

en zijn naaste omgeving, is de huidige situatie met beperkte kennis over de (on)bedoelde effecten van 

de gevangenisstraf - waaronder huisvestingsproblemen - op zijn minst zorgelijk te noemen  
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(Dirkzwager, Lamet, Nieuwbeerta, e.a., 2009, pp. 28-29). Ondanks het feit dat huisvesting zo‟n 

belangrijke factor is bij het voorkomen van recidive, heeft België hier geen specifieke statistieken over 

(Demeersman, 2008, p. 5). De hoofdonderzoeksvraag van deze masterproef luidt dan ook als volgt: 

Hoe is de huisvestingssituatie voor gedetineerden bij ontslag uit de gevangenis en is deze veranderd in 

vergelijking met de voorgaande situatie? Om deze vraag te beantwoorden, zal dit onderzoek 

wetenschappelijke gegevens verzamelen over de woonmogelijkheden en -behoeften van Antwerpse 

gedetineerden, op het moment dat zij worden vrijgelaten. Deze informatie is noodzakelijk, want 

zonder enige kennis over de woonbehoeften van ex-gedetineerden kunnen maatschappelijke 

voorzieningen zowel kwantitatief als kwalitatief niet aansluiten bij de vraag van deze mensen.  
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       Niets is zo praktisch als een goede theorie. 
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INLEIDING 

 

Wooninstabiliteit na detentie kan pas beleidsmatig ondervangen worden indien er concrete cijfers 

voorhanden zijn die de oorzaken en consequenties van de problematiek aantonen.  Om deze cijfers op 

een gerichte manier te bekomen, is een voorafgaande brede kennis over de thematiek en de gebruikte 

concepten vereist. Hoofdstuk 1 licht dan ook de centrale begrippen toe.  

Hoofdstuk 2 bespreekt de mogelijke risicofactoren waar ex-gedetineerden mee kunnen worden 

geconfronteerd bij het behoud/vinden van een stabiele en zelfstandige woonsituatie.  

Vervolgens is er hoofdstuk 3 dat bondig het hulpverleningsaanbod voor (ex)-gedetineerden schetst 

alsook de afstemmingsproblemen die zich daarbij voordoen.  

Na deze uiteenzetting worden de grenzen in hoofdstuk 4 verlegd om te kijken naar good practices van 

enkele andere Europese landen.  
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HOOFDSTUK 1. CENTRALE CONCEPTEN 

 

 

1 Een helder begrip van de te hanteren begrippen 

 

Een helder begrip van de begrippen die in dit onderzoek zullen worden gehanteerd, is essentieel omdat 

dit de noodzakelijke reflectie en houvast biedt om het onderzoek af te lijnen en de rode draad doorheen 

het onderzoeksproces te behouden. De definitie van „het probleem‟ (het wat) bepaalt immers de 

„oplossing‟ (het hoe) (Raes, z.d.). Achtereenvolgens worden de concepten „detentieschade‟, 

„woonsituatie‟, „dak- en thuisloosheid‟ en hun relatie met criminaliteit behandeld.  

 

 

1.1 Bedoelde en onbedoelde effecten van de gevangenisstraf: detentieschade 

 

De gevangenisstraf is na de geldboete de meest toegepaste straf in België. Hierbij zijn de doeleinden 

van de gevangenisstraf en dus ook de rechtvaardigingen voor haar toepassing divers (Slob, 

Dirkzwager, & Nieuwbeerta, 2009, p. 18):  

 Incapacitatie: het beveiligen van de samenleving door het opsluiten van daders 

 Afschrikking: recidive voorkomen door daders af te schrikken 

 Resocialisatie: recidive voorkomen door daders te resocialiseren 

 Generale preventie: voorkomen dat potentiële daders criminaliteit gaan plegen 

 Normbevestiging: het bevestigen wat kan en niet kan in de samenleving door op de norm te 

wijzen en hierdoor het voorkomen van negatief gedrag in de samenleving 

 Retributie: vergelding voor het leed van slachtoffers (leedtoevoeging)  

Dit onderzoek focust hoofdzakelijk op de derde doelstelling van de gevangenisstraf, met name de 

resocialisatie, waaronder de psychische en lichamelijke gezondheid, de zelfredzaamheid in de 

samenleving, en de sociaaleconomische situatie van (ex-)gedetineerden met hun huisvestings-

mogelijkheden. Een legitieme vraag is dan ook of met een gevangenismaatregel de gewenste effecten 

van resocialisatie worden bereikt. Het is tevens een vraag die beleidsmatig gesteld mag en moet 

worden. Immers, een dak boven je hoofd eens buiten de gevangenismuren, een plek waar je als mens 

thuis kan komen, is een basisrecht. Ook het Vlaamse woonbeleid onderstreept dit recht op 

menswaardig wonen met de Vlaamse Wooncode. Dit decreet vormt de basis voor het woonbeleid in 

Vlaanderen.  Met name volgende doelstelling springt in het oog voor wat betreft het beleid voor ex-

gedetineerden: „Het woonbeleid is gericht op de realisatie van optimale ontwikkelingskansen voor 

iedereen, een optimale leefbaarheid van de wijken, het bevorderen van de integratie van bewoners in 

de samenleving, het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen‟. Het Vlaamse woonbeleid draagt de 
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verantwoordelijkheid extra zorg te besteden aan meer kwetsbare groepen, waaronder ex-gedetineerden 

(Pataer, van Damme, Herman, e.a., 2008, z.p.).  

Eensluidende uitspraken over de gevolgen van een detentie voor de sociale kansen van ex-

gedetineerden zijn niet mogelijk, zoals reeds in de inleiding aangegeven. Wel wijzen vele conclusies 

van diverse onderzoeken erop dat detentie persoonlijke schade aanricht eerder dan het bereiken van de 

beoogde positieve effecten (Daems, 2009, pp. 17-23 en p. 34; Dirkzwager, e.a., 2009, p. 28). De 

conclusie van het doctoraatsonderzoek van Janssen vat dit goed samen: “Het uitzitten van een korte 

vrijheidsstraf heeft het merendeel van de respondenten geen goed gedaan. Er is sprake van stilstand. 

Ondertussen zijn deze respondenten wel weer een jaartje ouder geworden. Het feit dat er in hun 

leefsituatie zo weinig is veranderd zou dan ook beter een verandering in negatieve zin kunnen worden 

genoemd: stilstand is achteruitgang” (1999, p. 143). Daarmee is niet gezegd dat rechters per se een 

ander bestraffingpatroon moeten hanteren en eventueel terughoudender moeten zijn met het opleggen 

van vrijheidsstraffen (Slob, e.a., 2009, p. 21). De andere opgesomde doelstellingen van het strafrecht 

kunnen het opleggen van een detentie evengoed legitimeren.  

 

 

1.2 Woonsituatie 

 

Wonen is bij uitstek een lokale kwestie: iedereen moet ergens een (vaste) stek zoeken, en dus in een 

welbepaalde gemeente zich huisvesten (Goossens, Haesevoets, Laureys, e.a., 2008, p. 1).  Het begrip 

woonsituatie kan zowel objectief als subjectief belicht worden.  

Objectief gaat het enerzijds om de feitelijke aspecten van de woonsituatie: het eigendomsstatuut 

(huurder/eigenaar), de woonuitgaven, de betaalbaarheid van wonen, bepaalde woningkenmerken en de 

kwaliteit van de woning (Heylen, & Winters, 2009, p. 13). Verder kunnen ook de buurt, haar 

voorzieningen en bevolkingssamenstelling in rekening worden gebracht.   

De subjectieve beleving van de woonsituatie wordt in het bestek van deze masterproef niet onderzocht. 

Zo kan de kwaliteit van de woning subjectief voor de desbetreffende bewoner anders geëvalueerd 

worden dan de objectieve beoordeling ervan.  

Wel worden de objectieve woningkenmerken bevraagd waar men woonde/zal wonen voor en na 

detentie: gaat het om zelfstandige huisvesting, wordt deze woonst gehuurd of bezit men deze, woont 

men bij vrienden of familie, leeft men samen met partner, en gaat het om tijdelijke of vaste huisvesting 

(verblijfsduurperspectief). Verder worden de redenen onderzocht waarom men eventueel verhuist na 

detentie: in welke mate is er sprake van keuzevrijheid/dwang in het verhuisproces, is de kwaliteit van 

de nieuwe woonst verminderd en speelt hier eventueel een veranderende gezinssituatie in mee? Ook 

dit zijn immers aspecten van de woonsituatie.  

Een instabiele woonsituatie kan bijgevolg volgende elementen bevatten: betaalachterstand van de 

woning (in dit onderzoek specifiek toe te schrijven aan de detentieperiode), een kort 
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verblijfsduurperspectief van de huidige woonst, het gegeven dat men na de detentie zal verhuizen en 

of het over minder zelfstandige huisvesting gaat. Dit laatste houdt in dat men afhankelijk geworden is 

van vrienden, familie, of opvangcentra wat onderdak zelf of de woonkosten betreft.  

 

 

1.3 Wat is loos? Een dak of een thuis?  

 

Thuisloosheid is een complex sociaal probleem dat zich vanuit verschillende invalshoeken laat 

benaderen. De thematiek van thuisloosheid heeft in de eerste plaats te maken met 

huisvestingsproblemen, maar plaatst dit alles in een breder sociaal, psychologisch, maatschappelijk, en 

economisch kader. Thuisloosheid omvat enerzijds een toestand, maar is anderzijds een proces. De 

toestand van thuisloosheid waarin een persoon zich bevindt, houdt in dat deze persoon geen 

permanente woonst heeft, geen werk heeft en/of over geen middelen van bestaan beschikt. Het gaat 

om een toestand van maatschappelijke, persoonlijke en relationele kwetsbaarheid (Demeersman, 2008, 

p. 7). Thuisloosheid wijst op een algehele sociale uitsluiting, waarbij de verbinding met de 

maatschappij en significante anderen is verbroken (Van Menxel, Lescrauwaet, & Serrien, 2002, pp. 8-

14). Ontankering vormt hier het sleutelwoord (Hermans, De Coster, & Van Audenhove, 2007, p. 7). 

Het procesmatige inzake thuisloosheid betekent dat deze toestand omkeerbaar is, mits de nodige 

maatschappelijke steun om zich opnieuw te herankeren en te stabiliseren in de samenleving. Een 

opname in de gevangenis is dan weer een institutionele causale factor die kan leiden tot thuisloosheid 

(Daly, 1994, pp. 6-9). De sociale en persoonlijke contexten in het leven van delinquenten kunnen 

veeleer als fluïde worden omschreven. Dit betekent dat hun levensomstandigheden heel vaak wisselen, 

wat zeker te maken heeft met de gevolgen die een detentieperiode met zich meebrengt (Seymour, 

2004, p. 4). Deze wisselende en vaak onzekere levensfasen duiden er inderdaad op dat thuisloosheid 

veeleer een proces is dan een situatie waarin iemand (en zijn/haar gezin) verzeilt.  

Waar het begrip thuisloosheid een sociaal psychologische dimensie insluit, legt het begrip dakloosheid 

vooral de nadruk op het gebrek aan een woonst (Vandommele, 2007, p. 8). Met andere woorden, hier 

gaat het louter over de bed-bad-brood-problematiek, daar het begrip dakloosheid voornamelijk 

toespitst op het niet kunnen voorzien in menselijke basisbehoeften (Hermans, e.a., 2007, p. 7). Over 

een huis en dus referentieadres beschikken, opent de deuren tot tal van maatschappelijke 

voorzieningen zoals het recht op bijstand. Het is tevens een plaats waar men een thuis en sociaal 

netwerk kan opbouwen. Het hebben van een woonst houdt eveneens in dat veroordeelde gedetineerden 

sneller aanspraak kunnen maken op een verkorte strafduur of allerhande strafuitvoeringsmodaliteiten 

(Murie, 1998, p. 1). Een stabiele huisvestingssituatie is dan ook een centrale factor in het 

resocialiseringsproces.  
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1.4 De relatie criminaliteit en dak-thuisloosheid 

 

Er is reeds veel onderzoek gebeurd naar de invloed van zowel de omgeving/context waarin iemand 

vertoeft alsook naar zijn/haar huisvestingssituatie op criminaliteit en delictgedrag. Er is het oude 

schoolvoorbeeld van de Chicago school, die in de jaren 1920-1930 buurten in kaart bracht via 

„mapping‟, alsook de levenspatronen van jonge delinquenten die er leefden (Van Hoof, & Van 

Ruysseveldt, 2001, pp. 361-367). Het waren deze onderzoekers die de impact van omgevingsfactoren 

op criminaliteit in kaart brachten. De resultaten hadden beleidsmatig een grote impact. Initiatieven 

werden genomen om de criminaliteitsgraden te temperen doormiddel van verbeteringen van de 

levenscondities van bewoners: buurten werden verfraaid, huisvesting werd opgekrikt, mogelijkheden 

tot ontspanning en institutionele voorzieningen werden aangeboden. Dit is één mogelijke relatie om 

(re)socialisering en criminaliteit te bekijken. Het gaat over de preventie van criminaliteit door de 

levenscondities van potentiële daders te verbeteren.  

Andere studies, veelal recidiveonderzoeken, wijzen op de negatieve gevolgen van de vrijheidsstraf 

voor de integratiekansen van de ex-gedetineerde en de daaraan verbonden recidiverisico‟s. Heel wat 

onderzoekers stellen hogere recidivepercentages vast bij dakloze ex-gedetineerden i.t.t. ex-

gedetineerden met een stabiele woonsituatie (Seymour, 2004, p. 5, Home Office, 2008, pp. 5-7). Vaak 

concluderen deze studies dat de recidivepercentages hoog liggen, en dat deze deels te wijten zijn door 

de detentie. Dit is een gevaarlijke causale stelling, want er schuilt een achterpoortje waar ook dit 

effectonderzoek rekening mee moet houden. Immers, een rechter laat zich bij zijn beslissing leiden 

door de aard van het gepleegde delict, het profiel van de verdachte en zijn recidiverisico op basis van 

dit profiel (Slob, e.a., 2009, p. 19). Vaak wordt een vrijheidsstraf dus juist opgelegd aan verdachten 

met een verhoogde kans op recidive, met een al reeds instabiele leefsituatie op vlak van werk, gezin, 

en huisvesting, vóór de strafrechtelijke feiten zich voordeden (Seymour, & Costello, 2005, pp. 1-3). 

Internationale literatuur bevestigt dit gegeven door te stellen dat delictplegers die beantwoorden aan 

een aantal karakteristieken - zoals een onstabiele woonsituatie en/of een andere origine - vaker en 

langere gevangenisstraffen opgelegd krijgen dan wie daar niet mee overeenstemt (O‟Donnell, 1998; 

Kennedy, e.a., 1997; van den Braak, e.a., 2003, p. 45). Dan is het niet het delict op zich dat de 

doorslaggevende factor voor een opsluiting is, maar het feit dat de rechter weet dat de overtreder 

dakloos is (Hickey, 2002, pp. 17-18). Dit verkleint zijn kansen tot een straf in de vorm van een boete 

of een werkstraf. 

De verbanden die bij deze studies werden nagegaan, contrasteren dan ook met dit onderzoek dat de 

relatie in omgekeerde zin bekijkt: de gevolgen van criminaliteit en een detentieverleden op de 

huisvestingsmogelijkheden die men heeft, en de woonproblemen waarmee men door een opsluiting 

wordt geconfronteerd. Hierbij kan het enerzijds gaan om pure woondeprivatie (dakloosheid) of 

anderzijds om vormen van thuisloosheid (verlies werk, verslavingsproblematiek, gestopte relaties, 

(huur)schulden, e.d.).  
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Het volgende hoofdstuk zet de risicofactoren uiteen die tot detentieschade, en specifiek 

wooninstabiliteit, kunnen leiden. Om een degelijk beleid te kunnen ontwikkelen dient men de 

risicofactoren inzake thuisloosheid na detentie in te schatten. Het is immers dit beleid dat deze 

risicofactoren zal moeten wegwerken of beter nog, voorkomen. 
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HOOFSTUK 2. RISICOFACTOREN  

 

2 Factoren die de huisvestingskansen van ex-gedetineerden beïnvloeden 

 

Een aantal achtergrondvariabelen van de gedetineerden correleren met een verhoogde kans om na de 

detentieperiode geen woonst te vinden (van den Braak e.a. 2003, pp. 7-8 en p. 51, Hickey, 2002, pp. 4-

7). Het gaat hier echter niet om een causale relatie, enkel om risicofactoren waarmee rekening kan 

worden gehouden om beleidsmatig deze factoren te ondervangen. Immers, de relatie thuisloosheid en 

criminaliteit is een wederzijdse en complexe relatie: thuisloosheid kan leiden tot criminaliteit en 

gevangenschap, en deze laatste kan omgekeerd leiden tot thuisloosheid (Hickey, 2002, pp. 4-7). Dit 

betekent dat voor sommigen thuisloosheid de aanleiding kan zijn om delinquent gedrag te stellen, daar 

waar voor anderen een detentie de aanzet is tot het verliezen van de woonst (Vandommele, 2007, p. 

18).  

De passiviteit en het onvermogen om zelfstandig te functioneren die is ontstaan door het leven in een 

strak georganiseerd regime is een factor die het vinden van huisvesting ernstig kan hypothekeren 

(Boendermaker, 1998, p. 3). Een instellingsverleden is dan ook een fundamentele risicofactor bij het 

ontstaan van thuisloosheid (Feantsa, 2004, p. 7). Dezelfde effecten worden toegeschreven aan 

familieconflicten, sociale isolatie en beperkte sociale netwerken, een drugsverleden, en de leeftijd 

waarop men in een instabiele huisvestingssituatie komt. Seymour spreekt zelfs van causale effecten en 

wel op volgende wijze: “The causal factors associated with homelessness mirror the risk factors 

identified in the literature as being associated with offending. This in no way suggests that all 

homeless people come into contact with the criminal justice system; rather it intends to demonstrate 

that the profile of homeless offenders is often similar to that of non-homeless offenders” (2004, p. 4). 

Het wijst er op dat er enorm veel risicofactoren zijn om dak- of thuisloos te worden (na een detentie), 

maar niet iedere risicofactor is daarom een causale factor. Verder in dit onderzoek wordt hier nog 

meermaals op teruggekomen. Hieronder worden de verschillende risicofactoren die uit de literatuur 

naar voren komen, becommentarieerd. 

 

2.1 Maatschappelijk kwetsbare groepen 

 

Het zijn vooral sociaal zwakkere groepen die met detentie in aanraking komen. Voor zij die zich 

moeilijk kunnen handhaven in de samenleving is een detentie een zoveelste stap in een proces van 

marginalisering (Demeersman, 2008, pp. 5-6 en Home office, 2005, p. 9). Voor velen kan een 

invrijheidsstelling een „straf na een straf‟ betekenen. Reeds bestaande problemen zullen meestal niet 

verholpen zijn door een detentieperiode. Integendeel, velen blijven grotendeels ongeschoold, 

werkloos, kunnen amper rekenen op een sociaal netwerk dat hen opvangt, een belangrijke groep onder  
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hen is verslaafd en er is de stigmatisering door het strafrechtelijk verleden (Travis, & Visher, 2005, p. 

45 en Petersilia, 2003, p. 3). De theorie van de maatschappelijke kwetsbaarheid (Vettenburg, 

Walgrave, & Van Kerckvoorde, 1984) is hier toepasselijk, daar deze de oorzaken van o.a. 

thuisloosheid en algehele maatschappelijke kwetsbaarheid beschrijft als een cumulatief proces waar 

een wisselwerking plaatsvindt tussen de sociaal zwakkere persoon en maatschappelijke instellingen. 

Zonder een ontslagvoorbereiding nog tijdens de opsluiting, riskeren deze (vaak meer kwetsbare) 

mensen in een cumulatief proces te verzeilen waar een opeenstapeling van maatschappelijke 

problemen niet kan vermeden worden. 

 

2.1.1 Gezinssituatie 

 

Of men vóór de detentie al dan niet met een partner samenwoonde, is een bepalend element voor de 

huisvestingssituatie na de detentie: Wie samenwoonde maakt een grotere kans de woning niet te 

verliezen, omdat de partner de woonlasten tijdens de detentie op zich kan nemen. De gezinssituatie is 

dan ook een erg belangrijke stabiliserende factor op diverse levensdomeinen (Burnett, 2004, pp. 162-

166, Seymour, 2004, p. 5). Aansluitend hierbij is het feit dat een gedetineerde na zijn detentie vaak 

geen vast inkomen meer heeft, met eventueel reeds bestaande schulden. Het is dan ook niet mogelijk 

de verplichte huurwaarborg te betalen, waardoor de kansen op een woning verder beknot worden. Het 

hebben van een partner kan de financiële lasten verlichten, daar de kosten kunnen worden gedeeld.  

 

2.1.2 Financiële kwetsbaarheid en kansarmoede 

 

Het gros van de gedetineerden zijn jonge mannen met een laag opleidingsprofiel die een onstabiele 

werksituatie vertonen. Gedetineerden die geen huisvestingszekerheid hebben na hun detentie blijken 

significant meer problemen te hebben met het goed beheren van geld (financieel management),  

hetgeen sterk correleert met een slechte algehele financiële situatie (van den Braak, e.a., 2003, p. 52). 

Dit betekent dat gedetineerden die financieel en maatschappelijk sterker staan, meer kans hebben op 

een vaste woonplaats na hun detentie.  

 

2.1.3 Etnische afkomst  

 

België kent een belangrijk aandeel vreemdelingen
1
 in de gevangenissen en arresthuizen, voornamelijk 

onder de hechtenistitel van voorlopig gehechten. Hun statuut van vreemdeling maakt hen zowel 

juridisch, penitentiair als naar een mogelijke invrijheidsstelling/uitwijzing toe, bijzonder kwetsbaar 

(Snacken, Keulen, & Winkelmans, 2004, p. 10, en pp. 24-26). 

                                                   
1 Vreemdeling gedefinieerd als „al wie het  bewijs niet levert dat hij de Belgische nationaliteit bezit‟. 
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Allochtonen hebben het moeilijker een woonst te vinden na hun detentie dan autochtonen (van den 

Braak, e.a., 2003, p. 5). Deze samenhang hoeft niet te verbazen. Ook mensen zonder detentieverleden 

die een andere nationaliteit hebben, vinden moeilijker een betaalbaar onderdak (Winters, & Marchal, 

2004; Goossens, e.a., 2004; van Hyfte, 2009). De combinatie detentieverleden met etnische afkomst 

beperkt de reclasseringskansen voor deze groep dan ook op een extra wijze.  Het spreekt voor zich dat 

illegalen sowieso moeilijker een woonst kunnen vinden. 

Uit het onderzoek van van den Braak e.a. werd een significante samenhang vastgesteld tussen etnische 

culturele achtergrond en huisvestingsmoeilijkheden na detentie (2003, p. 45 en p. 55). De 

mogelijkheid tot terugkeer naar de familie hangt binnen allochtone families sterker samen met 

gevoelens van schuld en schaamte. Vooral bij gegoede allochtone families betekent een criminele 

zoon een blaam voor de familie, waardoor terugkeer niet mogelijk is.  

 

2.2 Huisvestingsinstabiliteit vóór de detentie 

 

Veel gedetineerden hadden reeds voor hun opsluiting woonproblemen. Sommigen beschikten niet over 

een vast verblijf, waren dakloos, steunden op maatschappelijke hulpverleningsinstellingen of hadden 

een tijdelijk onderkomen bij vrienden of familie. Wie wel over een vaste woonplaats beschikte voor de 

detentie, kon ook reeds problemen ervaren: De afbetalingen verliepen niet altijd even vlot waardoor de 

relatie met huisbazen of kredietverstrekkers niet optimaal was. Ook is het mogelijk dat contacten met 

maatschappelijke voorzieningen zoals het OCMW reeds voor de detentie moeizaam verliepen, 

waardoor de betrokkenen weinig krediet hebben opgebouwd voor extra inspanningen tijdens een 

detentieperiode (Demeersman, 2008, pp. 7-8) . Een woning verliezen betekent trouwens niet enkel een 

financiële en administratieve opdoffer. Het gaat ook om het verlies van een thuis, de omgeving die 

zekerheid en geborgenheid kon bieden. Dit houdt het risico in dat de gedetineerde, die vaak al meer 

moeite moest doen om zich in de samenleving staande te houden, te maken krijgt met meerdere 

vormen van sociale uitsluiting, naast de detentie op zich (supra: het begrip thuisloosheid).  

 

2.3 Een beperkter sociaal netwerk 

 

Het wegvallen van sociale/familiale contacten en ondersteunende netwerken doorheen de 

detentieperiode is een belangrijke factor met betrekking tot thuisloosheid. Gezien contacten met 

familie en vrienden beperkt worden tijdens de detentie, kan dit blijvende effecten ressorteren na deze 

periode. De rol die men voor de opsluiting vervulde binnen het gezin is door de detentie, al is het maar 

van korte duur, aangetast.  Het grote aantal gewijzigde samenlevingsverbanden na de detentie 

illustreert dit (Demeersman, 2008, pp. 10-11). Ex-gedetineerden bezitten doorgaans over een beperkt 

sociaal netwerk en sociaal kapitaal (Travis e.a., 2005, pp. 188-192). Nochtans kan een uitgebreid 

netwerk van sociale banden het ontwikkelen van betere levenskansen op tal van domeinen bevorderen.  
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Wie zedenfeiten heeft gepleegd, heeft het nog moeilijker huisvesting te vinden. Zedendelinquenten 

vormen dan ook een aparte groep: zij zijn meestal niet alleen hun woonplaats verloren, maar ook alle 

steun van hun familie en hun bredere sociale netwerk. Terugkeer naar de plaats van herkomst is 

hierdoor vaak uitgesloten (van den Braak, e.a., 2003, p. 55). Hetzelfde geldt voor brandstichters 

(Cowan, & Fionda, 1994, pp. 444-456). Een intensief begeleidingstraject voor deze delinquenten is 

noodzakelijk om hun resocialisatie te bevorderen. Ook hebben vele ex-gedetineerden een gebrek aan 

sociale vaardigheden. In het proces van zoeken naar huisvesting is dit niet bevorderlijk voor hun 

kansen op de woningmarkt. 

 

2.4 Het statuut van de gedetineerde 

 

Het betreffen hier drie soorten risicofactoren: de onvoorbereide aanhouding, de strafduur en de 

onvoorspelbare vrijlating met telkens de sociaaladministratieve verwikkelingen die een detentie met 

zich meebrengt. Wegens praktische en ethische beperkingen was het in deze masterproef echter niet 

mogelijk de omstandigheden van opsluiting en vrijlating te onderzoeken. Theoretisch dienen deze 

factoren toch kort overlopen te worden; in dit onderzoek is enkel gevraagd naar het detentieverleden 

(reeds meerdere opsluitingen?) en de detentieduur, uitgedrukt in aantal dagen. Daar de Antwerpse 

gevangenis een arresthuis is, is de meerderheid van de onderzoekspopulatie gehecht geweest onder het 

beklaagdenstatuut.   

 

2.4.1 De aanhouding: vaak plots en onvoorbereid 

 

Aangezien 40% van de algemene gedetineerdenpopulatie voorlopig gehecht is, is een opsluiting vaak 

een onvoorbereid en plots gebeuren (Demeersman, 2008, p. 8). Omwille van dit onvoorbereide 

karakter heeft de gedetineerde vaak een aantal noodzakelijkheden niet op orde kunnen stellen, zoals 

administratie, dringende betalingen, het op de hoogte stellen van de detentie aan de huisbaas e.d.. Vele 

gedetineerden hebben dan ook prangende vragen wat hun huisvestingssituatie betreft. Immers, wie 

alleenstaand is en zijn huurwoning wil behouden, moet over een zekere financiële reserve beschikken, 

of kunnen terugvallen op hulp, zo niet bouwt men schulden op.  

 

2.4.2 De strafduur 

 

Een verblijf in de gevangenis, hoe kort ook, zorgt ervoor dat je gedurende die periode een heel aantal 

rechten verliest, gaande van een inkomensuitkering tot het risico geschrapt te worden uit het 

bevolkingsregister. Men bestaat als het ware een tijd niet meer voor de samenleving en haar 

voorzieningen. „Het beschikken over een hoofdverblijfplaats (domiciliëring) is de sleutel tot het 

openen van tal van rechten‟ (Home Office, 2005, p. 5 en Demeersman, 2008, p. 11). Gedetineerden die 
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hun hoofdverblijfplaats kwijtraken tijdens hun opsluiting, of reeds „ambtelijk geschrapt‟ waren 

voorafgaand aan de detentie, kunnen zich inschrijven op het adres van de gevangenis. Een 

gevangenisdirecteur kan inschrijving in de gevangenis echter weigeren. Een ontbrekend 

referentieadres kan met andere woorden de reïntegratie beknotten. Het vraagt heel wat heen en weer 

geloop naar de juiste instanties om dit alles opnieuw administratief in orde te brengen, eventueel met 

een referentieadres bij het OCMW indien men tijdelijk dakloos is. Het gaat bovendien niet enkel om 

zaken zoals zich opnieuw domiciliëren en zich herinschrijven in het bevolkingsregister. Ook een 

nieuwe identiteitskaart regelen, zich terug in regel brengen met de mutualiteit en andere 

verzekeringen, zich inschrijven als werkzoekende, een vervangingsinkomen regelen,… moeten 

allemaal in orde worden gebracht (Demeersman, 2008, p. 10).  

De strafduur maar eveneens de gepleegde feiten spelen een rol wat betreft de algehele rehabilitatie 

(Travis, e.a., 2005, p. 53) en kansen op de huisvestingsmarkt (Lippke, 2007, p.11). Het betekent dat 

beklaagden, die vaak veel korter in de gevangenis verblijven een hogere kans hebben na hun vrijlating 

terug naar hun woonst te kunnen van voor de detentie – zolang de detentie maar kort genoeg duurt.   

 

2.4.3 De vrijlating: vaak even plots en onvoorspelbaar 

 

Het Belgische strafrechtsysteem maakt een onderscheid in statuut en strafduur om al dan niet over te 

gaan tot een wettelijk verankerde ontslagvoorbereiding voor een gedetineerde. Afhankelijk van het 

statuut (beklaagde, veroordeelde of geïnterneerde) waaronder iemand is opgesloten en zijn/haar 

strafduur (korter of langer dan drie jaar), vindt er al of niet een ontslagvoorbereiding plaats. Indien 

deze voorbereiding er is, betekent dit dat een ex-gedetineerde niet zomaar op straat kan terechtkomen 

(Vandommele, 2007, pp. 16-17).  

 Voorlopig gehechten kunnen in vrijheid worden gesteld zonder ontslagvoorbereiding, en dus 

zonder over een woonst te beschikken. Er is geen ontslagvoorbereiding, daar de vrijlating niet 

op voorhand is vast te leggen door het lopende onderzoek.  

 Veroordeelden met een straf van meer dan drie jaar kunnen na één derde van hun straf 

voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld, voor recidivisten met een straf van meer dan drie 

jaar wordt hiervoor minimaal 2/3
e
 van de straf vooropgesteld (wet Lejeune). Hierbij dient nog 

tijdens de detentieperiode een reclasseringsplan te worden opgesteld, waarbij het hebben van 

huisvesting een noodzakelijke voorwaarde is om vrij te komen.  

 Veroordeelden met een straf van minder dan drie jaar, en die deze dienen uit te voeren, kunnen 

voorlopig in vrijheid worden gesteld door de gevangenisdirectie, al dan niet met voorwaarden 

(MO 04 maart 1994). Deze ministeriële omzendbrief stelt dat gedetineerden voldoende 

mogelijkheden moeten hebben voor hun socio-economische reïntegratie. Het gevolg is dat ook 

deze gedetineerden niet zonder huisvesting vervroegd kunnen vrijkomen.  
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Van Regenmortel e.a. wijzen op een pervers effect van dit systeem, indien men niet over een woonst 

beschikt: “Aangezien het aanbod aan opvang of huisvestingsmogelijkheden na ontslag uit de 

gevangenis beperkt is, bestaat het risico dat iemand langer wordt vastgehouden omdat hij of zij geen 

opvang heeft” (2006, p. 240).    

De voorwaarde van het hebben van onderdak na detentie komt dus in twee gevallen niet voor: voor 

beklaagden die vrijkomen en voor mensen die hun straf volledig uitzitten. Deze laatste categorie heeft 

dan wel het voordeel zeker te zijn van de vrijstellingsdatum, en kan dus de nodige voorbereidingen 

treffen, eventueel met hulp van (gevangenis)diensten zoals de psychosociale dienst (PSD) of het 

justitieel welzijnswerk (JWW). Mits men aan de voorwaarden voldoet, is het zelfs mogelijk deze 

vrijstelling voor te bereiden via strafuitvoeringsmodaliteiten zoals halve vrijheid, penitentiair verlof, of 

uitgangsvergunningen. Deze modaliteiten maken een geleidelijke overgang naar de maatschappij 

mogelijk: men kan sociale contacten onderhouden, een opleiding verder zetten of starten, werk zoeken 

alsook een stabiele huisvesting verzekeren (Vandommele, 2007, pp. 16-17). 

De vrijlating is met andere woorden een onvoorspelbaar gegeven voor wie niet voor strafeinde gaat. 

Als gevolg hiervan is het erg moeilijk te weten wanneer naar een gepaste woonst te moeten zoeken, 

indien men niet over stabiele huisvesting beschikt. Ook doorstroming naar de thuislozenzorg wordt 

door de onduidelijke datum van vrijlating sterk bemoeilijkt (Demeersman, 2008, p. 11; Feantsa, 2004, 

p. 29). Mensen die onverwacht (vervroegd) worden vrijgelaten, zijn minder goed voorbereid op het 

zoeken naar een woonst en zullen dan ook meer moeite hebben er één te vinden. Dit is eveneens het 

geval bij voorlopig gehechten die geen recht hebben op de zojuist genoemde 

strafuitvoeringsmodaliteiten. Toch dienen ook zij af te rekenen met alle negatieve gevolgen van hun 

opsluiting: van stigmatisering tot het verlies van hun woonst. Bovendien zijn geen specifieke 

voorzieningen voor beklaagden uitgebouwd in de Vlaamse gevangenissen (Van Regenmortel, e.a., 

2006, pp. 240-243). Het is deze gedetineerdenpopulatie waar het minst in wordt geïnvesteerd in de 

voorbereiding naar hun reclassering, vanwege hun onzekere en/of korte opsluitingsduur. Nochtans 

biedt een grondige voorbereiding van ontslag uit een instelling (gevangenis, psychiatrische instelling) 

kansen om thuisloosheid te voorkomen, want  „turning people out without sorting out their housing 

situation often results in unnecessary homelessness‟ (Feantsa, 2004, p. 15). 

 

2.5 Een macrosociologische visie op huisvesting van kwetsbare groepen 

 

Een degelijk woonbeleid ziet er niet alleen op toe dat ex-gedetineerden op een voldoende aangepast 

hulpverleningsaanbod kunnen terugvallen. Ook dienen de negatieve gevolgen van een concentratie 

van ex-gevangenen voor buurtbewoners en de (vaak reeds fragielere) buurt in zijn geheel mee in 

rekening worden gebracht (Petersilia, 2003, pp. 8-9). Petersilia, alsook de socioloog Elijah Anderson 

wijzen er op dat het samenbrengen van criminele elementen in één buurt, verregaande gevolgen kan 

hebben voor de criminaliteitsgraden aldaar (2003, pp. 52-53). Deze elementen kunnen het publieke 
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leven gaan overheersen en de plaatselijke jeugd in deze normvervagende setting socialiseren. Uit de 

literatuur (Van Haegendoren, Lenaers, & Valgaeren, 2001, pp. 29-30) blijkt dat gedetineerden voor 

hun gevangenschap reeds woonden in achtergestelde buurten. De meeste ex-gedetineerden gaan terug 

naar hun vroegere buurt, maar dit is zeker geen constante. Sommige buurten blijken een enorme 

aantrekkingskracht te hebben op ex-gedetineerden (Travis, e.a., 2005, p. 203). Dat doet vragen rijzen 

omtrent de significante kenmerken van deze buurten. Waarom komen gedetineerden vaker uit dezelfde 

buurten, en waarom keren zij ook naar buurten terug die gelijklopend zijn m.b.t. bepaalde kenmerken? 

Het gaat voornamelijk om buurten die „sociaal gedesorganiseerd‟ zijn. Shaw en McKay spreken van 

sociale desorganisatie in een buurt wanneer (1) een hoge residentiële mobiliteit aldaar wordt 

vastgesteld, (2) een verhoogd percentage allochtonen aanwezig is, en (3) een verhoogd 

werkloosheidspercentage wordt opgetekend (Pauwels, 2009, pp. 73-77). Het zijn vaak zulke buurten 

waar vele ex-gedetineerden terechtkomen. Het spreekt voor zich dat dit voor een buurt desastreuze 

gevolgen kan hebben. Dit kan gaan van verloedering tot verhoogde delinquentiegraden, met een 

algehele lagere collectieve weerbaarheid van de gemeenschap tot gevolg (Sampson, e.a., 1997, pp. 

918-924). Als tegen deze dynamiek niet wordt opgetreden, is het meer dan waarschijnlijk dat ex-

gedetineerden opnieuw delicten plegen. De maatschappelijke kosten lopen hierdoor op.  

