
Bajes midden in samenleving

In het regeerakkoord staat het als volgt: 'Het kabinet zal privatisering voorbereiden van voor het gevangeniswezen
relevante taken met het oog op versobering en kosteneffectiviteit'.

Premier Rutte en zijn kabinet veronderstellen dat een private gevangenis goedkoper is dan een publieke gevangenis.

Er zijn onderzoeken die ons vertellen dat de exploitatie van gevangenissen 17% goedkoper wordt door privatisering. Er
zijn ook onderzoeken die een verdubbeling laten zien van het aantal gevangenissen na privatisering. Vakbonden lopen
te hoop tegen privatisering omdat de arbeidsomstandigheden van het personeel zouden verslechteren. Maar diezelfde
vakbonden lopen ook te hoop tegen de huidige gevangenissen, omdat bezuinigingen leiden tot agressie tegen
personeel.

Positionering

Privatisering of geen privatisering. We weten gewoon niet wat beter is. Wel weten we dat het gevangeniswezen pas
echt goedkoper is als er minder burgers in dat gebouw terecht komen. Door het terugdringen van het aantal
recidiverende criminelen. Detentie moet dus effectiever zijn als het gaat om de resocialisatie van gevangenen. Nu nog
frequenteert 70% van de gedetineerden de bak. Om dat te bereiken moeten gevangenissen niet privaat worden, maar
juist nog véél publieker. Het gaat om de maatschappelijke positionering van het gevangeniswezen, niet om de
rechtsvorm.

Al jarenlang moderniseert en bezuinigt het publieke gevangeniswezen zich rot. Die bezuinigingen worden vooral
gerealiseerd op de werkvloer, ten koste van bewaarders, en door het versoberen van het regime voor de
gedetineerden. Daardoor zitten gedetineerden dagenlang opgehokt in hun cel, zonder wat om handen te hebben.
Bewaarders beleven weinig plezier meer aan hun werk. Onder meer omdat ze worden bespuugd en bedreigd door
gedetineerden die in hun ledigheid ongerichte woede ontwikkelen en die afreageren op het gevangenispersoneel.

Ondanks de bezuinigingen kost een gedetineerde de samenleving nog altijd ongeveer euro 200 per dag. Ter vergelijk:
voor een 'goed verzorgde' bejaarde hebben we in dit land euro 90 per dag over. Het ultimum remedium om de kosten
van het gevangeniswezen te beperken zou privatisering zijn.

Vraag en lobby

Een optimistische econometrist kan de dagprijs van een gedetineerde hooguit terugbrengen naar € 166 per dag
(-17%). Het is echter twijfelachtig of privatisering er daadwerkelijk toe leidt dat het gevangeniswezen goedkoper wordt.
Ieder aanbod genereert immers zijn eigen vraag en lobby. Zo ook het aanbod van private gevangenisexploitanten,
blijkt overzees. Sinds de privatisering van het gevangeniswezen in de VS is het aantal cellen in twee decennia bijna
verdubbeld. 100% groei; daar ga je met je 17% bezuiniging op de dagprijs.

De maatschappelijke voedingsbodem is in Nederland aanwezig om een onstuimige groei van het aantal cellen te
kunnen veroorzaken. Gevangenissen zijn er immers om gevuld te worden; enkelbandjes zijn geen straf.

De echte bezuiniging in het gevangeniswezen zit hem niet in het privatiseren van de exploitatie van het gebouw. Wel in
het terugdringen van het aantal boeven dat in herhaling treedt; het verhogen van de effectiviteit van de
resocialiserende functie van detentie. Ondanks alle inspanningen samen met gemeenten is het recidivecijfer in 2008
nog steeds 70%. Dat was zelfs 75%. Een slimme bezuiniger mikt op het terugdringen van dat getal. Dat lukt ons nu
niet omdat we niet in staat zijn om gedetineerden structureel succesvol terug te leiden in de samenleving, nadat we ze
een periode buiten de samenleving hebben geplaatst.

één samenleving

Een bezuinigingsstrategie die zich toespitst op het voorkomen van herhaling zet in op het vernietigen van de
mentaliteit dat gevangenen zich tijdelijk buiten de samenleving bevinden. Er is maar één samenleving, en dat is de
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onze. Zo'n strategie heeft veel overeenkomsten met de herbezinning in de gezondheidszorg en sociale zekerheid.
Voorkomen, signaleren en snel ingrijpen zijn het panacee om de verzorgingsstaat betaalbaar te houden. Dat gebeurt
community based: dichtbij burgers, in kleinschalige eenheden en hechte professionele en informele netwerken
ontsluiten we ons aanbod.

Wat nou als we dat inzicht loslaten op het publieke gevangeniswezen? Dan zien we geen private gevangenis, maar
juist een publieke. Nog veel publieker dan we gewend zijn. We zien kleinschalige gevangenissen die middenin de
lokale samenleving staan, in plaats van grote gedetineerdenfabrieken die zichzelf buiten de samenleving plaatsen op
industrieterreinen. In een optimaal publiek gevangeniswezen is het niet genoeg om, zoals nu, aan gemeenten mede te
delen dat gedetineerde X de samenleving over een maand weer zal betreden. Gedetineerde X in die publieke
gevangenis blijft tijdens zijn detentie verbonden met die samenleving. Publieke gevangenissen hebben verbindingen
met woningcorporaties, werkgevers, sociale diensten, sociale professionals, familie en vrienden van gedetineerden.
Vergelding en resocialisatie gaan hand in hand.

Pas als het gevangeniswezen zichzelf beschouwt als onderdeel van de samenleving en zich niet in een
uitzonderingspositie buiten de maatschappij manoeuvreert, pas als de overheid in staat is het gevangeniswezen een
plek te geven in de lokale samenleving en in informele en professionele lokale netwerken, dan kunnen we een
goedkoper stelsel organiseren. Ex-gedetineerden worden beter voorbereid op een herstart van hun bestaan in de
samenleving waarvan ze tijdens hun detentie nog steeds onderdeel uitmaakten, alleen dan in de bak.

Eelke Blokker is senior adviseur bij BMC Advies en houdt zich onder andere bezig met het ontwerp van concepten en
interventies ter bestrijding van maatschappelijke uitval.
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