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Persoonlijk voorwoord 
 

Waarom voelen we ons aangetrokken tot een bepaalde werkomgeving of een specifieke 

doelgroep? Bij mij gaat het om een soort van ‘oer gevoel’ wat niet te definiëren valt, het is er 

gewoon. De eerste keer dat ik in contact kwam met gedetineerden was tijdens mijn eerste 

‘sociale stage’ in het laatste jaar van het secundair Steineronderwijs. Twee weken heb ik toen 

meegelopen met een maatschappelijk assistente van Justitieel welzijnswerk Artevelde. De 

gevangeniswereld die toen voor mij openging vond ik fantastisch fascinerend. Ik voelde mij haast 

vereerd te mogen werken met (ex-) gedetineerden en mee te draaien binnen het 

gevangeniswezen. Zes jaar later en bijna afgestuurd als criminologe klinkt het vreemd om over 

een ‘vereerd gevoel’ te praten. Maar de fascinatie voor gedetineerden en het voorrecht om met 

kennis van zaken te mogen meedenken over het gevangenisbeleid zijn nog steeds aanwezig. 

Tijdens mijn opleiding Sociaal Werk aan de Arteveldehogeschool kreeg ik tot twee maal toe de 

kans stage te lopen bij een dienst die met gedetineerden werkt. De eerste maal op de 

psychosociale dienst en de tweede maal bij justitieel welzijnswerk. Het fundamentele verschil 

tussen deze twee diensten dat gefundeerd ligt in hun visie en relatie met hun bevoegde overheid 

maakten deze stage-ervaringen des te interessanter.  

Uren heb ik al met vrienden, familie en kennissen gediscussieerd over het lot van de 

gedetineerden en de functie van de gevangenis anno 2011. Beïnvloed door mijn twee opleidingen 

en de persoon die ik ben, probeer ik een welzijnsgerichte visie te promoten. Voornamelijk de 

mens achter de gedetineerde wordt vaak door mij verdedigd, waarbij ik toch steeds realistisch 

blijf en het misdrijf niet uit het oog verlies. Ik wil graag aangeven dat deze visie niet altijd 

gemakkelijk te houden is en ik soms zelf twijfel als er een nieuwe Dutroux-daad op televisie 

besproken wordt. Maar mijn ervaringen binnen de gevangenis hebben mij geleerd dat 

televisiereportages het zelden over de doorsnee gedetineerde hebben. Door binnen een kring 

van gelijkgezinde medestudenten te vertoeven ga ik er soms van uit dat de maatschappij 

ondertussen beseft dat door gedetineerden een inhoudsloze straf zonder enige ondersteuning bij 

de re-integratie te laten uitzitten, een onmenselijke behandeling is die totaal geen meerwaarde 

biedt aan de maatschappij. Maar de vele discussies hebben mij ondertussen laten inzien dat heel 

veel mensen, zelfs jongeren die volgens mij uit een ruimdenkend milieu komen, deze visie 

helemaal niet delen.  

Dit besef, mijn respect voor de mens achter de gedetineerde en mijn enorme interesse voor 

het gevangeniswezen zijn de aanleiding geweest tot het kiezen van dit thema dat mij nauw aan 

het hart ligt. Mijn masterproef had misschien ook kunnen gaan over werk voor (ex-) 
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gedetineerden, herstel naar de slachtoffers toe of andere thema’s die een zinvolle invulling 

proberen geven aan het gevangenisleven, gericht zijn op re-integratie en de gedetineerde als 

mens benaderen. Maar voor gedetineerde ouders en kinderen is mijn inziens op dit moment nog 

minder en vooral te weinig aandacht. Daarnaast hebben mijn ervaringen met het kinderbezoek in 

de gevangenissen van Gent en Oudenaarde mij op pijnlijke wijze getoond hoe moeilijk het vaak is 

om als gedetineerde ook ouder te zijn. 

 

Alvorens aan het eigenlijke onderzoek te beginnen wil ik nog mijn oprechte dank en 

waardering voor de inzet van volgende mensen met jullie delen… 

 

Mijn mama, papa en zussen: om de veilige thuishaven voor mij te zijn van waaruit ik op mijn 

eigen tempo heb mogen groeien. Papa en Pieter, voor het nalezen van mijn proef. 

 

Mijn promotor, Prof. Dr. Tom Vander Beken: om voor mij de promotor te zijn die ik nodig had. 

Iemand die mij mijn eigen weg liet zoeken, met de juiste woorden liet reflecteren over mijn proef, 

desnoods een duwtje in de goede richting gaf en mij vertrouwen gaf wanneer ik het even niet 

meer zag zitten. 

 

Mijn Thijs: om mij herhaaldelijk op mijn prioriteiten te wijzen, en de ongelofelijke steun die je 

voor mij betekend hebt bij het mee beëindigen van deze proef. 

 

Mijn vrienden: om mijn leven mee gezellig en avontuurlijk te houden, de perfecte ontspanning 

na een dag onderzoekswerk. 

 

Eline, Heidi, Liesbet, Liesbeth, Linda, Martine en Menno: om jullie werkervaring met mij te 

delen en een boeiend licht op jullie positie als hulpverlener binnen Justitieel Welzijnswerk te 

werpen.  

 

Nelle 
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Deel 1. Algemene inleiding  

 

‘Een zoektocht naar het menselijk gelaat van gedetineerden, ongetwijfeld een van de meest vergeten 

groepen in onze maatschappij.’ 

Jan De Cock over zijn boek ‘Hotel Prison: De wereldreis van een tralie-trotter’ (2003) 

 

 

1. Projectkader 
 

 

 1.1 Probleemstelling 

 

Er zijn heel wat kinderen die met de detentie van één van hun ouders worden 

geconfronteerd. Verhoudingsgewijs bestaat de totale Belgische gevangenisbevolking voor 35% uit 

vaders en voor 45% uit moeders. In absolute cijfers zijn er in ons land op elk moment 4 000 tot  

5 000 kinderen van wie een ouder in de gevangenis verblijft. Maar als men weet dat elk jaar 

ongeveer 19 000 personen in hechtenis worden genomen, kan men stellen dat per jaar ongeveer 

16 000 kinderen geconfronteerd worden met de separatie en detentie van één van hun ouders.1 

 

Wat zijn de gevolgen van een gevangenisstraf voor zowel de gedetineerde ouder als het kind? 

De wetenschappelijke literatuur en praktijkwerkers zijn het er over eens dat de gevangenisstraf 

ontegensprekelijke negatieve gevolgen heeft voor de ouder-kindrelatie. Kinderen van 

gedetineerden worden namelijk (on)rechtstreeks geconfronteerd met de gevolgen van de 

gevangenisstraf. Het betreft hier niet alleen de detentie zelf, maar ook de gevolgen voor het 

gezin en voor hun persoonlijke leefsituatie. De kinderen moeten één van de ouders missen, de 

andere ouder is veel minder beschikbaar en de detentie van de ene ouder wordt sociaal sterk 

afgekeurd. Hierdoor durven kinderen niet met anderen over hun situatie praten en komen ze in 

een sociaal isolement terecht. Ook de gedetineerde ouder ervaart heel wat negatieve gevolgen 

bij de opsluiting en de scheiding van het gezinsleven. Naast eenzaamheid en isolatie wordt het 

verlies van de familiale contacten naar voor geschoven als het meest punitieve en pijnlijke gevolg 

van de vrijheidsberoving. De detentie en de verminderde mogelijkheden van de gedetineerde 

                                                           
1 BUYSE, S., DE JAEGHER, M., en SAVEUR, H., Als je ouder in de gevangenis zit... hoe dichtbij blijven: over de relatie van 
kinderen met hun gedetineerde ouder: de situatie in België. Brussel, Koning Bouwdewijnstichting, 1996, 71 blz.  
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ouder om te participeren aan het familieleven leiden tot een verminderd welzijnsgevoel en maken 

de reikwijdte van de straf tot meer dan wat de wetgever beoogt. Nochtans geldt het recht op 

eerbiediging van het familie- en gezinsleven, zoals bepaald in het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens (art. 8), ook voor gedetineerden. De penitentiaire regelgeving is hieraan 

reeds tegemoet gekomen door verschillende contactmogelijkheden te waarborgen. Sinds de 

Basiswet Gevangeniswezen2 zijn de mogelijkheden tot briefwisseling, telefonie en bezoek 

wettelijk verankerd. Daarnaast geeft de Ministeriële Omzendbrief nr. 17153 de opdracht aan elke 

gevangenis om maandelijks minstens één activiteit te organiseren, die specifiek aandacht besteed 

aan de relatie tussen gedetineerde ouders en hun kinderen. Ook de uitgangspermissies en het 

penitentiaire verlof4 zijn eveneens instrumenten die de gedetineerde in staat stellen in beperkte 

mate de gezinsrelaties te onderhouden tijdens de detentie.5 

 

 

 1.2 Doelstelling 

 

Binnen deze masterproef beogen we een evaluatie van het huidig Vlaamse 

hulpverleningsaanbod gericht op de ondersteuning van de bemoeilijkte relatie tussen 

gedetineerde ouders en hun kinderen. We vragen ons af of we kunnen spreken van een 

toereikend hulpverleningsaanbod dat tegemoet komt aan de gesignaleerde noden en behoeften 

van desbetreffende doelgroep (gedetineerde ouders én kinderen)? De noden en behoeften van 

gedetineerde ouders en hun kinderen zien we terugkomen in de internationale 

wetenschappelijke literatuur. Het toereikend zijn van het hulpverleningsaanbod bepalen we aan 

de hand van een inventaris van de doelen die vanuit het beleid vooropgesteld worden en een 

stand van zaken van de hedendaagse hulpverleningspraktijk. 