Besluitend kan gesteld worden dat - om een degelijk woonbeleid uit te werken - de focus ook op 

macroniveau, namelijk de gemeenschap of de buurt, moet liggen. Deze focus kan uitgewerkt worden 

door partnerschappen af te sluiten tussen de gemeenschap (de buurtbewoners, middenveldorganisaties 

alsook de lokale overheden) en het justitiële systeem (Travis, e.a., 2005, p. 205). 
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HOOFDSTUK 3. HET HULPVERLENINGSAANBOD VOOR (EX)-GEDETINEERDEN 

 

3  Het hulpverleningsaanbod binnen de Antwerpse gevangenis 

 

Een penitentiaire inrichting werkt proactief samen met externe partners om een toereikend 

dienstaanbod te kunnen uitbouwen (Demuynck, 2010, p. 6). Er werken dan ook heel wat 

welzijnswerkers binnen de gevangenis om de psychosociale hulpverlening aan gedetineerden te 

verzekeren, rekening houdende met de belangen van de samenleving, het slachtoffer en de 

gedetineerde. Deze diensten zijn „systematisch en structureel werkzaam‟ binnen de gevangenis: het 

sociaal infopunt, centra geestelijke gezondheidszorg, Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling, 

centraal aanmeldingspunt drugs, Top Coaches, Justitieel Welzijnswerk (JWW), de psychosociale 

dienst (PSD), vzw Suggnomé…  

Het operationeel plan 2010-2012 stelt echter de vraag of de noden van de gedetineerden bij 

invrijheidstelling wel voldoende worden ondervangen door de aanwezige hulp- en dienstverlening 

(Demuynck, 2010, pp. 19-22 en p. 58). De uitstroom van gedetineerden uit de Antwerpse gevangenis, 

alsook hun noden en perspectieven inzake huisvesting, zijn niet gekend aangezien er geen dienst 

werkzaam is die zich specifiek focust op deze thematiek. De in- en uitstroom van beklaagden is 

evenwel groot binnen een arresthuis zoals dat van Antwerpen. De gevangenis kan, als eerste partner in 

een woonbeleid, een belangrijke informatieve functie vervullen. Zij kan de gedetineerde op zijn 

rechten en plichten wijzen in verband met het doorbetalen van de huur, alsook mogelijkheden 

aanreiken tot kandidaatstelling voor vormen van sociaal of beschut wonen. De begeleiding om 

thuisloosheid te voorkomen dient dan ook te starten binnen deze setting.  

 

3.1 Overzicht van de verschillende diensten 

 

De verantwoordelijkheid voor de detentiebegeleiding en bijstand is verdeeld over de federale overheid 

en de Vlaamse gemeenschap (Vandommele, 2007, p. 24). Binnen de federale bevoegdheid, met name 

het ministerie van Justitie, zijn actoren aanwezig die instaan voor hulpverlening aan (ex)-

gedetineerden. Het gaat om de psychosociale dienst (PSD) van het gevangeniswezen en de 

justitiehuizen.  

Het forensisch welzijnswerk van de Vlaamse gemeenschap kadert binnen de opdracht “hulp en 

dienstverlening”, waarvoor het JWW bevoegd is. Het is een Vlaamse bevoegdheid van het ministerie 

Welzijn, Gezondheid en Gelijke kansen. Het is de opdracht van deze instellingen om een geïntegreerd 

traject uit te werken om de gedetineerde de nodige preventieve ondersteuning te bieden, ook wat zijn 

woonsituatie betreft. Een actieve begeleiding door deze diensten kan een gepaste reïntegratie 

verzekeren, en daarmee „het beroep op nazorg beperken‟ (Moors, & Balogh, 2007, p. 106). Verder is 
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er de dienstverlening van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en de Centra 

voor Algemeen Welzijn (CAW). Zij zijn de ideale partners om een detentiebegeleiding in de vorm van 

nazorg over te nemen eens een gedetineerde vrijkomt.  

Het hulpverleningsaanbod inzake wonen is echter nog te weinig uitgewerkt binnen de verschillende 

hulpverleningsinstanties zodat nog te veel ex-gedetineerden terechtkomen bij de laatste soort 

voorzieningen: de opvangcentra. Deze diensten staan in voor tijdelijke opvang indien de voorgaande 

hulpverleningsdiensten geen soelaas kunnen bieden. Deze opvangcentra zijn in verhouding tot de 

vraag ernaar te beperkt. Zij werken niet gratis, er moet steeds een dagprijs worden betaald. Naast deze 

opvangvoorzieningen zijn er binnen het hulpverleningsaanbod van de thuislozenzorg nog andere 

mogelijkheden: er is crisisopvang en overbruggingswonen, begeleid wonen of pension wonen (CAW 

Metropool, e.a., z.d., pp. 25-32).   

 

De dienst die best kan instaan voor een aanbod van woonhulpverlening aan gedetineerden is het 

Justitieel Welzijnswerk. Immers, een centrale opdracht van het JWW is het waarborgen van de sociale 

hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en hun familie (Van Eesbeek, 2003, p. 31; Van 

Haegendoren, e.a., 2001, p. vi). Het JWW staat gedetineerden bij in hun ontplooiing en het (opnieuw) 

vinden van een volwaardige plek in de samenleving. Dit houdt in dat het JWW instaat voor alle 

hulpvragen van de beklaagden, en op hun vraag familie, advocaat, huisbaas, OCMW of iemand anders 

kan contacteren. Deze dienst kan bijgevolg een perfecte brugfunctie vervullen om de overgang naar de 

vrije samenleving voor (ex)-gedetineerden minder problematisch te maken. Het JWW kan bovendien 

doorverwijzen naar andere diensten die een verdere begeleiding kunnen opnemen. De begeleiding 

vindt echter enkel te vaak plaats binnen de gevangenismuren. 

Echter, kort gestraften en beklaagden vallen met betrekking tot deze begeleiding vaak tussen wal en 

schip. Voor langgestraften is de reclassering immers veel strikter geregeld. Zeker wat de 

voorwaardelijke invrijheidsstelling betreft, dient steeds een reclasseringsplan worden opgesteld met de 

PSD, waardoor de vrijlating meer gestructureerd wordt voorbereid. Voor voorlopig gehechten en 

kortgestraften ontbreekt dan ook deze hefboom naar bijstand en ondersteuning. Deze groep maakt 

nochtans de hoofdmoot uit van alle invrijheidsstellingen (Demeersman, 2008, pp. 13-14). De Basiswet 

Gevangeniswezen van 2005 stelt wel dat met alle gedetineerden een individueel detentieplan moet 

opgemaakt worden, en dat deze opdracht vanaf de start van de detentie moet aanvangen. Deze 

bepalingen zijn echter nog niet in werking getreden, zoals de meeste in de Basiswet. Immers, er zijn 

structurele tekorten om alle bepalingen van de wet in de praktijk om te zetten.  
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3.2 Een structureel afwezig staartje: afstemming en overleg binnen het hulp- en 

dienstverleningsaanbod 

 

 

Structurele samenwerkingsafspraken met de hulpverlening binnen en buiten de gevangenismuren 

alsook tussen de penitentiaire instellingen en vormen van begeleid wonen en thuislozenzorg, zijn 

nagenoeg onbestaande
2
. Het zijn verschillende, moeilijk op elkaar af te stemmen realiteiten, o.a. door 

de elkaar doorkruisende subsidiestromen en de andere insteek wat betreft het te beogen doel 

(Demeersman, 2008, pp. 19-20; Kloeck, 2002, p. 182). Overleg en samenwerkingsverbanden (het 

operationeel plan van de gevangenis kan hierbij een eerste insprong zijn) dienen dan ook meer en 

fundamenteler uitgewerkt te worden, niet enkel in het belang van de betrokkenen maar evengoed de 

maatschappij. De oorzaken van thuisloosheid bevinden zich als gevolg van deze verkokering dan niet 

enkel buiten de hulpverlening (structurele, relationele en persoonlijke kenmerken van de hulpvrager 

als verklaring), maar ook factoren binnen de hulpverlening veroorzaken of bestendigen deze toestand 

van thuisloosheid (institutionele verklaring) (Hermans, e.a., 2007, p. 7). 

Toch gebeurt het regelmatig dat het JWA - het Antwerps Justitieel Welzijnswerk- contact opneemt 

met het OCMW of de huisbaas van een gedetineerde om zijn/haar administratie op te volgen en/of 

huisvesting te behouden. De stagepraktijk van de onderzoekster liet zien dat het JWA vaak als 

tussenschakel fungeert naar diensten en personen buiten de gevangenis, waardoor deze dienst zeker 

een waardevolle brugfunctie vervult of kan vervullen, want de opvangplaatsen zijn beperkt. 

De gevangeniswereld en thuislozenzorg werken bijgevolg nog te veel los van elkaar. Zij hebben elk 

hun eigenheden, werkingsvoorwaarden en procedures, zonder deze steeds van elkaar te kennen.   

                                                   
2 Met uitzondering van het Justitieel Antwerps Samenwerkingsverband (JAS). Daar deze dienst gecontacteerd is 

naar aanleiding van het focusgesprek, wordt hierop later ingegaan.   
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HOOFDSTUK 4. GOOD PRACTICES 

 

4 Vlot van binnen naar buiten: praktijkvoorbeelden  

 

Nu de materie inzake woondetentieschade in kaart is gebracht, is het nuttig een blik te werpen op 

enkele good practices zowel in binnen- als in buitenland. De problematiek inzake de overgang van een 

verblijf in een institutionele setting naar precaire woonsituaties is in de meeste EU-landen erkend. 

Beknopt worden enkele van deze initiatieven geschetst. Het gaat om projecten om kwetsbare 

gedetineerden preventief te begeleiden en advies te verlenen om zo hun toekomstige woonsituatie voor 

te bereiden. Ook in België lopen enkele kleinschalige projecten inzake preventie van thuisloosheid 

waarvan de verdere uitbouw heel zinvol kan zijn. Het volgende principe blijft hierbij centraal staan: 

„networking between the support services within the institutions and services and organisations 

external to the institutions is essential to providing a smooth transition to independent living‟ 

(Feantsa, 2004, p. 20). 

 

 

4.1 Een geïntegreerde totaalaanpak in het Verenigd Koninkrijk en Ierland 

 

4.1.1  Reducing re-offending: National Action Plan (Verenigd Koninkrijk) 

 

Het Verenigd Koninkrijk heeft een beleidsactieplan opgezet om thuisloosheid na detentie te 

voorkomen (Home Office, 2005, p. 6). Het plan is integraal uitgewerkt: De verschillende bevoegde 

overheden en lokale samenwerkingspartners worden betrokken bij het bevorderen van de doorstroom 

van gedetineerden vanuit de gevangenis naar de huisvestingsmarkt (Demeersman, 2008, pp. 22-23). 

Het plan focust niet enkel op huisvesting, doch ziet deze factor als het centrale element om andere 

maatschappelijke domeinen voor de betrokkene te stabiliseren: „Appropriate an accessible 

accommodation is the foundation of successful rehabilitation and management of risk of harm to 

others. It is crucial to sustaining employment, treatment, family support, and finances…‟ (UK 

Government, 2004, z.p.). De samenwerking met de penitentiaire diensten en de hulpverlening is o.a. 

verzekerd door „housing advice centers‟ in elke gevangenis te vestigen. Deze diensten screenen 

gedetineerden op hun huisvestingsnoden, ondernemen acties wat betreft het voortzetten of beëindigen 

van huurcontracten, begeleiden de gedetineerden naar de huisvestingsmarkt, e. d.. 
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4.1.2 The Homeless Offenders Strategy Team (HOST): An Interagency Initiative (Ierland)  

 

Host (the Homeless Offenders Strategy Team)  is een geïntegreerd initiatief om recidivisme tegen te 

gaan door het aanbieden van (1) verbeterde accommodatie voor ex-gedetineerden, en (2) projecten ter 

bevordering van de sociale inclusie voor deze doelgroep.  

Het gaat om een heel gericht beleid inzake thuis- en dakloosheid bij ex-gedetineerden, waar alle 

landelijke niveaus aan mee participeren. Er wordt dus specifiek erkend dat deze invrijheidsgestelden 

een risicogroep vormen inzake thuisloosheid en sociale exclusie:  
 

“Accommodation issues are complex for this group. They may not be able to return to their prior 

community or may have lost contact with their family. Moreover, if they were on a social housing 

waiting list prior to committal, it‟s unlikely that they have been allowed to stay on the list and will 

have to reapply on release. They are also unlikely to have adequate financial resources to pay the 

market rate for private-rented accommodation. Even if this is not a problem, they may still experience 

difficulties in getting a landlord to accept them as tenants.” (NESF-rapport. In: Geiran, 2004, p. 18).  
 

Opvallend aan dit project is dat heel expliciet erkend wordt dat dak- en thuisloosheid een 

geïntegreerde aanpak vergt, gezien het brede spectrum aan problemen dat gerelateerd is aan de 

thuislozenproblematiek. Vandaar dat heel wat organisaties bij het project betrokken zijn die niet 

specifiek rond dakloosheid werken. HOST coördineert dit initiatief zodat lokaal passende maatregelen 

worden genomen, waarbij zowel aandacht gaat naar preventie - door het bouwen van 

overgangopvangplaatsen na detentie - als het opvangen van ex-gedetineerden die reeds geconfronteerd 

geweest zijn met de problematiek (Geiran, 2004, pp. 19-20). De preventie houdt in dat nog tijdens de 

detentieperiode een procedure wordt opgestart voor degenen die geen (stabiele) huisvesting hebben na 

gevangenschap. Op die manier wordt er voor gezorgd dat een gedetineerde niet op straat zal belanden 

bij de vrijlating; in het slechtste geval vindt hij/zij tijdelijk onderdak in een opvangcentrum, met de 

daarbij behorende hulp- en dienstverlening indien dit nodig is. Het gehele partnerschapproject heeft 

een bredere doelstelling dan enkel het minimaliseren van thuisloosheid bij ex-gedetineerden. Het 

beoogt tevens de ex-gedetineerde op een pro-sociale wijze te integreren en zo recidivisme in te dijken, 

sociale inclusie te bevorderen en de veiligheid van de gemeenschap te promoten (Geiran, 2004, pp. 21-

24). Tot slot is er ook aandacht voor de verscheidenheid in de doelgroep van ex-gedetineerden die 

riskeren geen dak boven hun hoofd te hebben. Bijzondere aandacht gaat uit naar voorlopig gehechten 

die heel kort waren opgesloten, alleenstaande invrijheidsgestelden (zie eveneens sectie 2.1.1), 

vrouwen, plegers van seksuele feiten, verslaafden, psychiatrisch zieken en langdurig dakloze 

delinquenten. Voor deze subpopulaties wordt gepaste huisvesting voorzien indien dit noodzakelijk 

blijkt. 
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4.2 Project ‘Huisbewaring gedetineerden’ (Stichting BONJO, Nederland) 

 

Belangenorganisatie Niet-Justitie-gebonden Organisaties (Bonjo) is een stichting, bestaande uit ruim 

70 organisaties, die de focus met betrekking tot woondetentieschade een stap vroeger in het proces 

legt. Immers, heel wat projecten voorzien in een betere instroom in de huisvestingsmarkt of 

thuislozenzorg na detentie. Men gaat er dan van uit dat de (ex-)gedetineerde zijn woning reeds heeft 

verloren, of er voor de detentie al geen had. Bonjo probeert daarentegen te voorkomen dat 

alleenstaande gedetineerden hun sociale huurwoning die ze vóór de detentie huurden, verliezen. De 

organisatie heeft een landelijk systeem ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse 

woningcorporaties
3
, om deze woningen legaal te onderverhuren, met als doel dat men de woning door 

een detentieperiode niet verliest. De Huisbewaring is m.a.w. gericht op alleenstaande gedetineerden 

die een relatief korte gevangenisstraf (maximum twee jaar) dienen te ondergaan, en reeds een sociale 

woonst hebben. Gedetineerden kunnen zich tijdens hun opsluiting via een website aanmelden. 

Woningzoekenden kunnen dit eveneens, waarop Bonjo de match probeert te bewerkstellen tussen 

woningzoekende en tijdelijk vacante woning van een gedetineerde. De woningzoekende wordt dan 

„huisbewaarder‟ (Bonjo, 2011, z.p.). De mogelijkheid is voorzien dat de gedetineerde plots vroeger 

kan vrijkomen. Hij dient de contractuele bepalingen dan na te leven en tijdelijk een andere 

woonoplossing te zoeken. Het project wordt nog volop uitgewerkt en verfijnd.  

 

4.3 Samenwerkingsverband vzw Iris en Stichting voor morele bijstand Brussel 

 

De vzw Iris is een sociaal verhuurkantoor. De vzw onderhandelt met eigenaars van huizen om 

woongelegenheden tegen een sociale huurprijs aan kansarme personen en families te verhuren. Sociale 

verhuurkantoren staan borg voor de maandelijks te betalen huur, zodat de eigenaar zekerheid heeft wat 

de inkomsten betreft. Iris werkt samen met verschillende sociale diensten (zoals de Stichting voor 

Morele Bijstand aan Gevangenen (SMBG)) die potentiële huurders aanbrengen. De huurder wordt 

gedurende de eerste drie jaren van de huurovereenkomst begeleid. De SMBG bestaat uit een ploeg 

vrijwillige morele consulenten en een sociale dienst die werkzaam zijn in de Brusselse gevangenissen. 

De SMBG begeleidt gedetineerden en hun verwanten die er om vragen, en werkt als partner samen 

met de vzw Iris. De SMBG ondersteunt ex-gedetineerden bij hun reïntegratie, en kan hierdoor als een 

soort „toeleverancier‟ voor Iris worden beschouwd. Hulpbehoevende ex-gedetineerden kunnen via de 

SMBG een woonst in Brussel zoeken via Iris, mits zij instemmen met een vorm van begeleiding door 

SMBG. De SMBG werkt nauw samen met onthaaltehuizen, sociale verhuurkantoren zoals Iris, centra 

voor beroepsvorming, diensten voor arbeidsbemiddeling, enz. (Demeersman, 2008, p. 24). Jaarlijks 

zijn via deze samenwerking een tiental gedetineerden begeleid gehuisvest. Deze samenwerking is 

                                                   
3 Woningcorporaties zijn vergelijkbaar met de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen. Het zijn de partners 

binnen het Nederlandse sociale huisvestingsbeleid (van Hyfte, 2009, pp. 46-52). 
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bijgevolg een kleinschalig gelijklopend initiatief zoals in het Verenigd Koninkrijk werd uitgewerkt. 

Lokale samenwerkingsverbanden vormen een brugfunctie om de doorstroom naar de samenleving 

geleidelijk en begeleid mogelijk te maken. Het Justitieel Antwerps Samenwerkingsverband werkt 

volgens een soortgelijke filosofie. Deze dienst komt later nog uitgebreid aan bod daar een 

focusgesprek met hen is gevoerd. Een gelijkaardig Gents initiatief wordt tot slot in dit hoofdstuk 

besproken. 

 

 

4.4 Gamag : Gents AanMeldingsteam voor Aanvragen uit de Gevangenis 

 

GAMAG is een centraal overlegplatform dat de doorstroming regelt of coördineert van gevangenis 

naar opvangcentra. Het samenwerkingsverband tussen twee Gentse Centra voor Algemeen Welzijn 

(CAW) beoogt de sociale en justitiële wereld meer op mekaar af te stemmen. Maandelijks wordt 

overlegd met de Vlaamse en Brusselse gevangenissen en de residentiële deelwerkingen van de CAW‟s 

om vragen van gedetineerden tot opname in een onthaaltehuis gezamenlijk te bespreken, om zo een 

gepaste toewijzing en opvolging te realiseren. Dit maakt het voor de gedetineerde eenvoudiger. Zijn 

hulpvraag wordt gecentraliseerd zodat hij niet her en der bij verschillende diensten intakegesprekken 

moet voeren. Hij kan reeds tijdens zijn detentie zijn huisvestingssituatie voorbereiden. Alle potentiële 

doorverwijzers (PSD, JWW) zijn op de hoogte van deze procedure (Demeersman, 2008, pp. 24-25). 

Regelmatig vinden rondetafelgesprekken plaats om de bestaande projecten te evalueren en te 

verbeteren door ondermeer als voorbeelden de initiatieven van Bonjo (zie 4.2) en HOST (zie 4.1.2)  te 

nemen (Stad Gent, 2010, pp. 5-8). Ook in Brugge en Antwerpen vindt een gelijkaardig overleg plaats. 

De lokale partners van Justitie en het Algemeen Welzijnswerk komen regelmatig samen om de 

woonvragen van (ex-)gedetineerden te bespreken. 
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Besluit 

 

 

Het eerste deel van deze studie vatte de thematiek vanuit verschillende perspectieven samen. Om 

eenduidig te werk te kunnen gaan, zijn de centrale concepten besproken, gaande van detentieschade, 

de betekenis van een stabiele woonsituatie tot een uiteenzetting omtrent de relatie criminaliteit en 

thuisloosheid. Vervolgens zijn de risicofactoren besproken die van invloed kunnen zijn op de 

woonsituatie na detentie. De literatuur stelt veelvuldig dat als ex-gedetineerden één of meerdere 

risicofactoren combineren, dit hun kansen op het behoud/vinden van een stabiele en zelfstandige 

woonsituatie danig verkleint. Het is dit tweede hoofdstuk dat de basis zal vormen voor het opstellen 

van het conceptueel model in deze studie. Nadien is het hulpverleningsaanbod voor (ex)-gedetineerden 

aan bod gekomen, alsook de kritieken die hierbij kunnen worden gemaakt. Tot slot hebben enkele 

internationale schoolvoorbeelden de lezer getoond hoe deze woonproblematiek voor ex-gedetineerden 

tot een minimum kan worden gereduceerd.  
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DEEL II METHODOLOGISCH KADER 

 

 

 

Methodologie als leer van de af te leggen weg. De formele voorwaarden voor een systeem van de 

zuivere rede. […] Er kan geen twijfel over bestaan dat al onze kennis begint met ervaring.  

Kant I., 1787,  Kritiek van de Zuivere Rede, B1,10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 5. ONDERZOEKSVRAGEN EN HYPOTHESES 

HOOFDSTUK 6. DE STEEKPROEFTREKKING: WERKWIJZE EN SAMENSTELLING 

HOOFDSTUK 7. DE ONDERZOEKSMETHODIEK: TRIANGULATIE 
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INLEIDING 

 

Deel II vormt de schakel tussen theorie (Deel I) en onderzoeksresultaten (Deel III). Immers, de 

methodologische keuzes dienen grondig uitgelegd en verantwoord te worden, aangezien de 

onderzoeksresultaten er stevig op verankerd zijn.  

Op basis van de voorgaande theoretische uiteenzetting wordt overgegaan op de onderzoeksvragen en 

hypotheses in hoofdstuk 5. Eens deze geformuleerd, wordt in hoofdstuk 6 informatie verschaft over de 

wijze van steekproeftrekking. Vervolgens worden grondig de onderzoekssetting en de karakteristieken 

van de onderzoekseenheden omschreven. Op deze wijze krijgt de lezer een helder beeld van de te 

onderzoeken steekproefpopulatie.  

De verantwoording en bespreking van de gevolgde onderzoeksmethodiek vormt de inhoud van 

hoofdstuk 7. Er wordt dieper ingegaan op het onderzoeksdesign, met name de keuze om aan de hand 

van een kwantitatieve survey met bivariate en multivariate analyses de basisinformatie te bekomen, de 

operationalisering van de centrale concepten, om aansluitend hierbij met een kwalitatieve analyse de 

resultaten verder te duiden en inhoudelijk te verdiepen. Het hoofdstuk wordt afgerond met een ethisch 

luikje.   
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HOOFDSTUK 5. ONDERZOEKSVRAGEN EN HYPOTHESES 

 

5 Wat is geweten en wat niet?  

 

De vraagstelling van dit onderzoek focust op de woonmogelijkheden van gedetineerden bij hun 

vrijlating uit de Antwerpse gevangenis. Deze thematiek is in een bredere context geplaatst, gezien de 

verwevenheid met andere maatschappelijke domeinen (van den Braak, 2003, p.14). Dit gegeven wordt 

sterk benadrukt, daar een beleid gericht op huisvesting na detentie uitgewerkt dient te worden in 

samenhang met deze bredere kwetsbaarheid. Het contextueel kader vormt de basis voor dit onderzoek 

en is weergegeven in onderstaand conceptueel model. Het model is uitgewerkt op basis van de 

doorgenomen (inter)nationale literatuur die reeds is samengevat in het theoretisch overzicht van deel I, 

en de theoretische gedachtegang die de onderzoekster hierbij heeft gemaakt.  

 

Hierbij is een methodologische noot omtrent sociale mechanismen van belang. In 

sociaalwetenschappelijk onderzoek is het meestal niet mogelijk om causaliteit empirisch vast te 

stellen. Er bestaan inderdaad maar een beperkt aantal criminologische studies die qua opzet voldoende 

adequaat zijn om de oorzakelijke gevolgen van een gevangenisstraf aan te tonen. De beperking inzake 

uitspraken over de richting van relaties tussen variabelen is ook in dit onderzoek het geval. Om van 

causaliteit te spreken, dient immers voldaan te zijn aan drie voorwaarden: (1) er moet een (statistische) 

samenhang bestaan tussen twee variabelen, (2) de „oorzaak-variabele‟ moet voorafgaan aan de 

„gevolg-variabele‟, en (3) de samenhang tussen de twee variabelen mag niet het resultaat zijn van een 

derde oorzakelijke variabele (het zogenaamde schijnverband). Daar deze studie slechts op één tijdstip 

gegevens heeft verzameld, kan het „proceskarakter van causaliteit‟ niet waargenomen worden, en kan 

dus niet worden gecontroleerd voor de werking van andere „storende‟ variabelen (Hout, & Pellikaan, 

1995, pp. 23-24). Wel worden de relaties in dit onderzoek geconcretiseerd door te spreken van 

samenhang waarbij een onafhankelijke variabele (OV) het risico op een negatieve waarde van de 

afhankelijke variabele (AV) vergroot (zonder dat dit per se causaliteit impliceert).  

De noden van pas invrijheidsgestelden zijn immers complex en meervoudig. Thuisloosheid is maar 

één van de obstakels die een ex-gedetineerde dient te overwinnen. Het is reeds gebleken uit de 

literatuurstudie: Detentieperiodes kunnen leiden tot thuisloosheid, maar thuisloosheid kan ook leiden 

tot een opsluiting (Hickey, 2002, p. 4). Tacq wijst hier theoretisch op door te stellen dat het 

onmogelijk is alle mogelijke relaties en eventuele wederkerige richtingen tussen meer dan twee 

variabelen te onderscheiden (1984, p. 121).  

De hamvraag is dan ook wanneer thuisloosheid leidt tot criminaliteit en vice versa, of dat zij op 

mekaar inspelen en zo elkaar versterken (zie eveneens sectie 1.4). Seymour verwoordt dit op een wijze 

die het citeren waard is: “The multiplicity and complexity of risk factors relating to crime and 
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homelessness highlights the importance of not adopting one causation model. The most accurate 

assumption to be made is that crime potentially is both a cause and an effect of homelessness” (2004, 

pp. 4-5). De relatie criminaliteit en thuisloosheid kan bijgevolg wederkerig zijn. Het conceptueel 

model toont dus maar een deel van de realiteit.  

Toch heeft ook dit onderzoek, zoals elk sociaalwetenschappelijk toetsend onderzoek, verklarend 

potentieel, op voorwaarde dat het opgevat wordt als „een theorie-geleide constructie van empirische 

waarnemingen die als effecten van onderliggende sociale mechanismen worden gezien‟ (Gijselinckx, 

2006, p. 331).  

De focus van dit onderzoeksopzet is m.a.w. eenduidig opgevat: leidt een detentieperiode tot een meer 

onzekere huisvestingssituatie? De later te bespreken vragenlijst peilt dan ook naar de 

huisvestingssituatie voor en na de detentie, opdat deze eventuele wijzigingen kunnen worden 

gecapteerd.  

 

 

Figuur 1 Het conceptueel model 

 

 

                                                  

         

5.1 Onderzoeksvragen en hypotheses 

 
 

De onderzoeksvragen beogen zowel de woonsituatie in kaart te brengen van een groep ex-

gedetineerden (beschrijvende vragen) als de theorie te toetsen aan de verzamelde gegevens (empirisch 

toetsende vragen). Op basis van de doornomen literatuur wordt de probleemstelling in hypotheses 

gegoten en zal getracht worden deze op een popperiaanse kritische wijze te weerleggen. Daar 

wetenschappelijk onderzoek performant en repliceerbaar dient te zijn - hoe hoger het empirisch 
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toetsbaar gehalte, hoe groter de kans op falsificatie (Cuypers, 2005, pp. 59-63) -  wordt telkenmale de 

inhoud van een stelling gemotiveerd. De beschrijvende onderzoeksvragen zijn de volgende:  

 

1. Wat is het profiel van de 131 invrijheidsgestelden? Met name, wat zijn hun beschrijvende 

karakteristieken?  

 

2. Hoe ziet de huisvestingssituatie voor gedetineerden er uit bij hun invrijheidsstelling? Hoe is 

deze toestand in vergelijking met de situatie voor detentie? 

 

3. Hoe (on)gelijk is de verdeling van het hebben van een vast dak boven het hoofd na de detentie 

en het niet (meer) hebben hiervan? M.a.w, hoeveel gedetineerden zijn in staat zelfstandig een 

stabiele huisvesting te vinden/te behouden? Hoeveel gedetineerden zijn hiertoe niet in staat?  

 

4. Aan welke vorm van ondersteuning is er behoefte indien men geen zekerheid (meer) heeft 

over de huisvestingssituatie?  

 

Hieruit volgt een laatste onderzoeksvraag, nu met een verklarend multivariaat karakter.  

 

5. In welke mate is sprake van een meervoudige problematiek bij invrijheidsgestelden? Welke 

risicofactoren die in de literatuur werden geïdentificeerd, hebben een voorspellende waarde 

ten aanzien van het hebben van een vast dak boven het hoofd? 

 

In deze studie wordt de stabiliteit van de woonplaats na detentie als afhankelijke variabele (AV)  

gebruikt. De toetsende hypotheses luiden als volgt:  

 

Hypothese 1: Socio-demografische achtergrondkenmerken hebben een significant effect op de AV.  

Wie zwakker scoort op de socio-demografische ladder (laag opleidingsniveau, werkloos, 

kansarmoede, gezinssituatie alleenstaand, illegale verblijfsstatus), heeft een hogere kans op een 

instabiele woonsituatie na detentie. 

Motivatie ‘verblijfsstatus’. Er wordt een sterke (bivariate) correlatie verwacht tussen deze variabele  

en de AV. Men moet immers wettige verblijfsdocumenten kunnen voorleggen bij het tekenen van een 

huur- of koopcontract. Gedetineerden met een uitwijzingsbevel zullen na hun detentie dan ook vaker 

niet over een eigen woonst beschikken. Zij zijn dakloos en zullen vermoedelijk in de grotere steden 

„een dak‟ zoeken. 
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Hypothese 2: Achtergrondkenmerken hebben maar een effect voor zover geen rekening is gehouden 

met verklarende (dynamische) variabelen, zoals bv. detentiekenmerken of een verslavings-

problematiek van de ex-gedetineerde. Hierbij wordt één uitzondering vermoed: 

Er wordt verondersteld dat de gezinssituatie een rechtstreeks effect blijft hebben op de AV, daar de 

literatuur deze factor als een erg sterke stabilisator (financieel, sociaal) ziet voor de 

huisvestingssituatie. Het valt dan ook te verwachten dat factoren die leiden tot een instabiele 

huisvestingssituatie worden getemperd indien men tijdens de detentie steun krijgt van familie of 

partner. Alleenstaanden hebben volgens deze gedachtegang bijgevolg een hogere kans op een minder 

vast/stabiel dak na de detentieperiode.  

 

Hypothese 3: De variabelen „stabiliteit huisvestingssituatie voor detentie‟, „detentieduur‟, 

„detentieverleden‟, „verslavingsproblematiek‟, „sociaal netwerk‟, en „armoede‟ hebben een 

rechtstreeks effect op de AV, onder de statistische controle van socio-demografische 

achtergrondkenmerken. 

 

Motivatie voor ‘stabiliteit huisvestingssituatie voor detentie’. Wie voor de detentie reeds in een 

instabiele woonsituatie verkeerde, is na de detentie minstens zo slecht af.  

Motivatie ‘detentieduur’. Hoe langer de detentie duurt, hoe meer kans op een instabiele 

huisvestingssituatie. De gevolgen op de gezinssituatie zijn immers groter en de zelfredzaamheid van 

de ex-gedetineerde is afgenomen.  

Motivatie ‘detentieverleden’. Wie reeds meerdere malen opgesloten werd, heeft een grotere kans op 

een meer instabiele woonsituatie. Uit de literatuur blijkt immers dat het verlaten van een instelling, dus 

ook een gevangenis, een fundamentele risicofactor is bij het ontstaan van thuisloosheid (Feantsa, 2004, 

p. 7). 

Motivatie ‘verslavingsproblematiek’. Wie de gevangenis verlaat met een verslavingshistoriek, heeft 

een hogere kans op een instabiele woonst, o.a. door de financiële en sociale gevolgen.   

Motivatie ‘sociaal netwerk’. Een uitgebreid netwerk verbetert de levenskansen op heel wat domeinen, 

waaronder de woonsituatie (Travis, e.a., 2005, pp. 188-192). Indien contacten en ondersteunende 

netwerken teloor zijn gegaan tijdens een detentieperiode, kan dit negatieve gevolgen hebben met 

betrekking tot de woonsituatie: Men kan minder rekenen op steun, financiële hulp, of men kan niet 

meer voor tijdelijk onderdak bij familie/vrienden terecht.  

Motivatie ‘armoede’. Het spreekt voor zich dat een stabiele huisvestingssituatie een financiële basis 

vereist. Indien dit ontbreekt, riskeert men een tijdelijke en/of instabiele woonsituatie te hebben na de 

detentieperiode.  
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Hypothese 4: De introductie van deze variabelen reduceert de statistische effecten van de 

demografische achtergrondkenmerken, behalve voor de variabele „gezinssituatie‟ - zoals reeds 

gemotiveerd bij H2. 

 

Volgende twee hoofdstukken behandelen de methodologische werkwijzen bij wie en hoe deze 

stellingen getoetst zullen worden om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.  
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HOOFDSTUK 6. STEEKPROEFTREKKING: WERKWIJZE EN SAMENSTELLING 

 

6 De selectie en samenstelling van de onderzoekseenheden 

 

Dit hoofdstuk bespreekt vooreerst in sectie 6.1 de wijze van steekproeftrekking. Onderwerpen zoals  

aanpak, ondervonden moeilijkheden en respons worden hier behandeld. Op basis van 

achtergrondvariabelen van de onderzoekspopulatie zoals leeftijdsstructuur, nationaliteit, gezinssituatie, 

en opleidingsprofiel, wordt vervolgens de onderzoeksgroep geschetst. Dit vormt de inhoud van sectie 

6.2. De laatste sectie van dit hoofdstuk maakt duidelijk dat een arresthuis bepaalde kenmerken heeft 

waardoor de populatie verschilt van een strafhuis. Er wordt een beeld geschetst van deze specifieke 

setting waar de bevraagde respondenten hebben verbleven. 

 

6.1 Welke gedetineerden bevraagd?  

 

De wijze van steekproeftrekking heeft een grote invloed op de te verkrijgen onderzoeksresultaten. Dit 

dient dan ook met de nodige omzichtigheid en transparantie te gebeuren. De steekproeftrekking om de 

invrijheidsgestelden uit de Antwerpse gevangenis te bevragen, was in dit onderzoeksopzet echter 

minimaal uitwerkbaar en dus niet echt voor te bereiden. De onderzoekster had maar een beperkte 

periode om het onderzoek te voeren in de instelling, en diende zoveel mogelijk gedetineerden in dit 

tijdsbestek te bereiken. Dagelijks kwamen de beslissingen van de onderzoeksrechter, raadkamer, 

kamer van inbeschuldigingstelling en correctionele rechtbank binnen, waarna een lijst werd opgesteld 

van de invrijheidsgestelden
4
. Het ging steeds om 5 à 10 personen. Het was dan vooral afwachten op 

deze dagelijkse beslissingen.  

King, Keohane en Verba benadrukken dat de meest betrouwbare methode om data te verzamelen, 

steunt op random selectie uit een groot aantal eenheden. Op die manier verkrijgt men grote variatie op 

de waarden van de onafhankelijke variabele (1994, pp. 198-199). Om tegemoet te komen aan een 

valide steekproeftrekking die voldoende spreiding op de onafhankelijke, en zodoende ook op de 

afhankelijke variabele toelaat, is geopteerd om in de beperkte tijdspanne van twee maanden, een 

maximaal aantal gedetineerden uit de Antwerpse gevangenis te bevragen.  

 

                                                   
4 Er zijn diverse gronden om iemand vrij te laten: vrijspraak, voorlopige invrijheidsstelling, vrij door procureur-

generaal, verzet aanvaard, vrijstelling DVZ, einde straf (art. 33), opheffing aanhoudingsbevel, vrij onder 

voorwaarden, borg betaald of ingewilligd verzoekschrift. 
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Tijdens de maanden maart en april 2010 (van 01/03/2010 tot 16/04/2010) werden 131 gedetineerden 

bevraagd op het moment van hun vrijstelling
5
. Tijdens die periode bedroeg de gemiddelde 

dagpopulatie in de Antwerpse gevangenis 665 personen. Gedurende diezelfde tijd zijn 510 nieuwe 

gedetineerden (inkomenden) geteld. Dagelijks ging de onderzoekster op bepaalde tijdstippen naar de 

griffie om er de lijst van vrijgaanden op te vragen. Van zodra er een vrijganger gekend was, werd deze 

persoon in het cellulair gedeelte opgezocht om hem/haar in een spreekzaaltje te bevragen.  

De bevraging liep niet altijd even vlot. Vaak waren er lange wachttijden omdat het juist „appèl‟ was. 

Bewegingen zijn dan niet toegelaten gedurende een half uur omdat de gedetineerden geteld worden. 

Ook moest er rekening worden gehouden met de wandeling, het bezoekuur, andere diensten e.d. Dit 

waren allemaal obstakels waardoor het soms veel tijd in beslag nam om uiteindelijk een gedetineerde 

te kunnen bevragen. Daar beslissingen van de gerechten ook later op de dag konden binnenstromen, 

was het niet mogelijk alle invrijheidsgestelden te bevragen nog voor ze naar het bad en de 

boekhouding moesten. Er was een tweede „bevragingskans‟ eens men de boekhouding en het bad 

gepasseerd was en men in de beheersgang moet wachten op de directeur. Het bleek wel dat de non-

respons - zoals verwacht - op dit moment hoger lag. Men is niet meer geïnteresseerd, heeft geen zin, 

e.d., en dan moet dit ook worden gerespecteerd
6
. 

Bovendien horen gedetineerden met een uitgangspermissie, strafonderbreking of elektronisch toezicht 

(E.T.) niet tot de onderzoekspopulatie. Immers, zij zijn niet echt in vrijheid gesteld gezien zij hun straf 

thuis uitzitten of in strafonderbreking zijn. Daarenboven is één van de voorwaarden voor E.T. het 

hebben van een woonst. In het kader van dit onderzoek was deze populatie dan ook minder relevant.    

 

 

6.2 Een analyse van de karakteristieken van de steekproefpopulatie 

 

Vooraleer te testen welke variabelen samenhangen met en/of al dan niet een effect hebben op de 

huisvestingssituatie van ex-gedetineerden, worden in deze sectie de 131 bevraagde gedetineerden 

voorgesteld. Aan de hand van hun demografische achtergrondvariabelen wordt kennisgemaakt met de 

onderzoeksgroep.  

 

6.2.1 Leeftijdsverdeling van de respondenten 

 

In totaal werden 131 gedetineerden bevraagd op de dag van hun invrijheidsstelling. Het gaat om 118 

mannen (90.1% van de bevraagde populatie) en 13 vrouwen (9.9%). De leeftijdsgroepen 18-24 en 25-

                                                   
5 In bijlage 1 is de vragenlijst die de ex-gedetineerden werd voorgelegd, opgenomen. 

6 In bijlage 2 is een responsanalyse opgenomen.  
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35 zijn het hoogst vertegenwoordigd, telkens met 36.6%. De leeftijdscategorie 36-45 maakt bijna één 

vijfde van de bevraagde populatie uit, de categorie 46-65 behelst 6.9%. 

Het hoge aantal jonge mensen in deze steekproef stemt overeen met de (inter)nationale bevinding dat 

voornamelijk mensen jonger dan 30 jaar een detentieperiode meemaken (Hickey, 2002, p. 28). Deze 

informatie is in tabel 1 samengevat. 

  

 

Tabel 1 Leeftijdsverdeling van de bevraagde gedetineerden 

Leeftijdsgroep Frequentie Procent 

18-24 48 36.6 

25-35 48 36.6 

36-45 26 19.8 

46-65 9 6.9 

Totaal 131 100.0 

 

6.2.2 Een internationale populatie 

 

Onderstaande tabel toont de meest voorkomende herkomstlanden van de bevraagde gedetineerden. 

Minder dan de helft van de bevraagde populatie is in België geboren (45.8%). 13.7% is van 

Marokkaanse origine. Frankrijk en Algerije zijn even sterk vertegenwoordigd met 4.6%. 3.1% is 

zowel afkomstig uit Nederland als Roemenië.  

Meer dan 70% van de enquêtes werden in het Nederlands afgenomen (71.8%). 15.3% van de 

gedetineerden werden in het Frans bevraagd, tegenover 9.2% Engelstalige interviews. Bij amper vijf 

interviews was een Engelstalige tolk nodig om te vertalen vanuit het Russisch, Pools of Arabisch.  

Van degenen die België niet als herkomstland hebben (54.2%), verblijven vier op vijf gedetineerden in 

België, al dan niet met legale papieren. Eén vijfde van hen heeft bijgevolg geen adres in België en 

verblijft in het buitenland. Deze personen worden er dus wel van verdacht een feit gepleegd te hebben 

in België. 
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Tabel 2 Geboorteland van de bevraagde gedetineerden 

Land Frequentie Procent 

 

België 60 45,8 
 
Marokko 18 13,7 

 
Frankrijk 6 4,6 
 

Algerije 6 4,6 
 
Nederland 4 3,1 

 
Roemenië 4 3,1 
 

Anders 33 25,2 
 
Totaal 131 100 

 

 

De tabel toont ook aan dat één vierde van de respondenten uit een „ander‟ herkomstland komt. Daarom 

wordt in onderstaand schijfdiagram de verdeling van de respondenten over de werelddelen die in de 

steekproef aan bod komen, weergegeven. Bijna 70% van de respondenten is afkomstig uit Europa.  

Men komt uit 15 verschillende Europese landen, zowel Centraal-Europese landen als voormalige 

Oostbloklanden. 27.5% van de respondenten is afkomstig uit Afrika. Het betreft 11 verschillende 

landen. 2.3% van de respondenten is van Aziatische origine, vanuit drie verschillende landen. Eén 

respondent (0.7%) is afkomstig uit Jamaica, Noord-Amerika. De steekproefpopulatie heeft bijgevolg 

een zeer diverse origine, met 30 verschillende geboortelanden in totaal.  

 

Figuur 2 Werelddeel waaruit de respondenten afkomstig zijn, 

                in percentages, totaal = 131 respondenten 
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6.2.3 Gezinssituatie van de onderzoekspopulatie 

 

Wat de gezinssituatie van de bevraagde gedetineerden betreft, valt het groot aantal alleenstaanden op 

(29.8%)
7
, alsook veel gedetineerden die aangeven nog thuis te wonen, eveneens 29.8%. Dit laatste valt 

te verklaren doordat veel respondenten jonger dan 24 jaar oud zijn. Van de bevraagde personen geeft 

59.5% aan geen kinderen te hebben. Eén vijfde van de populatie heeft één kind. Het maximum aantal 

kinderen dat men heeft, is vijf.   

 

Tabel 3 Gezinssituatie van de bevraagde gedetineerden 

 
Frequentie Procent 

gehuwd 18 13,7 

samenwonend 23 17,6 

gescheiden 12 9,2 

alleenstaand 39 29,8 

bij ouders 39 29,8 

Totaal 131 100,0 

 

Het groot aantal alleenstaanden moet in het achterhoofd worden gehouden, daar deze factor één van de 

risicofactoren op thuisloosheid na detentie is, zoals in deel 1 uiteengezet werd. 

 

Het aantal gescheiden personen (9.2%) dient bij de categorie alleenstaanden te worden opgeteld om 

het totaal aantal alleenstaanden te kennen. Mogelijks kon iemand die aangaf gescheiden te zijn, reeds 

samenwonen (17.6% van de steekproef) of opnieuw gehuwd zijn (13.7%). Daarom werd een andere 

vraag opgenomen die peilt naar het al dan niet samenwonen voor en na de detentie. Op deze manier 

kon vastgesteld worden dat de antwoorden van de respondenten consistent zijn: 38.2% van de 

respondenten geeft aan vóór de detentie niet samen te wonen, en dit komt ongeveer overeen met de 

som van het aantal alleenstaanden en aantal gescheiden personen (39%).  

 

 

6.2.4 Opleidingsniveau en beroepsprofiel van de onderzoekspopulatie 

 

De bevraagde gedetineerden hebben een eerder laag opleidingsprofiel. Indien men heeft gestudeerd, 

betreft het hoofdzakelijk praktische beroepsopleidingen. De meesten (38.2%) zijn in het bezit van een 

diploma lager secundair onderwijs (tot 15 jaar). De tweede grootste groep heeft enkel lager onderwijs 

                                                   
7 Dit komt overeen met de resultaten van Van Haegendoren e.a. (2001, p. 29) waarbij 345 gedetineerden werden 

bevraagd. 28.6% geeft aan alleenstaand te zijn voor de detentie.  
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gevolgd (32.1%). 19.1% behaalde het diploma hoger secundair onderwijs (tot 18 jaar), 10.8% heeft 

een hogere opleiding genoten.  

 

Figuur 3 Verdeling van opleidingsniveau van de bevraagde gedetineerden 

 

 

58.8% van de bevraagde populatie geeft aan gewerkt te hebben vóór de opsluiting. Dit mocht zowel 

legaal als illegaal werk zijn, daar ik enkel wou weten of er een inkomen werd verworven uit werk. 

Vaak werd er gecumuleerd met andere inkomensbronnen, zoals sociale uitkeringen, kinderbijslag, 

inkomen uit criminaliteit (drugshandel, diefstal), financiële steun van familie of vrienden, e.d.  

34.4% van de respondenten was voor de detentie afhankelijk van diverse sociale uitkeringen. Zij 

gaven aan werkloosheidsuitkering (18.3%), OCMW-steun (11.5%) of invaliditeitsuitkering (4.6%) te 

ontvangen. Dit grote aantal dat afhankelijk is van één of andere vorm van sociale steun komt overeen 

met de resultaten van Hickeys onderzoek. Bij hem was de meerderheid van de respondenten zelfs 

afhankelijk van deze inkomensvormen (2002, pp. 4-11). Veel respondenten gaven aan op financiële 

steun van familie te kunnen rekenen. Het zijn vooral de jongere leeftijdscategorieën die hier gebruik 

van maken
8
. Roose e.a. wijzen op de relatie tussen armoede en vrijheidsberoving (2002, pp. 610-614). 

Er is dan ook gevraagd naar de perceptie van deze inkomensbronnen. Er werd nagegaan of men deze 

inkomsten voldoende vond om maandelijks in de basisbehoeften tegemoet te komen. Voor 55% 

volstond hun inkomen. 45% gaf aan met het beschikbare inkomen niet of nauwelijks toe te komen.  

Deze financiële kwetsbaarheid kan verschillende oorzaken hebben. Het gebruik van harddrugs, 

psychosociale problemen, het niet hebben en het niet kunnen vasthouden van werk en het niet hebben 

van huisvesting voor detentie duiden allemaal op factoren van financiële onzekerheid en instabiliteit. 

                                                   
8 Zie bijlage 3. 
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6.3 De onderzoekssetting: de Antwerpse gevangenis 

 

6.3.1 De Belgische strafinrichtingen 

 

De Antwerpse gevangenis maakt, net zoals de 32 andere penitentiaire instellingen deel uit van het 

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Zij ressorteren allen onder de federale overheidsdienst 

justitie. Het Directoraat-generaal is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de straffen en 

vrijheidsberovende maatregelen (FOD justitie, 2010, z.p.)
9
. Belgische strafinrichtingen bestaan uit 

twee groepen: de arresthuizen, waar hoofdzakelijk beklaagden (in navolging van de wet op de 

voorlopige hechtenis) terechtkomen, en strafhuizen, waar personen die werden veroordeeld tot een 

vrijheidsberovende straf of maatregel worden ondergebracht. Vanwege de overbevolkings-

problematiek kunnen mengvormen niet vermeden worden. De kaap van de 10.000 gedetineerden is 

immers al een poosje overschreden (FOD Justitie, 2010, p. 2), zonder dat de capaciteit met deze 

ontwikkeling mee evolueert.  

De strafinrichtingen kunnen verder worden onderverdeeld in open, halfopen en gesloten inrichtingen, 

gaande van minieme dwangmiddelen tot strikt cellulaire regimes met versterkte 

veiligheidsvoorzieningen. 

De samenstelling van de gevangenispopulatie is zeer uiteenlopend, met een minieme aanwezigheid 

van vrouwen t.o.v. de mannelijke gedetineerdenpopulatie. Het gaat om voorlopig gehechten, crimineel 

en correctioneel veroordeelden, geïnterneerden (in de psychiatrische annex), alsook vreemdelingen die 

illegaal in het land verblijven. Ook de Antwerpse gevangenis huisvest deze categorieën gedetineerden. 

De volgende paragrafen gaan hier dieper op in.  

 

 

6.3.2 De gevangenis van Antwerpen 

 

De Antwerpse strafinrichting werd in 1855 in gebruik genomen. De inrichting is gelegen in het 

centrale stadsgedeelte, in de nabijheid van het justitiepaleis. De infrastructuur van de gevangenis is 

opgebouwd in functie van een gesloten veiligheidsregime volgens de ideeën van Ducpétiaux. Er is een 

centrale kern van waaruit de gehele stervormige gevangenis met haar vier vleugels kan worden 

overzien
10

. Vanaf 1979 werd gestart met grondige renovatiewerken (Gevangenis Antwerpen, 2008, p. 

2). Tot op vandaag worden de verschillende vleugels alsook de wandelplaatsen aan een renovatiebeurt 

onderworpen. Vleugel A, B en C zijn bestemd voor de mannen en hebben een gesloten grillesysteem. 

                                                   
9 Zie bijlage 4 voor een organogram. 

10 Voor een overzicht verwijs ik naar bijlage 5 en 6 waar een grondplan van de instelling is weergegeven.  
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Op vleugel D verblijven de vrouwen, waar men werkt met een open grillesysteem, net zoals bij de 

mannelijke geïnterneerden. Tot slot is er blok E waar gedetineerden met halve vrijheid verblijven.   

De Antwerpse gevangenis - een gesloten inrichting, functionerend als arresthuis - heeft te kampen met 

een permanente overbevolkingsgraad. Er is plaats voor zo‟n 400 gedetineerden en toch verblijven er 

gemiddeld 680 mensen
11

. Even is een daling merkbaar geweest door de inwerkingtreding van de 

gevangenis in Tilburg, maar het cijfer is met een constante tendens opnieuw de hoogte ingegaan. Toch 

streeft het personeel van de gevangenis er naar, via o.a. het operationeel plan, de vereiste basiszorg te 

waarborgen voor de gedetineerden. Zo „ontvangt iedere gedetineerde bij binnenkomst (1) een basisset 

hygiëne; (2) beschikt iedere strafcel over een kledijzakje waarin persoonlijke gevangeniskledij wordt 

gedeponeerd; (3) werd de kantinelijst geoptimaliseerd rekening houdende met de noden van de 

gedetineerden; (4) slaagt het keukenteam er steeds in om maximaal rekening te houden met eventuele 

diëten en culturele achtergronden; (5) werden zeer concrete initiatieven genomen met betrekking tot de 

communicatie met anderstalige gedetineerden (op het vlak van onthaal); (6) werd de samenwerking 

tussen de medische dienst en het bewakend kader onder de loep genomen en dit om de privacy van de 

gedetineerden beter te kunnen waarborgen‟ (Demuynck, 2010, p. 17). Binnen de algehele werking van 

de gevangenis worden steeds de belangen van de dader zelf, het slachtoffer en de samenleving 

gerespecteerd. Dit houdt bijgevolg een herstelgerichte werking in, waarbij verschillende diensten, 

maar ook elk personeelslid dient voor in te staan (Vanloock, & Van der Elst, 08.03.2010). 

 

 

6.3.3 Het specifieke karakter van een arresthuis 

 

In het kader van een gerechtelijk onderzoek kan een onderzoeksrechter een aanhoudingsmandaat 

uitvaardigen ten aanzien van een verdachte. Een inkomende gevangene onder het beklaagdenstatuut 

dient dan binnen de vijf dagen voor de Raadkamer te verschijnen. Deze wettelijke regeling vraagt voor 

een arresthuis een gepaste veilige organisatie en coördinatie. Het houdt immers in dat per dag 20 à 100 

gedetineerden naar en terug van het paleis moeten worden gebracht. Alle cruciale punten in de 

gevangenis zijn dan ook afgesloten met een grille (aan de secties, beheersgangen en liften). Deze 

dagelijkse bewegingen van gedetineerden zijn goed gestructureerd. In groepjes van 12 worden zij naar 

het paleis getransporteerd (Gevangenis Antwerpen, 2009, pp. 14-17). Alvorens hun „reis‟ aan te 

vatten, dienen zij te wachten in lokalen in de beheersgang. 

Gezien de permanente overbevolking zijn verschillende categorieën gedetineerden aanwezig binnen de 

gevangenis. In navolging van de basiswet (2005) worden beklaagden net als geïnterneerden zoveel 

mogelijk gescheiden van veroordeelden wat de celplaatsing betreft, daar een beklaagde nog niet 

                                                   
11 Eigen berekening tijdens de stageperiode van de onderzoekster. 
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schuldig wordt geacht zolang hij niet door een rechtbank werd veroordeeld. Toch is deze scheiding 

zelden mogelijk wegens plaatsgebrek. De meeste geïnterneerden verblijven op de psychiatrische annex 

waar aangepaste zorg en activiteiten worden voorzien.  

Veroordeelden worden zo snel mogelijk gemuteerd naar andere strafinrichtingen voor hun verdere 

strafuitvoering (Gevangenis Antwerpen, 2009, p. 3). Naast zowel mannelijke als vrouwelijke 

beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden zijn er ook nog de gedetineerden die in een halfopen 

i.p.v. een gesloten regime verblijven. Het gaat om een aparte vleugel, de afdeling halve vrijheid, met  

ongeveer 20 gedetineerden. Zij dienen zich iedere avond terug aan te melden in de gevangenis en 

kunnen overdag buiten gaan werken. Het is trouwens essentieel dat deze groep gedetineerden in een 

aparte vleugel verblijft, zodat de kans op smokkel van verboden middelen wordt geminimaliseerd.  
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HOOFDSTUK 7. TRIANGULATIE ALS ONDERZOEKSMETHODIEK  

 

7 Een empirische kwantitatieve en kwalitatieve toets: verantwoording  

 

De analyses van deze masterproef kunnen onderverdeeld worden in twee luiken, een kwantitatief en 

een kwalitatief gedeelte. Het eerste luik is kwantitatief daar dit empirisch-analytisch onderzoek beoogt 

om regelmatigheden in het onderzochte verschijnsel te vinden. Het doel van deze masterproef is kijken 

of er detentieschade is bij invrijheidsgestelden op het vlak van huisvesting, en wil de (mogelijke) 

oorzaken hiervan toetsen. Daarvoor dient eerst de prevalentie van het fenomeen kwantitatief in kaart te 

worden gebracht, vooraleer het fenomeen zal worden verklaard. Deze statistische analyses en 

beschrijvingen zijn criminologisch relevant, omdat ze een wetenschappelijke uiteenzetting geven van 

het fenomeen „woonsituatie van een groep ex-gedetineerden‟. Hierbij is het niet de bedoeling de 

individuele situatie van ex-gedetineerden uitvoerig in kaart te brengen maar wel om overeenkomsten 

en samenhangen weer te geven (‟t Hart, Boeije, & Hox, 2005, pp. 64-69).     

Een kwalitatieve aansluitende analyse vormt een essentiële beleidsmatige meerwaarde. De statistische 

analyses worden op die manier inhoudelijk geduid. Zo kunnen eventuele aanbevelingen worden 

geformuleerd om de meest kwetsbare groepen op een gepaste wijze te begeleiden in hun zoektocht 

naar of het behoud van een stabiele woonsituatie.  

 

7.1 De survey als basis voor het kwantitatieve luik  

 

De onderzoeksvragen lenen zich perfect tot het bevragen van grotere aantallen respondenten die als 

een steekproef van een empirische populatie beschouwd worden (Billiet, & Waege, 2003, p. 293). Dit 

betekent dat gestructureerde vragenlijsten met vooropgestelde antwoordcategorieën mondeling zijn 

afgenomen om de woonsituatie van Antwerpse invrijheidsgestelden in kaart te brengen. De variabelen 

die allen van invloed kunnen zijn op de huisvestingskansen van ex-gedetineerden komen aan bod in 

deze survey. 

De vragenlijst werd opgesteld aan de hand van de doornomen literatuur en de vragenlijsten die daarbij 

werden gebruikt
12

. De vragenlijst werd tevens voorgelegd aan het directieteam en het hoofd van de 

PSD van de Antwerpse gevangenis om met bemerkingen rekening te kunnen houden. Tot slot is deze 

getest bij twee invrijheidsgestelden. Op deze manier werd de uiteindelijke versie bekomen.  

Open antwoordcategorieën zijn zo min mogelijk voorzien. Het kwantitatief onderzoek zal nagaan of er 

detentieschade inzake de woonsituatie optreedt, wat dit inhoudt, hoeveel en welke categorieën ex-

                                                   
12 De vragenlijst van het onderzoek van van den Braak e.a. (2003, pp. 100-108) vormde voornamelijk de basis 

voor het uitwerken van de survey in deze studie. 
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gedetineerden hieronder lijden. Met behulp van het analyseprogramma SPSS worden de antwoorden 

van de survey gecodeerd en geanalyseerd. De volgende sectie bespreekt dan ook op welke wijze de 

centrale theoretische concepten geoperationaliseerd zijn.  

 

7.1.1 Operationalisering van de centrale concepten 

 

Niet alle gehanteerde begrippen uit het conceptueel model zijn direct meetbaar. Het gaat om concepten 

die meer dan één vraag aan de respondent vereisen, en dus ook meerdere variabelen, om een degelijk 

begrip te krijgen van de respondent zijn betreffende situatie. Voorbeelden van zulke „complexe‟ 

begrippen in dit onderzoek zijn „gezinssituatie‟, „armoede‟ en „woonsituatie‟. Om deze begrippen 

bevattelijk te maken, dienen deze geoperationaliseerd te worden. Het theoretisch conceptueel model 

moet met andere woorden vertaald worden in empirisch meetbare termen en relaties (Billiet, & 

Waege, 2003, p. 88). Op deze wijze verkrijgen we variabelen die samen een concept kunnen meten.  

Onderstaande paragrafen bespreken de operationalisering van de gehanteerde begrippen uit het 

conceptueel model.  

 

Operationalisering socio-demografische variabelen 

De sociale achtergrondkenmerken bevatten een aantal concepten die de sociale kwetsbaarheid van een 

individu meten (Franklin, Franklin, & Fearn, 2008, p. 206). Zo wijzen armoede, een lagere 

scholingsgraad, bepaalde gezinsvormen zoals alleenstaand zijn, een andere dan de Belgische 

nationaliteit en een illegale verblijfsstatus op het hebben van minder kansen, het beschikken over 

minder of minder goede hulpbronnen (materieel, situationeel of intermenselijk), wat leidt tot een 

zwakkere sociale weerbaarheid om zich te handhaven in de samenleving. Achtereenvolgens worden de 

gehanteerde begrippen om de sociale achtergrondkenmerken van de respondenten te meten, 

besproken
13

.  

 

Sekse is een dummyvariabele die als 1 werd gecodeerd voor man en 2 voor vrouw.  

Leeftijd werd gemeten door de leeftijd te bevragen op basis van het geboortejaar van de respondent. 

De exacte leeftijd werd in SPSS ingegeven als waarde voor deze variabele.  

Het opleidingsniveau werd geoperationaliseerd door te vragen naar het hoogst behaalde diploma. Bij 

het afnemen van de interviews is dan ook sterk de nadruk gelegd op het feit dat men de opleiding moet 

voltooid hebben. Men kon één van de zes mogelijke antwoordcategorieën opgeven, gaande van lager 

onderwijs afgemaakt, tot universiteit afgemaakt. De spreiding van deze variabele was echter erg 

                                                   
13 Bijlage 7 bevat drie tabellen die achtereenvolgens de operationalisering voor de socio-demografische 

variabelen, de intermediaire variabelen en de afhankelijke variabele samenvatten. Iedere tabel geeft telkenmale 

het begrip, de vragen en antwoordcategorieën met codes weer. 
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scheef, wat problemen kon opleveren voor verdere interpretaties van de later te maken odds-ratio‟s 

voor deze variabele. Op basis van deze scheve verdeling werd besloten een nieuwe dummyvariabele 

„scholing‟ te maken, met code 1 voor „niveau laag‟ en code 2 voor „niveau hoog‟. Van zodra men zijn 

hoger secundair onderwijs afgemaakt heeft (antwoordoptie 3), wordt men gecodeerd als „niveau 

hoog‟.  

Gezinssituatie is een complex begrip dat diverse verschijningsvormen kent. Alweer gaat het om een 

categorische variabele met 6 antwoordcategorieën die de verschillende mogelijke gezinsvormen 

weergeven. Bovendien werd ook gepeild naar eventueel minderjarige kinderen in het gezin. Aangezien 

alleenstaand zijn een risico vormt voor een instabiele woonsituatie na detentie, werd in SPSS een 

nieuwe variabele „gezinsvorm‟ aangemaakt om de antwoordcategorieën „gehuwd en samenwonend‟, 

alsook „alleenstaand en gescheiden‟ samen te voegen.  

Nationaliteit meet het herkomstland van de respondent. Er zijn zes mogelijke landen om op te geven. 

Nadien is een nieuwe dummyvariabele „nationaliteit‟ aangemaakt met code 1 voor Belgische afkomst, 

en code 2 voor niet Belgische afkomst.   

De verblijfsstatus van de respondent werd niet rechtstreeks als vraag opgenomen, maar valt af te 

leiden uit antwoordcategorie 7 van een vraag die naar de reden van geen onderdak peilt (zie eerste 

tabel bijlage 7). Op basis hiervan is een nieuwe variabele „verblijfsstatus‟ aangemaakt die code 0 heeft 

voor een illegale verblijfsstatus, en code 1 voor een legale verblijfsstatus. 

 

Operationalisering intermediaire variabelen 

Het sociaal netwerk van de respondent peilt naar de contacten met personen buiten de gevangenis die 

de respondent al dan niet had tijdens de detentie. Het sociaal netwerk van vóór de detentie wordt niet 

bevraagd omdat dit ons te ver zou leiden in het bestek van dit onderzoek. Er wordt dus getoetst of een 

sociaal netwerk tijdens de detentieperiode enig verschil kan uitmaken voor een stabiele woonsituatie 

nadien. Het gaat om een dummyvariabele waarbij code 1 het hebben van contacten met familie of 

vrienden tijdens de detentieperiode betekent, en 2 een gebrek hieraan inhoudt.  

Armoede valt niet terug te voeren tot één enkel aspect. Het gaat om een kluwen van onderling 

verbonden uitsluitingen (van Hyfte, 2009, p. 63). Het inkomen staat hierbij centraal, maar dit kan er 

niet volledig tot herleid worden. Het is wel zo dat een tekort aan inkomen, of een verkeerdelijk gebruik 

van het beschikbare budget, leidt tot beperkingen en uitsluitingen in allerhande levensdomeinen, 

waaronder de woonsituatie en de stabiliteit ervan. Het is omwille van die reden dat het begrip 

„armoede‟ in dit onderzoek beperkt wordt tot het aspect van financiële armoede, met name een lage 

socio-economische status (SES), zonder de bredere sociale uitsluitingsthematiek ervan te miskennen.  

Armoede is enerzijds geoperationaliseerd door te peilen naar objectieve gegevens bij de respondent, en 

anderzijds naar zijn/haar subjectieve aanvoelen te vragen van deze objectieve feitelijke toestand. 

Vooreerst werd gevraagd naar de werksituatie van de respondent, en naar het aantal en soort 

inkomensbronnen die men verwierf voor de detentieperiode. Het is dus goed mogelijk dat iemand een 
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vervangingsuitkering ontving voor zijn/haar detentie, in het zwart bijkluste en eveneens financiële 

steun ontving van een familielid. Vervolgens werd getoetst hoe positief men de werksituatie inschat na 

de detentie, en of men voor de opsluiting de eventueel gecumuleerde inkomensbronnen voldoende 

vond om rond te komen. Deze laatste vraag peilt zodoende naar het subjectieve aanvoelen van 

financiële armoede. Het is deze vraag die als variabele gebruikt wordt om iemand al dan niet als „arm‟ 

te classificeren. De testinterviews toonden immers aan dat respondenten hierover oprecht rapporteren, 

en dat ze het echt over basisbehoeften hadden, niet over een geldtekort om zich bv. luxegoederen aan 

te schaffen.  

Bovendien is het meten van een subjectieve component van armoede in dit onderzoek beter geplaatst 

dan de objectieve component. Het zou ons immers te ver leiden om naar het totale inkomensbedrag 

van voor de detentie bij de respondenten te peilen: Het risico was te groot dat vele gedetineerden 

hierop geen zeker antwoord konden bieden omdat enerzijds het inkomen bij velen variabel is van 

maand tot maand omdat vaak gecumuleerd werd met diverse inkomensbronnen. Anderzijds zou het 

zeer diverse bedragen hebben opgeleverd wegens vele beïnvloedende factoren. De discussie over de 

grenswaarde van wanneer iemand al dan niet arm is, is een bijkomende reden om hier niet voor een 

objectieve armoedemaatstaf te opteren. Bovendien waren toch een aantal gedetineerden gehuisvest bij 

de ouders of vrienden, die hun kost en inwoon verschaften. Zij hadden niets tekort en rapporteerden 

meestal geen subjectief armoede-aanvoelen. Het meten van hun objectieve armoedesituatie zou in deze 

studie dan ook te gecompliceerd zijn.  

Al deze redenen zorgen voor een verantwoorde keuze om enkel de financiële en subjectieve 

component van armoede te meten, en dit in de vorm van een dummyvariabele die peilt of de 

inkomsten voldoende zijn om maandelijks rond te komen. Wie ja (=1 gecodeerd) antwoordt, wordt 

bijgevolg als „niet arm‟ gecategoriseerd, neen (= 2 gecodeerd) wordt als „arm‟ geclassificeerd.  

Huisvestingssituatie voor detentie. In het eerste deel van deze masterproef (zie sectie 1.2) werd reeds 

gesteld dat de objectieve woonsituatie van de respondenten, zowel voor als na de detentie, zo goed 

mogelijk in kaart zal worden gebracht. Dit betekent dat naar de feitelijke aspecten zoals de 

woonkenmerken en het verblijfsduurperspectief van de woonsituatie wordt gepeild. Vooreerst is 

gevraagd naar de postcode, die ook letterlijk in SPSS is ingegeven. Een tweede vraag peilt naar de 

huisvestingsvorm voor de detentie. Het gaat om een categorische variabele met 13 antwoordopties. 

Nadien is hieruit een nieuwe variabele geput, „huisvestingsvormVOOR‟, die vijf duidelijke 

categorieën onderscheidt. Vervolgens toetst een derde vraag het feit of deze opgegeven woonsituatie 

een tijdelijke of vaste toestand betreft. Zo bekomen we een dummyvariabele met 1 = tijdelijke 

woonplaats, 2 = vaste woonplaats. Tot slot is er een laatste vraag wat de woonsituatie voor 

gevangenschap betreft, met name of men al dan niet met een partner samenwoonde (antwoordoptie 1 

en 2), of bij de ouders (antwoordoptie 3). Deze vraag is tevens een toets of men consequent antwoordt 

in vergelijking met de opgegeven gezinssituatie.  
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De detentieduur werd vooreerst letterlijk bevraagd en bevat een exacte frequentie in aantal dagen. 

Vervolgens is hiervan een dummyvariabele gemaakt waarbij 0 staat voor minder dan 31 dagen, en 1 

voor meer dan 31 dagen. Immers, wie langer dan één maand is opgesloten, heeft volgens de literatuur 

een hoger risico om betaalachterstand op te lopen.  

Het detentieverleden peilt naar het aantal detenties dat iemand al heeft meegemaakt. Code 1 betekent 

dat iemand nog maar 1 keer vanuit vrijheid (dus niet bv. vanuit ET) werd opgesloten; code 2 betekent 

dat dit al meerdere keren in deze persoon zijn leven is voorgevallen. Vervolgens is een nieuwe 

metrische variabele aangemaakt die de exacte opsluitingsfrequentie weergeeft.  

Tot slot is de verslavingshistoriek van de respondenten getoetst door te vragen of zij een maand voor 

hun opsluiting harddrugs namen. Wie dit deed, wordt als 1 gecategoriseerd, wie niet verslaafd was, 

wordt als 2 gecodeerd
14

.  

 

Operationalisering  afhankelijke variabele 

Woonsituatie na detentie. We eindigen met de afhankelijke variabele die exact hetzelfde meet als de 

variabele „woonsituatie voor detentie‟; Dit om wijzigingen heel eenduidig te kunnen vaststellen.  

Sectie 1.2 besprak reeds dat een instabiele woonsituatie na de detentie aspecten kan bevatten gaande 

van betaalachterstand (in dit onderzoek specifiek toe te schrijven aan de detentieperiode), een kort 

verblijfsduurperspectief, het gegeven dat men na de detentie zal verhuizen en of men afhankelijk 

geworden is van vrienden of familie wat de woonkosten of het onderdak zelf betreft. De derde tabel in 

bijlage 7 vat de vragen samen die gesteld zijn om de woonsituatie na detentie te meten.  

Vooreerst is er de vraag die peilt naar de huisvestingsvorm, met alweer 13 antwoordcategorieën. 

Opnieuw is hieruit een nieuwe variabele geput, „huisvestingsvormNA‟, die dezelfde vijf categorieën 

onderscheidt als de variabele „huisvestingsvormVOOR‟. Een volgende vraag toetst of dit een tijdelijke 

(code 1) of een vaste (code 2) woonplaats zal zijn, dit is m.a.w. een dummyvariabele, en wordt in dit 

onderzoek gebruikt als de afhankelijke variabele. Er wordt daarna bevraagd of men na detentie samen 

zal wonen met partner, bij de ouders/familie, of alleen. Hier zijn drie antwoordcategorieën voorzien. 

De volgende vraag vraagt letterlijk of men terugkeert naar het voormalige adres: 1 = ja, 2 = neen, 3 = 

weet nog niet. Nadien volgt een vraag of de postcode wijzigt: men dient opnieuw de komende 

postcode op te geven, en deze wordt ook zo ingevoerd in SPSS. Een volgende vraag peilt naar de 

reden van een gewijzigd/onzekerder onderdak en telt 9 categorische antwoordopties. De 9
de

  „niet van 

toepassing‟ categorie is voor respondenten die geen gewijzigd of meer onzeker onderdak opgeven in 

de voorgaande vragen. Vervolgens wordt er gevraagd of men zich ingeschreven heeft als 

woningzoekende. Code 1 betekent ja, code 2 betekent neen, code 3 betekent niet van toepassing. Bij 

de eerste code van deze variabele is een nieuwe variabele aangemaakt die de postcode van de 

gemeente bevat waar men zich ingeschreven heeft. De laatste vraag toetst of men betaalachterstand 

                                                   
14 Zie de tweede tabel in bijlage 7.  
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van de woonkosten heeft door de detentie. Er zijn hierbij drie categorische antwoordmogelijkheden: 

1= ja, 2 = nee, 3 = niet van toepassing. Deze laatste antwoordoptie is voor respondenten die niet 

meebetaalden in de woonkosten, zoals jongeren die nog bij de ouders wonen.  

 

7.1.2 Univariate en bivariate analyses 

 

De statistische analyses zijn gemaakt met behulp van het verwerkingsprogramma SPSS. De 

beschrijvende onderzoeksvragen - die voornamelijk de risicofactoren behandelen om na 

gevangenschap een instabiele woonsituatie op te tekenen - zijn beantwoord door middel van het 

opvragen van frequenties, kruistabellen en de daarbij behorende toetsen zoals de chi²-test. Deze 

analyses bevinden zich op het domein van de univariate en bivariate statistiek aangezien slechts met 

één onafhankelijke variabele wordt gewerkt. Dit verschilt van de in hoofdstuk 9, sectie 3, uitgewerkte 

multivariate logistische regressie, die meerdere onafhankelijke variabelen in het analysemodel brengt.  

 

7.1.3 Multivariate analyse: de risicofactoren in een logistisch model 

 

De hoofdvraag is of de veronderstelde risicofactoren tesamen een significante causale invloed hebben 

op de probabiliteit van een al dan niet gewijzigde/minder stabiele huisvestingssituatie. Er dient 

bijgevolg te worden onderzocht welke van de besproken theoretische covariaten een effect hebben op 

de afhankelijke variabele (AV) „stabiliteit woonplaats na detentie‟. Daar de AV dichotoom is, lag de 

keuze voor een logistische regressie voor de hand (Archer, Hosmer, & Lemeshow, 2007, pp. 4451-

4454).  

Er is geopteerd voor een bloksgewijze binaire logistische regressie. Dit betekent dat in twee „blokken‟ 

de variabelen in het model zijn gebracht. Een eerste blok brengt de socio-demografische 

achtergrondvariabelen in het model, een tweede blok de intermediaire variabelen, dit onder controle 

van de reeds in het model gebrachte variabelen. Op deze wijze schatten we tweemaal een 

regressiemodel, één model met enkel achtergrondvariabelen van de respondenten, een tweede met alle 

theoretisch potentieel verklarende variabelen. Dit laat ons toe om het tweede algemene model 

tegenover het voorgaande af te wegen (Pauwels, & Van de Velde, 2010, p. 197). Het finale logistische 

regressiemodel modelleert uiteindelijk in hoofdstuk 9 de probabiliteit om een stabiele woonsituatie na 

detentie te hebben.  
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7.1.4 Voorbereidende toetsen op de logistische regressieanalyse  

 

Om een logistische regressieanalyse correct uit te voeren, dienen enkele voorbereidende controles te 

worden gedaan om latere eventuele problemen zoals multicollineariteit, oninterpreteerbare outliers of 

geschonden assumpties te vermijden. De volgende paragrafen behandelen deze analyses.  

 

7.1.4.1 Beschrijvende statistieken van de potentieel verklarende variabelen 

 

Tabel 4 geeft een overzicht van hoe de waarden van de onafhankelijke waarden zich verdelen over de 

respondenten heen. De meeste variabelen zijn categorisch en worden in het model gebracht met de 

eerste categorie als referentiegroep. Enkel „leeftijd‟ en „detentieverleden‟ zijn metrische variabelen.  

„Geslacht‟ en „leeftijd‟ worden in deze analyse toegevoegd als controlevariabelen
15

.  

  

Tabel 4 Univariate beschrijvende statistieken 

 N Minimum Maximum Gemiddelde Standaardafwijking 

Leeftijd 131 18,00 65,00 30,1221 9,94603 

Scholing 131 1,00 2,00 1,2977 ,45901 

Gezinsvorm 131 1,00 3,00 1,9847 ,78431 

Verblijfsstatus 131 ,00 1,00 ,8931 ,31013 

Nationaliteit 131 1,00 2,00 1,5420 ,50015 

Geslacht 131 1,00 2,00 1,0992 ,30013 

Sociaal netwerk 131 1,00 2,00 1,2061 ,40606 

Basisbehoeften, SES 131 1,00 2,00 1,4504 ,49944 

Detentieduur 131 ,00 1,00 ,6794 ,46850 

Detentieverleden 131 1 9 1,71 1,344 

Harddrugsverslaving 131 1,00 2,00 1,8092 ,39447 

Stabiliteit woonplaats voor detentie  131 1,00 2,00 1,8855 ,31964 

 
 

                                                   
15 Uit de literatuurstudie bleek immers niet dat deze variabelen een (causale) invloed hebben op de stabiliteit van 

de woonplaats na detentie. Het gebruik van statistische controlevariabelen is echter te verantwoorden door het 

feit dat we willen weten of de andere verklarende variabelen een onafhankelijke invloed hebben op de AV, 

ongeacht de waarden op - in dit geval - de variabelen geslacht en leeftijd (Pauwels, e.a., 2011, pp. 12-13). 

Immers, laatstgenoemde variabelen kunnen wel gecorreleerd zijn met factoren die wel een effect hebben op de 

AV, en dan kan het effect op deze AV beïnvloed worden door deze controlevariabelen.    



50 

DEEL II METHODOLOGISCH KADER - TRIANGULATIE ALS ONDERZOEKSMETHODIEK  

7.1.4.2 Een bivariate verkenning 

 

Het voorbereidende werk van de logistische regressie bestond voornamelijk uit het uitvoeren van 

bivariate analyses. Vooreerst is in bijlage 8 een correlatietabel opgenomen. Vervolgens is de spreiding 

van de data nagegaan. Op deze wijze is gecontroleerd op nulcellen en cellen met zeer weinig cases. 