 

                                                           
2 Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, Belgisch 
Staatsblad, 1 februari 2005. 
3 Ministeriële Omzendbrief nr. 1715 van 5 juli 2000 m.b.t. de bescherming van de affectieve relaties van gedetineerden 
en hun omgeving, Belgisch Staatsblad, 12 september 2012. 
4 Titel IV, Hoofdstuk I, II en III, Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een 
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, Belgisch 

Staatsblad, 15 juni 2006, blz. 30455-30477. 
5 CODD, H., o.c., blz. 24. En DEMEERSMAN, T., Ouders achter tralies: mogelijkheden tot ondersteuning van het ouder-
kind contact. Kinderen, vrijheidsberoving en vrijheidsbeperking, Kinderrechtenforum - Kinderrechtencoalitie 
Vlaanderen vzw, nr. 4, november 2007, blz. 47-58. En VAN HAEGENDOREN, M., LENAERS, S., en VALGAEREN, E., De 
Gemeenschap achter tralies. Onderzoek naar de behoeften van gedetineerden aan maatschappelijke hulp- en 
dienstverlening.  rapport, Limburg, Limburgs Universitair Centrum, 2001, blz. 36. 
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Met deze evaluatie hopen we een meerwaarde te bieden aan de werking van de Vlaamse 

Gemeenschap, die in samenwerking met Justitie, als brugfiguur tussen gevangenis en 

samenleving expliciet bevoegd is voor de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Hopelijk 

kan deze evaluatie zo bijdragen tot de ontwikkeling van een allesomvattend en gericht aanbod 

voor gedetineerde ouders en hun kinderen. 

 

 

1.3 Afbakening van het onderwerp van het onderzoek 

 

De opsluiting van een persoon heeft op verschillende momenten van het detentieproces 

invloed op zowel het individueel welzijn van de ouder als de omgeving. We kunnen hierin drie 

fases onderscheiden, die onderlinge invloed op elkaar uitoefenen: de fase vóór de opsluiting, de 

fase tijdens de opsluiting en tenslotte de re-integratie fase na de opsluiting. Zo hebben de 

ondersteunings- en ontwikkelingsmogelijkheden van de ouder-kindrelatie tijdens de detentie 

eveneens een invloed op de re-integratie fase. Bovendien kunnen binnen elke fase andere 

aandachtspunten onderscheiden.6 De ontwikkelingspsychologen Parke en Clarke-Stewart duiden 

dat tijdens de opsluiting voornamelijk aandacht dient gegeven te worden aan de kwaliteit van de 

relatie met de buitenouder en de mogelijkheden contact te onderhouden met de gedetineerde 

ouder.  

Binnen dit onderzoek gaan we ons hoofdzakelijk richten op het hulpverleningsaanbod dat 

beoogt de ouder-kindrelatie te ondersteunen tijdens de detentiefase (fase twee). Maar we zullen 

ook zien dat het moment waarop een fysieke scheiding plaatsvindt en de mate waarin de 

condities van de pre-detentiefase al dan niet aanwezig waren, mede bepalend zullen zijn voor het 

aanpassingsvermogen van het kind en de ouder(s) tijdens de detentie. 

 

 

1.4 Afbakening van de doelgroep van het onderzoek 

 

De beoogde doelgroep binnen dit onderzoek kunnen we in twee grote categorieën 

onderverdelen. Enerzijds hebben we de gedetineerde ouders en anderzijds de kinderen van 

gedetineerde ouders. Wanneer we verder in dit onderzoek verwijzen naar ‘de ouder’ en ‘het 

                                                           
6 PARKE, R. D., en CLARKE-STEWART, K. A., Effects of Parental Incarceration on Young Children. rapport, United States, 
U.S. Department of Health and Human Services – The Urban Institute, December 2001, blz. 7-9.   
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kind’, zal dit steeds in algemene zin over respectievelijk ‘gedetineerde moeders en vaders’ en hun 

‘zonen en dochters’ gaan. Indien bepaalde onderzoeken duidelijk gevarieerde resultaten geven 

naar sekse, zullen we dit steeds specifiek benoemen. 

Ook met betrekking tot de hechtenistitel zullen we het steeds in het algemeen over ‘de 

gedetineerden’ hebben, waarbij we duiden op zowel beklaagden, kortgestraften als 

langgestraften. Eveneens hier zullen noemenswaardige verschillen naar resultaten expliciet 

geduid worden. Geïnterneerden behoren bewust niet tot onze doelgroep, aangezien binnen de 

wetenschappelijke literatuur uiterst zelden onderzoek gedaan is specifiek naar geïnterneerde 

ouders. De kenmerkende problematieken van geïnterneerden laten ons echter niet toe deze 

groep zonder meer gelijk te stellen met gedetineerden.7 Dit neemt niet weg dat ook 

geïnterneerde ouders, bij wie we tegenwoordig een ernstig tekort aan psychosociale omkadering 

op alle vlakken ervaren, voldoende aandacht voor een ondersteunend hulpverleningsaanbod 

verdienen. 

 

Om de doelgroep ‘kinderen’ af te bakenen opteren we voor de wettelijke Belgische 

leeftijdsgrens van meerderjarigheid, 18 jaar. Wanneer in de internationaal wetenschappelijke 

literatuur al leeftijdgrenzen aangegeven worden, dan hebben we te maken met een variatie van 1 

tot en met 18 jaar en een modus van 8 tot en met 12 jaar. Daarnaast wordt de doelgroep 

‘kinderen’ vaak niet verder gespecificeerd. Opvallend is dat heel wat onderzoek als onderwerp de 

relatie tussen het kind en de plaatsvervangende verzorgende heeft. Hierdoor kunnen we 

aannemen dat het slechts om een begrip gaat, waarbij men duidt op individuen die in hun 

onderhoud (volledig) afhankelijk zijn van hun ouders en hierdoor bij de detentie van een ouder 

heel wat moeilijkheden ondervinden. Toch gaan we ook hier, waar de literatuur het toelaat, 

duiden op verschillen naar leeftijdscategorieën.  

Het zou ons te ver brengen om bij ieder te bespreken thema tevens een onderscheid te 

maken naar de verschillen in gedragsuitkomsten gerelateerd aan de specifieke samenlevingsvorm 

vóór de detentie. Toch moet aangestipt worden dat de voorafgaande samenlevingsvorm invloed 

kan hebben op de mate waarin het kind ‘beschadigd’ wordt door de ouderlijke opsluiting. Hierbij 

is het aannemelijk als hoofdregel te aanvaarden dat hoe hechter de samenlevingsvorm voor de 

detentie was, hoe diepgaander de gevolgen (kunnen) zijn.8 

                                                           
7 VAN HAEGENDOREN, M., LENAERS, S., en VALGAEREN, E., o.c., blz. 115-122. 
8 MURRAY, J., The effects of imprisonment on families and children of prisoners. in: LIEBLING, A., en MARUNA, S., (ed.) 
The Effects of Imprisonment. (Cambridge Criminal Justice Series), Devon (U.K), Willan Publishing, 2005, blz. 452-453. 



Algemene inleiding | 5 

 

2. Onderzoeksvragen en definiëring begrippen 
 

2.1 Onderzoekvragen 

 

Doorheen deze verhandeling willen we tot antwoorden op drie centrale onderzoekvragen. 