Zeker in deze studie is dit van belang daar een analyse met een onderzoekspopulatie van 131 personen 

riskeert in sommige categorieën van variabelen te weinig variatie te hebben. Het is tevens een 

probleem eigen aan logistische regressie. Doordat de afhankelijke variabele dichotoom is, is de 

verdeling van de categorische of nominale variabelen in het model immers erg belangrijk 

(Mortelmans, 2010, p. 177). Als een categorie een heel kleine waarde bevat, dan geeft dit 

moeilijkheden om de odds-ratio (OR) te berekenen. Er waren twee variabelen waarbij dit probleem 

voorkwam: de variabele „stabiliteit woonplaats voor detentie‟ en de variabele „verblijfsstatus‟. We 

bespreken deze achtereenvolgens en geven ook de gekozen oplossing weer.  

Volledige scheiding van de data bij de variabele ‘stabiliteit woonplaats voor detentie’ 

De bivariate analyse van de OV „stabiliteit woonplaats voor detentie‟ met de AV „stabiliteit 

woonplaats na detentie‟ confronteerde ons met een problematische nulcel. Er is geen enkele 

respondent die een vaste woonplaats na detentie kon optekenen indien deze persoon vóór 

gevangenschap een tijdelijke woonplaats had
16

. Het gaat hier zelfs om een speciaal geval van 

scheiding in de data, met name „complete separation of the data‟. Alle cases van één categorie van de 

AV vallen perfect samen binnen een bepaalde categorie van de OV. Anders gezegd, met behulp van de 

categorie „tijdelijk‟ van de OV, kunnen we perfect voorspellen dat deze toepasselijke respondenten 

ook in de categorie „tijdelijk‟ na hun detentie (=de afhankelijke variabele) zullen terechtkomen. In dit 

geval kan een logistische regressie niet berekend worden en is er geen wiskundige oplossing 

voorhanden. Naast een uiteenzetting van deze problematische vaststelling adviseert Mortelmans de 

logistische regressie opnieuw uit te voeren zonder deze perfect voorspellende variabele, om het effect 

van de andere onafhankelijken te schatten (2010, p. 48 en p. 179). Dit is dan ook gebeurd.  

Te weinig variatie bij de variabele ‘verblijfsstatus’   

Ook de frequenties van de variabele „verblijfsstatus‟ zijn niet gelijkmatig verdeeld over de categorieën 

van de afhankelijke variabele. Er is immers maar één illegale vrijganger die na zijn detentie een vaste 

stabiele huisvestingssituatie opgeeft
17

. Hierdoor bestaat het risico een afwijkende OR bij 

„verblijfsstatus‟ te verkrijgen. Omdat deze cel niet leeg is, hebben we toch besloten deze variabele in 

het logistische regressiemodel te weerhouden.  

 

                                                   
16 Zie bijlage 9. De nulcel is aangeduid en er wordt een voorbeeld gegeven van de onberekenbare odds-ratio. 

17 Zie bijlage 10.  
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7.1.4.3 Multicollineariteitsanalyse 

 

Vooraleer de logistische regressie uit te voeren, is tevens nagegaan of de voorspellende variabelen het 

probleem van multicollineariteit vertonen. Via een regression-procedure is deze 

multicollineariteitsanalyse uitgevoerd. De TOL en VIF-statistieken tonen aan dat de weerhouden 

variabelen niet systematisch samen variëren. De tolerance is nergens onder de 0.1 en de VIF vertoont 

geen waarden boven de 10
18

. 

 

7.1.4.4 Residu-analyse 

 

Tot slot dient te worden gecontroleerd voor problematische residuen.  Er zijn zes problematische 

cases
19

: respondenten 14, 23, 53, 83, 94 en 116. Onderstaande tabel toont deze respondenten.  

 
Tabel 5 Problematische residuen 

Case Selected Status
a
 

Observed 

Predicted Predicted Group 

Temporary Variable 

Tijd vast nadetentie Resid ZResid 

14 S t** ,906 v -,906 -3,105 

23 S t** ,968 v -,968 -5,530 

53 S t** ,927 v -,927 -3,552 

83 S t** ,903 v -,903 -3,045 

94 S v** ,072 t ,928 3,603 

116 S t** ,893 v -,893 -2,891 

a. S = Selected, U = Unselected cases, and ** = Misclassified cases. 

b. Cases with studentized residuals greater than 2,000 are listed. 

 

Er is dan ook in de enquêtes nagegaan waar het probleem zich bevindt. De antwoordpatronen van deze 

respondenten verklaren de foutieve voorspelling: 

 

 Respondenten 14, 23, 83 en 116 zijn vrijgangers die voor hun detentie samenwoonden met 

hun partner in een huurwoonst en aangeven dat dit een stabiele woonsituatie was. Na hun 

detentie gaan zij allen tijdelijk wonen bij vrienden/familie zonder hun partner. Voor twee van 

hen is dit een voorwaarde om vrij te mogen, de andere twee geven aan dat de relatie tijdens de 

detentie werd verbroken. Ons model schat door de sterk voorspellende variabele „gezinsvorm‟, 

                                                   
18 Zie bijlage 11. 

19 De standaardgrenzen van <-2/>2 worden gebruikt om een case als problematisch te classificeren (Mortelmans, 

2010, p. 165). 
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waarbij men aanduidt „met partner‟, dat deze respondenten na hun gevangenschap terug 

kunnen naar hun oorspronkelijke stabiele woonsituatie. Dit is dus niet het geval en zij worden 

als „problematische residuen‟ geclassificeerd.  

 

 Respondent 94 is een illegale vrijganger die zijn uitwijzingsbevel heel bewust zal negeren. Hij 

zegt reeds voor zijn detentie bij vrienden te wonen, en dat dit een zekere, stabiele 

huisvestingssituatie voor hem is. Na zijn detentie keert hij naar diezelfde vriend(en) terug; aan 

de stabiliteit van de woonsituatie is voor hem niets veranderd. Ons model schat voor hem een 

„tijdelijke woonplaats na detentie‟ daar hij een illegale verblijfsstatus heeft. Maar hij geeft zelf 

aan over een stabiele vaste woonplaats te beschikken waar hij – ook al is dit illegaal – verder 

zal verblijven. Op deze manier vormt deze case een problematische residue.  

 

 Respondent 53 is eveneens een uitzonderlijke case. Het gaat om een alleenstaande 

hoogopgeleide (de enige respondent met een universitair diploma) zelfstandige. Hij vertoont 

alle kenmerken om over een stabiele woonsituatie te beschikken: geen verslavingshistoriek, 

een vast en voldoende inkomen, de Belgische nationaliteit, een erg korte opsluitingsduur (acht 

dagen) en dit voor de eerste maal. Het is daarom dat het model een vaste stabiele woonplaats 

na detentie voor deze man voorspelt. Echter, de huisbaas van de man heeft de sloten veranderd 

toen hij over de voorhechtenis werd ingelicht, waardoor hij tijdelijk bij zijn bejaarde ouders 

zal intrekken.  

De vraag stelt zich vervolgens of deze zes cases uit de analyse dienen verwijderd te worden. In deze 

situatie is het antwoord op die vraag eenvoudig. Neen, en wel omdat de antwoorden van deze 

respondenten zeker niet foutief gecodeerd zijn en deze data dus niet zomaar mogen weggegooid 

worden uit het model (Mortelmans, 2010, pp. 163-169). Het is niet geoorloofd om gegevens die 

volledig afwijken van ons voorspellend model zomaar te negeren. Gezien het probleem beperkt blijft 

tot zes cases werd besloten de regressie uit te voeren met deze data, daar de antwoorden van deze 

respondenten even belangrijk zijn dan de antwoorden van andere respondenten die geen dergelijk 

afwijkend patroon vertonen.  

 

 

7.2 Verklaringen en interpretaties vanuit het werkveld als kwalitatief luik 

 

Een kwalitatieve inhoudelijke duiding en verdieping van de gevonden statistische resultaten biedt 

steeds een meerwaarde voor wetenschappelijk onderzoek. Het laat immers toe de vastgestelde 

verbanden inhoudelijk te verklaren, en de theorie te linken aan de praktijk. Door het combineren van 

meerdere onderzoeksstrategieën wordt bovendien een poging ondernomen om op een 

wetenschappelijk verantwoorde wijze te spreken van variabelen die de kans op een instabiele 
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woonsituatie na detentie verhogen (Tacq, 2006, p. 430). Aangezien dit onderzoek een beleidsmatige 

inslag heeft, is het dan ook waardevol de onderzoeksresultaten voor te leggen aan 

beleidsverantwoordelijken en/of professionals die dagelijks met deze thematiek worden 

geconfronteerd. Op deze manier worden niet enkel de resultaten beschrijvend uiteengezet, maar 

worden deze tevens geplaatst in een holistisch kader.  

 

7.2.1 Focusgesprek met het Justitieel Antwerps Samenwerkingsverband 

 

Het kwalitatieve luik van dit onderzoek heeft plaatsgevonden aan de hand van een focusgesprek. 

Hiervoor is het Justitieel Antwerps Samenwerkingsverband (JAS) gecontacteerd. Het gaat om een 

organisatie die structureel samenwerkt met alle thuislozenwerkingen van Antwerpen, de 

gevangenissen, en tevens contacten onderhoudt met het Justitieel Welzijnswerk Antwerpen (JWA) en 

de psychosociale dienst van de Antwerpse gevangenis (PSD) om thuisloze ex-gedetineerden te 

begeleiden in hun zoektocht naar stabiele huisvesting (JAS, 2009, p. 1). Aanvragen in verband met 

huisvesting van ex-gedetineerden uit diverse Vlaamse gevangenissen worden door het JAS behandeld.  

De JAS-werking biedt eveneens ondersteuning aan de cliënt bij het naleven van gerechtelijke 

voorwaarden, dit met respect voor de verschillende doeleinden van justitiële diensten en wederzijds 

begrip voor de diverse hulpverleningsfinaliteiten (JAS, 2009, p. 7).  

Maandelijks komt de JAS-werking samen om deze aanvragen te bespreken. Het focusgesprek is 

gehouden op de vergadering van 06.05.2011. Volgende personen waren aanwezig: Meneer Steenssens 

(teamverantwoordelijke begeleidingsdienst stad Antwerpen en verantwoordelijke secretariaat JAS), 

Mevrouw Cnaepkens (groepsbegeleider CAW De Terp, opvangcentrum De Passant), Mevrouw Van 

Doorslaer (CAW De Terp, groepsbegeleider opvangcentrum Werk der Daklozen), Mevrouw Janssen 

(CAW Metropool, opvangcentrum De Linde), Mevrouw Vandecraen (CAW De Mare, opvangcentrum 

Sint-Andries), Mevrouw Rombouts (Psychosociale Dienst gevangenis Antwerpen), Mevrouw Gheysen 

(CAW, opvangcentrum Werk der Daklozen), en Meneer Van Dievel (JWA, Vlaamse Gemeenschap).  

 

7.2.2 Verloop van dit kwalitatieve gesprek 

 

Vooreerst is aan de deelnemers gevraagd om risicofactoren op te noemen die volgens hen tot een 

instabiele woonsituatie na detentie leiden. Daar de JAS-werking dak- en/of thuisloze ex-gedetineerden 

toeleidt naar opvang of betaalbaar onderdak zijn deze professionals zeer goed op de hoogte van het 

profiel van deze cliënten met huisvestingsproblemen. De onderzoeksresultaten werden vervolgens op 

deze vergadering besproken en uitgediept. Aan de hand van stellingen is vooreerst gepeild naar hun 

visie, en over bepaalde zaken uitgebreider gedebatteerd. Nadien zijn de bevindingen van dit onderzoek 

thematisch na iedere stelling aan bod gekomen. Er is gevraagd naar verduidelijking, verklaringen, en 

of deze resultaten al dan niet herkenbaar voor hen zijn.  
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Door middel van dit focusgesprek is de visie op, en de ervaringen van deze professionals rond de 

problematiek verkregen. Een groepsgesprek laat immers discussie toe tussen diverse praktijkmensen 

die dagdagelijks met een zelfde thematiek bezig zijn. Sommige resultaten wekten verbazing op, 

zorgden voor uitgebreidere gedachtewisseling, en er werden mogelijke verklaringen aangereikt van 

bepaalde statistische verbanden. Er is tevens toegelicht wat de uitdagingen naar de toekomst zijn voor 

het beleid, en de diverse deelwerkingen die met dak-thuisloosheid na detentie bezig zijn. Het 

focusgesprek is digitaal opgenomen en geanalyseerd met behulp van het programma ATLAS.ti.  

 

7.3 Aandacht voor ethiek 

 

Elk wetenschappelijk onderzoek moet ethische regels hanteren bij zowel de omgang met 

respondenten, de eigenlijke analyse van de data, als de rapportering van de onderzoeksresultaten.  

Bij het aanspreken van mogelijke respondenten is duidelijk de doelstelling van het onderzoek 

meegedeeld, de instelling van waaruit de onderzoekster opereert, de duur van de bevraging, een 

anonimiteitwaarborg, en de garantie dat wat wordt gezegd niet voor de gedetineerde zijn gerechtelijke 

zaak  zal worden gebruikt. Tot slot is de gedetineerde meegedeeld dat indien hij/zij verdere informatie 

wenst over het onderzoek – alsook de onderzoeksresultaten – deze kan bekomen bij de gevangenis.  

Iedere persoon had de vrijheid om te weigeren. Zonder aandringen is toch getracht weigerachtige 

respondenten op het belang van dit onderzoek te wijzen. Dit is uiteindelijk, met medewerking van het 

personeel (directie en penitentiair bewakingsassistenten) vlot verlopen: de respons is erg hoog, 

waardoor systematische uitval is vermeden. Dit komt valide onderzoeksresultaten enkel ten goede. 

Respondenten kunnen bovendien terughoudend zijn met het geven van belangrijke maar gevoelige 

informatie. Tijdens het afnemen van de vragenlijst stond het de respondenten dan ook vrij om niet op 

elke vraag te antwoorden. Dit is hen op voorhand meegedeeld. De 131 respondenten hebben op iedere 

vraag spontaan geantwoord. Vertrouwen, empathie en getoonde interesse van de onderzoekster zijn 

dan ook noodzakelijke voorwaarden voor het welslagen van het onderzoek. De hoge respons (zowel 

qua medewerking als het antwoorden op alle vragen) is waarschijnlijk ook te wijten aan de setting: het 

is de dag van de vrijstelling, en de gedetineerden moeten toch een poosje wachten vooraleer ze de 

gevangenis mogen verlaten. Dit verklaart een meer bereidwillige houding van de gedetineerden.  

De antwoorden van de 131 respondenten alsook het focusgesprek zijn op een anonieme wijze 

gecodeerd, zodat anonimiteit gegarandeerd is, ook voor wat betreft de rapportering van de 

onderzoeksresultaten. 
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Besluit 

 

Dit methodologische deel behandelde op een omstandige wijze het ontwerp van dit empirisch 

exploratief en toetsend onderzoek, en de diverse beslissingen die hierbij kwamen kijken. Vooreerst 

zijn het conceptueel model, de onderzoeksvragen en bijhorende hypotheses geschetst. Zij vormen de 

basis om de methodologische keuzes van dit onderzoek op te gronden. Hierbij is aandacht besteed aan 

de onderzoekspopulatie en de setting waar zij verbleven hebben, met name de Antwerpse gevangenis. 

Er is beschreven hoe de steekproef tot stand is gekomen, en met deze steekproef is eveneens grondig 

kennisgemaakt doormiddel van beschrijvende statistieken. Hierdoor weet de lezer op een eenduidige 

wijze op wie de komende toetsen van deel III betrekking hebben. Het gaat om een eerder sociaal 

kwetsbare, internationale en jonge populatie die voornamelijk onder het beklaagdenstatuut is gehecht. 

Dit betekent dat de resultaten van deze studie niet kunnen worden geëxtrapoleerd naar bijvoorbeeld 

een lang gestrafte veroordeeldenpopulatie. Vervolgens was er een meer technisch gedeelte dat de te 

volgen onderzoeksmethodiek behandelde. De methode werd verantwoord en het onderzoeksdesign 

werd uitgelegd: er is geopteerd om zowel kwantitatief – op basis van een survey wordt informatie 

bekomen door bi- en multivariate statistieken –,  en kwalitatief – op basis van een focusgesprek met 

bevoorrechte getuigen worden de statistische resultaten geïnterpreteerd en waar mogelijk verklaard – 

te werk te gaan. Er is dan ook uitvoerig stil gestaan bij de operationalisering  van de centrale 

concepten tot toetsbare variabelen die in het conceptueel model aanwezig zijn. Het hoofdstuk is 

afgerond met enkele ethische beschouwingen.  
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DEEL III ANALYSES EN ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

 

Detentie houdt een dubbele marginalisering in. Enerzijds is er een grotere kwetsbaarheid voor 

het gerechtelijk optreden en anderzijds is er ook een toenemende kwetsbaarheid door 

het gerechtelijk optreden. Opsluiting is voor sommige gedetineerden een voorlopig 

eindpunt, maar ook een nieuw startpunt in een proces van sociale uitsluiting. 

Bouverne-De Bie, Roose, & Claeys, 2000, pp. 188-189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 8. DE RISICOFACTOREN ONDERZOCHT 

HOOFDSTUK 9. DETENTIESCHADE BEVRAAGD: EEN (ANDER) DAK NA DE BAK? 
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INLEIDING 

 

In dit derde en laatste deel worden de stellingen die zijn afgeleid uit de onderzoeksvragen en uit het 

conceptueel model, getoetst. De bevindingen zijn ingedeeld op basis van de risicofactoren die uit de 

literatuur naar voren zijn gekomen en die in de survey zijn bevraagd. Hoofdstuk 8 behandelt dan ook 

stuk voor stuk deze risicofactoren door deze in bivariate analyses met de afhankelijke variabele, 

„stabiliteit woonplaats na detentie‟ te verbinden. Op deze wijze worden de hypotheses getoetst en 

wordt vermeld wanneer deze behouden, aangepast of in het geheel verworpen moeten worden. Tevens 

wordt ook de verkregen/aangeboden hulp- en dienstverlening geëvalueerd op basis van de ervaringen 

van de 131 bevraagde invrijheidsgestelden. Tot slot is er hoofdstuk 9 dat hierop voortbouwt. Het 

hoofdstuk biedt een helder overzicht aan de hand van grafieken en tabellen wat een gewijzigde 

huisvestingssituatie inhoudt, bij wie dit voornamelijk voorkomt en wat de redenen hiervan zijn. Het 

sluitstuk van dit deel vormt een logistische regressieanalyse die alle potentieel verklarende variabelen 

in één analysemodel giet. Op deze wijze is vastgesteld welke variabelen, onder controle van de andere 

covariaten, de kans significant beïnvloeden om wel dan niet in een stabiele woonsituatie na detentie te 

verkeren.  

Bij het doornemen van deze analytische hoofdstukken zal de lezer opmerken dat waar mogelijk, 

bedenkingen, voorstellen, en tentatieve verklaringen zijn aangebracht die naar voren zijn gekomen 

tijdens het focusgesprek. Soms zijn hierbij passages uit dit gesprek geparafraseerd. Deze staan cursief. 
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HOOFDSTUK 8. DE RISICOFACTOREN ONDERZOCHT 

 

8 De invloed van risicofactoren op de woonsituatie 

 

In onderstaande paragrafen wordt de stabiliteit van de huisvestingssituatie na detentie gelinkt met (1) 

de gezinssituatie van de gedetineerde, (2) zijn/haar eventuele verslavingsproblematiek, (3) het 

beschikbare sociale netwerk, (4) detentiekenmerken en (5) de verkregen hulp van officiële diensten 

en/of familie en vrienden. Telkenmale zal aan de hand van het conceptueel model aangetoond worden 

welke risicofactor wordt getest op samenhang met een meer instabiele woonsituatie. Op basis van deze 

analytische uiteenzetting wordt geconcludeerd welke variabelen samenhangen en al dan niet een 

bruto-effect hebben op de huisvestingssituatie van ex-gedetineerden. Hierbij moet worden bemerkt dat 

de analyses van dit volledige hoofdstuk enkel bivariate verbanden behandelen. Het betreft dus 

telkenmale analyses die niet controleren voor andere eventuele effectvariabelen die tot een instabiele 

woonsituatie na de detentie kunnen leiden. Hoofdstuk 9, sectie 3, giet wel alle verklarende variabelen 

in één enkel model aan de hand van een logistische regressie.  

 

8.1 De gezinssituatie van de gedetineerden 

 

 

In paragraaf 6.2.3 werd reeds gewezen op het feit dat alleenstaanden volgens wetenschappelijke 

bevindingen een groter risico hebben na detentie in een meer instabiele en/of onzelfstandige 

woonsituatie te komen. Deze test is ook in dit onderzoek gevoerd.  

Er is inderdaad een samenhang vastgesteld tussen alleen wonen voor de detentie en een instabiele 

huisvestingssituatie nadien. Een instabiele woonsituatie hangt significant samen met wie alleenstaand 
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of gescheiden is voor detentie (chi²=11.995, df=1, p<0.001). De gegevens uit de kruistabel zijn helder 

en dus vermeldenswaardig: Van degenen die samenwonen, gehuwd zijn of bij hun ouders wonen, 

heeft 25% een tijdelijke of onzekere woonsituatie na detentie. Voor alleenstaanden en gescheiden 

personen is dit 55%; een beduidend verschil
20

. 

 

Dit resultaat bevestigt voorlopig het rechtstreeks effect dat wordt vermoed in H2. Op het einde van 

deze hypothese wordt immers gesteld dat alleenstaanden een hogere kans hebben hun stabiele 

woonsituatie tijdens de detentieperiode te verliezen.  

Ook de JAS-werking haalde deze factor tijdens het focusgesprek aan als één van de grootste 

risicofactoren op wooninstabiliteit na detentie. Bovendien staat in het JAS-rapport het volgende te 

lezen: “Een groot deel van de gedetineerden, vooral alleenstaanden, verliest zijn woning tijdens de 

detentie” (2009, pp. 7-8, eigen cursivering). 

 

 

8.2 Verslavingsproblematiek bij de bevraagde gedetineerden 

 

 

Het gebruik van harddrugs varieert systematisch en significant met het al dan niet kunnen terugkeren 

naar de voormalige woonst na de detentie (chi²= 4.713, df=1, p<0.05)
21

. Bijna één vijfde van de 

bevraagde gedetineerden (19.1%) gaf aan de maand voor de opsluiting nog harddrugs te gebruiken. 

Wetende dat het om zelfgerapporteerd illegaal gedrag gaat, kan het zijn dat dit percentage in 

werkelijkheid nog hoger ligt. Het betrof hier immers een vraag naar een gedraging die als „sociaal 

                                                   
20 Zie bijlage 12.  

21 Zie bijlage 13. 
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onwenselijk‟ kan worden gepercipieerd waardoor onderrapportering frequenter voorvalt (Billiet, e.a., 

2003, p. 238).  De chi²-test toont aan dat het vooral deze personen zijn die na de detentie niet naar de 

voormalige woonst terug kunnen keren.  

Onderzoek toont aan dat een drugsverslaving nefaste gevolgen kan hebben met betrekking tot een 

stabiele huisvestingssituatie. Een drugsverslaving die leidt tot thuisloosheid, leidt op zijn beurt tot 

delictgedrag (Hickey, 2002, p. 8). Het kan dan enerzijds gaan om overlevingscriminaliteit, anderzijds 

om het leven in deze toestand het hoofd te bieden. Wie als verslaafde binnenkomt in de gevangenis 

krijgt de nodige medische ondersteuning om af te kicken. Deze behandeling krijgt echter geen 

opvolging eens men wordt vrijgelaten. Dan is het aan de ex-gedetineerde om de nodige begeleiding te 

zoeken en er financieel voor in te staan. Het spreekt voor zich dat dit bij velen een te grote stap is om 

te nemen. Alweer kan gesteld worden dat structurele aansluiting van hulpverleninginstanties binnen en 

buiten de gevangenismuren een noodzakelijkheid is. Zoniet rollen veel ex-gedetineerden opnieuw in 

hun oude patroon, wat eveneens consequenties heeft voor de stabiliteit van de huisvestingssituatie.  

De onderzoeksresultaten kunnen Hickeys conclusies echter niet sluitend ondersteunen. De correlatie 

harddruggebruik en een meer instabiele woonsituatie na detentie bleek niet significant (p = 0.077). De 

chi² tussen deze twee variabelen is eveneens niet significant (chi²= 3.139, p = 0.076)
22

. Dit wijst erop 

dat er geen samenhang is van harddruggebruik met een instabiele woonsituatie. Toch is de p-waarde 

telkenmale kleiner dan 0.1, wat redelijk is gezien er maar 131 waarnemingen zijn. Het is mogelijk dat 

een grotere steekproef wel een significante correlatie kan aantonen. Bovendien laten de kruistabellen 

wel een zekere indicatie van samenhang zien
23

.  

 

Er werd een tendens vastgesteld dat harddruggebruik en een meer instabiele woonsituatie na detentie 

correleren. Aangezien het gebruik van harddrugs bovendien systematisch en significant varieert met 

het al dan niet kunnen terugkeren naar de voormalige woonst na detentie is het vermoeden van een 

direct effect op de AV voorlopig gegrond
24

:  Wie de gevangenis verlaat met een verslavingshistoriek, 

heeft een hogere kans op een instabiele woonsituatie.   

 

Uit het focusgesprek kwam naar voren dat het niet per se steeds verslaafde ex-gedetineerden zijn die 

geen stabiele woonsituatie kunnen aantonen. Wat wel wordt opgemerkt is dat ex-gedetineerden met 

een verslavingshistoriek vaak de voormalige wijk - of bepaalde wijken waar veel drugs wordt gedeald 

- vermijden om uit dit drugsmilieu te kunnen blijven. Zij zoeken nieuwe huisvesting ergens anders om 

van hun verslaving af te raken, en kunnen als gevolg hiervan uit het justitieel circuit blijven. Die 

zoektocht naar een nieuwe verblijfplaats en een nieuwe start kan eventueel leiden tot een tijdelijke 

                                                   
22

 Zie bijlage 14. 

23 Deze tendens tot samenhang is aangeduid in de kruistabel van bijlage 14. 

24 Ter herinnering: Bij deze analyse is niet gecontroleerd voor andere variabelen uit het model, dit gebeurt pas in 

sectie 9.3. 
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instabiele/onzekere huisvestingssituatie. Dit in tegenstelling tot „hardnekkige‟ chronisch verslaafden 

die detentieperiodes, tijdelijk onderdak, en het straatleven alternerend afwisselen en die vaak ook 

gebroken banden met familie en vrienden optekenen.  

 

8.3 Het sociaal netwerk van de onderzoekspopulatie 

 

Eén vijfde (20.6%) heeft geen contact met vrienden en/of familie gehad tijdens de detentieperiode. 

Een detentie op zich zorgt al voor een zwakker sociaal netwerk; voor wie totaal geen contact heeft 

tijdens deze periode (telefonisch of bezoek) kan het bestaande netwerk een serieuze deuk krijgen. Het 

gevoel van exclusie en aliënatie ten opzichte van familie, vrienden en de bredere maatschappij neemt 

hierdoor toe. Familiale twisten of vriendenconflicten kunnen er bovendien voor zorgen dat een ex-

gedetineerde opnieuw in zijn delictgedrag hervalt (Hickey, 2002, p. 35).  

 

Figuur 4 Contact met vrienden of familie tijdens de detentieperiode 
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Een chi²-test maakt duidelijk dat wie minder of geen contact had met vrienden of familie tijdens de 

opsluiting, vaker in een meer onzekere woonsituatie verkeert. Deze twee variabelen hangen significant 

samen op een α-niveau < 0.1 (chi²=3.389, df=1, p=0.066)
25

. Van Haegendoren e.a. merken op dat de 

relatie van de gedetineerde met zijn naasten als erg belangrijk wordt ervaren, daar familie vaak het 

laatste is wat de gedetineerde nog rest. Familieleden zijn dan ook degenen die enige stabiliteit alsook 

steun en toeverlaat aan de gedetineerde kunnen bezorgen (2001, p. 36 en p. 89). Ook tijdens het 

focusgesprek werd hiermee ingestemd. 

 

Groepsbegeleider A 

opvangcentrum 

 
 

 

 

 

 

 

Groepsbegeleider B 

opvangcentrum  

Wij hebben wel heel veel mensen die heel weinig contacten hebben, zowel de mensen 

uit de gevangenis als de anderen. Maar zeker ook vanuit de gevangenis hebben wij 

echt wel zeker een aantal mensen die echt geen contacten hebben met hun familie of 

vrienden. Ik vind wel dat die stelling redelijk klopt dat wie minder of geen contact 

had met vrienden of familie tijdens de opsluiting, een meer onzekere woonsituatie na 

detentie heeft.  

Ik denk dat dit typisch is voor onze doelgroep gewoon, zo da sociaal netwerk… Wij 

hebben zeer weinig mensen in het centrum die nog veel contacten hebben. Echt heel 

weinig.  
 

Marieke Betekent dit dat dit vaak heel eenzame mensen zijn? 
 
 

Groepsbegeleider A 

opvangcentrum 

 

 

 

 

Ja. ‟t Is daarom dat die vaak nauw blijven aanleunen bij het centrum zelf. Wij merken 

heel vaak dat de meeste mensen als zij uiteindelijk alleen gaan wonen dikwijls kiezen 

voor een studioke in de buurt omdat ze op die manier kunnen aanleunen bij het 

centrum, dan nog op regelmatige basis af en toe es een koffieke kunnen drinken of 

een kletske kunnen doen. Die mensen zitten daar ook vaak lang en hebben daar 

andere mensen leren kennen. Voor hen is dat vaak vriendschap he. Hoe beperkt dat 

dit ook is, dat is voor hen wel sociaal contact. 

 

Dit resultaat geeft een eerste aanwijzing om te stellen dat contacten met vrienden en familie van 

belang zijn om een stabiele woonsituatie te behouden of te vinden. Ook het JAS wijst op het belang 

van deze factor, en linkt zelfs het netwerk van de gedetineerde aan de duur van de detentie: hoe langer 

de detentie duurt, hoe meer problemen de gedetineerde kan krijgen met de sterkte van zijn of haar 

sociaal netwerk
26

 [focusgesprek, 06.05.2011]. 

 

Het overzicht inzake demografische achtergrondvariabelen van de 131 bevraagde invrijheidsgestelden 

gaf reeds aan dat het eerder om een sociaal zwakkere groep mensen gaat. Indicatoren zoals 

onderwijsniveau, de gezinstoestand, en de etnische origine waardoor integratiemoeilijkheden kunnen 

                                                   
25 Zie bijlage 15. 

26 De correlatie sociaal netwerk en detentieduur is nochtans niet sterk, en evenmin significant. Zie bijlage 8.  
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ontstaan, geven dit aan. Gecombineerd met factoren zoals de economische situatie (afhankelijkheid 

van sociale of werkloosheidsuitkeringen of familiale steun), afhankelijkheid van drugs, of geen sociale 

contacten met mensen buiten de gevangenis, leidt dit er toe dat ook de kansen op de huisvestingsmarkt 

delicater zijn, daar zij zowel financieel als sociaal meer drempels moeten overwinnen. Dit wordt ook 

bevestigd in het doctoraatsonderzoek van Johns die op een kwalitatieve diepgaande wijze 30 

invrijheidsgestelden interviewde (2010, pp. 4-7).  Zij wijst op de vele paden en indringende risico‟s 

om na detentie thuisloos te worden, waarbij drugsverslaving en een gebrek aan steun uit de naaste 

omgeving de belangrijkste risicofactoren zijn.      

 

 

8.4 Detentieverleden en detentieduur 

 

 

 

De meerderheid (61.8%) gaf aan voor de eerste keer te zijn opgesloten. Voor bijna één vierde van de 

131 gedetineerden betrof het een tweede opsluiting. 7.6% was al drie keer opgesloten. 6.1% maakte 

nog meerdere detenties mee waarvan één iemand aangaf zelfs negen keer te zijn opgesloten.  

 

Tabel 6 Aantal opsluitingen per respondent 

Aantal keren 

opgesloten 

 

Frequentie Procent 

 1 81 61,8 

2 32 24,4 

3 10 7,7 

>3 8 6,1 

Totaal 131 100,0 

 

Verblijfsstatus 

Sociaal netwerk 

Armoede/ financiële 

situatie 

Huisvestingssituatie 

vóór de detentie 

 

Wijziging of 

stabiliteit 

huisvestingssituatie 

Duur detentie en 

detentieverleden 

 

Socio-demografische 

variabelen: 

 leeftijd 

 opleidings-

niveau 

 gezinssituatie 

 sekse 

 nationaliteit 

 

  

 

 

 

Verslavings-                                                         

problematiek 
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Er is getest of het aantal opsluitingen samenhangt met de stabiliteit van de woonsituatie na detentie. 

De chi² bleek niet significant  (chi² = 1.886, df = 1, p > 0.05), maar toch kan een duidelijke tendens 

van samenhang tussen deze variabelen worden vastgesteld: Wie voor de eerste maal is opgesloten, 

heeft een grotere kans op een vaste woonplaats na detentie (55 van de 81 respondenten die voor de 

eerste maal een detentie meemaken, 67.9%). De verdeling stabiele-instabiele woonsituatie na detentie 

is meer gelijk verdeeld voor wie reeds meerdere keren een gevangenisperiode optekent (50 

respondenten), met name 22 respondenten (44% van de 50) met een tijdelijke en 28 (56% van de 50) 

met een vaste woonplaats na detentie
27

.  

 

 

De verdeling in de tabel geeft een duidelijke indicatie van samenhang tussen het aantal opsluitingen en 

de woonsituatie na detentie. Het is mogelijk dat een test bij een groter aantal waarnemingen wel 

significante resultaten bekomt. Het kan echter ook zijn dat andere mechanismen spelen die niet in deze 

studie zijn betrokken. Metraux e.a. wijzen er op dat mediërende factoren kunnen spelen zoals  niet 

bevraagde socio-economische factoren, of psychiatrische problemen waardoor ook deze onderzoekers 

geen eenduidige verbanden vonden (2004, pp. 150-152). Het JAS wees er bovendien op dat het 

netwerk kleiner wordt naarmate het aantal detenties toeneemt, en dat deze factoren samen inspelen op 

een instabiele woonsituatie
28

. De aanpassing in de maatschappij wordt daarenboven telkenmale beknot 

door een nieuwe detentieperiode. 

De indicatie van samenhang doet ons dan ook met voorzichtigheid besluiten dat het detentieverleden 

systematisch varieert met waarden van de AV. De multivariate analyse uit hoofdstuk 9 zal moeten 

uitmaken of er een significant verband is tussen het reeds meerdere malen optekenen van een 

detentieperiode en een grotere kans op een meer instabiele woonsituatie na de detentie onder controle 

van de andere variabelen uit het model. 

 
 

Figuur 5 laat zien dat de meerderheid van de respondenten tussen de één en drie maanden was 

opgesloten (44.3% of 58 respondenten). 32.1% (42 respondenten) verbleef maximum één maand in de 

gevangenis. Toch bijna één vierde (23.7%) was meer dan drie maanden opgesloten (31 respondenten). 

Dit betekent dat 68% van de respondenten langer dan één maand was opgesloten. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
27

 Zie bijlage 16. De aanduidingen in de tabel laten de tendens van samenhang zien.  
28 De correlatie detentieverleden en sociaal netwerk is echter alweer niet significant. Zie bijlage 8. 
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Figuur 5 Opsluitingsduur van de bevraagde gedetineerden 

 

 
 

Een langere opsluitingsduur - zo blijkt uit de literatuur - houdt in dat er meer kans is op negatieve 

consequenties wat betreft de woonsituatie. Immers, iemand riskeert een huur-leningachterstand op te 

lopen als hij/zij langer dan een maand in de gevangenis verblijft, zeker als men niet kan rekenen op 

steun van een partner, kennissen of vrienden. In deze studie kan deze hypothese niet met sluitende 

zekerheid worden gehandhaafd. De duur van de opsluiting heeft geen significant effect op een meer 

onzekere woonsituatie na de detentie. Een enkelvoudige regressie leverde dan ook geen significante 

resultaten op (p > 0.1). Een test op samenhang tussen deze variabelen (chi²-test) leidt tot een 

gelijkaardige conclusie: er is geen significante samenhang tussen de detentieduur met een al dan niet 

stabiele woonsituatie na detentie (chi² = 3.860, df = 2, p > 0.05)
29

.   

Toch kunnen alweer interessante vaststellingen worden gedaan uit de verdeling van de variabelen in 

deze tabel. De verdeling binnen de variabele „tijdelijke of vaste woonplaats na detentie‟ wordt steeds 

meer gelijk naarmate de opsluitingsduur van de respondenten verlengt. Het blijkt dat hoe langer men 

opgesloten is, hoe groter de kans wordt op een meer tijdelijke woonplaats na de detentie. De verdeling 

van de respondenten bij „tijdelijke-vaste woonplaats na detentie‟ voor mensen met een korte 

opsluitingsduur is 11-31, voor mensen met een middellange opsluitingsduur is deze 22-36, voor 

mensen met een lange opsluitingsduur is deze 15-16. Deze laatste verhouding toont met andere 

woorden een meer gelijke kans op een stabiele of instabiele woonplaats na detentie voor wie langer 

dan drie maanden is opgesloten. In het focusgesprek werd dit gegeven beaamd: Huisbazen zien een 

huurachterstand maximum twee maanden door de vingers. Vanaf drie maanden haken zij af en zorgen 

ervoor dat het huurcontract wordt opgezegd.  

 

 

 

                                                   
29 Zie bijlage 17. De aanduidingen in de tabel laten de tendens van samenhang zien. 
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Op basis van deze bivariate analyses kunnen we nog geen sluitende uitspraken doen over ons 

vermoeden dat een langere detentieduur kan leiden tot een instabiele huisvestingssituatie nadien. De 

resultaten zijn niet significant, maar tonen wel een indicatie van samenhang. Het is goed mogelijk dat 

een analyse bij een grotere steekproef wel kan aantonen dat de detentieduur significant samenhangt 

met de stabiliteit van de woonsituatie na gevangenschap.  

De vraag kan tevens worden gesteld of deze resultaten te wijten zijn aan het specifieke karakter van 

een arresthuis, waar mensen sowieso niet lang verblijven. Onderzoek in een strafhuis - bij 

veroordeelden die vrijkomen - kan misschien tot andere resultaten leiden die de stelling wel met 

significantie bevestigen. De JAS-werking was hier unaniem van overtuigd. Zij poneren tevens dat als 

de detentie langer dan één maand duurt, het risico op wooninstabiliteit sowieso sterk oploopt. 

 

Vandaar dat er praktisch gezien voor de thuislozenzorg een groot verschil ontstaat tussen de diverse 

statuten van gedetineerden. Hier wordt in volgende sectie op terug gekomen.  

Er kan tot slot geen samenhang worden vastgesteld tussen een langere opsluitingsduur en 

afhankelijkheid van financiële steun. Mensen die langer zijn opgesloten zijn niet significant meer 

afhankelijk van steun om de huur/lening door te betalen (chi²= 0.416, df=2, p > 0.05)
30

. De bivariate 

test is niet significant, en ook de verdeling over de duur van opsluiting toont geen beduidende 

verschillen. De betaalmoeilijkheden inzake woonkosten worden in de volgende paragraaf besproken.  

 

 

8.5 Betaalmoeilijkheden en (financiële) hulp 

 

Een belangrijke factor in dit onderzoek was het nagaan of gedetineerden voldoende begeleiding en 

advies krijgen in verband met hun ontslagvoorbereiding, en meer specifiek hun toekomstige 

woonsituatie. De literatuur (zie ook punt 2.4.3), het JAS-rapport, alsook de ervaringen van de 

onderzoekster in de Antwerpse gevangenis maakten reeds duidelijk dat vooral beklaagden inzake 

ontslagvoorbereiding aan hun lot worden overgelaten, deels door de onzekere vrijstellingsdatum, deels 

door de kortere opsluitingsduur in vergelijking met veroordeelden. Ook tijdens het focusgesprek 

kwam dit probleem aan de orde. Het JAS kan namelijk zelden tot nooit een oplossing bieden voor 

mensen die op korte termijn of plotseling worden vrijgelaten. Dit betreft dus hoofdzakelijk de groep 

beklaagden. Deze groep heeft een kleinere kans op wooninstabiliteit zolang zij minder dan een maand 

zijn opgesloten; maar eens deze grens overschreden wordt, vallen zij tussen wal en schip daar zij hun 

vrijlating en dus ook hun woonsituatie nauwelijks tot niet kunnen voorbereiden. De reeds 

overbevraagde opvangcentra staan met hun rug tegen de muur en kunnen de groep ex-beklaagden 

daarom zelden op deze onverwachte momenten onderdak bieden.  

                                                   
30 Zie bijlage 18. 
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Wie de reclassering met voldoende tijd kan voorbereiden, kan met andere woorden ook tijdig en 

voorbereid de aanvraag naar het JAS richten. De organisatie meldt in haar rapport dan ook “dat de 

nood van vrijgekomen beklaagden hoog is. Dit bleek al uit de vele vragen en verzuchtingen van JWA 

en PSD van de verschillende arresthuizen” (2009, p. 8). Volgende citaten verhelderen de 

hoogdringendheid van dit probleem:  

 

 

*Afhankelijk van welk statuut, door uhm, hoe langer uw detentie lopende is, hoe meer risico dat je hebt 

om uw woonst te verliezen  [instemmende reacties]. Als je als beklaagde binnenkomt, dan kunnen we in 

veel gevallen op vrij korte termijn spreken, maar als je over geïnterneerden spreekt – da‟s een heel ander 

publiek – en dan met veroordeelden dat hangt er een beetje vanaf he. En ook de netwerken die rondom 

hen zijn, of ze bereid zijn om hun huisvesting te blijven ondersteunen of niet. Dat gebeurt wel dat mensen 

blijven huur betalen, ook afhankelijk van hun inkomsten. Als ze dan mutualiteit hebben, of een 

invaliditeitsuitkering, die mensen kunnen vaak nog wel hun woonst houden. Maar dan… de leefloners en 

die met werkloosheidsuitkering, dan is de kans veel kleiner.  

*Ik denk dat dit een grote frustratie is dat voor voorlopig gehechten geen oplossing kan geboden worden 

vanuit de Antwerpse thuislozenzorg. 

*Voor justitie zijn woonst en inkomen twee bepalende factoren om recidive te voorkomen. En er zijn 

beklaagden die de vrijdag tussen vijf en zeven vrijkomen. Die staan voor een weekend… dat zijn grote 

problemen. Er moet eigenlijk een constante opvolging zijn voor die mannen maar wij zijn met veel te 

weinig in beide diensten [PSD en JWA] om dat te kunnen doen. 

 

Er is aan de 131 gedetineerden gevraagd naar de hulp inzake hun woonsituatie die ze al dan niet 

gevraagd/gekregen hebben van voornamelijk de PSD en het JWA tijdens hun detentie. Dit kan gaan 

over het stabiel houden van de woonsituatie die men had voor de detentie, tot het reeds vinden van 

onderdak tijdens de detentie zodat men bij de vrijlating niet op straat staat. Onderstaande tabel toont 

aan dat bijna 50% hulp heeft gekregen of krijgt van officiële instanties, alsook van familie en 

vrienden. Bijna 18% had graag hulp gehad, maar heeft die niet gekregen, wat deels te wijten is (6.9%) 

aan de korte opsluitingsduur. Bijna 30% had geen hulp nodig, daar zij reeds een stabiele woonplaats 

hebben eens ze vrij zijn.   

 

Tabel 7 Hulp inzake de woonsituatie van de 131 respondenten 

  
Frequentie Procent 

 Ja, ik krijg nu hulp 4 3,1 

Ja, ik heb hulp gehad 60 45,8 

Nee, ik kan zelf wel woonruimte vinden als ik vrijkom 5 3,8 

Nee, maar ik zou wel graag hulp willen/had wel graag hulp gehad 14 10,7 

Nee, ik had wel graag hulp gehad maar mijn opsluiting was te kort 9 6,9 

Nee, ik heb al een geschikte woonruimte 39 29,8 

Totaal 131 100,0 
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Een niet te onderschatten percentage, met name 11.5% heeft tijdens de detentie kunnen rekenen op de 

financiële steun van de partner (zie tabel 8 op het einde van deze sectie). Er is dan ook nagegaan of bij 

degenen die kunnen rekenen op steun van hun partner of familie om de huur door te betalen, er een 

betaalachterstand is, in vergelijking met degenen die hier niet op kunnen rekenen. In het conceptueel 

model kunnen we dit bijgevolg aanduiden als een test op armoede/financiële situatie, in combinatie 

met gezinssituatie en sociaal netwerk. Onderstaande figuur toont opnieuw in het vet en kleur de 

onderzochte variabelen: 

 

 

 

Er is een duidelijke tendens waar te nemen dat wie familiale steun heeft ontvangen, geen of een 

kleinere betaalachterstand oploopt, in vergelijking met wie niet op deze steun kan rekenen  

(chi²=12.424, df=1, p < 0.05)
31

.  Er kan worden aangenomen dat de factor partnersteun/familiesteun 

een niet te verwaarlozen factor is om een stabiele woonsituatie te behouden. Tijdens het focusgesprek 

werd dit gegeven overtuigend bevestigd. Er werd tevens aan toegevoegd dat alleenstaanden dan ook 

een extra kwetsbare categorie vormen.  

Deze analyse is uitgevoerd met een beperkt aantal respondenten, namelijk degenen die al dan niet een 

betaalachterstand konden oplopen. Wie aangaf voor zijn/haar gevangenschap niet mee te betalen in de 

woonkosten (vaak omdat men dan bij ouders, familie, vrienden, in een instelling e.d. woonde), is uit 

deze analyse weggelaten. Van de 21 respondenten die familiale woonststeun heeft ontvangen, zijn er 

maar drie die toch nog een betaalachterstand oplopen. Meer dan 85% van de steunontvangers heeft 

door de hulp geen achterstand. Van de respondenten die geen steun ontvangen (50 personen) loopt 

40% geen betaalachterstand op; 60% van deze groep heeft wel woningschulden.  

 

                                                   
31 Zie bijlage 19. De kruistabel laat de significante samenhang eveneens zien. 
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Met maar 71 toepasselijke respondenten wordt dus toch een significant resultaat verkregen (p < 0.05), 

wat de samenhang bevestigt die wordt gesteld in H2, maar wel nog niet gecontroleerd voor andere 

factoren:  

Er wordt gegrond vermoed dat betalingsachterstanden worden getemperd indien men tijdens de 

detentie steun krijgt van familie of partner. Bij deze ex-gedetineerden is er minder tot geen huurschuld 

en zij kunnen vaker blijven wonen in hun voormalige woonst.  

Wie zwakker scoort op de socio-demografische ladder heeft een hogere kans op een instabiele 

woonsituatie na detentie. Immers, wie kan rekenen op de (financiële) steun van familie heeft een 

kleiner risico op financiële problemen, en dit verhoogt de kans op een meer stabiele woonsituatie na 

detentie. 

 

Eén vierde van de totale bevraagde populatie (25.2% of 33 respondenten) loopt trouwens een 

betaalachterstand van woonkosten op door de detentie. Voor 45.8% van de respondenten was deze 

vraag alweer niet van toepassing omdat zij niet betaalden in de huur/lening. 29% van de respondenten 

(38) loopt geen betaalachterstand op tijdens de opsluiting.  

Dit is toch een markante vaststelling. Van de mensen die een betaalachterstand kúnnen oplopen, loopt 

bijna 50% van de invrijheidsgestelden effectief een betaalachterstand in de woningkosten (huur, 

lening) op. Dit verbaasde de deelnemers aan het focusgesprek niet. Het derven van inkomsten tijdens 

gevangenschap werd zelfs als een eerste factor genoemd om in een instabiele woonsituatie te 

verzeilen:  

 

De inkomsten die wegvallen tijdens de detentie zijn hierbij een hoofdoorzaak. Het gevolg daarbij is dat 

de huur of afbetaling van het geleende krediet niet meer kan gebeuren. 

 
 

Figuur 6 Betaalachterstand van de woonkosten bij de invrijheidsstelling,  

                71 respondenten of 54.2% van toepassing 
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De samenhang opsluitingsduur en betaalachterstand is eveneens nagegaan. De chi²-analyse toont 

echter aan dat een langere opsluitingsduur niet samenhangt met een hogere kans op betaalachterstand 

(chi²=0.047, df=2, p > 0.05)
32

. Dit is toch een argument om te twijfelen aan de correctheid van ons 

vermoeden dat de opsluitingsduur een rechtstreeks effect heeft op de AV. In sectie 9.3 wordt hier 

dieper op ingegaan, maar dan onder controle van de andere verklarende variabelen.  

 

Er is tot slot gepeild naar hoe tevreden men was van de gekregen hulp. Tabel 8 geeft de redenen op 

waarom men al dan niet tevreden was over de ontvangen dienstverlening
33

.  

 

Tabel 8 Redenen (on)tevredenheid van de verkregen hulp 
 

  Frequentie Procent 

 te weinig individuele begeleiding 12 9,2 

te laat hulp gekregen 4 3,1 

onbereikbare hulpverlening 3 2,3 

communicatie en taalproblemen 3 2,3 

juiste informatie gekregen 14 10,7 

men was heel duidelijk en vriendelijk, oor voor de situatie 9 6,9 

tijdig hulp gekregen 21 16,0 

familie/partner heeft huur/lening doorbetaald 15 11,5 

anders 1 0,8 

niet van toepassing 49 37,4 

Totaal 131 100,0 

 

Het antwoord op de vraag Hoeveel gedetineerden zijn in staat „op eigen kracht‟ gepaste huisvesting te 

vinden/te behouden? is te zien in bovenstaande tabel. 37.4% van de bevraagde gedetineerden had geen 

hulp van officiële instanties of van familie nodig wat zijn/haar woonsituatie betreft. 62.6% van de 

vrijgangers heeft dus wel op één of andere manier hulp ontvangen, of wou dit ontvangen.  

 

In totaal is 16.8% niet tevreden over de officiële dienstverlening. Dit kan verschillende redenen 

hebben: „te weinig individuele begeleiding‟ maakt de grootste groep uit met 9.2%, daarna volgt „te laat 

hulp gekregen‟ (3.1%), „onbereikbare hulpverlening‟ (2.3%) en „communicatieproblemen‟ (2.3%). Dit 

vormt dan ook meteen het antwoord op de deelonderzoeksvraag inzake hulpverlening, met name aan 

welke vorm van ondersteuning hebben zij behoefte? Meer individuele begeleiding rond het 

zoeken/behouden van een stabiele woonsituatie is een vereiste om na gevangenschap zich opnieuw 

vlot te kunnen integreren in de samenleving. Het komt dan eerder onlogisch over dat er inzake 

                                                   
32 Zie bijlage 20. 
33 Er is dus enkel gevraagd naar de dienstverlening inzake huisvesting. Voor uitgebreide informatie omtrent het 

algehele hulp- en dienstverleningsaanbod en de beleving ervan voor gedetineerden verwijs ik naar het 

onderzoeksrapport van Van Haegendoren, e.a. (2001).  
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huisvesting geen intensievere opvolging is. Onderzoek toont immers aan dat gedetineerden de factor 

huisvesting als het meest heikele probleem ervaren na hun detentie (Hickey, 2002, pp. 38-40). Dit 

klinkt enerzijds logisch, daar uit deel 1 van deze masterproef bleek dat huisvesting de opstap betekent 

naar andere levensdomeinen zoals werk, opleiding, sociale relaties, en psychische stabiliteit. 

Anderzijds is er in de Antwerpse gevangenis geen specifieke dienst werkzaam rond huisvesting om 

een structurele woonst-ontslagvoorbereiding in te bouwen in het traject van de gedetineerde. Diensten 

die hulp en advies verlenen met betrekking tot andere levensdomeinen zijn er wel structureel 

aanwezig: het sociaal infopunt, centra geestelijke gezondheidszorg, de Vlaamse dienst voor 

arbeidsbemiddeling (VDAB), het centraal aanmeldingspunt drugs, de Top Coaches voor de jongeren, 

en de onderwijscoördinator. Enkel bij het onthaal van een gedetineerde wordt naar de woonsituatie 

gevraagd en kan eventueel de huisbaas, het OCMW, of de familie door het JWA worden 

gecontacteerd. Inzake ontslagvoorbereiding wordt aan de actuele huisvestingssituatie echter geen tot 

minieme aandacht besteed. 

Redenen hiervan kunnen de overbevolkingproblematiek zijn - de diensten en personeelsleden van het 

JWA en de PSD staan nu reeds met het water aan de lippen - alsook het specifieke karakter van een 

arresthuis: de in- en uitstroom is zodanig groot dat onmogelijk aan iedereen individuele 

woonbegeleiding kan worden geboden. De PSD, het JWA en de thuislozenzorg beseffen heel goed de 

nood aan woonst- en ontslagvoorbereiding, ook voor beklaagden. Zij wijten het probleem eveneens 

aan de te beperkte voorzieningen om gedetineerden ná hun ontslag verder op te vangen en te 

begeleiden:  
  

 

*We kijken naar de woonsituatie, inkomenssituatie, familiale situatie… dat wordt volledig in kaart 

gebracht. Wij proberen zoveel mogelijk preventief te werken en trachten de mensen wegwijs te maken 

van „als ge vrijgesteld wordt, daar en daar kunt ge naar toe‟. Maar dan moeten ze er nog geraken, en 

dan nog plaats hebben… dat is een heel grote frustratie vanuit justitie ook.   

*Ik denk wel dat het JWW de brugfunctie vervult maar de tweede pijler van de brug ontbreekt he. Er is 

geen brug te slaan, er is geen aanbod na detentie [instemmende reacties].  

 

Daarentegen is één derde (33.6%) van de bevraagde populatie wel tevreden over de officiële 

dienstverlening. Dit geldt voornamelijk voor de diensten van het JWA en de PSD. 16% gaf aan „tijdig 

hulp te hebben gekregen‟, 10.7% heeft „de juiste informatie ontvangen‟, en 6.9% had „het gevoel dat 

men met zijn/haar verhaal terecht kon bij de betreffende dienst‟. Er is reeds gesteld dat 11.5% van de 

respondenten tijdens de detentie heeft kunnen rekenen op financiële steun van de partner. Zij waren 

hier logischerwijze allen tevreden over. Deze groep heeft dan ook geen of maar een beperkte 

achterstand van de woonkosten doordat de partner/familie deze uitgaven (tijdelijk) op zich kon nemen.  
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HOOFDSTUK 9. DETENTIESCHADE BEVRAAGD: EEN (ANDER) DAK NA DE BAK? 

 

9 Een gewijzigde huisvestingssituatie?  

 

Onderstaande paragrafen zullen onderzoeken voor hoeveel gedetineerden de huisvestingssituatie 

verandert na hun detentie en wat er precies verandert. Vervolgens wordt geschetst waarom deze 

woonsituatie verandert. Deze laatste vraag (zie sectie 9.2 en sectie 9.3) behandelt vooreerst de redenen 

die de respondenten opgeven om in een meer instabiele woonsituatie te verzeilen (sectie 9.2). 

Vervolgens wordt getoetst welke (combinatie van) oorzakelijke factoren aan het werk zijn om in een 

meer instabiele woonsituatie terecht te komen. Dit gebeurt aan de hand van een bloksgewijze 

logistische regressie (sectie 9.3).  

  

 

9.1 Wat verandert er precies? 

 

Volgende secties beschrijven zowel veranderingen in (1) al dan niet samenwonen, (2) stabiliteit van de 

woonsituatie, (3) de huisvestingsvorm (vb. gaat het om eigen woonst, huurwoonst, onderdak bij 

vrienden, e.d.) en (4) de geografische plaats van de woonst, en bij hoeveel ex-gedetineerden deze 

wijzigingen zich voordoen.  

 

9.1.1 Wijzigingen wat samenwonen betreft 

 

31.3% van de bevraagde gedetineerden woonde voor detentie samen met een partner. Na detentie 

treedt er een daling op met 7.6 procentpunt wat samenwonen betreft: minder dan een vierde van de 

respondenten zal na de detentie nog samenwonen (23.7%). Waar voor detentie 38.2% reeds zonder 

partner leefde, is dit na detentie bijna de helft, 47.3%. Dit is een stijging van 9.1%. Deze wijzigingen 

vragen een grote reorganisatie binnen het gezin, de detentie is hier vaak de aanleiding van (Van 

Haegendoren, 2001, p. 89). 

Het percentage respondenten dat bij zijn/haar ouders woont, wijzigt na de detentie niet aanzienlijk: van 

30.5% naar 29.0%. Deze kleine daling doet zich voor bij respondenten die aangeven niet meer bij hun 

ouders terecht te kunnen voor onderdak omwille van familiale problemen. De gerechtelijke feiten 

kunnen hierbij een rol gespeeld hebben of zelfs de doorslaggevende factor zijn.  
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Figuur 7 Samenwonen voor en na detentie 

 

 

 

Longitudinaal onderzoek zou kunnen uitmaken of deze verschillen significant zijn. Toch maakt een 

splitfile-analyse ons al iets wijzer of deze twee momentopnames (voor en na detentie) beduidend 

verschillen
34

. Er is een daling van 25% van mensen die voor detentie met een partner samenwoonden 

(totaal = 41 respondenten).  Wie voor detentie alleen woonde of bij de ouders was gehuisvest, leeft 

nadien niet beduidend in een andere gezinssituatie. 96% van de alleenstaande respondenten woont na 

gevangenschap nog steeds alleen. 85% van de respondenten die voor de opsluiting bij de ouders 

woonde, trekt na de detentie opnieuw bij hen in. 

De grootste wijzigingen doen zich met andere woorden voor bij degenen die voor de detentie 

samenwoonden met een partner.  

Het onderzoek van Hickey kwam tot een soortgelijke vaststelling: familiale relaties waren bij heel wat 

respondenten verzwakt door een detentieperiode (2002, pp. 32-33). Ook het onderzoek uitgevoerd 

door de VDAB in acht Vlaamse gevangenissen wijst op gewijzigde samenlevingsverbanden. Van de 

266 bevraagde gedetineerden geeft 46% aan samen met de partner (en kinderen) te wonen voor ze in 

de gevangenis terechtkwamen. Hun verwachte woonsituatie na detentie ziet er minder goed uit. „Nog 

slechts 32% geeft aan te gaan samenwonen met partner (en kinderen). Velen moeten uitwijken naar 

een opvangcentrum of weten nog niet waar ze terechtkunnen‟. De verwachte daling wat samenwonen 

betreft is hier dus nog sterker (14%, in vergelijking met 7.6% in deze masterproef). Dit kan o.a. te 

wijten zijn aan de andere detentiestatus van deze bevraagde gedetineerden: 89% bestaat uit definitief 

veroordeelden (VDAB, 2004, p. 7).  

 
 
 
 

                                                   
34 Zie bijlage 21. Een splitfile analyse analyseert verschillen in een bepaalde variabele opgesplitst over 

verschillende groepen. De groepen die hier genomen zijn, betreffen „samenwonen met partner‟, „wonen bij 

ouders‟, „wonen zonder partner‟. 
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9.1.2 Wijzigingen wat de stabiliteit van de woonsituatie betreft 

 

Er is gepeild naar de stabiliteit van de huisvestingssituatie zowel voor als na detentie. Dit houdt in dat 

de survey een vraag bevat of men voor de detentie een tijdelijke of een vaste woonplaats had. Deze 

vraag wordt nadien nogmaals gesteld, maar dan voor de situatie na de detentie, namelijk of de 

invrijheidsgestelde terugkeert naar een stabiele woonsituatie of niet, rekening houdende met het feit of 

deze persoon voor zijn opsluiting al dan niet een stabiele woonsituatie had. 

Onderstaande figuur toont aan dat na een opsluiting heel wat meer mensen een tijdelijk onderkomen 

hebben. Hierbij zijn er twee mogelijkheden: ofwel kan men terug naar het oude adres, maar enkel voor 

een poosje; ofwel moet men tijdelijk ergens anders gaan wonen (vaak bij vrienden of familie) daar 

men niet meer terecht kan op het voormalige adres. Concluderend kan gesteld worden dat er een groot 

verschil ontstaat wat de stabiliteit van de huisvestingssituatie na detentie betreft. Er is een stijging met 

25% respondenten (van 11.5% naar 36.6%, dit is dus een verdrievoudiging) die maar een tijdelijk 

onderkomen meer heeft. Uitgedrukt in frequenties hadden 116 personen voordien een stabiele 

woonplaats. Na de detentie zijn dit nog maar 83 personen (63.4%). 15 personen hadden reeds een 

instabiel/tijdelijk verblijfsadres. Na detentie zijn dit 48 personen (36.6%). 

Dit komt overeen met de resultaten van het onderzoek van Seymour en Costello die vaststellen dat 

meer dan één vijfde (21%) van de bevraagde gedetineerden die nog nooit dakloos zijn geweest (112 

respondenten), woonproblemen verwachten indien zij zouden vrijkomen. Voor wie ooit al dakloos was 

geweest, lagen deze percentages nog hoger (2005, p. 61).  

 

Figuur 8 Tijdelijke of vaste woonplaats voor en na detentie 
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De vaststelling dat de woonsituatie voor een groot deel van de onderzoekspopulatie instabiel is 

geworden, verdient nadruk. Meer dan één derde van de bevraagde invrijheidsgestelden geeft aan maar 

een tijdelijk onderkomen te hebben. Beduidend meer mensen (een stijging met 25%) komen dus in een 

instabiele woonsituatie terecht na gevangenschap. 

 

Wie voor de detentie reeds in een instabiele huisvestingssituatie verkeerde, is na de opsluiting niet 

beter af. Er is een significante samenhang tussen een instabiele woonsituatie voor en na detentie (chi²= 

29.291, df=1, p<0.05)
35

. De JAS-werking duidt op de problematiek van een instabiele woonsituatie 

reeds voor een detentieperiode. Het JAS-rapport van 2009 vermeldt hierover het volgende: 

„Thuisloosheid na detentie is voor veel cliënten een pijnlijke realiteit. Eén op tien gedetineerden 

gekend bij een dienst Justitieel Welzijnswerk had al huisvestingsproblemen voor de opsluiting‟ (p. 6-

7). Ook in het focusgesprek kwam dit aan bod:  

 
 

Een deel van de cliënten die wij hier verdelen onder de verschillende opvangcentra hadden ook zelfs al 

voor de detentie niet echt een stabiele woonsituatie, of waren dakloos, of zaten in een nachtopvang. En 

een detentie doet daar natuurlijk geen goed aan. 

 

 

 

 

 

Dit bevestigt het logische vermoeden dat wie voor de detentie reeds in een instabiele woonsituatie 

verkeerde, na de detentie minstens zo slecht af is.  

 

                                                   
35 Zie bijlage 22. 
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9.1.3 Wijzigingen wat vorm van huisvesting betreft 

 

Figuur 9 zet de huisvestingsvormen voor en na detentie in percentages uiteen. Meer mensen zijn bij 

familie of vrienden gaan wonen (een stijging met 5.3%), en minder mensen wonen in een eigen 

(huur)woonst (een daling met 9.2%). Ook is een groter percentage dakloos: van 1.5% naar 4.6%.  

 

Figuur 9 Huisvestingsvormen voor en na detentie in percentages 

 
 

 

Onderzoek uit Nederland (van den Braak, e.a., 2003) toont aan dat één vijfde (17%) van de bevraagde 

steekproefpopulatie verwacht na de detentie geen onderdak te hebben; 11% zegt nog niet te weten 

waar ze terecht kunnen. Dit betekent dat 28% geen zekerheid heeft over de toekomstige woonsituatie. 

Het Nederlands onderzoek verschilt van deze toets, daar de gedetineerden bevraagd zijn vier maanden 

voor hun vrijlating en het veroordeelden betreft. De bevindingen van dit onderzoek steunen op 

gegevens verkregen van gedetineerden hoofdzakelijk onder het beklaagdenstatuut op het moment van 

hun vrijlating. Toch zijn de resultaten gelijklopend. Onderstaande grafiek laat dit zien.   

Meer dan een vierde van de respondenten (26.7%) woont al dan niet tijdelijk elders na de detentie, wat 

een aanzienlijk aandeel is (35 respondenten van de 131).  
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Figuur 10 Percentage invrijheidsgestelden dat al dan niet terug kan naar het voormalig adres 

 
 

Onderstaande tabel toont aan waar deze 35 respondenten met een gewijzigde woonsituatie gaan wonen 

na hun opsluiting.  

 

Tabel 9 Huisvesting na detentie van degenen die niet naar de voormalige woonst terugkeren (35 personen) 

  

Frequentie Procent 

 in een eigen huurhuis van een sociale huisvestingsmaatschappij 1 2,9 

 
in een eigen huurhuis van een particuliere verhuurder/huisbaas 2 5,7 

 
in een behandelingskliniek 2 5,7 

 
bij ouders/familie 12 34,3 

 
bij vrienden of kennissen 10 28,6 

 
dakloos/geen vaste woon-of verblijfsplaats 6 17,1 

 
anders 2 5,7 

 
Totaal 35 100,0 

 

12 respondenten gaan wonen bij familie, 10 respondenten bij vrienden. Dit betekent dat 62.9% (28.6% 

+ 34.3%) van wie verandert van woonst na de opsluiting een tijdelijk onderkomen bij familie of 

vrienden vindt. Men woont bijgevolg minder zelfstandig.  

17.1% van de groep respondenten met een gewijzigde huisvestingssituatie (35 personen) heeft geen 

onderdak en is dus dakloos na de detentie
36

.  
 

Een opmerking is hier op zijn plaats. Het is immers goed mogelijk dat de relatie 

criminaliteit/detentieperiode en dak-thuisloosheid een onderschatte relatie is (Hickey, 2002, pp. 21-

23). De studie van Murie (1998) duidt er immers op dat veel gedetineerden een adres opgeven aan het 

justitiële systeem waar ze eigenlijk niet wonen, en ook niet of maar tijdelijk terecht kunnen. 

Gedetineerden doen dit omdat ook zij de werking van het justitiële systeem kennen. Wie een stabiele 

                                                   
36 Dit komt overeen met figuur 9 die liet zien dat 4.6% van de 131 gedetineerden dakloos na detentie zal zijn.   
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leefsituatie kan aantonen, maakt meer kans op strafuitvoeringsmodaliteiten die een gevangenisstraf 

inkorten of vervangen in E.T.. Wie een vaste woonsituatie kan aantonen, zal door de 

(onderzoeks)rechter minder gestigmatiseerd worden, en dit kan een groot verschil maken zowel voor 

de uitspraak tot aanhouding, als nadien bij een eventuele vrijstelling. Het probleem van dakloosheid 

wordt bijgevolg danig onderschat. Dit is dan ook mogelijk voor de onderzoeksresultaten van deze 

studie. Respondenten kunnen een positiever beeld van zichzelf voorspiegelen. Niet iedereen had er 

immers vertrouwen in dat ik als „onafhankelijk onderzoekster‟ werkte, los van het justitiële apparaat.  

Tijdens de bevraging kreeg ik dan ook opmerkingen zoals: “Da‟s toch echt wel anoniem he?”; “Krijg 

ik een kopie van wat je noteert?”; “Wat ga je nu weer met mijn antwoorden doen?”. 

 

 

9.1.4 Wijzigingen wat de woonplaats betreft  

 

Onderstaande grafiek zet in frequenties uiteen wie voor en na de detentie in welke provincie woont. 

De overgrote meerderheid heeft een adres in Antwerpen, en dit stijgt zelfs na de detentie: van 82% 

naar 86%. 10% van de respondenten woont in het buitenland. Na de detentie is dit verminderd tot 8%. 

Het zijn vooral deze respondenten die in Antwerpen een woonst hebben na de detentie, of er één 

zullen zoeken. De overige provincies zijn minimaal vertegenwoordigd, en kennen bijgevolg geen 

drastische wijzigingen voor en na de detentie.  

 

Figuur 11 Woonplaats voor en na detentie in frequenties (totaal 131) 
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Figuur 12 toont aan dat (ex-)gedetineerden geconcentreerd zijn in specifieke stadsdelen. Reeds voor de 

detentie waren deze wijken erg „gegeerd‟ (48 gedetineerden woonden voorafgaand aan hun 

gevangenschap in dergelijke buurten). Het gaat om wijken met een hoger aantal ex-gedetineerden dan 

in andere stadsdelen. In voorgaand onderzoek (Van Haegendoren, e.a., 2001) is reeds vastgesteld dat 

twee op drie gedetineerden voor hun detentie reeds woonden in gemeenten waar de problematiek van 

maatschappelijke achterstelling sterk aanwezig is. Hieruit blijkt dat het merendeel van de 

gedetineerden afkomstig is uit een kansarm milieu. Vooral Borgerhout (postcode 2140), Antwerpen 

Stuivenberg (postcode 2060), Antwerpen Centraal
37

 (postcode 2000) en Deurne
38

 (postcode 2100) zijn 

„aantrekkelijke‟ buurten voor deze doelgroep. Het wonen in Antwerpen Centraal kent na de detentie 

een grote stijging, van 6 respondenten naar 15. Dit omdat heel wat gedetineerden die nog niet wisten 

waarheen, antwoordden in Antwerpen Centraal te gaan wonen. Zij gaven „zomaar‟ postcode 2000 op. 

Het is omwille van dit gegeven dat het totaal aantal wonenden in deze „kwetsbare‟ buurten stijgt, van 

48 naar 54 respondenten. 19 respondenten (14.5% van de 131 bevraagden) wonen voor en na de 

detentie in Borgerhout. Ook Antwerpen Stuivenberg kent hoge aantallen ex-gedetineerden: voor de 

detentie woonden er 14, na de detentie nog 12 respondenten.  

 

Figuur 12 Meest bewoonde stadswijk door (ex)-gedetineerden in percentages 

 
 

 

                                                   
37 Antwerpen Centraal vormt een uitzonderingscategorie in deze analyse. Het is immers zeker geen 

achtergestelde wijk in tegenstelling tot de andere genoemde wijken. Het is wel een buurt waar men zal ronddolen 

op straat, tijdelijk onderkomen zal zoeken bij een kennis of eventueel een kraakpand zal betrekken. Men huurt of 

koopt dus niet in deze buurt, wat wel het geval is in de andere wijken.  
38 Het JAS vermoedt Deurne Noord, en het gehele stuk binnen de Antwerpse ring waar huren nog betaalbaar is.   

N voor = 48 

N na = 54 
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De JAS-werking opperde onderstaande verklaring voor deze frappante gegevens en verhelderde de 

gevolgen voor deze wijken.  
 

 

Deelnemer A 
 

Deelnemer B 
 

 
 

Deelnemer A  

Die wijken Stuivenberg en Borgerhout, da klopt wel he. [ja ja. Dat denk ik ook. Ja.] 

 Dat zijn ook de huurprijzen he. Ge kunt daar nog wel iets vinden. Hu, ik zeg niet dat 

dat bewoonbaar is, maar ‟t is wel betaalbaar. Allee ge hebt daar wel huisjesmelkers. 

Ja, ik ging het ook juist zeggen. Er is daar een concentratie van huisjesmelkers.  [ja!] 

Marieke Dus voor jullie is de enige reden de betaalbaarheid? Geen andere verklaring? 

Deelnemer A 

 

 

 
 

Deelnemer C 

 

 
 

Deelnemer D 
 
 

Deelnemer A 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Deelnemer B 

En Antwerpen Centraal voor rond te dolen, ge hebt het Astridplein. Dat zijn plaatsen 

waar dat ze dan wel – als ze bepaalde verslavingsproblematieken hebben, waar ze 

naar toe gaan he. Dat wisselt tussen Centraal en Stuivenberg. 

Ik denk dat het vaak met huurprijzen te maken heeft [instemmende reacties]. De 

plaatsen waar je nog goedkoop kunt huren. Waarschijnlijk zijn er andere factoren 

ook… Maar de prijs, zeker als die pas terug buiten zijn, dan hebben ze nog niet veel. 

Ja en mensen gaan ook terug waar ze de buurt kennen. De vertrouwdheid.   

Het ligt misschien gevoelig, maar van degene die je geïnterviewd hebt, horen veel tot 

een bepaalde origine. Bv. Borgerhout, ik kan me voorstellen dat die wijk toppen 

scoort he: Daar is een heel hoge concentratie van de Marokkaanse gemeenschap.  

Dat is een reden waarom het ook betaalbaarder is, zonder te willen stigmatiseren. 

Dat zijn wijken en straten met problematieken. Verschillende culturen, een 

concentratie van verslaafden, illegalen want er zitten daar huisjesmelkers, 

samenlevingsproblemen. Daarom is daar ook veel politie aanwezig. En opkuisacties. 

Ja. Dat zijn wijken met bepaalde problemen, en dat voel je aan de sfeer, ook overdag.  

En dat verplaatst afhankelijk van investeringen zoals een parkje. Dat is spijtig.   

 

Het gaat dus inderdaad om sociaal gedesorganiseerde buurten met een verhoogd percentage 

allochtonen en een algeheel zwakker sociaal profiel van de bewoners uit zulke wijken (zie ook sectie 

2.5). 

 

9.2 Oorzaken van een gewijzigde huisvestingssituatie 
 

Volgende analyse behandelt de meest voorkomende argumenten van de 43 respondenten (32.8% van 

de 131 gedetineerden uit het onderzoek) die aangeven een andere, of een meer onzekere woonsituatie 

te hebben na detentie
39

. Hun antwoorden zijn in figuur 13 samengevat (zie pagina 83).  

                                                   
39

 Een statistische opmerking is hier op zijn plaats. Er waren 43 „toepasselijke‟ respondenten die een antwoord 

gaven op volgende vraag: Als U aansluitend op detentie niet over onderdak kan beschikken, als uw woonsituatie 

onzekerder is geworden of veranderd, wat is dan daarvan de reden? Nochtans bleek uit sectie 9.1.2, die de 
wijzigingen in stabiliteit van de woonsituatie beschrijft, dat er 48 personen zijn die na detentie aangeven maar 

een tijdelijke woonplaats te hebben. Voor de detentie waren dat er 15, dit betekent dat er 33 respondenten meer 
zijn die opgeven na de detentie een instabiele woonsituatie te hebben. Men zou dus verwachten dat de analyse 

van de reden van deze wijziging in stabiliteit van woonsituatie evenveel respondenten bevat (dus 33).  

Ik ging de interviews opnieuw na en bekeek ook aandachtig hoe ik deze gecodeerd had. Enerzijds vond ik zes 

respondenten die inconsequent hadden geantwoord: zij gaven een reden op om een meer onzekere woonsituatie 
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14 respondenten geven aan illegaal in het land te zijn na de vrijlating. Dit vormt de grootste categorie 

van oorzaken om in een onzekere woonsituatie te verzeilen. Het waren deze respondenten die vaak 

niet wisten waar naar toe, die soms bij een vriend tijdelijk onderdak konden krijgen, of die zelfs mij 

om informatie vroegen rond crisisopvangcentra. Zij hadden het bevel gekregen binnen vijf dagen het 

grondgebied te verlaten. Het is mogelijk dat een persoon dit effectief doet, maar ook binnen een korte 

termijn het land opnieuw binnenkomt en eventueel wel geldige verblijfspapieren heeft. Het kan ook 

zijn dat een persoon ondanks dit bevel niet terugkeert naar zijn land van herkomst, door een gebrek 

aan middelen. Het risico hiervan is dat men opnieuw in de illegaliteit verdwijnt, en leeft op basis van 

overlevingscriminaliteit waardoor de kans groot is opnieuw met het gerecht in aanraking te komen. De 

problematiek van de wederopsluitingen vindt zijn oorsprong in deze maatregel. Indien deze persoon 

gecontroleerd wordt bij een identiteitscontrole zal hij opnieuw opgesloten worden en zal hij zijn straf 

moeten uitzitten, zonder per se nieuwe feiten te hebben gepleegd (Snacken, e.a., 2004, pp. 60-66).  

 

 

                                                                                                                                                               
te hebben, ook al was er geen verandering in stabiliteit van hun woonsituatie opgetreden, en gingen zij na 

detentie tevens op hetzelfde adres wonen. Zowel voor als na detentie gaven zij twee maal „tijdelijke‟ woonplaats 

op, of twee maal „vaste‟ woonplaats. Er treedt dus geen verandering op. Maar deze respondenten gaven wel aan 
een meer onzekere woonsituatie te hebben daar zij „illegaal in het land zijn bij de vrijlating‟, ofwel „moeten 

verhuizen als voorwaarde om vrij te mogen‟. Indien men dus consequent zou hebben geantwoord, had men bij 

deze vraag „niet van toepassing‟ gezegd, daar men een zelfde soort woonsituatie (stabiel of onstabiel) voor en na 

detentie aangeeft. 