Deze dienen samen te leiden tot het antwoord op de hoofdvraag van deze proef: kunnen we 

spreken van een toereikend hulpverleningsaanbod dat tegemoet komt aan de gesignaleerde noden 

en behoeften van gedetineerde ouders én hun kinderen? We kunnen deze hoofdvraag 

onderverdelen in twee delen, een vraagzijde en een aanbodzijde. Vooreerst willen we namelijk op 

zoek gaan naar de verschillende noden en behoeften van de gedetineerde ouders en hun kinderen, 

naar aanleiding van de problemen die ze ervaren vanwege de detentie. In tweede instantie willen 

we vaststellen of het huidige hulpverleningsaanbod tegemoet komt aan de gesignaleerde noden 

en behoeften (kwaliteit van het hulpverleningsaanbod), anderzijds dient gekeken te worden naar 

de mate van bereikbaarheid (geografische spreiding) van het hulpverleningsaanbod. 
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Eerste centrale onderzoekvraag: welke noden en behoeften van gedetineerde 

ouders en hun kinderen kunnen we onderscheiden? Vooraleer we kunnen 

onderzoeken of er ‘tegemoet gekomen wordt aan’ en er ‘bereikbaarheid van’ het 

aanbod is, dienen we uiteraard vast te stellen wat de meest relevante noden en 

behoeften zijn van gedetineerde ouders en hun kinderen. Dit gaan we doen door 

te grasduinen binnen de internationale wetenschappelijke literatuur en bepaalde 

(problematische) thema’s vast te stellen.  

 

 

Tweede centrale onderzoeksvraag: welke internationale en nationale 

reglementering schept een kader voor het Vlaamse hulpverleningsaanbod, voor 

gedetineerde ouders en hun kinderen? Alvorens uitspraken te doen over het 

Vlaamse hulpverleningsaanbod, dienen we zicht te krijgen op de kader gevende 

wetgeving en reglementering. Deze vinden we zowel op internationaal, Europees, 

nationaal als gemeenschapsniveau terug. Deze richtlijnen geven een beeld van 

wat we in de praktijk van de hulpverlening en mogelijkheden voor gedetineerde 

ouders en hun kinderen kunnen verwachten. 

 

Derde centrale onderzoeksvraag: wat houdt het huidige hulpverleningsaanbod 

voor gedetineerde ouders en hun kinderen in de praktijk in? Als finaal punt in onze 

zoektocht naar de kwaliteit en bereikbaarheid van het Vlaamse aanbod voor 

gedetineerde ouders en hun kinderen, gaan we de hulpverleningspraktijk van 

dichtbij bekijken. Aangezien de gevangenissen per gerechtelijk arrondissement 

georganiseerd zijn, gaan we op basis van deze geografische structuur de projecten 

inventariseren die gedetineerde ouders en hun kinderen ondersteunen. Deze 

inventaris geeft ons tevens een indicatie voor de bereikbaarheid van het 

hulpverleningsaanbod. 

Op basis van de geografische organisatie van het aanbod zullen we key 

informants selecteren die door hun deskundigheid in het werkveld een diepere 

kijk kunnen geven op het effectieve Vlaamse hulpverleningsaanbod en verdere 

‘Hoe’ of ‘Waarom’ vragen kunnen beantwoorden. 

Vraagzijde: 

Welke noden 

en behoeften? 

Aanbodzijde: 

Kwaliteit en 

bereikbaarheid 

van het Vlaams 

hulpverlenings-

aanbod 
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2.2 Definiëring begrippen 

 

Om de onderzoeksvragen eenduidig te kunnen interpreteren en bij het verder lezen  van deze 

verhandeling, is het noodzakelijk dat iedere lezer van dezelfde begrippen vertrekt. Zodoende 

zullen we in deze paragraaf de centrale begrippen verder te expliciteren.  

 

Bereikbaar hulpverleningsaanbod: met de bereikbaarheid van het aanbod willen we 

onderzoeken of een voldoende geografische spreiding nagestreefd wordt. Elke gedetineerde 

ouder en elk kind heeft namelijk hetzelfde recht op hulp- en dienstverlening.  

Kwalitatief hulpverleningsaanbod: ‘kwaliteit’ is geen evident te meten of te beoordelen 

gegeven. Binnen ons onderzoek bepalen we de kwaliteit van het aanbod aan de hand van de 

mate waarin het aanbod uitwerking geeft aan de vooropgestelde beleidsdoelstellingen en waarin 

het correspondeert met de gesignaleerde noden en de behoeften van gedetineerde ouders en 

hun kinderen. Ook de frequentie waarin het aanbod ter beschikking gesteld wordt, draagt in dit 

onderzoek bij tot de kwaliteit van het hulpverleningsaanbod. 

Gesignaleerde noden en behoeften van gedetineerde ouders en hun kinderen: De 

gesignaleerde noden en behoeften kunnen we op verschillende manieren vaststellen. Wij hebben 

ervoor gekozen ons volledig te baseren op eerder wetenschappelijk onderzoek. Vanwege de 

verschillende onderzoekstradities en praktijksituaties lijkt het ons inziens zeker een meerwaarde, 

ons te richten op de internationale literatuur. 

Ouder-kindrelatie: Doordat een kind het leven krijgt van zijn ouders, ontstaat er een band die 

niet meer kan worden verbroken. Het kind zal steeds geneigd zijn om ernaar te streven zijn 

ouders gelukkig te maken en ouders krijgen bij de geboorte van hun kind, de opdracht om dit 

nieuwe leven verder te verzorgen. Het ter wereld brengen van het kind is bijgevolg geen 

vrijblijvend gebeuren. Er ontstaat namelijk een band van wederzijdse rechten en plichten, van 

geven en nemen. De leden van het systeem spelen rollen en houden zich aan (ongeschreven) 

regels om de behoeften van het systeem te behouden.9 Het gaat hier om een existentiële band 

tussen volwassene en minderjarige.  

Gezin: Het hedendaagse ‘gezin’ omschrijven houdt een uiterst moeilijke opdracht in. Het 

traditionele kerngezin boet de laatste decennia aan waarde in en we dienen rekening te houden 

met een enorm diverse sociologische realiteit. 

                                                           
9 DILLEN, A., Ongehoord vertrouwen: ethische perspectieven vanuit het contextuele denken van Ivan Boszormenyi-
Nagy, Antwerpen – Apeldoorn, Garant, 2004, blz. 50. 
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Om tot een accurate definitie te komen hebben we ons gebaseerd op de bespreking van 

Annemie Dillen over de recente evoluties in het gezins- en huwelijksleven.10 Na internationaal 

vergelijkend onderzoek komt Dillen tot de volgende definitie van een ‘gezin’: “Een (relatief) 

duurzame verbintenis tussen minstens twee mensen die verbonden zijn door een partnerrelatie, 

door een ouder-kindrelatie of door een andere verwantschapsrelatie en die (meestal) leidt tot 

samenwonen.” Merk op dat nieuw samengestelde gezinnen, adoptiekinderen en pleegkinderen, 

en de mogelijkheid tot positieve (stief-)ouder-kindrelaties, ook een plaats krijgen in deze definitie.  

Gedetineerde: Dit betreft een individu die verdacht of veroordeeld wordt voor een misdrijf 

ten aanzien van (leden van) de samenleving. De maatschappij reageert op deze daad door het 

individu te straffen. Vaak gaat het om een vrijheidsstraf, waarbij het individu voor een bepaalde 

tijd in de gevangenis dient te verblijven, gescheiden van zijn naaste leefomgeving. 

Hulpverlening in de detentiecontext: Hulpverlening betreft de psychologische en materiële 

ondersteuning van personen die op deze gebieden problemen ondervinden. Het gaat hier om een 

subjectieve beleving van de beperking van de eigen welzijnssituatie in. In de detentiecontext 

wordt hulpverlening voorzien aan zowel (ex-)gedetineerden als hun naastbestaanden. 

Verschillende diensten voorzien in enerzijds individuele hulpverlening, gericht op individuele 

hulpvragen en problemen, en anderzijds structurele hulpverlening, het organiseren van socio-

educatieve activiteiten. Daarnaast kan hulpverlening ingericht worden door verschillende 

autoriteiten. Hier onderscheiden we zowel de Federale en Vlaamse overheid, als particuliere 

organisaties zoals Vzw’s. 

 

 

3. Methodologisch opzet 

 

Zoals reeds kon worden opgemerkt bij de ‘doelstelling’ en de ‘onderzoeksvragen’ gaan we bij 

de evaluatie van het Vlaams hulpverleningsaanbod voor gedetineerde ouders en hun kinderen uit 

van de beleidsomkadering en de huidige praktijk. Beleid en praktijk zijn dan ook onderling 

samenhangende componenten die elkaar wederzijds beïnvloeden, maar niet noodzakelijkerwijs 

elkaars evenbeeld vormen. Aangezien we niet willen onderzoeken hoe het beleid tot stand komt 

of verder ontwikkelt, aanvaarden we de realiteit waarbij het beleid vóór de praktijk komt en 

bepaalt hoe deze eruit ziet. 