Ook zijn er twee respondenten die geen verandering in stabiliteit van hun woonplaats aangeven, maar bij „reden 

van een meer onzekere woonsituatie‟ aangeven dat ze niet langer bij  hun familie kunnen wonen. Uit deze twee 

interviews blijkt dat het gaat om respondenten die niet langer bij hun familie willen wonen, en op zoek willen 

gaan naar zelfstandige huisvesting. Zij antwoordden dus in principe niet consistent op de vraag, daar niet meer 

kunnen wonen bij familie een beduidend verschillende situatie is dan niet meer willen wonen bij familie.  

Tot slot zijn er twee respondenten die aangeven eenzelfde stabiele of onstabiele woonsituatie te hebben voor en 

na detentie, maar wel een andere woonplaats zullen hebben. Het gaat dus om een correct antwoord op 
bovenstaande vraag van deze respondenten; Hieruit blijkt dat mijn vraag uit de vragenlijst twee aspecten 

tegelijkertijd wil meten: zowel een meer onzekere woonsituatie als een andere woonsituatie, die niet per se meer 

onzeker is. Vandaar dat deze analyse dus 10 respondenten meer bevat, dan de analyse van „wijzigingen in 

stabiliteit woonsituatie‟ van sectie 9.1.2.  
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situatie 

Huisvestingssituatie 

vóór de detentie 

 

Wijziging of 

stabiliteit 

huisvestingssituatie 

Duur detentie en 

detentieverleden 

 

Socio-demografische 

variabelen: 

 leeftijd 

 opleidings-

niveau 

 gezinssituatie 

 sekse 

 nationaliteit 

 

  

 

 

 

Verslavings-                                                         

problematiek 

 



   82 

DEEL III ANALYSES EN ONDERZOEKSRESULTATEN - DETENTIESCHADE? EEN DAK NA DE BAK? 

Het kruisen van de variabele „verblijfsstatus‟ met „stabiliteit woonsituatie na detentie‟ toont aan dat 

maar één illegale vrijganger aangeeft na detentie een stabiel onderdak te hebben. Het gaat niet om 

zelfstandig onderdak, hij trekt „vast‟ in bij een vriend. De andere 13 illegale invrijheidsgestelden 

verkeren allen in een penibele woonsituatie na detentie. Bovendien heeft de thuislozenzorg voor deze 

groep geen solide oplossing: Meestal wordt hen de toegang ontzegd tot de bestaande 

opvangvoorzieningen. Ik vroeg het JAS de reden hiervan. Zij vermeldden dat dit vooreerst om 

betaalproblemen gaat: Het OCMW wil niet betalen voor deze mensen, en de sector kan het zich niet 

permitteren veel onbetaalde verblijven toe te staan. Verder hebben deze illegale vrijgangers geen 

toekomstkansen in België daar hen het verblijf op het grondgebied is ontzegd. De thuislozenzorg kan 

dan ook geen enkele stap ondernemen om deze mensen te integreren in de maatschappij: “Zij hebben 

nergens recht op dus er kan ook niets aangevraagd worden” [focusgesprek, 06.05.2011].  

  

De situatie van deze „illegale ex-gedetineerden‟ bevestigt het vermoeden van een relatie tussen een 

illegale verblijfsstatus en een instabiele woonsituatie. Gedetineerden met een uitwijzingsbevel zullen 

na hun detentie vaker niet over een eigen woonst beschikken. Zij zijn dakloos en zullen vermoedelijk 

in de grotere steden „een dak‟ zoeken. Dit laatste blijkt uit het feit dat deze ex-gedetineerden meestal 

de postcode 2000 (Antwerpen Centraal) of 1000 (Brussel) opgaven.  

Dit hangt tevens samen met de stelling van H1. Het vormt een aanwijzing om deze hypothese 

wederom te behouden: Wie zwakker scoort op de socio-demografische ladder (laag opleidingsniveau, 

werkloos, kansarmoede, gezinssituatie, illegale verblijfsstatus), heeft een hogere kans op een instabiele 

woonsituatie na detentie. 

 

 

Acht respondenten kwamen vrij met de voorwaarde een andere woonst te zoeken. Omwille van de 

gerechtelijke feiten dienden deze respondenten te verhuizen. Sommigen konden nog tijdelijk bij 

familie terecht, voor anderen was de schaamte omwille van de gebeurde feiten te groot.  

Vijf respondenten gaven aan dat hun relatie was verbroken tijdens de detentie (11.6% van de 43 

respondenten). Een even groot aantal was de woning kwijtgeraakt doordat de huisbaas de woning had 

ontruimd. Daar komen nog drie respondenten (7%) bij die door huurschulden een andere woning 

moeten zoeken (maar nog even vanuit hun oude woonplaats een nieuwe woonst kunnen zoeken), of 

tijdelijk bij vrienden of familie moeten gaan wonen. De huurwaarborg vergt immers een grote 

investering als iemand reeds (huur)schulden heeft. Daar komen dan vaak nog gerechtskosten bij. 

Vijf respondenten konden niet meer bij de ouders of vrienden blijven wonen. Deze respondenten 

gaven allen aan bij andere vrienden of familie tijdelijk een onderkomen te hebben, of nog heel even op 

hun voormalige woonplaats te kunnen blijven.  

De categorie „anders‟ betreft één respondent die als reden voor zijn onzekere woonsituatie aangeeft „te 

weinig begeleiding van de gevangenis gekregen te hebben‟.  
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Figuur 13 Oorzaken waarom invrijheidsgestelden in een onstabiele woonsituatie terechtkomen  

 

 

Iers onderzoek bevat een soortgelijke analyse, waarbij een duidelijke relatie werd vastgesteld tussen de 

invrijheidsstelling en dakloosheid (Hickey, 2002, pp. 32-33): „The time in prison contributed, among 

other things, to their homelessness on release as for example, they had lost private rented 

accommodation or local authority housing during their imprisonment‟.  

 

 

9.3 De bloksgewijze logistische regressie 

 

De bivariate verkenning uit hoofdstuk 7 bij het methodologische deel besprak dat de variabele 

„stabiliteit woonsituatie vóór detentie‟ in de hieronder staande logistische regressie is weggelaten. De 

reden was dat deze variabele zo goed als perfect correleert met de verdeling van de afhankelijke 

variabele, en dus een perfecte voorspellingskracht heeft. Indien we deze variabele toch zouden 

gebruiken, verkrijgen we enerzijds vertekende parameters, anderzijds kunnen de andere significant 

verklarende variabelen niets meer bijdragen aan het model door de inflatie van de OR‟s van de 

problematische onafhankelijke variabele. Er is wel geopteerd om de variabele „verblijfsstatus‟ te 

behouden in de logistische analyse.  

De logistische regressie is bloksgewijs uitgevoerd omdat dit toelaat de laatste onderzoeksvraag, 

afgeleid uit de theorie, te toetsen. Onderstaande tabel vermeldt voor alle covariaten de logistische 

coëfficiënt (B), die informatie verschaft over de richting van de relatie, met de bijhorende 

standaardfout (S.E.). Vervolgens worden de partiële odds-ratio‟s (Exp(B)) weergegeven. Deze Exp(B) 

is de netto OR, of de toename/afname in de kans op een stabiele woonplaats voor één categorie van 



   84 

DEEL III ANALYSES EN ONDERZOEKSRESULTATEN - DETENTIESCHADE? EEN DAK NA DE BAK? 

een verklarende variabele in vergelijking met de referentiecategorie van die variabele
40

. Een OR die 

groter is dan één wijst op een toename in de odds van de AV, een OR tussen nul en één toont een 

afname in de odds van de AV aan. De waarden van de twee modellen worden in tabel 10 uiteengezet
41

.  

 

Tabel 10 Bloksgewijze logistische regressieanalyse 

 Model 1 Model 2 

Onafhankelijke variabelen B (S.E.) 

Exp(B) = OR 

B (S.E.) 

Exp(B) = OR 

Betrouwbaarheids-

interval (95%) 

Socio-demografische variabelen   

Leeftijd 0.023 (0.027) 

1.023 

0.033 (0.028) 

1.033 

0.977-1.093 

Scholing: hooggeschoold 

(ref.=laaggeschoold) 

2.121 (0.638) 

8.337** 

2.037 (0.656) 

7.668** 

2.119-27.754 

Gezinsvorm: alleenstaand 

 

 

Gezinsvorm: bij ouders 

 (ref.=partner) 

-1.879 (0.606) 

0.153** 

 

-0.786 (0.635) 

0.456 

-2.019 (0.668) 

0.133** 

 

-1.004 (0.662) 

0.366 

0.036-0.492 

 

 

0.100-1.341 

Verblijfsstatus:  legaal 

(ref.=illegaal) 

2.563 (1.139) 

12.971** 

2.574 (1.177) 

13.117** 

1.306-131.748 

Nationaliteit: niet Belg 

(ref.=Belg) 

-0.073 (0.459) 

0.929 

-0.033 (0.490) 

0.967 

0.370-2.525 

Geslacht: vrouw 

(ref.=man) 

-1.366 (0.737) 

0.255* 

-1.384 (0.774) 

0.251* 

0.055-1.143 

Intermediaire variabelen   

Sociaal netwerk („contact‟): geen  

(ref.=ja, heeft sociaal netwerk) 

 

 

-0.472 (0.601) 

0.624 

0.192-2.025 

SES („basisbehoeften‟): arm 

(ref.=niet arm) 

 

 

-0.275 (0.481) 

0.760 

0.296-1.949 

Detentieduur:  >31 dagen  

(ref.= minder of gelijk aan 31 dagen) 

 

 

0.103 (0.521) 

1.108 

0.399-3.078 

Detentieverleden („exacte frequentie‟)  

 

0.063 (0.189) 

1.065 

0.736-1.542 

Verslaving („harddrugs‟): niet verslaafd 

(ref.=verslaafd) 

 1.065 (0.607) 

2.902* 

0.883-9.539 

Cox & Snell R²
42

 0.301 0.326 

Hosmer & Lemeshow test 8.348 

α=0.400 

15.562 

 α=0.049 

Correcte voorspellingen (algemeen) 79.4% 81.7% 

-2LL 125.163** 120.546** 

N 131 131 

**= p < 0.05   

* = p < 0.1 

AV= „stabiliteit woonplaats na detentie‟, tijdelijk versus vast 

                                                   
40 Bij metrische variabelen zoals „leeftijd‟ en „detentieverleden‟ betreft het de toename/afname in diezelfde kans 
wanneer deze metrische OV met één eenheid stijgt. 
41 Zie bijlage 23 voor de volledige logistische regressie met uitgebreide commentaar. 
42 Het betreft een pseudo determinatiecoëfficiënt die de verandering in de likelihood-waarde tracht om te zetten 

naar een determinatiecoëfficiënt zoals gekend in een lineaire regressie.   
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Het finale model verklaart 32.6% van de variabiliteit in de stabiliteit van de woonsituatie na detentie.  

Voor 92.8% van de respondenten werd een vaste stabiele woonsituatie na detentie voorspeld en 

geobserveerd. In 62.5% van de gevallen werd een tijdelijke woonplaats na detentie voorspeld en 

waargenomen. Dit brengt het totaal aantal correcte voorspellingen op 81.7%. Door het introduceren 

van de intermediaire variabelen is dit cijfer dus gestegen in vgl. met het eerste model (79.4%). Dit 

goede cijfer is vooral te danken aan het hoge aantal correcte voorspellingen van een stabiele 

woonsituatie door de covariaten uit ons model. Dit gegeven vraagt om verder onderzoek naar andere 

covariaten die de oorzaken van een tijdelijke instabiele woonsituatie na detentie met meer precisie 

kunnen voorspellen. 

 

We vervolgen de bespreking van de logistische regressie vooreerst met de relatieve significante 

effecten van de covariaten. Het gaat telkenmale om netto-effecten, wat betekent dat het verband 

telkenmale geldt onder controle van de andere onafhankelijke variabelen uit het model.  

 

(1) Scholing. Hooggeschoolden hebben 7.668 keer meer netto-kans op een stabiele woonsituatie na 

detentie, in vergelijking met laaggeschoolden. Dit is een erg sterk en significant effect (α = 0.002).  

(2) Gezinsvorm. Alleenstaanden hebben 0.133 keer minder netto-kans op een stabiele woonsituatie na 

detentie in vergelijking met vrijgangers die een partner hebben. Het is niet zo‟n sterk effect, maar wel 

erg significant (α = 0.003). Wie bij de ouders of bij andere familieleden woonde voor de detentie, 

vertoont geen significant verschillende kans dan degene met een partner om later een stabiele 

woonsituatie te hebben. 

(3) Verblijfsstatus. Het is deze variabele die de sterkste voorspellingskracht heeft om een al dan niet 

stabiele woonsituatie na detentie te hebben. Wie vrij komt met een legale verblijfsstatus, heeft 13.117 

keer meer netto-kans op een stabiele woonsituatie na detentie, in vergelijking met wie een illegale 

verblijfsstatus (= uitwijzingsbevel) bezit.  

(4) Geslacht. Vrouwen hebben 0.251 keer minder kans op een stabiele woonplaats na detentie in 

vergelijking met mannen, onder controle van de andere ingebrachte variabelen in het model. Het gaat 

om een significantiewaarde groter dan 0.05, maar kleiner dan 0.1, vandaar dat dit verband vermeld 

wordt. Dit effect moet echter met de nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd. Immers, de 

verdeling over de categorieën van de variabele geslacht is erg scheef: meer dan 90% van de 

respondenten zijn mannen. Dit zorgt voor vertekende significante odds-ratio‟s. Het gaat tevens om een 

erg klein effect. Dit verband wordt bij de conclusies dan ook niet opgenomen.  

(5) Harddrugs. Respondenten zonder verslavingshistoriek (tot de maand voor hun opsluiting) hebben 

2.902 keer meer netto-kans op een stabiele woonsituatie na detentie, dan wie wel een 

harddrugsverslaving optekent. Het gaat om een sterk effect (OR van 2.902), echter maar significant op 

p < 0.1, α = 0.079. Gezien de beperkte steekproef van 131 personen, nemen we dit verband wel mee in 

het finaal besluit.   
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De niet significante covariaten worden vervolgens beknopt uiteengezet:  

 

Leeftijd. Per jaar dat men ouder wordt, stijgt de kans met 1.033 om na de detentie een stabiele 

woonsituatie op te tekenen. Dit effect is niet significant.  

Nationaliteit. Respondenten met een vreemde nationaliteit hebben 0.967 keer minder kans op een 

stabiele woonsituatie na detentie, dan wie de Belgische afkomst heeft. Dit effect is niet significant. 

Sociaal netwerk. Wie tijdens de detentieperiode geen contact had met vrienden of familie, heeft na de 

detentie 0.624 keer minder kans op een stabiele woonsituatie, in vergelijking met wie tijdens de 

gevangenschap wel contacten had. Dit is opnieuw geen significant effect. 

Armoede. Wie aangeeft voor de detentie onvoldoende inkomsten te hebben, heeft nadien 0.760 keer 

minder kans op een stabiele woonsituatie, in vergelijking met wie stelt voor de detentie wel goed rond 

te komen. Er kan hierbij geen significant effect worden gevonden. 

Tijdens het focusgesprek werd opgemerkt dat een sociaal ondersteunend netwerk een meer bepalende 

en stabiliserende factor is voor de huisvestingssituatie dan het hebben van een hoog inkomen. Een 

meer penibele financiële toestand is op zich dus geen voldoende voorwaarde om per se een instabiele 

woonsituatie op te tekenen.  

Detentieduur en detentieverleden. Respondenten met een langere detentieduur en een hoger 

detentieverleden, hebben 1.108 en 1.065 keer meer kans op een stabiele woonsituatie na detentie, dan 

wie een korter gevangenisverblijf heeft gehad en tevens minder detentieperiodes heeft meegemaakt. 

Dit is een niet significant en klein verband, en tevens omgekeerd dan we zouden verwachten.  

 

Tijdens het focusgesprek gaf een groepsbegeleider een mogelijke verklaring voor het gegeven dat 

detentieverleden geen significant rechtstreekse verklarende factor voor wooninstabiliteit na detentie is: 

 
 

Ik heb zo een aantal mannen gehad die zo in en uit de gevangenis gaan en dat die op een gegeven moment 

toch een meer stabiele woonsituatie krijgen, en dat dit niet echt te maken heeft met het detentieverleden zelf. 

Ja, dat heeft dikwijls met andere dingen te maken, dat ze bv. hun verslaving onder controle krijgen of zo, ook 

al hebben ze al zeven keer gezeten.  

 

Een verslavingsproblematiek of een andere persoonlijke en/of maatschappelijke kwetsbare positie is  

dan eerder de aanleidende factor die leidt tot een eventueel zwakker sociaal netwerk, detentieperiodes 

en zo tot een instabiele woonsituatie. Eens deze oorzakelijke factoren gestabiliseerd zijn, speelt ook de 

intermediaire factor „detentieverleden‟ geen rol meer, daar deze geneutraliseerd is.  
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Als antwoord op de laatste onderzoeksvraag - In welke mate is sprake van een meervoudige 

problematiek bij ex-gedetineerden? Met name, welke risicofactoren die in de literatuur werden 

geïdentificeerd, hebben een voorspellende waarde ten aanzien van het hebben van een vast dak boven 

het hoofd? - kunnen we stellen dat er inderdaad een meervoudige problematiek bij een aantal 

gedetineerden is. Het feit dat we significant correcte voorspellingen doen bij een beperkte steekproef 

van 131 vrijgangers toont aan dat wie een aantal van de onderzochte risicofactoren combineert, een 

significant hogere kans heeft op een instabiele woonsituatie na detentie. Het betreft hoofdzakelijk 

laaggeschoolde en/of alleenstaande en/of verslaafde en/of illegale ex-gedetineerden die eventueel 

reeds voor de detentie in een instabiele woonsituatie verkeerden.  
 

Dit betekent vooreerst dat H1 volledig kan worden behouden. Socio-demografische variabelen hebben 

een invloed op de AV. H2 kan echter maar deels bevestigd worden: Het vermoeden van een 

rechtstreeks blijvend effect van de variabele „gezinssituatie‟ bij toevoeging van de intermediaire 

variabelen is volledig gerechtvaardigd. De variabelen „opleidingsniveau‟ en „verblijfsstatus‟ blijven 

echter ook significant als de andere covariaten in het model zijn gebracht (zie model 2). Dit hadden we 

niet verwacht.     

Het zijn voornamelijk de socio-demografische variabelen die een effect ressorteren op de AV, en niet 

de intermediaire variabelen – met uitzondering van de variabele „woonstabiliteit voor detentie‟ die in 

deze analyse niet kon worden opgenomen omwille van methodologische redenen, en  de variabele 

„verslavingsproblematiek‟. Laatstgenoemde variabele heeft dus een direct effect op de AV onder 

controle van de andere covariaten: een verslavingshistoriek brengt risico‟s met zich mee voor de latere 

woonsituatie. Dit vormt dan ook meteen de enige variabele (samen met „stabiliteit woonsituatie voor 

detentie‟) uit H3 die kan bevestigd worden. Voor het overige mag H3 niet worden aanvaard.   

H4 die stelt dat het introduceren van de intermediaire variabelen de statistische effecten reduceert van 

de socio-demografische achtergrondkenmerken kan niet volledig worden aanvaard. Dit is enkel het 

geval voor „geslacht‟ en „opleidingsniveau‟, en voor het correct vermelde „gezinssituatie‟. De OR‟s 

voor „leeftijd‟, „verblijfsstatus‟ en „nationaliteit‟ stijgen echter tegen de verwachtingen in. Hieruit kan 

dan ook worden afgeleid dat de variabele „verblijfsstatus‟ beduidend de sterkste voorspeller is om in 

een penibele (woon)situatie te verzeilen: Voor illegale ex-gedetineerden is de woonsituatie het meest 

navrant.  
 

Besluitend: Een combinatie van de socio-demografische kenmerken „opleidingsniveau‟, „gezinsvorm‟ 

en „verblijfsstatus‟, met de intermediaire variabelen „stabiliteit woonsituatie voor detentie‟ en 

„verslavingshistoriek‟ leidt tot een hogere kans op een instabiele woonsituatie na detentie
43

.  

                                                   
43

 Iers onderzoek dat de omgekeerde relatie (van thuisloosheid naar criminaliteit) onderzocht, bekomt 

gelijkaardige resultaten: degene die voor de detentie al een instabiele woonsituatie optekenen en soms zelfs 

dakloos zijn, zijn vaker onder de 30 jaar en alleenstaand, hebben psychische of verslavingsproblemen, zijn  lager 

opgeleid, en meestal werkloos (Seymour, & Costello, 2005, p. 7). 
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De multiproblematiek van ex-gedetineerden werd ook benadrukt door de deelnemers aan het 

focusgesprek.  

 
 

Dat is dikwijls onze doelgroep he, thuislozen met veel verslavingsproblematieken, vaak ook psychische 

problemen, schulden, financiële problemen, budgetteringsproblemen, allerlei psychosociale problemen. 

Daardoor dat ze ook vaak in de gevangenis zijn terecht gekomen.  

Het is een beetje eigen aan de groep die binnenkomt in de centra, dat eigenlijk op alle belangrijke 

levensterreinen…, dat die terreinen verstoord zijn. Op alle belangrijke levensdomeinen is er daar iets 

aan de hand.  

 

 

Onderstaande classificatieplot is een histogram dat de voorspelde probabiliteiten op basis van de 

covariaten grafisch weergeeft. Het is een alternatieve manier om foute en correcte voorspellingen door 

de onafhankelijke variabelen in het model aan te tonen
44

. Het histogram toont de exacte frequenties en 

meteen ook de gemaakte foutieve voorspellingen. Wanneer een t in de rechterkant van de grafiek te 

vinden is, dan betekent dit een incorrecte voorspelling van één of meerdere cases.  

 

Om een voorbeeld te geven: de waarde p= 0.22 bevat 2 v‟s en 2 t‟s. Dit betekent dat deze vier 

symbolen (en ieder symbool staat voor 0.5 cases) allen de voorspelling „tijdelijke woonplaats na 

detentie‟ hebben gekregen met een probabiliteit van 0.22. Twee van de vier zijn dus fout 

geclassificeerd en hebben eigenlijk een vaste woonplaats na detentie. Een probabiliteit van 0.22 is dan 

ook geen zekere schatting. Bij de p= 0.90 vinden we echter ook enkele t‟s. Dit is al een veel grotere 

misschatting, daar het model erg zeker deze respondenten bij vaste woonplaats heeft geclassificeerd.  

We kunnen uit het histogram afleiden dat er een behoorlijk voorspellend model is bekomen. De U-

vorm valt erin te onderscheiden en is aangeduid.  

De figuur toont daarenboven aan dat het model beduidend beter de stabiele woonplaats na detentie kan 

schatten in vergelijking met de instabiele woonsituatie,  wat reeds was opgemerkt. Er wordt hier nog 

op teruggekomen bij de methodologische bemerkingen.   

 

 

 

                                                   
44 De X-as stelt de voorspelde kansen voor de afhankelijke variabele voor van 0 tot en met 1. Een volledig 

correct voorspellend model zou er U-vormig moeten uitzien: de t‟s (van tijdelijke woonplaats na detentie) 

moeten dan zo links mogelijk van de grafiek staan, de v‟s (van vaste woonplaats na detentie) moeten zo rechts 

mogelijk te vinden zijn. Voorspelde waarden tot en met 0.5 worden onder de „t‟ geclassificeerd, boven deze 

grens betreft het v‟s. Indien vele cases rondom het cut-point van 0.5 gelokaliseerd zijn, betekent dit dus een 

slecht fittend model. Immers, dan kunnen veel voorspellingen twijfelachtig zijn betreffende hun al dan niet juiste 

categorisering voor de afhankelijke variabele.  
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Figuur 14 Classplot van het verklarende model 

 

 

Tot slot eindigen we met het aangepast conceptueel model. Enkel de significant verklarende 

variabelen zijn weerhouden.  

 

 

Figuur 15 Finaal model van de covariaten met significante invloed op de huisvestingssituatie na detentie 
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Besluit 

 

In dit derde deel zijn in twee hoofdstukken de stellingen die zijn afgeleid uit de onderzoeksvragen 

getoetst. Op basis hiervan wordt een antwoord gegeven op de beschrijvende en verklarende 

onderzoeksvragen.  

 

 Het profiel van de 131 invrijheidsgestelden kan worden omschreven als een sociaal zwakkere 

groep.  

 De huisvestingssituatie op de dag van de invrijheidsstelling is voor de meerderheid (een kleine 

drie vierde van de onderzoekspopulatie) dezelfde, echter voor een beduidende groep (36.6%) zal 

dit maar een tijdelijk onderkomen zijn. Meer mensen wonen bijgevolg meer onzeker en minder 

zelfstandig na de detentie. Belangrijke oorzaken hiervan zijn een verbroken relatie, een 

uitwijzingsbevel, een gerechtelijke voorwaarde of problemen met de huisbaas. Wie voor de 

detentie bij de ouders/familie woonde, kan na de detentie meestal terug.  

 Wie niet in staat is een stabiele woonsituatie na detentie te vinden, kan terecht bij de officiële 

hulpverlening, meestal het JWA, of krijgt soms familiale steun. Van beide vormen is men meestal 

tevreden. Meer individuele begeleiding inzake de woonsituatie is echter gewenst.  

 De thuislozenzorg kan wegens betaalproblemen en minieme toekomstkansen voor uitgewezen 

personen zelden tot nooit opvang bieden voor deze groep.  

 Wie een aantal van de onderzochte risicofactoren combineert, heeft een significant hogere kans op 

een instabiele woonsituatie na detentie. Het betreft hoofdzakelijk laaggeschoolde en/of 

alleenstaande en/of verslaafde en/of illegale ex-gedetineerden die eventueel reeds voor de detentie 

in een instabiele woonsituatie verkeerden. Het vermoeden dat „armoede‟, „een gebrekkig sociaal 

netwerk‟, „een langere detentieduur‟ en „een uitgebreid detentieverleden‟ rechtstreekse en 

negatieve effecten hebben op de stabiliteit van de huisvestingssituatie, is echter niet gegrond. Deze 

variabelen kunnen de kans op een instabiele woonsituatie niet significant voorspellen onder 

controle van de andere verklarende variabelen in het model.  
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BESLUITENDE VASTSTELLINGEN 

 

Deze masterproef heeft vooreerst een beschrijvend en een bivariaat toetsend overzicht gegeven van de 

aard, omvang en oorzaken van thuisloosheid na detentie. Vervolgens is door het uitvoeren van een 

multivariate regressieanalyse een tentatieve verklaring aangereikt die de meer instabiele woonsituatie 

van een aantal ex-gedetineerden verheldert. Dit opzet is gerealiseerd door 131 Antwerpse 

gedetineerden op de dag van hun vrijstelling te bevragen.  

(Ex)-gedetineerden ontmoeten tal van moeilijkheden om zich na hun vrijstelling opnieuw te 

reïntegreren in de samenleving en om een zelfstandig en delictloos leven op te bouwen. Het gaat om 

problemen inzake huisvesting, werk, verslaving, sociale deprivatie, psychische problemen en de 

mogelijke stigmatisering van een detentieverleden (Hickey, 2002, pp. 23-26). De 131 bevraagde 

invrijheidsgestelden kunnen als een eerder sociaal zwakkere groep aanschouwd worden. Het betreft 

voornamelijk jonge mensen tussen 18 en 35 jaar van grotendeels Belgische of Marokkaanse afkomst 

met een laag opleidingsprofiel. Velen zijn alleenstaand of woonden voor de detentie nog bij de ouders. 

Eén derde is afhankelijk van sociale uitkeringen of familiale steun. Bijna 50% van hen heeft hulp 

gekregen inzake de woonsituatie van officiële instanties, familie of vrienden. Het merendeel van de 

respondenten was hierover tevreden. Indien men dit niet was, wees men het vaakst op een tekort aan 

individuele begeleiding.  

De meerderheid heeft een woonplaats bij de vrijlating, dit is meestal de voormalige woonst. Toch 

veroorzaakt een detentieperiode wijzigingen in de woonsituatie. Een significant aantal ex-

gedetineerden kan niet naar de voormalige woonsituatie terug (26.7%). Eén vierde van de vrijgangers 

heeft een betaalachterstand opgelopen van de woonkosten, wat een bepalende factor kan zijn voor een 

minder standvastige woonsituatie. Uit de bevindingen bleek verder dat 36.6% van de respondenten 

door de opsluiting in een meer onzekere huisvestingssituatie verkeert: Er is meer dan een 

verdrievoudiging van het aantal respondenten dat na de detentie maar een tijdelijk onderkomen heeft 

na gevangenschap. De redenen voor een onzekere woonsituatie na de detentie zijn uiteenlopend:  

 

 verbroken relatie  
 

 verlies van woonst door te lange opsluitingsduur  
 

 verlies van woonst door onmogelijkheid de huur of lening verder te betalen  
 

 men is illegaal in het land bij de vrijlating  
 

 verlies van woonst door verplichting te verhuizen (gerechtelijke voorwaarde om vrij te mogen)  
 

Als gevolg hiervan zijn meer mensen bij familie of vrienden gaan wonen en minder mensen wonen in 

een eigen (huur)woonst. Ook is een groter percentage dakloos. Tevens treedt er een daling op wat 

samenwonen betreft na de detentie: minder dan een vierde van de respondenten woont nog samen (van 

31.3% naar 23.7%). Ook is er een grote categorie van illegale vrijgangers die in een onzekere 
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woonsituatie terechtkomt. Voor hen is de situatie het meest schrijnend. Ook de thuislozenzorg erkent 

dit. Zij staan echter met hun rug tegen de muur wegens beperkte middelen en plaatsen. De illegale 

vrijganger krijgt als gevolg hiervan noodgedwongen iedere deur tegen de neus, daar hij geen enkele 

aanspraak kan maken op de bestaande hulp- en dienstverlening.  

(Ex-)gedetineerden concentreren zich in specifieke stadsdelen. Het gaat om wijken met een hoger 

aantal ex-gedetineerden dan in andere stadsdelen. Met name Borgerhout, Antwerpen Stuivenberg, 

Antwerpen Centraal en Deurne zijn „aantrekkelijke‟ buurten voor deze doelgroep. De betaalbaarheid 

van de huisvesting in deze buurten, m.u.v. Antwerpen Centraal, vormt voor het JAS de verklaring. Zij 

wijzen op de „lagere collectieve weerbaarheid‟ (Sampson, e.a., 1997) van deze potentieel „sociaal 

gedesorganiseerde buurten‟ (Shaw, & McKay, 1942) door te stellen dat een concentratie aan 

maatschappelijk kwetsbare, armere, multiculturele en/of illegale gezinnen structurele 

samenlevingsproblemen veroorzaakt; een probleem dat voorkomt in iedere grootstad en verplaatsbaar 

is, afhankelijk van welke investeringen het stadbestuur in bepaalde wijken doet. 

 

De beschreven risicofactoren bleken op een bivariate wijze bepalend voor de huisvestingssituatie van 

ex-gedetineerden. Er bestaat een samenhang tussen alleenstaand zijn voor de detentie en een instabiele 

huisvestingssituatie nadien. Ook een drugsverslaving hangt significant samen met een onzekere 

woonsituatie na de detentie. Een beperkt sociaal netwerk kan dezelfde negatieve gevolgen hebben. Eén 

vijfde van de bevraagde populatie had tijdens de detentie trouwens geen contact met vrienden of 

familie, wat volgens de literatuur en het focusgesprek nefaste consequenties kan hebben.  

De meerderheid (62%) was voor de eerste keer opgesloten. Meer dan twee derde van hen was langer 

dan een maand opgesloten. Dit is een belangrijk gegeven, aangezien een langere opsluitingsduur 

repercussies kan hebben voor de stabiliteit van de woonsituatie. Het risico op huur- of 

leningachterstand wordt reëel. De duur van de opsluiting heeft evenwel geen sluitend significant effect 

op de latere huisvestingssituatie. De bivariate analyse stelde wel een tendens van samenhang vast, het 

verband verdween echter volledig bij de multivariate analyse.  

 

Gezien de verwevenheid van de thematiek met diverse maatschappelijke domeinen is een multivariate 

analyse uitgevoerd om de potentieel verklarende variabelen in één model te brengen. De data werden 

vooreerst getest op verbanden, nulcellen, de verdeling van de residuen en multicollineariteit. Er 

werden geen uitzonderlijke problemen of te sterk samenhangende covariaten gevonden. Wel was er 

het probleem van een nulcel waardoor een covariaat uit het model moest worden verwijderd.   

De logistische regressie maakte duidelijk dat de variabiliteit in de waarden van de afhankelijke 

variabele „stabiliteit woonsituatie na detentie‟ voornamelijk worden verklaard door (1) de 

scholingsgraad van de vrijganger, (2) zijn/haar gezinsvorm, (3) zijn/haar verblijfsstatus, en (4) het 

hebben van een harddrugsverslaving; en dit onder controle van alle andere variabelen. Bovendien is 

(5) de stabiliteit van de woonsituatie voor de detentie een erg sterke voorspeller voor een al dan niet 
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stabiele woonsituatie na de hechtenis,  maar was het dus niet mogelijk deze variabele in de analyse op 

te nemen. Voor wie één of meerdere van deze kenmerken combineert, verhoogt de kans om slechts 

een tijdelijke instabiele woonplaats na detentie te hebben. De grootste effecten op de variabiliteit in de 

AV werden veroorzaakt door de variabele „verblijfsstatus‟ en de variabele „scholing‟.  

In tegenstelling tot de verwachtingen uit H3 en H4, werd opgemerkt dat socio-demografische 

kenmerken van de respondenten sterker doorwegen dan detentiekenmerken, het sociaal netwerk van de 

respondent, of zijn financiële situatie, om de kans op een stabiele woonsituatie na gevangenschap te 

voorspellen. Immers, het toevoegen van de intermediaire variabelen bracht slechts lichte wijzigingen 

met zich mee in de B- en Exp(B)-waarden van de socio-demografische variabelen die reeds een 

significant effect op de odds van de AV hadden.  

Dit is een trieste vaststelling, daar een exit-beleid van de gevangenis deze factoren (gezinssituatie, 

verblijfsstatus en de woonsituatie voor detentie) weinig tot niet kan beïnvloeden. Het JAS beaamt dit 

maar merkt wel op dat zij doormiddel van preventieve woonbegeleiding bij CAW-cliënten de 

stabiliteit van hun woonsituatie tracht te handhaven of verbeteren, reeds voor een hechtenis 

plaatsvindt. Preventieve woonbegeleiding houdt in dat problemen met huurachterstanden, de huisbaas, 

hygiëne en overlast tijdig worden aangepakt. Zo worden uithuiszettingen e.d. voorkomen, wat 

eveneens criminaliteitswerend werkt.  

De resultaten die zijn voortgekomen uit het focusgesprek wijzen op eenzelfde realiteit die in deze 

statistische studie is geschetst. De beperkte woonbegeleiding en ontslagvoorbereiding voor beklaagden 

en de vaak onmenswaardige toestand waarin illegale ex-gedetineerden verzeilen, werden door de 

deelnemers (h)erkend. 
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Vooraleer suggesties voor vervolgonderzoek, bedenkingen en beleidsaanbevelingen worden 

geformuleerd, zijn enkele methodologische bemerkingen noodzakelijk. Dit effectonderzoek heeft 

immers af te rekenen met diverse moeilijkheden en beperkingen:  

1) Het opzet van dit onderzoek laat geen extrapolatie toe. Er is immers maar eenmalig in een 

beperkte periode en in één gevangenis onderzoek gevoerd. De onderzoeksresultaten laten wel toe 

aanwijzingen te geven over mogelijke detentieschade. In die zin is een descriptieve inferentie in 

beperkte mate mogelijk: Tendensen inzake woondetentieschade bij een groep gedetineerden - 

hoofdzakelijk opgesloten onder het beklaagdenstatuut - kunnen worden afgeleid uit de statistische 

onderzoeksresultaten, en er werden waar mogelijk verklaringen aangereikt op basis van de 

kwalitatieve aansluitende studie. Deze diversiteit van onderzoeksmethoden laat toe kritisch en 

wetenschappelijk verantwoord om te gaan met het statistisch model dat steeds een verenging van 

de onderzoeksthematiek met zich meebrengt. 

2) Het theoretisch kader kan gebreken vertonen waardoor storende of beïnvloedende factoren niet in 

rekening werden gebracht bij de analyses. Dit is een bemerking die geldt voor het uiteindelijke 

logistische model: Dit model was „slechts‟ in 62.5% van de gevallen correct bij het voorspellen 

van wooninstabiliteit na detentie. Dit is een groot verschil met de 92.8% correcte voorspellingen 

voor een stabiele woonsituatie. Een meer gedetailleerde weergave van de oorzakelijke paden om 

in een instabiele woonsituatie na gevangenschap te verzeilen, is dan ook gewenst. Deze studie die 

op basis van risicofactoren een model heeft uitgewerkt, vormde een eerste insteek hiertoe.  

3) De operationalisering van de risicofactoren was geen sinecure: Meetbare en betrouwbare 

indicatoren om de meervoudige gevolgen van een detentie in kaart te brengen, dienden doordacht 

opgesteld te worden. Gezien de praktische beperkingen wegens de geringe duurtijd van deze 

masterproef, is deze realiteit noodzakelijkerwijs vereenvoudigd en zijn niet alle dimensies van een 

begrip meegenomen in de survey.  

4) De onderzochte risicofactoren zijn niet per se veroorzakende factoren voor de AV. Indien er een 

causale factor zou zijn, kon dit in deze studie statistisch niet aangetoond worden. Uitspraken over 

de oorzakelijke gevolgen van een detentieperiode zijn in dit onderzoek een hachelijke 

onderneming en getuigen van ongeplaatste hoogmoed; wel kunnen conclusies getrokken worden 

in de vorm van probabiliteiten. Immers, meten in een complexe wereld komt de validiteit van een 

onderzoeksproject niet ten goede en er is geen longitudinaal onderzoek gevoerd (Burssens, 2008, 

p. 8). Wel zijn een aantal risicofactoren samengebracht in een theoretisch model waarbij werd 

aangetoond welke (combinatie van) factoren leiden tot een hogere kans op een instabiele 

woonsituatie na detentie.  
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5) Zoals reeds gesteld tonen de pijlen in het conceptueel schema niet de volledige werkelijkheid. Zij 

geven enkel de richting weer die is onderzocht op basis van de onderzoeksvragen. Bovendien is in 

dit onderzoek geen padanalyse uitgevoerd. Dit alles betekent dat er zeker en vast nog andere 

sociale mechanismen zijn die in dit onderzoek niet zijn meegenomen en die wellicht een impact 

kunnen hebben op de AV.  

 

Uit de vaststelling van deze complexe relatie tussen dak- en thuisloosheid, criminaliteit en een 

opsluiting, vloeit dan ook een aanbeveling voort. Daar zowel thuisloosheid en delictgedrag 

verschillende oorzakelijke paden kennen en tevens op mekaar inspelen, zijn meerdere verscheiden 

onderzoeksopzetten nodig om deze relaties uit te spitten. Meer uitgebreide kennis over de 

moeilijkheden die ex-gedetineerden ondervinden na ontslag uit de gevangenis is dan ook noodzakelijk. 

Dit onderzoek analyseerde immers maar één enkel aspect van de vele problemen die een ex-

gedetineerde ervaart.  

 

De resultaten hebben een eerste inzicht verschaft in het fenomeen „woonsituatie na detentie‟ en 

kunnen zeker van dienst zijn bij de uitbouw van een onderbouwd preventiebeleid inzake huisvesting 

na detentie. De meest sterke predictor om een stabiele woonsituatie na detentie te hebben, is immers 

vrijkomen met een legale verblijfsstatus. De beschrijvende statistieken in deze studie toonden het ook 

reeds aan: de woonsituatie is het meest penibel voor wie illegaal vrijkomt. Het gaat meestal om erg 

jonge alleenstaande mannen zonder familie en een beperkt sociaal netwerk. Zij geven aan ergens een 

tijdelijk onderdak te zoeken en verdwijnen in de anonimiteit van de grote steden, voornamelijk 

Antwerpen of Brussel
45

. Vooral in de wintermaanden kan dit schrijnende situaties opleveren. Dit stemt 

tot nadenken, en roept vragen op. Is er geen nood aan een betere samenwerking en afstemming tussen 

de justitiële wereld, de Dienst Vreemdelingenzaken en centra die specifiek rond en met deze mensen 

werken? Dienen deze personen niet verder opgevolgd te worden, om hen zolang als nodig een 

menswaardig bestaan in België te geven? Met deze vragen wil ik hoegenaamd geen politieke kleur of 

beleidsvoorkeur bekennen, ik wil enkel attenderen dat de bekomen resultaten in deze studie wijzen op 

een structureel probleem waar het beleid oog voor moet hebben, wil ons land de naam „welvaartsstaat‟ 

waardig blijven.   

 

De laatst gestelde vraag waarschuwt bovendien voor het probleem van Cherry picking: illegale ex-

gedetineerden kunnen zelfs niet in opvangcentra terecht daar deze centra „toegangscriteria‟ toepassen, 

waaronder het kunnen voorleggen van legale papieren. Een integrale aanpak vraagt specifieke 

aandacht voor meer kwetsbare subpopulaties. Internationale initiatieven (zie hoofdstuk 4 good 

practices) kunnen als voorbeeld tellen voor ons beleid: Deze projecten erkennen het probleem van 

                                                   
45 Zo berichtte De Standaard op 15.04.2011 dat nog geen derde van de bijna 31.000 vreemdelingen die in 2010 

het grondgebied moesten verlaten, dit bevel opvolgde. Na het uitreiken van zo‟n bevel worden bijna nooit 

controles uitgevoerd.  
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alleenstaande ex-gedetineerden die een groot risico lopen op het niet hebben/verliezen van een 

(stabiel) dak boven het hoofd. Indien deze mensen nog een bijkomende problematiek laten optekenen, 

wordt aanvullende begeleiding voorzien. De resultaten van dit onderzoek pleiten dan ook eenduidig 

voor het bouwen en voorzien van (meer) doorgangshuizen, met aangepaste hulp- en dienstverlening 

indien nodig. Ook de JAS-werking is hier unaniem van overtuigd. 

Op basis van de vaststelling dat een hoog opleidingsniveau eveneens sterk samenhangt met een 

stabiele woonsituatie na detentie, kan niet voldoende benadrukt worden dat een afdoend 

onderwijsaanbod kansen biedt, ook voor zwakkere sociale groepen. Opleidingsmogelijkheden (in 

samenwerking met de VDAB-dienst in de gevangenis) ook tijdens detentieperiodes zijn onontbeerlijk. 

De reeds ingeslagen weg op dit vlak dient dan ook verder te worden bewandeld. Het maakt deel uit 

van een preventiebeleid om een instabiele woonsituatie na een detentie te vermijden.  

 

De onderzoeksresultaten en het besluit vermeldden dat ex-gedetineerden zich concentreren in 

specifieke stadsdelen. Het gaat om wijken met een hoger aantal ex-gedetineerden - en daarmee meteen 

ook maatschappelijk meer kwetsbare groepen - dan in andere stadsdelen. Vervolgonderzoek kan 

verrijkend zijn om te weten of het enkel de betaalbaarheid van de woningen is die ex-gedetineerden of 

sociaal zwakkere groepen tot deze buurten aantrekt, en wat macrosociologisch de gevolgen zijn voor 

deze buurten.  

 

Gelet op het groot aantal gedetineerden dat jaarlijks vrijkomt, en op de vastgestelde wijzigingen van 

de woonsituatie bij meer dan één vierde van de respondenten, dient een degelijk ontslagbeleid in 

iedere gevangenis te worden uitgewerkt. De problematiek van dak- en thuisloosheid na detentie is 

duidelijk gebleken uit voorgaande uiteenzetting. Ondanks de opgetekende vaststellingen krijgt het 

voorkomen en aanpakken van thuisloosheid na detentie (nog steeds) geen bijzondere beleidsaandacht 

(Demeersman, 2008, p. 5). Hulp- en dienstverlening inzake de huisvestingssituatie na de detentie 

wordt nauwelijks aangeboden in Vlaanderen. Een geringe en/of geïsoleerde aanpak in het exit-beleid 

voor gedetineerden is nochtans gedoemd om te mislukken. De combinatie van oorzakelijke factoren 

wordt op deze wijze miskend. Het gaat om oorzaken die vaak betrekking hebben op sociale noden 

(Seymour, 2004, p. 11), waaronder sociaal kapitaal en ondersteunende netwerken.  

 

Om de verwevenheid tussen sociale uitsluiting, illegaliteit, en recidive te voorkomen, gelden de 

sleutelwoorden consistentie en continuïteit. De samenwerking en afstemming tussen betrokken 

instanties kunnen de gedetineerde helpen zich voor te bereiden op het vinden van een nieuw onderdak, 

en deze comorbiditeit (geen vaste woonsituatie voor en na de detentie in samenhang met andere 

probleemgebieden) geïntegreerd op te vangen. Om de huisvestingsthematiek voor ex-gedetineerden in 

één afsluitende zin samen te vatten: “Housing has always been the basic need first, then you can start 

to establish a life. It‟s the first basic need of every prisoner if he‟s homeless and has nowhere to go” 

(Alexander, e.a., 2000, p. 46). 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1: Vragenlijst detentieschade: huisvesting en opvang voor ex-gedetineerden 

 

Ik ben Marieke van Hyfte, studente criminologie en stagiaire bij de directie. Ik ben bezig met een 
onderzoek over de huisvestingssituatie van ex-gedetineerden. Ik wil bij U nagaan of uw 

huisvestingssituatie door de opsluiting is gewijzigd, wat de redenen hiervoor zijn, en of u hulp 

gekregen hebt bij het vinden van een woning. Ook ga ik een paar algemene vragen stellen. Dit zal 
ongeveer 10 minuten duren. De antwoorden die ik van iedereen krijg, zullen gebruikt worden om te 

kijken waar er knelpunten zijn en hoe we die kunnen oplossen. Je antwoorden blijven natuurlijk 

anoniem. Dit betekent dat alles wat je zegt, enkel voor het onderzoek wordt gebruikt en dit niet wordt 
aangewend voor je zaak. Als je nadien nog informatie wenst, kan je contact opnemen met de 

gevangenis.  
 

A Algemene vragen 
 

Man 1 
Vrouw 2 
 

Taal: 1. Nederlands 
         2. Engels 
         3. Frans 
         4. Arabisch 
         5. Anders, nl. ……..  
 

1. Wat is uw leeftijd? 
.............. jaar 
 

2. In welk land bent u geboren? 
1. België ------------------------door met vraag 4 
2. Marokko  
3. Turkije 
4. Nederland 
5. Rusland 
6. Anders, namelijk ....................................................................... 
 

3. Verblijft u in België en sinds wanneer?  
1. Ja, sinds………………. 
2. Nee 
3.    Niet van toepassing 
 

4. Hoe zou u uw gezinssituatie omschrijven? 
1. Gehuwd 
2. Samenwonend 
3. Gescheiden 
4. Alleenstaand 
5. Bij ouders 
6. Anders….. 
 

5. Hoeveel minderjarige kinderen telt uw huishouden? 
1. Ja, te weten hoeveel…… 
2. Nee 
 

6. Wat is de hoogste opleiding die U heeft gevolgd en die U heeft afgemaakt? 
1. lager onderwijs 
2. lager secundair 
3. hoger secundair 
4. hoger onderwijs korte type 
5. hoger onderwijs lange type  
6. universiteit 
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7. Hebt u harddrugs gebruikt de laatste maand voor u werd opgesloten?  

1. Ja.  
2. Nee 

8. Had u werk net voor uw opsluiting (zwart of wit) of studeerde u? 
1. Ja 
2. Nee  
 

9. Schat U uw kans hoog in (terug) werk te hebben?  
1. Ja 
2. Misschien 
3. Nee 
4. Weet ik niet 
5. Niet van toepassing, want ik studeer nog. 
 

10. Hebt u tijdens uw opsluiting contact (bezoek, telefonisch contact) gehad met 
vrienden en/of familie? 

1. Ja 
2. Nee  
 

11. Uit welke bronnen bestond uw inkomen net voor uw opsluiting? 
1. werk (zelfstandige, arbeider, bediende)  
2. leefloon 
3. werkloosheidsuitkering 
4. vastgoed 
5. kinderbijslag 
6. financiële steun familie/vrienden 
7. invaliditeitsuitkering 
8. anders, nl.   

 
12. Vond U deze inkomsten voldoende om maandelijks in uw basisbehoeften te 

voorzien? 
1. Ja 
2. Nee  
 

13. Is dit de eerste keer dat U in een gevangenis was opgesloten? 
1. Ja, de eerste keer 
2. Nee, de ............................keer 
 

14. Hoe lang duurde uw opsluiting? 
....... jaar + .......... maanden + .....… weken+……..dagen  

 
B Huisvesting voor detentie 

 
15. In welke plaats (postcode) woonde u of verbleef u voordat u werd opgesloten? 

....................................... 
 

16. Hoe woonde u net voordat U werd opgesloten (huisvestingssituatie voor detentie)?  
1. In een eigen huurhuis/appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij 
2. In een eigen huurhuis/appartement van een particuliere verhuurder/ huisbaas 
3. In een eigen koophuis/appartement 
4. Op kamer(s) of een etage van een particulier 
5. In een Pension 
6. In een behandelkliniek 
7. In een Begeleid Wonen voorziening 
8. Bij ouders/ familie 
9. Bij vrienden of kennissen 
10. In een crisisopvang 
11. In een nachtopvang 
12. Dakloos/ geen vaste woon- of verblijfplaats 
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13. Anders, namelijk .......................................................................................... 
 

17. Was dit een tijdelijke of een vaste woonplaats? 
1. tijdelijk 
2. vast 

18. Woonde U toen met een partner of zonder partner? 
1. Met een partner 
2. Zonder partner 
3. Bij ouders 
 
 

C. Huisvesting na detentie 

 
19. Waar gaat U nu wonen (huisvestingssituatie na detentie)? 

1. In een eigen huurhuis/appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij 
2. In een eigen huurhuis/appartement van een particuliere verhuurder/ huisbaas 
3. In een eigen koophuis/appartement 
4. Op kamer(s) of een etage van een particulier 
5. In een Pension 
6. In een behandelkliniek 
7. In een Begeleid Wonen voorziening 
8. Bij ouders/ familie 
9. Bij vrienden of kennissen 
10. In een crisisopvang 
11. In een nachtopvang 
12. Dakloos/ geen vaste woon- of verblijfplaats 
13. Ik weet het niet -> ga naar vraag 21-24 
 

20. Zal dit een tijdelijke of vaste woonplaats zijn? 
1. tijdelijk 
2. vast 

 
21. Zal U samenwonen? 

1. Met een partner 
2. Zonder partner 
3. Bij ouders 
 

22. Gaat U terug naar waar u woonde als u weer vrij bent? 
1. Ja  
2. Nee 
3. Weet ik nog niet 
 
 

23. Wat is de postcode of gemeente of stad waar u zal gaan wonen? 
………………………… 

 
 

24. Als U aansluitend op detentie niet over onderdak kan beschikken, als uw 
woonsituatie onzekerder is geworden of veranderd, wat is dan daarvan de reden?  

1. Ik ben gescheiden/ relatie is uitgegaan tijdens detentie 
2. Mijn woning is door verhuurder/ deurwaarder ontruimd/opzeg gekregen 
3. Strafduur te kort om iets te regelen 
4. Geen voldoende begeleiding vanuit gevangenis 
5. Dossier moet terug worden opgestart bij het OCMW 
6. Onvoldoende informatie over de huisvestingsmogelijkheden van de gewenste gemeente 
7. Ik ben illegaal in het land bij mijn vrijlating (uitwijzingsbevel) 
8. Anders, te weten:……………………………….. 
9. Niet van toepassing 
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25. Staat U ingeschreven als woningzoekende? 
1. Ja, - > in gemeente: ………………………………. 
2. Nee 
3. Niet van toepassing 
 
 
 

D Hulp bij het vinden van huisvesting 
 

26. Krijgt u op dit moment hulp rond een/uw woonruimte of heeft u hulp gehad? 
1. Ja, ik krijg nu hulp 
2. Ja, ik heb hulp gehad 
3. Nee, ik kan zelf wel woonruimte vinden als ik vrijkom ------------door met vraag 30 
4. Nee, maar ik zou wel graag hulp willen/had wel graag hulp gehad------------door met vraag 30 
5. Nee, ik had wel graag hulp gehad maar mijn opsluiting was te kort----- door met vraag 30 
6. Nee, ik heb al een geschikte woonruimte ------------door met vraag 30 
7. Anders, namelijk .................................................................................... 
 

27. Van wie krijgt u hulp of heeft u hulp gehad? 
U mag meerdere antwoorden aankruisen. 
1. Van JWA 
2. Van de PSD 
3. Van de geestelijke verzorger 
4. Van familie 
5. Van vrienden 
6. OCMW 
7. CAW 
8. Van advocaat 
9. Van andere(n), namelijk ………………………………………………………. 
10. Niet van toepassing = vragen 27, 28, 29 bij geen hulp nodig 

 

28. Bent u tevreden over de hulp die u krijgt of heeft gekregen of juist niet heeft 
gekregen? 

 

Indien ja  
10= n.v.t 

Heel tevreden 
= 1 

Tevreden  
= 2  

Noch 
tevreden 
noch 
ontevreden   
= 3 

Ontevreden 
= 4 

Heel 
ontevreden 
= 5 

JWA      

PSD      

Geestelijke 
verzorger 

     

familie      

vrienden      

OCMW      

CAW      

advocaat      

anderen      

 
29. Waarom bent u tevreden of ontevreden? 

1. te weinig individuele begeleiding (specificeer welke ………..) 
2. te laat hulp gekregen (specificeer welke ………..) 
3. onbereikbare hulpverlening (specificeer welke ………..) 
4. communicatie- taalproblemen 
5. juiste informatie gekregen (specificeer welke ………..) 
6. men was heel duidelijk en vriendelijk, oor voor de situatie (specificeer welke ………..) 
7. tijdig hulp gekregen (specificeer welke ………..) 
8. mijn familie/partner heeft tijdens mijn opsluiting de huur/lening verder betaald 
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9. anders, nl. …………………… 
 
              30. Hebt U door de opsluiting een betaalachterstand opgelopen (huur, lening) i.v.m. de  
                     woonst? 
1. ja 
2. nee 
3. niet van toepassing 
 

31. Heeft U verder nog opmerkingen over het vinden van huisvesting of opvang? 
............................................................................................................................... 
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BIJLAGE 2: Responsanalyse 

 

DATUM Respons Non-respons: 

weigering 

Non-respons:  

taalproblemen 

Non-respons man Non-respons vrouw 

 

1/mrt 5 3 0 1 2 

2/mrt 5 0 0 0 0 

5/mrt 4 4 0 2 2 

8/mrt 8 0 0 0 0 

10/mrt 3 0 0 0 0 

11/mrt 5 0 0 0 0 

12/mrt 1 0 0 0 0 

15/mrt 12 0 0 0 0 

16/mrt 5 0 0 0 0 

18/mrt 4 0 0 0 0 

19/mrt 6 0 0 0 0 

22/mrt 4 0 0 0 0 

24/mrt 1 0 0 0 1 

25/mrt 5 0 0 0 0 

26/mrt 7 2 0 2 0 

31/mrt 3 0 0 0 0 

1/apr 3 0 0 0 0 

2/apr 4 0 0 0 0 

6/apr 9 0 0 0 0 

7/apr 6 0 0 0 0 

8/apr 2 0 0 0 0 

9/apr 2 1 0 1 0 

12/apr 5 0 0 0 0 

13/apr 9 0 1 0 0 

15/apr 8 0 0 0 0 

16/apr 5 0 0 0 0 

totaal 131 10 1 6 5 

 

 

In totaal is aan 142 invrijheidsgestelden gevraagd mee te werken aan het onderzoek. 11 respondenten 

namen uiteindelijk niet deel, 10 van hen weigerden, voor één persoon kon ik geen tolk bemachtigen. 

Bijgevolg is er een nonrespons van 7,75%. Er is met andere woorden een erg hoge respons van 

92,25%. 



   113 

BIJLAGEN 

BIJLAGE 3: Test op samenhang leeftijd en afhankelijkheid financiële steun 

 

Deze chi²-test gaat na of de variabele leeftijd samenhangt met het al dan niet krijgen van financiële 

steun. De nulhypothese stelde dat iedere leeftijdscategorie een gelijke kans heeft op financiële steun, 

m.a.w. dat er geen samenhang is tussen leeftijd en financiële steun. De verwachte gelijkmatige 

spreiding van de variabele „financiële steun familie‟ komt niet overeen met de werkelijk vastgestelde 

spreiding: jongere gedetineerden kunnen meer rekenen op familiale financiële steun. De alternatieve 

hypothese wordt aanvaard want er is een significante samenhang tussen leeftijd en familiale financiële 

steun (chi²= 26.202, df=2, α < 0.000).  

 

Test op samenhang leeftijd (in klassen) en financiële steun familie 

   
inkomenfamilie Total 

   
,00 1,00 

 

leeftijdinklassen 18-24 Count 14 34 48 

  
Expected Count 26,0 22,0 48,0 

 
25-35 Count 27 21 48 

  
Expected Count 26,0 22,0 48,0 

 
36-65 Count 30 5 35 

  
Expected Count 19,0 16,0 35,0 

Total Count 71 60 131 

 
Expected Count 71,0 60,0 131,0 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 26,202
a 

2 ,000 

Likelihood Ratio 28,232 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 25,984 1 ,000 

N of Valid Cases 131 
  

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

16,03. 
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BIJLAGE 4: Organogram Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen 

 

 

 

http://www.just.fgov.be/index_nl.htm 
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BIJLAGE 5: Lay-out plattegrond gevangenis Antwerpen 

 

VERSCHILLENDE 

SECTIES

NIVEAU 0 (gelijkvloers)

NIVEAU 1 (1e verdieping)

NIVEAU 2  (2e verdieping)

3e verdieping

1e sectie

2e sectie

3e sectie

4e sectie

5e sectie

6e sectie

7e sectie

8e sectie

9e sectie

10e sectie

VR-afdeling

Annex afdeling

Celnr: 01..

Celnr: 11..

Celnr: 21..

Celnr: 02..

Celnr: 12..

Celnr 22..

Celnr 32..

Celnr 03..

Celnr 13..

Celnr 23..

Celnr: 24..

Celnr: 14..

VL A (1)

VL B  (2)

VL C (3)

VL D (4)

VL  F  (4)

Ck 1

Ck 2

Ck 0

centrum

Specials = om 15 min zien

Telnr: 232

Telnr: 233

Telnr: 234

Telnr: 236

Telnr: 235

Telnr: 237

Telnr: 238

Telnr: 239

Telnr: 240

Telnr: 241

Telnr: 222

Telnr: 225

Telnr: 226

Telnr: 245

Telnr: 248

Telnr. 224

OVERZICHT STRUCTUUR VAN ONZE 

INRICHTING

VLEUGEL A

VLEUGEL B

VLEUGEL C

1e verdieping:

annexafdeling

2e verdieping:vrouwenafdeling

Middelppunt = 

Glkvl       = “het centrum” of CK 0

 1e verd. = CK 1

 2e verd. = CK 2

Wandeling A

Wandeling B

Wandeling  C

Wandeling vrouwenafdeling

en annex 

 



   116 

BIJLAGEN 

BIJLAGE 6: Overzicht gevangenis Antwerpen 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELUGEL C  =  gesloten 

vleugel (plafond = vloer) 

Centrale kern van het cellulair 

mannenafdeling.  Hier het je het 

middelpunt van de waaier, met zicht op de 

drie vleugels van de mannenafdeling.  In 

één oogopslag kan men een overzicht 

krijgen van de drie vleugels op de 

verdieping dat je staat. 

VELUGEL A = een 

open vleugel met 

brugsysteem 

VELUGEL B = 

gesloten vleugel 

(plafond = is vloer) 

Vleugel D =  

 

1e verdieping = annex (afdeling 

geïnterneerden) 

2e verdieping = vrouwenafdeling 

Centrale kern van zowel annex als 

vrouwenafdeling.  Hier heb je het middelpunt op 

het kruis en geldt ook het principe dat je in één 

oogopslag zicht hebt over gans de verdieping 

waar je staat.  (zie rode pijlen) 
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BIJLAGE 7: Operationalisering van de centrale concepten 

 

Operationalisering van de socio-demografische variabelen 

BEGRIP VRAAG UIT VRAGENLIJST ANTWOORDCATEGORIEEN  

MET CODES 

Sekse Wat is Uw geslacht?  1. Man 

2. Vrouw 

Leeftijd Wat is Uw leeftijd? Exact getal 

Opleidingsniveau Wat is de hoogste opleiding die u heeft 

gevolgd en die U heeft afgemaakt? 

 

 

1. lager onderwijs 

2. lager secundair 

3. hoger secundair 

4. hoger onderwijs korte type 

5. hoger onderwijs lange type  

6. universiteit 

 

 nieuwe variabele „scholing‟ 

met code:  

1. niveau laag 

2. niveau hoog 

Gezinssituatie Hoe zou u uw gezinssituatie omschrijven? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebt U minderjarige kinderen in uw 

huishouden? zo ja, hoeveel?   

1. Gehuwd 
2. Samenwonend 

3. Gescheiden 

4. Alleenstaand 

5. Bij ouders 

6. Anders….. 

 

  nieuwe variabele „gezinsvorm‟    

 met code: 

1. partner 

2. alleen 

3. ouders 
 

1. Ja, te weten hoeveel…… 

2. Nee 

Nationaliteit In welk land bent u geboren? 

 

1. België  

2. Marokko  

3. Turkije 

4. Nederland 

5. Rusland 

6. Anders, namelijk.... 

 

 nieuwe variabele „nationaliteit‟ 

met code: 
1. België geboorteland 

2. niet België geboorteland 

Verblijfsstatus Verblijft U in België en sinds wanneer?  

 

 

 

 

Als U aansluitend op detentie niet over 

onderdak kan beschikken, als uw 

woonsituatie onzekerder is geworden of 

veranderd, wat is dan daarvan de reden?  

1. ja, sinds………. 

2. nee 

3. niet van toepassing 

 

 

1. Ik ben gescheiden/ relatie is uitgegaan 

tijdens detentie 

2. Mijn woning is door verhuurder/ 

deurwaarder ontruimd/opzeg gekregen 
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 3. Strafduur te kort om iets te regelen 

4. Geen voldoende begeleiding vanuit 

gevangenis 

5. Dossier moet terug worden opgestart 

bij het OCMW 

6. Onvoldoende informatie over de 

huisvestingsmogelijkheden van de 

gewenste gemeente 

7. Ik ben illegaal in het land bij mijn 

vrijlating (uitwijzingsbevel) 
8. Anders, te weten:……… 

9. Niet van toepassing 
 

 nieuwe variabele 

„verblijfsstatus‟ met code:  

1.  illegaal 

2. legaal 

 

 

Operationalisering van de intermediaire variabelen 

BEGRIP VRAAG UIT VRAGENLIJST ANTWOORDCATEGORIEEN  

MET CODES 

Sociaal netwerk Hebt U tijdens uw opsluiting contact 

(bezoek, telefonisch contact) gehad met 

vrienden en/of familie? 

1. Ja 

2. Nee  

 

Armoede/ 

financiële 

situatie 

Had U werk net voor uw opsluiting 

(zwart of wit) of studeerde U? 

 

 

Schat U uw kans hoog in (terug) werk te 

hebben?  

 

 

 

 

 

Uit welke bronnen bestond Uw inkomen 

net voor uw opsluiting? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vond U deze inkomsten voldoende om 

maandelijks in uw basisbehoeften te 

voorzien? 

1. Ja 
2. Nee  

 

 

1. Ja 

2. Misschien 

3. Nee 

4. Weet ik niet 

5. Niet van toepassing, want ik studeer nog. 

 

 

1. werk (zelfstandige, arbeider, bediende)  

2. leefloon 
3. werkloosheidsuitkering 

4. vastgoed 

5. kinderbijslag 

6. financiële steun familie/vrienden 

7. invaliditeitsuitkering 

8. anders, nl.   

 

 

1. Ja    = niet arm 

2. Nee = arm 

 

Huisvestings-

situatie voor de 

detentie 

In welke plaats (postcode) woonde U of 

verbleef U voordat U werd opgesloten? 

 

Hoe woonde U net voordat U werd 

opgesloten (huisvestingssituatie voor 

detentie)?  

 

Postcode 
 

 

1. In een eigen huurhuis/appartement van een 

sociale huisvestingsmaatschappij 

2. In een eigen huurhuis/appartement van een 

particuliere verhuurder/ huisbaas 
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Was dit een tijdelijke of een vaste 

woonplaats? 

 

 

Woonde U toen met een partner of 

zonder partner? 

3. In een eigen koophuis/appartement 

4. Op kamer(s) of een etage van een particulier 

5. In een Pension 

6. In een behandelkliniek 

7. In een Begeleid Wonen voorziening 

8. Bij ouders/ familie 

9. Bij vrienden of kennissen 

10. In een crisisopvang 

11. In een nachtopvang 

12. Dakloos/ geen vaste woon- of verblijfplaats 
13. Anders, namelijk ...... 

 

4. Nieuwe variabele 

„huisvestingsvormVOOR‟ met code: 

1. Huur 

2. Koop 

3. Begeleid 

4. Familie/vrienden 

5. Dakloos 

 

 
1. tijdelijk 

2. vast 

 

 

1. Met een partner 

2. Zonder partner 

3. Bij ouders 

Duur detentie Hoe lang duurde uw opsluiting? 

 

....... jaar + .......... maanden + .....… 

weken+……..dagen  

 

5. Exacte frequentie in dagen 

6. Dummyvariabele „detentieduur‟       
met code: 

0 . </= 31 dagen 

1 . > 31 dagen 

Detentie-

verleden 

Is dit de eerste keer dat U in een 

gevangenis was opgesloten? 

 

1. Ja, de eerste keer 

2. Nee, de  .......keer 

 

7. Bij 2: „exacte frequentie‟ als nieuwe 

variabele 

Verslavings-

problematiek 

Hebt U harddrugs gebruikt de laatste 

maand voor U werd opgesloten?  

 

1. Ja     = verslaafd 

2. Nee  = niet verslaafd  

 

 

Operationalisering van de afhankelijke variabele 

BEGRIP VRAAG UIT VRAGENLIJST ANTWOORDCATEGORIEEN 

MET CODES 

Huisvestings-

situatie na de 

detentie 

Waar gaat U nu wonen 

(huisvestingssituatie na 

detentie)? 
 

 

 

 

 

 

1. In een eigen huurhuis/appartement van een sociale 

huisvestingsmaatschappij 

2. In een eigen huurhuis/appartement van een particuliere 
verhuurder/ huisbaas 

3. In een eigen koophuis/appartement 

4. Op kamer(s) of een etage van een particulier 

5. In een Pension 

6. In een behandelkliniek 

7. In een Begeleid Wonen voorziening 
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Zal dit een tijdelijke of vaste 

woonplaats zijn? = AV 

 

 

Zal U samenwonen? 
 

 

 

 

Gaat u terug naar waar U 

woonde als U weer vrij bent? 

 

 

 

Wat is de postcode of gemeente 

of stad waar U zal gaan wonen? 

 

 

Als U aansluitend op detentie 

niet over onderdak kan 

beschikken, als uw woonsituatie 

onzekerder is geworden of 

veranderd, wat is dan daarvan 

de reden?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staat U ingeschreven als 

woningzoekende? 

 

 

 

Hebt U door de opsluiting een 

betaalachterstand opgelopen 

(huur, lening) i.v.m. de woonst? 

8. Bij ouders/ familie 

9. Bij vrienden of kennissen 

10. In een crisisopvang 

11. In een nachtopvang 

12. Dakloos/ geen vaste woon- of verblijfplaats 

13. Ik weet het niet  

 

  Nieuwe variabele „huisvestingsvormNA‟ met 

code: 
 

1. Huur 

2. Koop 

3. Begeleid 

4. Familie/vrienden 

5. Dakloos 

 

 

1. tijdelijk 

2. vast 

 

 

1. Met een partner 
2. Zonder partner 

3. Bij ouders 

 

 

1. Ja  

2. Nee 

3. Weet ik nog niet 

 

 

Postcode 

 
 

 

1. Ik ben gescheiden/ relatie is uitgegaan tijdens detentie 

2. Mijn woning is door verhuurder/ deurwaarder 

ontruimd/opzeg gekregen 

3. Strafduur te kort om iets te regelen 

4. Geen voldoende begeleiding vanuit gevangenis 

5. Dossier moet terug worden opgestart bij het OCMW 

6. Onvoldoende informatie over de 

huisvestingsmogelijkheden van de gewenste gemeente 

7. Ik ben illegaal in het land bij mijn vrijlating 
(uitwijzingsbevel) 

8. Anders, te weten:……. 

9. Niet van toepassing 

 

 

1. Ja, - > in gemeente: …………. 

2. Nee 

3. Niet van toepassing 

 

 

1. Ja 

2. Nee 
3. Niet van toepassing 
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BIJLAGE 8: Correlatiematrix 

  
Spearman's 

rho 
leeftijd scholing 

gezins-
vorm 

nationa-
liteit geslacht 

verblijfs-
status contact 

basis-
behoeften 

stabiliteit 
woonplaats 

voor detentie 
detentie-

duur 
detentie-
verleden 

hard-
drugs 

stabiliteit 
woonplaats 
na detentie 

leeftijd Correlation 
Coefficient 

1,000 ,140 -,470
**
 ,123 -,023 -,016 ,214

*
 -,027 ,060 -,141 ,220

*
 -,208

*
 ,012 

Sig. (2-tailed) . ,112 ,000 ,161 ,794 ,856 ,014 ,763 ,496 ,107 ,012 ,017 ,894 

N 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 

scholing Correlation 
Coefficient 

,140 1,000 -,051 ,029 ,175
*
 ,171 -,125 -,086 ,182

*
 -,161 -,072 ,061 ,322

**
 

Sig. (2-tailed) ,112 . ,562 ,743 ,046 ,051 ,154 ,328 ,038 ,066 ,412 ,487 ,000 

N 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 

gezinsvorm Correlation 
Coefficient 

-,470
**
 -,051 1,000 -,115 -,027 -,009 -,085 -,100 -,101 ,092 -,035 ,114 -,139 

Sig. (2-tailed) ,000 ,562 . ,189 ,763 ,918 ,335 ,255 ,250 ,298 ,693 ,194 ,114 

N 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 

nationaliteit Correlation 
Coefficient 

,123 ,029 -,115 1,000 -,002 -,318
**
 ,128 ,124 -,186

*
 ,189

*
 -,247

**
 ,021 -,095 

Sig. (2-tailed) ,161 ,743 ,189 . ,979 ,000 ,147 ,159 ,033 ,030 ,004 ,808 ,281 

N 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 

geslacht Correlation 
Coefficient 

-,023 ,175
*
 -,027 -,002 1,000 ,032 ,020 -,044 ,039 -,155 -,254

**
 ,096 -,066 

Sig. (2-tailed) ,794 ,046 ,763 ,979 . ,715 ,819 ,619 ,657 ,077 ,003 ,274 ,457 

N 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 

verblijfs-
status 

Correlation 
Coefficient 

-,016 ,171 -,009 -,318
**
 ,032 1,000 -,129 -,183

*
 ,419

**
 -,238

**
 ,094 ,021 ,404

**
 

Sig. (2-tailed) ,856 ,051 ,918 ,000 ,715 . ,141 ,036 ,000 ,006 ,287 ,815 ,000 

N 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 
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contact Correlation 
Coefficient 

,214
*
 -,125 -,085 ,128 ,020 -,129 1,000 ,146 -,172

*
 ,027 ,144 -,089 -,161 

Sig. (2-tailed) ,014 ,154 ,335 ,147 ,819 ,141 . ,097 ,049 ,763 ,100 ,314 ,066 

N 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 

basis-
behoeften 

Correlation 
Coefficient 

-,027 -,086 -,100 ,124 -,044 -,183
*
 ,146 1,000 -,205

*
 ,096 ,116 -,107 -,108 

Sig. (2-tailed) ,763 ,328 ,255 ,159 ,619 ,036 ,097 . ,019 ,276 ,186 ,224 ,221 

N 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 

stabiliteit 
woonplaats 
voor 
detentie 

Correlation 
Coefficient 

,060 ,182
*
 -,101 -,186

*
 ,039 ,419

**
 -,172

*
 -,205

*
 1,000 -,144 -,015 ,069 ,473

**
 

Sig. (2-tailed) ,496 ,038 ,250 ,033 ,657 ,000 ,049 ,019 . ,100 ,865 ,431 ,000 

N 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 

detentie-
duur 

Correlation 
Coefficient 

-,141 -,161 ,092 ,189
*
 -,155 -,238

**
 ,027 ,096 -,144 1,000 -,129 -,084 -,149 

Sig. (2-tailed) ,107 ,066 ,298 ,030 ,077 ,006 ,763 ,276 ,100 . ,141 ,341 ,089 

N 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 

detentie-
verleden 

Correlation 
Coefficient 

,220
*
 -,072 -,035 -,247

**
 -,254

**
 ,094 ,144 ,116 -,015 -,129 1,000 -,191

*
 -,071 

Sig. (2-tailed) ,012 ,412 ,693 ,004 ,003 ,287 ,100 ,186 ,865 ,141 . ,029 ,421 

N 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 

harddrugs Correlation 
Coefficient 

-,208
*
 ,061 ,114 ,021 ,096 ,021 -,089 -,107 ,069 -,084 -,191

*
 1,000 ,155 

Sig. (2-tailed) ,017 ,487 ,194 ,808 ,274 ,815 ,314 ,224 ,431 ,341 ,029 . ,077 

N 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 

stabiliteit 
woonplaats 
na detentie 

Correlation 
Coefficient 

,012 ,322
**
 -,139 -,095 -,066 ,404

**
 -,161 -,108 ,473

**
 -,149 -,071 ,155 1,000 

Sig. (2-tailed) ,894 ,000 ,114 ,281 ,457 ,000 ,066 ,221 ,000 ,089 ,421 ,077 . 

N 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 
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BIJLAGE 9: Spreiding van de waarden ‘stabiliteit woonsituatie voor detentie’ over de 

categorieën van de variabele ‘stabiliteit woonsituatie na detentie’ 

 

Tijdelijk vaste woonplaats voor detentie * tijd vast na detentie Crosstabulation 

   Tijd vast na detentie 

Total    tijdelijk vast 

Tijdelijk vaste woonplaats 

voor detentie 

tijdelijk Count 15 0 15 

Expected Count 5,5 9,5 15,0 

% within tijdelijk vaste 

woonplaats voor detentie 

100,0% ,0% 100,0% 

% within tijd vast na detentie 31,3% ,0% 11,5% 

% of Total 11,5% ,0% 11,5% 

vast Count 33 83 116 

Expected Count 42,5 73,5 116,0 

% within tijdelijk vaste 

woonplaats voor detentie 

28,4% 71,6% 100,0% 

% within tijd vast na detentie 68,8% 100,0% 88,5% 

% of Total 25,2% 63,4% 88,5% 

Total Count 48 83 131 

Expected Count 48,0 83,0 131,0 

% within tijdelijk vaste 

woonplaats voor detentie 

36,6% 63,4% 100,0% 

% within tijd vast na detentie 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 36,6% 63,4% 100,0% 

 

De odds-ratio is niet te berekenen omdat er geen respondenten zijn die vóór hun detentie een instabiele 

woonsituatie opgeven, en ná hun detentie wel een stabiele woonsituatie zullen hebben. Het is een 

extreem maar wel logisch te verwachten situatie. In deze steekproef voorspelt de variabele „stabiliteit 

woonplaats vóór detentie‟ de afhankelijke variabele „stabiliteit woonplaats ná detentie‟ perfect.  