                                                           
10 DILLEN, A., Geloof in het gezin?: Ethiek, opvoeding en gezinnen vandaag. Leuven, Lannoo, 2006, blz. 23-29. 
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“Overheidsbeleid is te zien als een poging van de overheid om bepaalde maatschappelijke 

problemen op te lossen of te verminderen”.11 Binnen deze proef zullen we zien dat de justitiële 

overheid en Vlaamse gemeenschap werken aan een veilige en humane strafuitvoering, waarbij 

mede de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden erop gericht is de strafperiode op een 

zinvolle en toekomstgerichte manier in te vullen. Wat het overheidsbeleid hier centraal mee 

beoogt, zijn herstel, schadebeperking en het vergroten van de re-integratiekansen. Deze 

beleidsdoelstellingen trachten problemen gerelateerd aan de strafuitvoering zoveel als mogelijk 

op te vangen. Hierbij denken we aan recidivevermindering, beperken van de instroom in de 

gevangenissen, ed.12 

 

“Evaluatie is te omschrijven als het beoordelen van de voorstelling of waarneming van een 

bepaald verschijnsel aan de hand van bepaalde criteria. Beleidsevaluatie is het evalueren van de 

inhoud, processen of effecten van een beleid.”13 We willen binnen deze masterproef twee dingen 

onderzoeken. Enerzijds beogen we de inhoud van het beleid te evalueren op basis van criteria 

afgeleid uit de wetenschappelijke literatuurstudie (gesignaleerde noden en behoeften). 

Anderzijds willen we kijken in hoeverre de praktijk (uitvoering) van het hulpverleningsaanbod 

conform de vooropgestelde beleidsdoelstelling verloopt. We stellen hier dus een inhouds- 

productevaluatie voorop.14 

 

 

3.1 Evaluatieonderzoek 

 

Op basis van bepaalde keuzes die we maken omtrent het onderwerp, de criteria aan de hand 

waarvan we het onderwerp zullen beoordelen en de waarneming van het onderwerp, laat het 

evaluatieonderzoek zich onderverdelen in verschillende types. Wij zetten ons evaluatieonderzoek 

op aan de hand van de keuzemogelijkheden die ons voorgesteld worden door de prominente 

Prof. Dr. Hoogwerf en Prof. Dr. Herweijer.15  

 

                                                           
11 HOOGWERF, A., en HERWEIJER, M., Overheidsbeleid. Een inleiding in de beleidswetenschap. Alphen aan den Rijn, 
Kluwer, 2008, blz. 155.  
12 BROOKES, M., Investing in family ties. Reoffending and family visits to prisoners. rapport, Londen,  New Philanthropy 
Capital, 2005, blz. 1-4. en SOCIAL EXCLUSION UNIT, Reducing Re-offending by ex-Prisoners. rapport, Londen, Office of 
the Deputy Prime Minister, 2002, blz. 6, 124, 166.  
13 HOOGWERF, A., en HERWEIJER, M., o.c., blz. 155. 
14 SWANBORN, P.G., Evalueren. Amsterdam, Boom, 1999, blz. 50-51. 
15 HOOGWERF, A., en HERWEIJER, M., o.c. blz. 159-165. 
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Ons onderwerp houdt een evaluatie in van het gevoerde beleid met betrekking tot de hulp- 

en dienstverlening aan gedetineerden, specifiek de ondersteuning van de ouder-kindrelatie. 

Omdat deze materie reeds langere tijd onderwerp is van de Belgische beleidsvoering gaat het in 

deze onderzoekscontext over een ex-post evaluatie. Deze evaluatievorm leidt tot een 

beoordeling van het beleid dat al in werking is of is geweest. 

Om het onderwerp te kunnen evalueren zijn uiteraard centrale beoordelingscriteria 

noodzakelijk. Binnen dit onderzoeksopzet sluiten we aan bij een doelbereikingsonderzoek, 

waarbij nagegaan wordt in hoeverre bepaalde doeleinden zijn bereikt. Wij nemen hier relevante 

bevindingen uit het literatuuronderzoek (vraagzijde) als referentiemateriaal voor het beoordelen 

van de beleidsinhoud (aanbodzijde). Omdat we ervoor geopteerd hebben de aanbodzijde uit te 

splitsen naar beleid en praktijk, zullen we ook de praktijk (aanbodzijde) evalueren ten opzichte 

van het bekomen referentiemateriaal uit het literatuuronderzoek (vraagzijde). Als laatste kijken 

we uiteraard ook naar de compatibiliteit tussen de verschillende delen van de aanbodzijde, 

namelijk de compatibiliteit tussen het beleid en de praktijk. 

In laatste instantie dienen we het onderwerp in zijn praktijkvorm waar te nemen. Wij opteren 

hier om via triangulatie van verscheidene methodieken onze onderzoeksvragen zo secuur 

mogelijk te beantwoorden. De beleidsinhoud nemen we waar door een inventaris te maken van 

de verschillende wetteksten, samenwerkingsakkoorden en beleidsdocumenten die betrekking 

hebben op ons onderwerp. Daarnaast organiseren we semigestructureerde interviews met key 

informants, om een duidelijke kijk te krijgen op de hedendaagse hulpverleningspraktijk voor 

gedetineerde ouders en hun kinderen.  

 

 

3.2 Structuur masterproefonderzoek 

 

Eer we de praktijk waarnemen en deze kritisch evalueren, dienen we te komen tot onze 

centrale evaluatiecriteria. In het tweede deel ‘Gedetineerde ouders en hun kinderen: de vraagzijde’, 

grasduinen we door de wetenschappelijke literatuur die de bemoeilijkte relatie tussen 

gedetineerde ouders en hun kinderen beschrijft. We beogen binnen dit deel te komen tot 

specifieke thema’s die als ‘problematisch’ ervaren worden binnen deze ouder-kindrelatie, en 

uiteindelijk zullen dienen als referentiecriteria. 
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In het derde deel ‘Gedetineerde ouders en hun kinderen: de aanbodzijde’ hebben we te maken 

met een tweeledige aanbodzijde, bestaande uit het beleidsniveau en de praktijk. Enerzijds 

inventariseren we de officiële beleidsdoeleinden en –inhouden op verschillende niveaus, die een 

omkadering bieden voor het organiseren van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en 

hun naastbestaanden. Anderzijds willen we de praktijk waarnemen die uitwerking geeft aan 

desbetreffende beleidsdoeleinden. We beogen het Vlaamse hulpverleningsaanbod in zijn 

totaliteit in kaart brengen, waarbij we streven naar zowel een volledig beeld in de breedte 

(geografische bereikbaarheid) als in de diepte (inhoud van het aanbod). Op basis van interviews 

met sleutelfiguren zoeken we naar de nodige informatie om te komen tot een antwoord op de 

derde centrale onderzoeksvraag: ‘Wat houdt het huidige hulpverleningsaanbod voor 

gedetineerde ouders en hun kinderen in de praktijk in?’ In het 

besluit van dit derde deel bekijken we reeds de link tussen 

het beleid en de praktijk, wat nodig zal zijn om het laatste 

deel, de finale evaluatie, te vervolledigen. 

 

Uiteindelijk zal in het laatste en vierde deel van deze 

masterproef ‘Een evaluatie van het Vlaamse 

hulpverleningsaanbod voor gedetineerde ouders en hun 

kinderen’, een antwoord gezocht worden op de 

hoofdonderzoeksvraag ‘Kunnen we spreken van een 

toereikend hulpverleningsaanbod dat tegemoet komt aan de 

gesignaleerde noden en behoeften van gedetineerde ouders én hun kinderen?’. Hier zullen we de 

effectieve evaluatie uitvoeren van de tweedelige aanbodzijde, ten opzichte van de vraagzijde. 

 

 

4. Besluit  
 

Deze algemene inleiding heeft jullie op uitvoerige wijze kennis laten maken met ons 

onderzoeksopzet. Deze leidraad is belangrijk om u als lezer een duidelijk overzicht te geven van 

hoe we tot ons uiteindelijke doel willen komen, namelijk nagaan of het hulpverleningsaanbod in 

Vlaanderen tegemoet komt aan de gesignaleerde noden en behoeften van gedetineerde ouders 

en hun kinderen. 

Het beleid en de praktijk zullen dus uitgebreid onder de loep genomen worden om naderhand 

te toetsen aan de noden en behoeften van de doelgroep. Vooreerst dienen we dus deze 
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vraagzijde in kaart te brengen. Dit is dan ook de intentie van het volgende deel, namelijk de 

analyse van de relevante wetenschappelijke literatuur hieromtrent. 

Tenslotte dient nog aangestipt te worden dat we binnen dit onderzoek als onderzoeker een 

houding van meerzijdige partijdigheid aannemen. Het is helemaal niet onze bedoeling de 

gedetineerde ouder te veroordelen voor de daad waarvan hij beschuldigd wordt of het leed dat 

zijn kind wordt aangedaan. Toch krijgt ook het kind niet zomaar een martelaarspositie 

toebedeeld. We gaan eerder uit van de detentie als vaststaand feit en de maatschappij die door 

haar handelen de verantwoordelijkheid draagt te voorzien in een ondersteunend 

hulpverleningsaanbod voor gedetineerde ouders en hun kinderen. Zoals we eerder immers zagen, 

worden verantwoordelijkheden toebedeeld krachtens de wet en ethisch gezien zouden we zelfs 

kunnen stellen dat het hier de morele plicht van de overheid betreft, te voorzien in een kwalitatief 

en toereikend aanbod. 
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Deel 2. Gedetineerde ouders en hun 

kind(eren): de vraagzijde 

 

‘Er bestaan twee werelden waarin de mens wordt ontdaan van alle uiterlijkheden en je een blik kunt 

werpen op zijn binnenste. De ene is het slagveld, de andere de gevangenis.’ 

Edward bunker in zijn autobiografie ‘Hoe word ik misdadiger’, pagina 221,  

De arbeiderspers, Amsterdam, 2001.  

 

 

De meeste gedetineerden leven niet in een vacuüm. Zij staan weliswaar alleen terecht in de 

rechtszaal en krijgen een individuele straf opgelegd, maar gedetineerden zijn daarnaast ook 

individuen die ingebed zijn in verschillende familie- en vriendennetwerken. Bart Demyttenaere 

beschrijft heel treffend de dubbelzinnige relatie tussen de gevangenisstraf als bescherming van 

de maatschappij voor gevaarlijke misdadigers en de gedetineerden als onderdeel van 

verschillende maatschappelijke systemen. “Reeds van bij haar ontstaan ligt de gevangenisstraf 

onder vuur. Haar belangrijkste verdienste is het neutraliseren van daders van criminele feiten door ze 

(tijdelijk) uit de samenleving te halen. Doch, de gevangenisstraf garandeert weinig of geen 

constructieve oplossing voor het conflict tussen dader en slachtoffer en voegt vooral veel leed toe. 

Door iemand op te sluiten wordt namelijk niet alleen de dader, maar ook zijn familie gestraft en 

gestigmatiseerd. De gevolgen van de vrijheidsberoving zijn groot. Gevangenen verliezen van het ene 

op het andere moment hun maatschappelijke en familiale rol en status.”16   

 Terwijl gedetineerden de primaire effecten van de detentie en de vrijheidsberoving ervaren, 

leven hun families in de schaduw van het gevangenisleven. Marc Mauer benoemt de 

naastbestaanden in deze context volgens ons terecht de ‘onzichtbare gestraften’.17 De partners 

en kinderen van gedetineerden ervaren de effecten van de opsluiting het sterkst tijdens de 

detentie zelf, maar hebben eveneens te kampen met heel wat uitdagingen na de vrijlating. De 

ouderlijke opsluiting brengt een enorme chaos in het leven van de kinderen, inclusief de 

traumatische  scheiding van de ouders en verandering van de ene verzorgende naar de andere.  

 

 

                                                           
16 DEMYTTENAERE, B., Levenslang. Een blik achter de tralies van de Belgische gevangenissen. Antewerpen, Uitgeverij 
Manteau/ Standaard Uitgeverij, 2002, blz. 12.  
17 CODD, H., o.c., blz. 1-7. 
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Op basis van internationaal wetenschappelijk onderzoek, is het doel van dit tweede deel te 

komen tot een duiding van centrale aspecten van de ouder-kindrelatie wanneer de ouders 

gedetineerd zijn. In het eerste hoofdstuk brengen we de gedetineerde ouders in België en hun 

kinderen in kaart. Het tweede hoofdstuk behandelt de negatieve gevolgen voor de gedetineerde 

ouder en het derde hoofdstuk de verlieservaringen van het kind. 

 

Het voor jullie als lezer scherpstellen van de perverse effecten van de detentie, dient een 

rechtvaardiging als tevens een motivering te zijn voor een blijvende en toenemende aandacht 

voor de ondersteuning van de ouder-kindrelatie. Hierbij kan nu reeds vermeld worden dat deze 

inspanningen niet enkel de gedetineerde en zijn familie ten goede komt, maar de ganse 

maatschappij.18 

 

 

1. Demografie onderzoekspopulatie 
 

1.1 Profiel van de gedetineerde ouder 

 

Wie zijn de gedetineerde ouders waar we het binnen deze proef over hebben?  

“[…] het betreft overwegend mannen tussen circa 20-30 jaar, afkomstig uit sociaaleconomisch 

zwakkere bevolkingsgroepen, veelal opgegroeid in ‘broken homes’ en dikwijls met nauwelijks of niet 

oplosbare moeilijkheden in relatie tot personen en/of instanties in hun leefomgeving. Hun verbaal 

vermogen is relatief gering, hun scholingsniveau laag, hun vertrouwen in de toekomst klein, hun 

vermogen om teleurstellingen te verwerken gering en hun mogelijkheid om hun eigen situatie te 

veranderen of te beïnvloeden uitermate klein. Dikwijls is er sprake van een brokkelig arbeidsverleden 

en van gebrek aan ervaring in conflictoplossing.19 […] Het gevolg hiervan is een hoge werkloosheid 

en een lage activiteitsgraad [46,4%]. De kans op recidivisme is groot.20 […] Deze gemiddelde 

gedetineerde heeft vaak een diefstal gepleegd en is tevens schuldig aan een drugsinbreuk, en niet 

zelden gaat het om een vreemdeling.”21  

Het profiel van de gemiddelde gedetineerde wijkt duidelijk af van dat van de gemiddelde Belg. 

De opvallendste verschillen situeren zich naar geslacht, waar mannen en vrouwen eerder gelijk 

                                                           
18 Zie oa. CODD, H., o.c., blz. 23. En SOCIAL EXCLUSION UNIT, Reducing Re-offending by ex-Prisoners. rapport, Londen, 
Office of the Deputy Prime Minister, 2002, blz. 111. 
19 KELK, C., Nederlands detentierecht. Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2008,  blz. 14. 
20 VAN HAEGENDOREN, M., LENAERS, S., en VALGAEREN, E., o.c., blz. 30. 
21 DEMYTTENAERE, B., o.c., blz. 339.  
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verdeeld zijn, de activiteitsgraad (63%) en de gemiddelde leeftijd, waar we eveneens een meer 

gelijkmatige verdeling zien met piekmomenten tussen de 30 en de 50 jaar.22  Dat de gemiddelde 

gedetineerde een man betreft, neemt uiteraard niet weg dat er naast 95% (10 082) mannelijke, 

ook 5% (419) vrouwelijke gedetineerden in de Belgische gevangenissen opgesloten zijn.23  

 

Op basis van de bevindingen uit het behoeftenonderzoek van de Vlaamse gemeenschap24, 

kunnen we stellen dat ongeveer de helft van de mannelijke gedetineerden vader is en meer dan 

de helft van de vrouwelijke gedetineerden moeder (tot 4 op 5). Hierbij gaat het in de meeste 

gevallen om eigen kinderen. Uit hetzelfde onderzoek kwam tevens naar voor dat in 48,8% van de 

gevallen, de gedetineerde ouder ook effectief samenwoonde met zijn kinderen voor de 

opsluiting.  

 

FIGUUR 1 – AANTAL GEDETINEERDEN MET KINDEREN 

 

               Bron: Rapport Gemeenschap Achter Tralies, blz. 29. 

 

 

 

1.2 Profiel van het kind 

 

Kinderen zijn net zoals partners, ouders, ed. naastbestaanden of ‘significante anderen’ voor de 

gedetineerde persoon. Deze sociologische term verwijst naar personen die “[…] een grote 

                                                           
22 POLFLIET, K., De gedetineerde: profiel, beleving en gevolgen. Gastcollege UG-criminologie, beleidsmdewerker 
Vlaamse overheid, 3 december 2009. en http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/index.jsp, 
geraadpleegd op 24 februari 2011.  
23 http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/andere/gevangenen/index.jsp, geraadpleegd op 24 februari 
2011.  
24 VAN HAEGENDOREN, M., LENAERS, S., en VALGAEREN, E., o.c., blz. 28-29. 
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invloed uitoefenen op het leven van een individu, op diens zelfevaluatie en op de aanvaarding of 

verwerping van verschillende normen door dit individu.”25 

 De laatste jaren worden deze naastbestaanden vanuit de wetenschap en binnen de praktijk 

steeds meer erkend als medeslachtoffers van een situatie waar men zelf niet om gevraagd heeft. 