Een voorbeeld kan het probleem verduidelijken. Indien we de odds-ratio voor stabiliteit van de 

woonplaats VOOR detentie berekenen, bekomen we het volgende:  

OR stab.voor.detentie = (15/33)/(0/83)= 0.46/0 → En delen door 0 is niet toegestaan.  
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Het voorbeeld illustreert dat lege cellen de odds-ratio sterk de hoogte in kunnen jagen, wat een 

logistische regressie oninterpreteerbaar maakt. De parameters voor de variabele „tijdelijk-vaste 

woonplaats voor detentie‟ zijn dan immers extreem en onwezenlijk groot.   
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BIJLAGE 10: Spreiding van de waarden ‘stabiliteit woonsituatie na detentie’ over de 

categorieën van de variabele ‘verblijfsstatus’ 

 

tijdvastnadetentie * VERBLIJFSSTATUS Crosstabulation 

   VERBLIJFSSTATUS 

Total    illegaal legaal 

tijdvastnadetentie tijdelijk Count 13 35 48 

Expected Count 5,1 42,9 48,0 

% within tijdvastnadetentie 27,1% 72,9% 100,0% 

% within 

VERBLIJFSSTATUS 

92,9% 29,9% 36,6% 

% of Total 9,9% 26,7% 36,6% 

vast Count 1 82 83 

Expected Count 8,9 74,1 83,0 

% within tijdvastnadetentie 1,2% 98,8% 100,0% 

% within 

VERBLIJFSSTATUS 

7,1% 70,1% 63,4% 

% of Total ,8% 62,6% 63,4% 

Total Count 14 117 131 

Expected Count 14,0 117,0 131,0 

% within tijdvastnadetentie 10,7% 89,3% 100,0% 

% within 

VERBLIJFSSTATUS 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 10,7% 89,3% 100,0% 
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BIJLAGE 11: Test op multicollineariteit 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standar-
dized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,069 ,420 
  

2,546 ,012 
    

geslacht -,237 ,132 -,147 -1,799 ,075 ,892 1,122 

leeftijd ,000 ,004 ,004 ,044 ,965 ,724 1,382 

SCHOLING ,272 ,087 ,258 3,128 ,002 ,875 1,142 

GEZINSVORM -,091 ,052 -,148 -1,737 ,085 ,821 1,218 

VERBLIJFS-
STATUS 

,537 ,133 ,344 4,048 ,000 ,822 1,217 

NATIONALITEIT -,004 ,083 -,004 -,052 ,958 ,808 1,238 

contact -,089 ,100 -,074 -,887 ,377 ,848 1,180 

basisbehoeften -,011 ,079 -,011 -,136 ,892 ,901 1,109 

DETENTIE-
DUUR 

-,024 ,087 -,023 -,274 ,784 ,840 1,191 

harddrugs ,182 ,099 ,149 1,848 ,067 ,919 1,088 

Exacte 
frequentie 

-,010 ,031 -,027 -,314 ,754 ,784 1,276 
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BIJLAGE 12: Test op samenhang gezinssituatie met stabiliteit woonsituatie na de detentie 

 

 

Het aantal gescheiden personen (9.2%) is bij de categorie alleenstaanden opgeteld om het totale aantal 

alleenstaanden te kennen. Er is met andere woorden een nieuwe variabele „alleenstaand plus 

gescheiden‟ aangemaakt. Het kon wel mogelijk zijn dat iemand aangaf gescheiden te zijn, alhoewel 

deze persoon alweer samenwoont (17.6% van de steekproef) of opnieuw is gehuwd (13.7%). Daarom 

is een andere vraag opgenomen die peilt naar het al dan niet samenwonen voor en na de detentie. Op 

deze manier kan vastgesteld worden dat de antwoorden van de respondenten consistent zijn: 38.2% 

van de respondenten geeft aan vóór de detentie niet samen te wonen, en dit komt ongeveer overeen 

met de som van het aantal alleenstaanden en aantal gescheiden personen (39%). 

 

De onderstaande tabel toont aan dat de conditionele verdelingen tussen de verschillende categorieën 

van de twee variabelen systematisch samen variëren.  De chi² is dan ook significant (chi² = 11.995, df 

= 1, α = 0.001). 

 

 

Alleenstaand plus gescheiden * tijdelijk of vaste woonplaats na detentie Crosstabulation 

   Tijd vast na detentie 

   tijdelijk vast Totaal 

Alleenstaand plus gescheiden 1,00 Count 20 60 80 

Expected Count 29,3 50,7 80,0 

% within alleenstaandplusgescheiden 25,0% 75,0% 100,0% 

2,00 Count 28 23 51 

Expected Count 18,7 32,3 51,0 

% within alleenstaandplusgescheiden 54,9% 45,1% 100,0% 

Total Count 48 83 131 

Expected Count 48,0 83,0 131,0 

% within alleenstaand plus gescheiden 36,6% 63,4% 100,0% 

 

 

 

legende:  

 

samenwonen, gehuwd of bij ouders = 1 
alleenstaand en gescheiden = 2 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 11,995
a
 1 ,001 

  

Continuity Correction
b
 10,742 1 ,001 

  

Likelihood Ratio 11,955 1 ,001 
  

Fisher's Exact Test 
   

,001 ,001 

Linear-by-Linear Association 11,904 1 ,001 
  

N of Valid Cases 131 
    

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,69. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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BIJLAGE 13: Test op samenhang harddruggebruik en de woonsituatie na detentie  

 

Harddruggebruik van de bevraagde gedetineerden 

  
Frequentie Procent 

 Ja 25 19,1 

Neen 106 80,9 

Total 131 100,0 

 

harddrugs * terugnaarwaaruwoonde Crosstabulation 

   
terugnaarwaaruwoonde 

   
ja neen Total 

harddrugs Ja Count 14 11 25 

Expected Count 18,3 6,7 25,0 

Neen Count 82 24 106 

Expected Count 77,7 28,3 106,0 

Total Count 96 35 131 

Expected Count 96,0 35,0 131,0 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 4,713
a
 1 ,030   

Continuity Correction
b
 3,685 1 ,055   

Likelihood Ratio 4,375 1 ,036   

Fisher's Exact Test 
   ,043 ,030 

Linear-by-Linear Association 4,677 1 ,031   

N of Valid Cases 131 
    

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,68. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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BIJLAGE 14: Test op correlatie en test op samenhang harddruggebruik en stabiliteit 

woonsituatie na detentie 

 

Correlations 

   
harddrugs tijdvastnadetentie 

Spearman’s rho harddrugs Correlation Coefficient 1,000 ,155 

  
Sig. (2-tailed) . ,077 

  
N 131 131 

 
tijdvastnadetentie Correlation Coefficient ,155 1,000 

  
Sig. (2-tailed) ,077 . 

  
N 131 131 

 

 

harddrugs * tijdvastnadetentie Crosstabulation 

   tijdvastnadetentie 

Total    tijdelijk vast 

harddrugs Ja Count 13 12 25 

Expected Count 9,2 15,8 25,0 

% within harddrugs 52,0% 48,0% 100,0% 

% within tijdvastnadetentie 27,1% 14,5% 19,1% 

% of Total 9,9% 9,2% 19,1% 

Neen Count 35 71 106 

Expected Count 38,8 67,2 106,0 

% within harddrugs 33,0% 67,0% 100,0% 

% within tijdvastnadetentie 72,9% 85,5% 80,9% 

% of Total 26,7% 54,2% 80,9% 

Total Count 48 83 131 

Expected Count 48,0 83,0 131,0 

% within harddrugs 36,6% 63,4% 100,0% 

% within tijdvastnadetentie 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 36,6% 63,4% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,139
a
 1 ,076   

Continuity Correction
b
 2,375 1 ,123   

Likelihood Ratio 3,047 1 ,081   

Fisher's Exact Test    ,106 ,063 

Linear-by-Linear Association 3,115 1 ,078   

N of Valid Cases 131     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,16. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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BIJLAGE 15: Test op samenhang sociaal netwerk en stabiliteit woonsituatie na detentie  

 

contact * tijdvastnadetentie Crosstabulation 

   tijdvastnadetentie 

   tijdelijk vast Total 

contact ja Count 34 70 104 

Expected Count 38,1 65,9 104,0 

% within contact 32,7% 67,3% 100,0% 

Neen Count 14 13 27 

Expected Count 9,9 17,1 27,0 

% within contact 51,9% 48,1% 100,0% 

Total Count 48 83 131 

Expected Count 48,0 83,0 131,0 

% within contact 36,6% 63,4% 100,0% 

 

De rijpercentages tonen de samenhang van de twee variabelen duidelijk aan: 67.3% van de 

gedetineerden die contact hadden met vrienden of familie tijdens de detentie, heeft een stabiele 

woonplaats na de detentie. Maar 48.1% van de gedetineerden die geen contact hadden met vrienden of 

familie tijdens de detentie, heeft een stabiele woonplaats na de detentie. Dit is toch een opmerkelijk 

verschil.  

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,389
a
 1 ,066   

Continuity Correction
b
 2,614 1 ,106   

Likelihood Ratio 3,295 1 ,070   

Fisher's Exact Test    ,076 ,054 

Linear-by-Linear Association 3,364 1 ,067   

N of Valid Cases 131     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,89. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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BIJLAGE 16: Test op samenhang frequentie opsluiting en stabiliteit woonsituatie na detentie 

 

frequentieopsluiting * tijdvastnadetentie Crosstabulation 

   tijdvastnadetentie 

   tijdelijk vast Total 

Frequentie opsluiting ja Count 26 55 81 

Expected Count 29,7 51,3 81,0 

% within frequentieopsluiting 32,1% 67,9% 100,0% 

% within tijdvastnadetentie 54,2% 66,3% 61,8% 

neen Count 22 28 50 

Expected Count 18,3 31,7 50,0 

% within frequentieopsluiting 44,0% 56,0% 100,0% 

% within tijdvastnadetentie 45,8% 33,7% 38,2% 

Total Count 48 83 131 

Expected Count 48,0 83,0 131,0 

% within frequentieopsluiting 36,6% 63,4% 100,0% 

% within tijdvastnadetentie 100,0% 100,0% 100,0% 

 

frequentie opsluiting: ja = eerste maal opgesloten, neen is meerdere malen opgesloten.  

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,886
a
 1 ,170   

Continuity Correction
b
 1,408 1 ,235   

Likelihood Ratio 1,873 1 ,171   

Fisher's Exact Test    ,194 ,118 

Linear-by-Linear Association 1,872 1 ,171   

N of Valid Cases 131     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,32. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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BIJLAGE 17: Test op correlatie duur opsluiting en instabiele woonsituatie na detentie 

 

Enkelvoudige regressie met afhankelijke variabele ‘tijdelijke of vaste woonplaats na detentie’ 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 duuropsluiting
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 
 

b. Dependent Variable: tijdvastnadetentie 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,128
a
 ,016 ,009 ,48156 

a. Predictors: (Constant), duuropsluiting 
 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,497 1 ,497 2,144 ,146
a
 

Residual 29,915 129 ,232 
  

Total 30,412 130 
   

a. Predictors: (Constant), duuropsluiting 
   

b. Dependent Variable: tijdvastnadetentie 
   

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,700 ,062 
 

27,528 ,000 

duuropsluiting ,000 ,001 -,128 -1,464 ,146 

a. Dependent Variable: tijdvastnadetentie 

 

   

Deze analyse toont aan dat er geen significant effect is (α > 0.1) van een langere opsluitingsduur op de 

stabiliteit van de woonplaats na de detentie. De gestandaardiseerde coëfficiënt is ook veel te laag 

(0.128). 
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Enkelvoudige regressie met afhankelijke variabele ‘terug naar waar u woonde’ 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 duuropsluiting
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 
 

b. Dependent Variable: terugnaarwaaruwoonde 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,088
a
 ,008 ,000 ,44416 

a. Predictors: (Constant), duuropsluiting 
 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,200 1 ,200 1,015 ,316
a
 

Residual 25,449 129 ,197 
  

Total 25,649 130 
   

a. Predictors: (Constant), duuropsluiting 
   

b. Dependent Variable: terugnaarwaaruwoonde 
  

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,225 ,057 
 

21,513 ,000 

duuropsluiting ,001 ,001 ,088 1,008 ,316 

a. Dependent Variable: terugnaarwaaruwoonde 
   

 

Ook deze analyse toont aan dat er geen significant effect is (α > 0.1) van een langere opsluitingsduur 

op het eventueel niet terug kunnen keren na de detentie naar de voormalige woonst. De 

gestandaardiseerde coëfficiënt is te laag (0.088). 
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Test op samenhang detentieduur met een al dan niet stabiele woonsituatie na detentie 

 

duur opsluiting * tijdvastnadetentie Crosstabulation 

   
tijdvastnadetentie 

   
tijdelijk vast Total 

duur opsluiting 1 dag tot 1 maand Count 11 31 42 

Expected Count 15,4 26,6 42,0 

1 maand tot 3 maanden Count 22 36 58 

Expected Count 21,3 36,7 58,0 

meer dan 3 maanden Count 15 16 31 

Expected Count 11,4 19,6 31,0 

Total Count 48 83 131 

Expected Count 48,0 83,0 131,0 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,860
a
 2 ,145 

Likelihood Ratio 3,900 2 ,142 

Linear-by-Linear Association 3,825 1 ,051 

N of Valid Cases 131 
  

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,36. 
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BIJLAGE 18: Test op samenhang duur opsluiting en afhankelijkheid van financiële steun 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,416
a
 2 ,812 

Likelihood Ratio ,409 2 ,815 

Linear-by-Linear Association ,362 1 ,547 

N of Valid Cases 131   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,68. 

 

duur opsluiting * woonststeunpartner Crosstabulation 

   woonststeunpartner 

   ,00 1,00 Total 

duur opsluiting 1 dag tot 1 maand Count 33 9 42 

Expected Count 34,3 7,7 42,0 

% within duur opsluiting 78,6% 21,4% 100,0% 

1 maand tot 3 maanden Count 48 10 58 

Expected Count 47,4 10,6 58,0 

% within duur opsluiting 82,8% 17,2% 100,0% 

meer dan 3 maanden Count 26 5 31 

Expected Count 25,3 5,7 31,0 

% within duur opsluiting 83,9% 16,1% 100,0% 

Total Count 107 24 131 

Expected Count 107,0 24,0 131,0 

% within duur opsluiting 81,7% 18,3% 100,0% 
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BIJLAGE 19: Test op samenhang financiële steun tijdens detentie en betaalachterstand 

 

betaalachterstand * woonststeunpartner Crosstabulation 

   woonststeunpartner 

   ,00 1,00 Total 

betaalachterstand ja Count 30 3 33 

Expected Count 23,2 9,8 33,0 

% within betaalachterstand 90,9% 9,1% 100,0% 

nee Count 20 18 38 

Expected Count 26,8 11,2 38,0 

% within betaalachterstand 52,6% 47,4% 100,0% 

Total Count 50 21 71 

Expected Count 50,0 21,0 71,0 

% within betaalachterstand 70,4% 29,6% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,424
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 10,654 1 ,001   

Likelihood Ratio 13,548 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,001 ,000 

Linear-by-Linear Association 12,249 1 ,000   

N of Valid Cases 71     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,76. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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BIJLAGE 20: Test op samenhang betaalachterstand van de woonkosten en duur detentie 

betaalachterstand * duur opsluiting Crosstabulation 

   
duur opsluiting 

   
1 dag tot 1 

maand 

1 maand tot 3 

maanden 

meer dan 3 

maanden Total 

betaalachterstand ja Count 14 11 8 33 

Expected Count 13,9 10,7 8,4 33,0 

% within betaalachterstand 42,4% 33,3% 24,2% 100,0% 

% within duur opsluiting 46,7% 47,8% 44,4% 46,5% 

% of Total 19,7% 15,5% 11,3% 46,5% 

nee Count 16 12 10 38 

Expected Count 16,1 12,3 9,6 38,0 

% within betaalachterstand 42,1% 31,6% 26,3% 100,0% 

% within duur opsluiting 53,3% 52,2% 55,6% 53,5% 

% of Total 22,5% 16,9% 14,1% 53,5% 

Total Count 30 23 18 71 

Expected Count 30,0 23,0 18,0 71,0 

% within betaalachterstand 42,3% 32,4% 25,4% 100,0% 

% within duur opsluiting 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 42,3% 32,4% 25,4% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,047
a
 2 ,977 

Likelihood Ratio ,047 2 ,977 

Linear-by-Linear Association ,015 1 ,901 

N of Valid Cases 71 
  

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,37. 
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BIJLAGE 21: Splitfile analyse samenwonen voor en na detentie 

 

 

 Frequentie samenwonen met partner voor de detentie 

 

samenwonen voor detentie 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 met een partner 41 31,3 31,3 31,3 

zonder partner 50 38,2 38,2 69,5 

bij ouders 40 30,5 30,5 100,0 

Total 131 100,0 100,0 
 

 

 

 Frequentie samenwonen met partner na de detentie 

 

samenwonen na detentie 

 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 met een partner 31 23,7 23,7 23,7 

zonder partner 62 47,3 47,3 71,0 

bij ouders 38 29,0 29,0 100,0 

Total 131 100,0 100,0 
 

 

 

 Splitfile analyse 

Samenwonen na detentie
a
 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid met een partner 31 75,6 75,6 75,6 

zonder partner 8 19,5 19,5 95,1 

bij ouders 2 4,9 4,9 100,0 

Total 41 100,0 100,0 
 

a. partner = met een partner 
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Samenwonen na detentie
a
 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid zonder partner 48 96,0 96,0 96,0 

bij ouders 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0 
 

a. partner = zonder partner 

 

 

   

Samenwonen na detentie
a
 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid zonder partner 6 15,0 15,0 15,0 

bij ouders 34 85,0 85,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0 
 

a. partner = bij ouders 
   

 

De grootste wijzigingen doen zich voor bij degene die voor de detentie samenwoonden met een 

partner. 25% van deze groep woont na de detentie niet meer samen (daling met 24.4%).  
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BIJLAGE 22: Test op samenhang huisvestings(in)stabiliteit voor en na detentie 

 

Tijdelijk of vaste woonplaats voor detentie * tijdelijk of vaste woonplaats na detentie 

Crosstabulation 

   Tijdelijk vaste woonplaats na detentie 

   tijdelijk vast Total 

Tijdelijk vaste  

woonplaats  

voor detentie 

tijdelijk Count 15 0 15 

Expected Count 5,5 9,5 15,0 

% within 

tijdelijkvastewoonplaats 
100,0% 0,0% 100,0% 

vast Count 33 83 116 

Expected Count 42,5 73,5 116,0 

% within 

tijdelijkvastewoonplaats 
28,4% 71,6% 100,0% 

Total Count 48 83 131 

Expected Count 48,0 83,0 131,0 

% within 

tijdelijkvastewoonplaats 
36,6% 63,4% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 29,291
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 26,290 1 ,000   

Likelihood Ratio 33,603 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 29,068 1 ,000   

N of Valid Cases 131     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,50. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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BIJLAGE 23: Bloksgewijze logistische regressie 

 

Case Processing Summary 

Unweighted Cases
a
 N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 131 100,0 

Missing Cases 0 ,0 

Total 131 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 131 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of 

cases. 

 

De „case processing summary‟ toont aan dat alle respondenten in de logistische regressieanalyse zijn 

opgenomen. 

 

Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

tijdelijk 0 

vast 1 

 

Deze tabel zal een belangrijke rol spelen bij het interpreteren van de parameters van het model. 

Immers, logistische regressie neemt niet Y als AV, maar wel de logit van Y = ln (P(y=1)/1-P(y=1)). 

Met andere woorden, de kans wordt berekend op het hebben van een vaste, stabiele woonplaats na 

detentie, vergeleken met de kans op een instabiele, tijdelijke woonplaats na de detentie.   

 

 

Categorical Variables Codings 

  

Frequency 

Parameter coding 

  (1) (2) 

GEZINSVORM partner 41 ,000 ,000 

alleen 51 1,000 ,000 

ouders 39 ,000 1,000 

harddrugs Ja 25 ,000  

Neen 106 1,000  

VERBLIJFSSTATUS illegaal 14 ,000  
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legaal 117 1,000  

NATIONALITEIT België geboorteland 60 ,000  

niet België geboorteland 71 1,000  

geslacht man 118 ,000  

vrouw 13 1,000  

contact ja 104 ,000  

Neen 27 1,000  

DETENTIEDUUR duuropsluiting<=31 42 ,000  

duuropsluiting>31 89 1,000  

basisbehoeften ja 72 ,000  

neen 59 1,000  

SCHOLING laaggeschoold 92 ,000  

hooggeschoold 39 1,000  

 

 

 
Block 0: Beginning Block 
 

Het Block 0 schat het model met alleen de constante (=intercept), zonder bijkomende verklarende 

variabelen. Daarmee zal later het definitieve model worden vergeleken.  

Alleen een constante betekent dat SPSS alle gevallen zal toewijzen aan één categorie. De keuze wordt 

bepaald door het aantal respondenten dat in de geobserveerde categorieën zit (Mortelmans, 2010, p. 

61). Om een zo goed mogelijk basismodel te hebben dat zo weinig mogelijk fouten maakt, wordt die 

categorie gekozen die oorspronkelijk al de meeste gevallen bevatte. Hier gaat het dus om de categorie 

„vaste woonplaats na detentie‟.  

Deze keuze geeft een juiste klassering voor 63.4% van de 131 vrijgangers (zie Classification table). 

Dit betekent dat als we in de komende analyses bloksgewijs OV‟s gaan toevoegen, de waarde van 

63.4% moet stijgen. Het model verkrijgt dan een betere verklaringskracht door bijkomende 

verklarende variabelen, die de kans op stabiliteit van de woonsituatie na detentie beter kunnen 

voorspellen.  
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Classification Table
a,b

 

 

Observed 

Predicted 

 tijdvastnadetentie 
Percentage 

Correct  tijdelijk vast 

Step 0 tijdvastnadetentie tijdelijk 0 48 ,0 

vast 0 83 100,0 

Overall Percentage   63,4 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is ,500 

 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant ,548 ,181 9,121 1 ,003 1,729 

 

 

Variables not in the Equation 

   Score df Sig. 

Step 0 Variables leeftijd ,644 1 ,422 

SCHOLING(1) 13,573 1 ,000 

GEZINSVORM 14,272 2 ,001 

GEZINSVORM(1) 11,995 1 ,001 

GEZINSVORM(2) ,262 1 ,609 

VERBLIJFSSTATUS(1) 21,338 1 ,000 

NATIONALITEIT(1) 1,180 1 ,277 

geslacht(1) ,563 1 ,453 

Overall Statistics 40,158 7 ,000 

 

Deze bovenstaande tabel geeft de potentiële bijdrage van elk van de socio-demografische 

onafhankelijke variabelen apart aan het model. Het gaat dus om de niet-gecontroleerde (verschil met 

komend block 1) bruto-invloed van elke variabele. Voor elke variabele wordt de significantie aan het 

model getoetst, waarbij wordt nagegaan of het effect van die parameter in het model gelijk is aan 0. 

Een hoge waarde bij Sig. betekent dan dat de kans groot is dat het effect van deze OV gelijk is aan 0, 

dus dat het niets van verklarende waarde aan het model toevoegt. In dit voorbeeld is de bruto 

verklarende waarde van „leeftijd‟, „gezinsvorm (2 = bij ouders)‟, „nationaliteit‟, en „geslacht‟  te klein.  
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Hier zien we dat vooral „scholing‟, „gezinsvorm alleenstaand‟ en „verblijfsstatus‟, belangrijke bruto-

verklarende OV‟s zijn. Dat bleek ook al uit de algemene correlatietabel.   

De netto-invloed, dit is de voorspellingskracht van een OV onder controle van de andere 

onafhankelijke variabelen kan eventueel geheel anders zijn. Dat zal blijken uit Block 1 en 2 waar OV‟s 

worden toegevoegd onder controle van de andere verklarende variabelen in het model.    

 

 
Block 1: Method = Enter 
 

 

Interpretatie van de fitmaten.  Vooreerst wordt nagegaan of het model dat we geschat hebben goed 

bij de data past. De meest belangrijke toets hiervoor is de Chi²-toets. De „Omnibus tests of model 

coefficiënts‟ bekijkt of het model mét de toegevoegde onafhankelijke variabelen significant 

verschillend is van het „intercept-only-model‟. Deze test kan worden gezien als een algemene 

modeltoets - zoals de nog te bespreken Hosmer-Lemeshow test -, daar gekeken wordt naar de 

algemene voorspellingskracht van alle toegevoegde verklarende variabelen.   

Het verschil in -2LL, dus de verkregen chi² tussen de originele Block 0 en de volgende (Block 1) is te 

zien bij onderstaande model-statistiek. Die waarde moet zo groot mogelijk zijn, want dan gaat het wel 

degelijk om een reductie van fouten (Mortelmans, 2010, p. 65).  

Deze Chi² test vergelijkt m.a.w. de aannemelijkheidratio van het geschatte model (-2 Log Likelihood, 

hier gelijk aan 125,163) met de aannemelijkheidsratio van een model met alleen maar een constante (= 

172,139). Het verschil tussen deze twee aannemelijkheidsratio's is de Chi²  (hier gelijk aan 46,975). 

Het aantal vrijheidsgraden bij deze significante Chi² is zeven daar er zes verklarende variabelen in het 

model zijn gebracht (en „gezinsvorm‟ heeft twee vrijheidsgraden). Het gehele model met alle 

opgenomen parameters heeft aldus een significant betere verklaringskracht dan het interceptmodel.  

Immers, zodra de significantiewaarde van de toets kleiner is dan 0.05 - en dit is reeds het geval - kan 

er worden gesproken van een significant beter fittend model. Dit betekent dat tenminste één van de 

predictoren significant gerelateerd is aan de afhankelijke variabele (Garson, 2010, z.p.).  

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 46,975 7 ,000 

Block 46,975 7 ,000 

Model 46,975 7 ,000 
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Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 125,163
a
 ,301 ,412 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 

 

De Cox & Snell R² en de Nagelkerke R² tonen aan hoe goed de foutenreductie van de -2LL is. Deze 

pseudo R² laten zien dat we mogen spreken van een degelijke foutenreductie t.o.v. het oorspronkelijke 

model: De Cox & Snell R² wijst op een foutenreductie 0.301
46

; De Nagelkerke toont een 

foutenreductie van 41.2% aan. Het model heeft duidelijk een betere verklaringskracht dan het 

intercept-only model.  

 
 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 8,348 8 ,400 

 

Om de fit van het model te bepalen wordt naast de „Omnibus tests of model coefficients‟ tevens de 

„Hosmer and Lemeshow test‟ gebruikt. Hier moet de significantie van de test zo hoog mogelijk zijn, 

minstens 0.05, daar de interpretatie hier omgekeerd is in vergelijking tot de Log Likelihoodtest  

(Garson, 2010, z.p.). De „Hosmer and Lemeshow's goodness of fit test‟ verdeelt de respondenten in 

decielen, gebaseerd op voorspelde probabiliteiten, en voert nadien een chi²-test uit om geobserveerde 

en verwachte waarden te vergelijken. Op deze manier wordt de fit van het model getest. Als de 

statistiek groter is dan 0.05 dan kan de nulhypothese niet verworpen worden daar er geen verschil is 

tussen geobserveerde en voorspelde (door het model) waarden, wat impliceert dat de schattingen door 

het model de geobserveerde data benaderen op een acceptabel niveau (Garson, 2010, z.p.). In deze 

studie is de significantiewaarde bij Block 1 0.4, waardoor we kunnen besluiten dat het model 

voorlopig al redelijk bij de data past.  

 

 

 

                                                   
46 Mortelmans wijst erop dat de Cox & Snell R² niet als een percentage gelezen mag worden. De Nagelkerke R² 

laat dit wel toe (2010, p. 68).  
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Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

  tijdvastnadetentie = tijdelijk tijdvastnadetentie = vast 

Total   Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 12 12,287 1 ,713 13 

2 11 8,512 2 4,488 13 

3 6 7,217 7 5,783 13 

4 5 4,983 7 7,017 12 

5 2 5,015 11 7,985 13 

6 6 3,893 8 10,107 14 

7 2 2,584 12 11,416 14 

8 2 1,971 11 11,029 13 

9 1 1,141 12 11,859 13 

10 1 ,397 12 12,603 13 

 

INTERPRETATIE VAN DE EFFECTEN 

 

Nu de fit van het model bepaald is, gaan we over naar de effecten van de onafhankelijke variabelen.  

De „classification table‟ toont de goede en foute schattingen in welke categorie van de afhankelijke 

variabele een respondent zal terechtkomen. De tabel geeft m.a.w. de foutenmarge weer van datgene 

we observeren en verwachten. Door reeds de socio-demografische variabelen toe te voegen aan het 

intercept-only model voorspellen we dus beter. In een perfect model zouden alle respondenten zich op 

de diagonaal bevinden, en zou het totaal percentage van correcte schattingen 100% zijn, daar waar het 

nu 79.4% is.  

Er is discussie over welk percentage voldoende hoog is om het model als goed fittend te classificeren, 

rekening houdende met het oorspronkelijk schattingspercentage van het nulmodel en de grootte van de 

steekproef. Het blijft een afweging van de onderzoeker om zijn/haar model als „goed‟ te definiëren 

(Garson, 2010, z.p.). Oorspronkelijk hadden we met het intercept-only model een juist 

schattingspercentage van 63.4%. Door het toevoegen van de socio-demografische variabelen 

verkrijgen we een juiste voorspelling voor 79.4% van de 131 vrijgangers.  
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Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 tijdvastnadetentie 
Percentage 

Correct  tijdelijk vast 

Step 1 tijdvastnadetentie tijdelijk 29 19 60,4 

vast 8 75 90,4 

Overall Percentage   79,4 

a. The cut value is ,500 

 

We kijken vervolgens welke variabelen een significante invloed hebben op de kans om al dan niet een 

stabiele woonsituatie na de detentie te hebben. Dit wordt getest met de onderstaande WALD-

statistiek
47

. Wiskundig is de wald statistiek de gekwadrateerde ratio van de niet gestandaardiseerde 

logistische coëfficiënten op hun standaardfout. Enkele socio-demografische variabelen krijgen hierop 

significante waarden, wat er op wijst dat deze OV‟s een significante verklaringskracht hebben in het 

model. Met 11,037 voor „scholing‟, 9,755 voor „gezinsvorm‟ en 5.061 voor „verblijfsstatus‟ zijn dit 

dus voorlopig de significant verklarende variabelen. 

De verkregen odds-ratio‟s geven de kans weer op een vaste woonplaats na detentie (pvast) gedeeld door 

de kans om geen vaste woonplaats na detentie te hebben (ptijdelijk)
48

. De logistische regressie voorspelt 

m.a.w. de log odds van de kansverhouding om wel versus niet een stabiele woonsituatie na detentie te 

hebben. Deze zijn te zien in de Exp(B) kolom, die de gestandaardiseerde logit (effect)coëfficiënten 

weergeeft waardoor de relatieve voorspellingskracht van deze socio-demografische OV‟s kan 

vergeleken worden (Garson, 2010, z.p., Mortelmans, 2010, p. 283).   

Deze OR‟s zullen hoogst waarschijnlijk nog wijzigen door het toevoegen van de overige potentieel 

verklarende variabelen. Op deze waarden wordt later teruggekomen bij Block 2.  

De B-kolom geeft de ongestandaardiseerde logit coëfficiënten weer. Voor iedere onafhankelijke 

variabele en voor het intercept wordt zo een B-coëfficiënt gegeven.  Hoe groter de B-waarde, hoe 

groter het effect op deze logit. 

 

                                                   
47 Daar er gewerkt wordt met een relatief kleine steekproef, dienen we op te letten met te hoge logit 

coëfficiënten, en daardoor ook te grote standaardfouten (Menard, 2002, p. 39). Dat verlaagt de wald-statistiek 

wat kan leiden tot vals negatieve (type II) fouten: we denken dat het effect niet tot minder significant is, terwijl 

het wel (meer) significant is.  
48

 Een odds heeft een bereik van 0 (de kans op een stabiele woonst na detentie is nul) tot oneindig (de kans op 

een stabiele woonst na detentie is één). Omdat het wenselijk is te werken met een variabele die loopt van min 

oneindig naar plus oneindig, wordt de natuurlijke logaritme van de OR genomen (Sieben, & Linssen, 2009, pp. 

1-2). 
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Variables in the Equation 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1
a
 leeftijd ,023 ,027 ,750 1 ,386 1,023 ,971 1,079 

SCHOLING(1) 2,121 ,638 11,037 1 ,001 8,337 2,386 29,134 

GEZINSVORM   9,755 2 ,008    

GEZINSVORM(1) -1,879 ,606 9,614 1 ,002 ,153 ,047 ,501 

GEZINSVORM(2) -,786 ,635 1,530 1 ,216 ,456 ,131 1,583 

VERBLIJFSSTATUS(1) 2,563 1,139 5,061 1 ,024 12,971 1,391 120,95

6 

NATIONALITEIT(1) -,073 ,459 ,026 1 ,873 ,929 ,378 2,284 

geslacht(1) -1,366 ,737 3,442 1 ,064 ,255 ,060 1,080 

Constant -1,752 1,484 1,394 1 ,238 ,173   

a. Variable(s) entered on step 1: leeftijd, SCHOLING, GEZINSVORM, VERBLIJFSSTATUS, 

NATIONALITEIT, geslacht. 

 

 

Block 2: Method = Enter 
 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 4,617 5 ,464 

Block 4,617 5 ,464 

Model 51,592 12 ,000 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 120,546
a
 ,326 ,445 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 
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Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 15,562 8 ,049 

 

De significantiewaarde van de Hosmer and Lemeshow test daalt t.o.v. het vorige model, wat bij deze 

test geen verbetering van het vorige Block 1 model betekent. Toch ligt de significantiewaarde nog 

steeds rond de 0.05, wat wijst op een net fittend model.  De Hosmer and Lemeshow test moet trouwens 

met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt bij kleine steekproeven. Bovendien betekent het feit 

dat er sprake is van een goed passend model niet dat er geen beter passende modellen zijn 

(Mortelmans, 2010, p. 66).   

 

De -2LL daalt wel verder, van 125,163 naar 120,546, en de Cox & Snell R² stijgt van 30.1% naar 

32.6%. Dit zijn duidelijke tekenen dat ons model aan voorspellingskracht wint.  

 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

  tijdvastnadetentie = tijdelijk tijdvastnadetentie = vast 

Total   Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 12 12,303 1 ,697 13 

2 9 9,480 4 3,520 13 

3 11 7,138 2 5,862 13 

4 5 5,354 8 7,646 13 

5 5 4,183 7 7,817 12 

6 1 3,995 12 9,005 13 

7 0 2,373 13 10,627 13 

8 1 1,574 12 11,426 13 

9 3 1,120 10 11,880 13 

10 1 ,481 14 14,519 15 

 

 

 

 

 

 



   152 

BIJLAGEN 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 tijdvastnadetentie 
Percentage 

Correct  tijdelijk vast 

Step 1 tijdvastnadetentie tijdelijk 30 18 62,5 

vast 6 77 92,8 

Overall Percentage   81,7 

a. The cut value is ,500 

 

In meer dan drie kwart van de gevallen (81.7%) wordt uiteindelijk door het model een goede 

voorspelling gemaakt in welke categorieën (vaste of tijdelijke woonplaats na detentie) van de 

afhankelijke variabele de respondent zal ondergebracht worden. Er is een betere voorspellingkracht ten 

opzichte van het vorige model. Toen was het percentage correct geclassificeerde respondenten voor de 

AV 79.4 %.  

Variables in the Equation 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1
a
 leeftijd ,033 ,028 1,323 1 ,250 1,033 ,977 1,093 

SCHOLING(1) 2,037 ,656 9,635 1 ,002 7,668 2,119 27,754 

GEZINSVORM   9,147 2 ,010    

GEZINSVORM(1) -2,019 ,668 9,133 1 ,003 ,133 ,036 ,492 

GEZINSVORM(2) -1,004 ,662 2,301 1 ,129 ,366 ,100 1,341 

VERBLIJFSSTATUS(1) 2,574 1,177 4,782 1 ,029 13,117 1,306 131,748 

NATIONALITEIT(1) -,033 ,490 ,005 1 ,945 ,967 ,370 2,525 

geslacht(1) -1,384 ,774 3,196 1 ,074 ,251 ,055 1,143 

contact(1) -,472 ,601 ,617 1 ,432 ,624 ,192 2,025 

basisbehoeften(1) -,275 ,481 ,327 1 ,567 ,760 ,296 1,949 

DETENTIEDUUR(1) ,103 ,521 ,039 1 ,844 1,108 ,399 3,078 

Exactefrequentie ,063 ,189 ,112 1 ,737 1,065 ,736 1,542 

harddrugs(1) 1,065 ,607 3,079 1 ,079 2,902 ,883 9,539 

Constant -2,725 1,797 2,300 1 ,129 ,066   

a. Variable(s) entered on step 1: contact, basisbehoeften, DETENTIEDUUR, Exactefrequentie, 

harddrugs. 
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Het 95% betrouwbaarheidsinterval voor de odds ratio‟s geeft eveneens heldere informatie over de 

verklaringskracht van de OV‟s. Als de lower-uper grenzen het cijfer 1 bevatten, betekent dit dat de OV 

geen verschil maakt voor de odds van de AV. Het betekent concreet dat een verandering in de waarde 

of categorie van de OV niet samengaat met een verandering in de odds van de AV. De OV is dan geen 

bruikbare voorspeller in het logistische model (Garson, 2010, z.p.). In deze studie zien we dat de 

variabelen „opleidingsniveau‟, „gezinsvorm‟ en „verblijfsstatus‟ de waarde 1 in het 

betrouwbaarheidsinterval niet bevatten. Een verandering in deze OV‟s veroorzaakt dus een 

verandering in de odds van de AV.  

Hierbij zien we tevens dat er geen opvallend hoge standaardfouten (S.E.) worden opgetekend. Daar er 

ook geen erg afwijkende OR‟s te zien zijn, kan geconcludeerd worden dat er geen probleem meer is 

met eventuele nulcellen in het finale model (Mortelmans, 2010, p. 267).  

De Wald-test bekijkt zoals reeds gesteld de significantie van de individuele logistische regressie-

coëfficiënten voor iedere onafhankelijke variabele. De nulhypothese wordt er getest of een bepaalde 

logit coëfficiënt (=effect) nul is. Voor de variabelen „scholing‟, „gezinsvorm‟, „verblijfsstatus‟, en 

„harddrugs‟ is dit het geval. „Geslacht‟ laten we, zoals reeds gemotiveerd, buiten beschouwing.  

 

Er is tot slot een spaarzaam model verkregen met vijf significant verklarende variabelen: „scholing‟, 

„gezinsvorm: alleenstaanden‟, „verblijfsstatus‟, „harddrugs‟ en de niet te vergeten „stabiliteit 

woonplaats voor de detentie‟. Immers, het was deze laatst genoemde variabele die de kans om in één 

van de twee categorieën van de AV te komen zo goed als perfect kon voorspellen. 

 