Men heeft niets misdaan en toch verandert ook hun leven helemaal door de detentie en 

ondergaan zij mede voor een deel de straf.26 Statistische gegevens over naastbestaanden, en 

specifiek de kinderen van gedetineerden, vinden we niet echt terug. Wel zien we verschillende 

kwalitatieve beschrijvingen die weergeven wat we onder ‘naastbestaanden’ kunnen verstaan. 

Binnen het Strategisch plan wordt de directe sociale omgeving als volgt omschreven: “ […] 

voornamelijk de ouders, de kinderen, partner en directe vrienden van de gedetineerde, maar 

uiteindelijke alle personen wier leven in belangrijke mate beïnvloed is door de situatie waarin de 

gedetineerde zich bevindt of zich in de toekomst zal bevinden.”27 In het rapport ‘De 

gevangenispopulatie en de gevolgen van de opsluiting’ worden deze gevolgen van de 

strafrechtelijke interventie concreet gemaakt. “Zij moeten één van hun ouders missen en 

bovendien is de andere ouder minder voor hen beschikbaar. Verder wordt de detentie ook sociaal 

afgekeurd, waardoor kinderen niet met anderen over hun situatie durven praten en in een sociaal 

isolement terechtkomen.”28  

Binnen de Basiswet wordt de term ‘naastbestaanden’ slechts gering aangehaald, steeds met 

betrekking tot de principes ‘herstel’ of ‘re-integratie’. Denken we hierbij aan de inkomsten uit 

gevangenisarbeid en bezoek-mogelijkheden. In het rapport ‘De Gemeenschap Achter Tralies’ 

heeft men grote aandacht voor de rol van de naastbestaanden voor de gedetineerde. 

“Naastbestaanden zijn het belangrijkste voor de gedetineerden. Zij zijn een steun en toeverlaat 

tijdens de detentie en zij bieden de hoop op een betere toekomst en erna. […] Zij zijn vaak alles wat 

de gedetineerde nog rest. […] Bovendien vormen zij de belangrijkste band met de buitenwereld.”29 

Om een duidelijk profiel te krijgen dienen we eveneens oog te hebben voor de gevolgen van de 

detentie voor de naastbestaanden. “De naastbestaanden van de gedetineerden moeten zich 

aanpassen aan de nieuwe situatie. Vaak valt het enige inkomen van het gezin weg. Hoe moet het 

gezin zich nu financieel redden? Soms (meestal in het geval van vrouwelijke gedetineerden) moet er 

opvang voorzien worden voor de kinderen.”30  

 

                                                           
25 VAN HAEGENDOREN, M., LENAERS, S., en VALGAEREN, E., o.c., blz. 87. 
26 VAN HAEGENDOREN, M., LENAERS, S., en VALGAEREN, E., o.c., blz. 89.  
27 VLAAMSE OVERHEID, Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap: missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en 
kritische succesfactoren. Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 13 april-29 juni 2000, blz. 16.  
28 EELEN, S., en DEMEERSMAN, T., De gevangenispopulatie en de gevolgen van de opsluiting. Berchem, Steunpunt 
Algemeen Welzijnswerk, z.d., blz. 5. 
29 VAN HAEGENDOREN, M., LENAERS, S., en VALGAEREN, E., o.c., blz. VI, 36 en 87. 
30 VAN HAEGENDOREN, M., LENAERS, S., en VALGAEREN, E., o.c., blz. 71. 



Gedetineerde ouders en hun kind(eren): de vraagzijde | 17 

 

 

2. Het welzijnsverlies van de gedetineerde ouder 
 

Om een overzichtelijk beeld te krijgen op het chaotische kluwen aan emoties van 

gedetineerde ouders in verband met hun moeilijk te vervullen ouderrol vanuit de gevangenis, 

baseren wij ons op een thematische onderverdeling. Ten eerste kijken we naar de gevolgen van 

een niet te onderschatten gewaarwording van hulpeloosheid die gedetineerden ervaren omdat 

ze niet op een volwaardige manier de ouderrol kunnen opnemen. Vervolgens worden ook de 

voordelen en obstakels van de verschillende mogelijkheden tot contact besproken.  

 

2.1 Het niet volwaardig vader kunnen zijn  

 

In deze paragraaf kijken we eerst naar een logisch gevolg van detentie, namelijk het feit dat 

de gedetineerde niet meer in staat is zijn sociale rollen volwaardig op te nemen. Daarna 

bespreken we het fenomeen van institutionalisering, waarbij de gedetineerde zich distantieert 

van conventionele rollen. In een tweede deel worden de contactvormen op hun pijnpunten 

besproken. 

 

2.1.1 Depersonalisatie en institutionalisering 

 

Wanneer we willen duiden op depersonalisatie vanwege het gedetineerd zijn en de individuele 

detentieschade, kijken we naar de gedetineerde als meer dan gedetineerde. We kijken vanuit een 

psychologische en sociologische benadering naar het individu als drager van verschillende rollen. 

“Een rol is een coherent systeem van opvattingen, gevoelens, gedrag, perspectief op de realiteit en 

de bijbehorende relaties.”31  Elk individu is drager van verschillende sociale rollen in de 

samenleving. Aan deze sociale rollen worden zowel door het individu als door de maatschappij 

normen en gedragsuitingen gekoppeld, waaraan de individuele drager verwacht wordt zich te 

houden.32 In de beschrijving van Achiel Neys over het gedetineerde individu binnen een totaal 

instituut, kunnen we duidelijk de hardheid waarmee men uit de maatschappij is gerukt en het 

verlies van sociale rollen onderscheiden.  

                                                           
31 SCHMID, B., Transactionele analyse en sociale rollen. Tijdschrift voor Transactionele Analyse, maart 2008, blz. 3.  
32 SCHMID, B., l.c., blz. 3-5. 
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“Hij is binnen de gevangenis ‘slechts’ gevangene, maar hij is het op een totale manier. Het 

besef slechts dit te zijn, is één van de meest fnuikende en vernederende aspecten van het 

gevangenisbestaan. De gevangene is losgescheurd uit alle sociale levensruimten die hem 

tevoren een gevoel van eigenwaarde gaven, hoe deficiënt de voorheen bestaande 

verhoudingen misschien ook waren. De rol van echtgenoot, vader, kostwinner, werkcollega, 

gebuur, kameraad, is hem afgenomen of is fundamenteel aangetast.”33  

 

Een gedetineerde ouder draagt twee uitgesproken sociale rollen, die van ouder en 

gedetineerde, waarbij het voor een persoon niet steeds eenvoudig is deze te verenigen. 

Voornamelijk het gegeven dat men zich binnen een totaal instituut bevindt waar men beperkt is in 

zijn vrijheid en deel uitmaakt van een strak hiërarchisch georganiseerd samenlevingsverband, 

maakt het uitoefenen van de conventionele ouderrol moeilijk.  

De term die in de internationale wetenschappelijke literatuur gebruikt wordt om de 

aanpassingen aan het gevangeniswezen en de gerelateerde negatieve psychologische gevolgen 

te bespreken is ‘institutionalisering’. Deze (psychologische) schadelijke gevolgen kunnen 

toegeschreven worden aan het feit dat de gevangenis als een prototype van een ‘totale institutie’ 

bestaat, waar de machtsverhoudingen tussen de verschillende segmenten strikt verticaal-

hiërarchisch verlopen. De term ‘totaal instituut’ werd door Goffman34 geïntroduceerd in zijn 

beschrijving van verschillende types instellingen, de gerelateerde machtsverhoudingen en 

(negatieve) gevolgen voor individuen. De gevangenis wordt door Goffman omschreven als ‘een 

instituut dat niet alleen het totale leven van de mens in al zijn facetten beheerst, maar dat tevens, 

ook al geschiedt dit niet door bewust toedoen van de functionarissen, “totalitaire” trekken heeft die 

ertoe neigen het individu tot een object of een nummer te maken (door GOFFMAN 

“mortificatieproces” genoemd), wat aanleiding geeft tot gedifferentieerde aanpassingsprocessen en 

overlevingsmechanismen die bij langere duur psychopathologische vormen kunnen aannemen.”35 

Anders gezegd wordt het individu binnen het klassieke gevangenissysteem voortdurend 

blootgesteld aan atypische samenlevingspatronen, en normverwachtingen in relatie met 

anderen. Aldus desocialiseert de gevangenis (als totaal instituut) de gedetineerde door hem af te 

sluiten van het uitoefenen van de conventionele rollen de men bekleedt in de buitenwereld. 

Recentere bevindingen bevestigen de vroege assumpties van Goffman, dat hoe langer men deel 

                                                           
33 NEYS, A., De gevangenis als doorleefde realiteit. in NEYS, A., PETERS, T., PIETERS, F., en VANACKER, J., (red.) Tralies in 
de weg. Het Belgische gevangeniswezen: historiek, balans en perspectieven. (Samenleving Criminaliteit & 
Strafrechtspleging – 5) Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1994, blz. 181. 
34 GOFFMAN, E., Asylums. Essays on the social situation of mental patients and other inmates. Garden City, 1961. 
35 DUPONT, L., Op weg naar een beginselenwet gevangeniswezen. (Samenleving Criminaliteit & Strafrechtspleging – 11) 
Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1998, blz. 138. 
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uitmaakt van het gevangenissysteem, hoe meer kans op negatieve psychologische gevolgen voor 

het individu.36 

Het onderhouden van familiale contacten wordt in divers onderzoek gerelateerd aan lagere 

niveaus van integratie in deze gedetineerdensubcultuur en een verhoogde kans op een positieve 

re-integratie.37 Deze contacten maken gedetineerden weerbaarder tegen de psychologische 

moeilijkheden naar aanleiding van de vrijheidsberoving, zoals depressie, paranoia, angst en 

suïcidale neigingen. Wanneer de gedetineerde psychologisch zwakker staat, zou hij net 

vatbaarder zijn om zich te laten meeslepen in de gedetineerdensubcultuur. Identificatie met de 

deze subcultuur kan tevens leiden tot lagere conformiteit met de dominante waarden en normen, 

waardoor de latere re-integratie bemoeilijkt wordt.38 Dat contact met de buitenwereld de re-

integratie en het welzijn van de gedetineerden bevordert, werd ook reeds aanvaard en 

opgenomen in de internationale regelgeving. In de CPT Standards van 2009 wordt met betrekking 

tot langgestraften expliciet gewezen op de nood aan ondersteuning van de eigenwaarde (bv. als 

vader) en contact met de buitenwereld.39  

 

 

2.1.2 Percepties en gevoelens omtrent de eigen vader-identiteit  

 

Eerst en vooral hebben gedetineerde ouders een slecht beeld van zichzelf als ouder door de 

opvallende fysieke afwezigheid in het leven van het kind. Deze afwezigheid geeft ouders het 

gevoel dat ze op geen enkele manier kunnen voldoen aan de ouderlijke plichten, dat ze geen deel 

meer uitmaken van het gezin en krijgen hierdoor het gevoel dat ze niet langer een ‘echte’ ouder 

zijn. Door bepaalde percepties van de actuele situatie in vergelijking met de eigen ideeën over een 

‘goede ouder’, distantieert men zich bij wijze van spreken van zijn ‘ouder-identiteit’.40 

In het onderzoek van Boswell en Wedge werd aan gedetineerden gevraagd naar hun 

gevoelens omtrent het feit dat zij als vader in de gevangenis verbleven. Omzeggens alle 

                                                           
36 DUPONT, L., o.c., blz. 134-147. En GOETHALS, J., Psycho-sociale implicaties van de lange vrijheidsstraf. Antwerpen/ 
Arnhem, kluwer/ Gouda Quint, 1980, blz. 16-21. En HANEY, C., The Psychological impact of Incarceration: Implications for 
Post-Prison Adjustment. rapport, United States, U.S. Department of Health and Human Services - The Urban Institute, 
December 2001, blz. 5. 
37 CODD, H., o.c., blz. 23. En NEYS, A., l.c., blz. 180-185. En PATERLINE, B.A., en PETERSEN, D.M., Structural and social 
psychological determinants of prisonization. Journal of Criminal Justice, vol. 27, nr. 5, 1999, blz. 427-441. En SOCIAL 
EXCLUSION UNIT, o.c., blz. 111. 
38 CODD, H., o.c., blz. 25. En KELK, C., o.c., blz. 26-29. 
39 “Further, the negative effects of institutionalisation upon prisoners serving long sentences will be less pronounced, and 
they will be better equipped for release, if they are able effectively to maintain contact with the outside world” CPT 
Standards, 2009, blz. 26. § 33.  
40 TRIPP, B., Incarcerated African American Fathers: Exploring Changes in Family Relationships and the Father Identity. 
Journal of African American Men, Vol. 6, nr. 1, 2001, blz. 23-24.  
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antwoorden konden onder de noemers ‘schuldig’ of ‘hulpeloos’ geplaatste worden. Verder werd 

ook gepeild naar de perceptie van gedetineerde ouders en jonge gedetineerden over de ‘ideale 

vader’. De meest benoemde perceptie van een ideale vader betrof het ‘niet-gedetineerd’ zijn. Ook 

‘liefhebbend’, ‘financieel onderhouden’ en het ‘garanderen van gezamenlijke quality-time’ waren 

vaak voorkomende antwoorden.41 45% van de gedetineerden in België werkte in de periode 

voorafgaand aan de opsluiting. Een meerderheid van de andere gedetineerden (55%) had recht op 

een werkloosheids- of invaliditeitsuitkering, wat zij eveneens verliezen door de detentie.42 Het 

beeld van de ideale ouder correspondeert duidelijk niet met de realiteit van de gedetineerde 

ouder, wat bovengenoemde schuldgevoelens en hulpeloosheid kunnen verklaren. Daarnaast 

geeft ook het eerste onderzoek van Tripp meer uitleg over deze schuldgevoelens. Ouders ervaren 

namelijk vrij bewust de gevolgen die hun afwezigheid heeft op hun kinderen. Voornamelijk de 

stijgende gedragsproblemen worden door gedetineerde vaders binnen het onderzoek als ernstig 

ervaren. Hun vaderlijke aanwezigheid in het huishouden werd door henzelf dan ook als een bron 

van structuur, discipline en sterke leiding gezien, en dit dient nu gemist te worden.43 

 

 

2.2 Vormen van contact met de buitenwereld 

 

Zoals uit bovenstaande valt af te leiden en wat ook voortkomt verder in deze proef, is het 

(kinder-) bezoek veruit het waardevolste moment tussen de ouder en het kind tijdens de 

detentie. Naast bezoek kunnen ook schriftelijke communicatie en telefonische gesprekken 

aangewend worden om in contact te blijven met de kinderen. Binnen deze paragraaf worden 

deze drie contactmogelijkheden en de problemen die een gedetineerde ouder hieromtrent 

ervaart onderzocht.  

 

 

2.2.1  Bezoek 

 

In het onderzoeksrapport ‘De Gemeenschap Achter Tralies’ kwam uit verschillende diepte- 

interviews de bevoorrechte positie van het bezoek naar voor, deze resultaten werden bovendien 

                                                           
41 BOSWELL, G., en WEDGE, P., o.c., blz. 39-42. En TRIPP, B., l.c., blz. 22-23. En TRIPP, B., Fathers in jail: managing dual 
identities. Psychology in Criminal Justice, nr. 5, 1ste kwartaal, 2009, blz. 26-56.  
42 DEMEERSMAN, T., en EELEN, S., o.c., blz. 2-3.  
43 TRIPP, B., l.c., blz. 24. 
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door een daaropvolgende enquête bevestigd. Hierin werd gevraagd aan de gedetineerden werk, 

bezoek, activiteiten en de wandeling te rangschikken volgens belangrijkheid. De resultaten, 

waarin bezoek en werk het hoogste scoorden, kun je terugvinden in onderstaande grafiek. 

 

 

Figuur 2 – Relatief belang van de wandeling, activiteiten, werk en bezoek voor 

gedetineerden 

 

 Bron: Rapport Gemeenschap Achter Tralies, blz. 66. 

 

 

Verschillende onderzoeken leveren dan ook bewijs dat bezoek meer is dan een aangenaam 

tijdverdrijf. Zoals met betrekking tot de institutionalisering reeds aangegeven vormen emotionele 

en affectieve contacten  een essentieel component binnen het resocialisatie proces. Contact met 

kinderen en familie vormt de link met de buitenwereld en bijgevolg ook met de 

verantwoordelijkheden, waarden en normen van de maatschappij waar de gedetineerde na het 

uitzitten van de straf opnieuw dient in mee te draaien. Bezoekmogelijkheden voorkomen tevens 

dat men van elkaar vervreemdt en laten toe in beperkte mate de rol van ouder (en partner) 

verder op te nemen.44 

Ook Poehlmann en anderen komen in hun onderzoek tot de bevinding dat face-to-face 

contact voor gedetineerden (moeders) als belangrijkste contactmogelijkheid met hun kinderen 

wordt gepercipieerd. Poehlmann ging specifiek op zoek naar de mate van depressieve gevoelens 

gerelateerd aan face-to-face contact met de kinderen, waarbij men er onder andere van uitging 

dat minder bezoek leidde tot meer depressieve gevoelens. Deze vooropgestelde hypothese werd 

in sterke mate bevestigd en toont zo de unieke rol die het ouder-kindcontact speelt voor de 

                                                           
44 MILLS, A., ‘Great Expectations?’: A Review of the Role of Prisoners’ Families in England and Wales. rapport, 
Southampton, British Society of Criminology, 2004, blz. 13-14. En SMITH, A., KRISMAN, K., STROZIER, A.L., en MARLEY, 
M.A., Breaking Through the Bars: Exploring the Experiences of Addicted Incarcerated Parents Whose Children are Cared 
for by Relatives. Families in Society, Vol. 85, nr. 2, 2003, blz. 7. 
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psychische gezondheid van ouders tijdens de detentie. Voornamelijk het aanraken en knuffelen, 

het betrokken zijn bij de ontwikkeling en het bieden van zorg voor de kinderen werd door de 

moeders als belangrijkste functies van het kinderbezoek omschreven. Deze zaken zijn uiteraard 

niet mogelijk via telefonisch of schriftelijk contact. Bij frequent contact krijgen ouders en kinderen 

tevens de mogelijkheid een kritische en duurzame relatie te ontwikkelen, waarbinnen eerlijkheid, 

respect en het educatieve aspect centraal (kunnen) staan. Jonge kinderen worden er op deze 

manier ook van beschermd een onrealistisch beeld (te geromantiseerd of uiterst negatief) van 

hun ouders te krijgen.45  

 

Naast bovenstaande uitgesproken positieve aspecten, kunnen ook heel wat factoren een 

belemmering vormen tijdens het (organiseren van het) kinderbezoek. Ten eerste bevindt de 

detentieplaats zich niet steeds dicht bij de verblijfplaats van de directe sociale omgeving. Het 

bezoeken van de gedetineerde ouder kan zo een duur en tijdrovend gegeven worden. Kleine 

kinderen die nog niet zelfstandig het openbaar vervoer kunnen nemen, zorgen voor extra 

problemen, aangezien de partner of zorgouder niet steeds in eigen vervoer kan voorzien en 

openbaar vervoer met verschillende overstappen en drukke piekmomenten niet altijd aan te 

raden is met kleine kinderen.46 Uit internationaal onderzoek blijkt dan ook dat tot 72% van de 

gedetineerden die geen bezoek ontvangen de verre afstand en hoge vervoerskosten als oorzaken 

hiervan opgeven.47 Daarnaast is ook de aanwezige overbevolking een belemmerende factor, die 

ertoe lijdt dat men amper rekening kan houden met de eigenlijke verblijfsplaats van de 

gedetineerde, wanneer men een plaats voor detentie dient toe te wijzen.48 

Sommige kinderen komen tijdens de ouderlijke detentie in pleeggezinnen terecht of 

verblijven bij een familielid. In beide gevallen hebben we te maken met een zorgouder die tijdelijk 

het grootste deel van de verantwoordelijkheden over het kind op zich neemt. Bevindingen uit 

verschillende onderzoeken tonen aan dat deze zorgouder een belangrijke betrokkene is in het 

kader van de regelingen omtrent het kinderbezoek. Deze moet er namelijk voor zorgen dat het 

kind tot aan de gevangenis geraakt en beslist mee over de noodzaak van het bezoek aan de 

gedetineerde ouder. Ook in verband met schriftelijke en telefonische communicatie heeft deze 

‘gatekeeper’ een niet te onderschatten rol. Hun inschatting van wat het kind aankan en wat het 

                                                           
45 POEHLMANN, J., Incarcerated Mothers’ Contact With Children, Perceived Family Relationships, and Depressive 
Symptoms. Journal of Family Psychology, Vol. 19, nr. 3, 2005, blz. 350-356. En MAGALETTA, P.R., en HERBST, D.P., 
Fathering from prison: common struggles and successful solutions. Psychotherapy, Vol. 38, nr. 1, 2001, blz. 91. En 
SMITH, A., KRISMAN, K., STROZIER, A.L., en MARLEY, M.A., l.c., blz. 5. 
46 MAGALETTA, P.R., en HERBST, D.P., l.c., blz. 90. En MILLS, A., l.c., blz 14-15.  
47 HMCIP, Unjust deserts: A Thematic Review by HM Chief Inspector of Prisons of the Treatment and Conditions of 
Unsentenced Prisoners in England and Wales. rapport, England/Wales, Her Majestey’s Inspectorate of Prisons for 
England and Wales, December 2000, blz. 114-115.  
48MILLS, A., l.c., blz 15.  
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beste is voor het kind is medebepalend voor de mogelijkheden tot contactopname, de mate 

waarin de gedetineerde ouder bespreekbaar is en de perceptie van het kind over de gedetineerde 

ouder. Een positieve relatie tussen de gedetineerde ouder en de zorgouder is dan ook een uiterst 

bepalende factor voor de frequentie van het contact en de emotionele ondersteuning 

hieromtrent.49 Deze bevinding is uiteraard ook van toepassing op de relatie tussen de 

gedetineerde ouder en de biologische ouder (partner of ex-partner) van het kind.  

 

Ten laatste willen we de situatie bespreken waarin gedetineerde ouders bewust opteren om 

hun kinderen niet te zien tijdens de detentie.50 Zij geloven zelf dat de ervaring van een 

gevangenisbezoek schadelijker zou zijn voor het kind, dan het niet zien van de gedetineerde 

ouder. 

 

“I don’t want my son (aged 14 months) to visit. Prison is the wrong environment to bring 

children into. It’s not the right sort of atmosphere to bring children into. I’ve asked my 

girlfriend and family not to bring him because it would have a bad psychological effect on 

him – seeing his father imprisoned.”51 

 

Onderzoek toont dat het hier vaak gaat om schuldgevoelens van de ouders omtrent hun 

detentie en angst dat hun eigen kinderen hetzelfde lot zullen ondergaan. Hierbij refereren ouders 

vaak naar hun eigen verleden, waarbij ook zij hun ouder in de gevangenis kwamen bezoeken, en 

het feit dat ze er nu zelf beland zijn. Men wil daarom bewust het contact van hun kinderen met de 

justitiële omgeving zo minimaal mogelijk houden.52 Nochtans wordt deze bezorgde reactie door 

kinderen zelf ervaren als een vorm van isolatie en afwijzing, gerelateerd aan gebrekkige interesse 

en liefde van de gedetineerde ouder naar het kind toe.53 

 

 

 

 

                                                           
49 HAIRSTON, C.F., Focus on children with incarcerated parents. An overview of the research literature. rapport, 
Canada, The Annie E. Casey Foundation, oktober 2007, blz. 12 En MAGALETTA, P.R., en HERBST, D.P., l.c., blz. 90-91. En 
NESMITH, A., en RUHLAND, E., Children of Incarcerated Parents: Challenges and Resiliency, In Their Own Words. 
Children and Youth Services Review, jrg. 30, nr. 10, 2008, blz. 1119-1130. en POEHLMANN, J., l.c., blz. 356. En 
POEHLMANN, J., SHLAFER, R., en MAES, E., Factors associated with young children’s opportunities for maintaining 
family relationships during maternal incarceration. Family Relations, Vol. 57, nr. 3, 2008, blz. 267-280.  
50 TRIPP, B., l.c., blz. 20. 
51 BOSWELL, G., en WEDGE, P., o.c., blz. 39. 
52 SMITH, A., KRISMAN, K., STROZIER, A.L., en MARLEY, M.A., l.c., blz. 5. en TRIPP, B., l.c., blz. 39. 
53 YOUNG, D.S., en SMITH, J.C., When Moms Are Incarcerated: The Needs of Children, Mothers, and Caregivers. Families 
in Society, Vol. 81, nr. 2, april 2000, blz. 133.  
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2.2.2 Telefonische en schriftelijke communicatie 

 

Samen met schriftelijke communicatie is telefonisch contact de meest gebruikte manier van 

contactopname. De meest geprefereerde contactvorm blijft wel het face-to-face contact. 

Internationaal onderzoek toont aan dat het bij deze vorm van contact noodzakelijk is dat 

gedetineerde ouders ingelicht worden over de psycho-educatieve ontwikkeling van (hun) 

kinderen. Een externe/professionele hulpverlener die de gedetineerde ouder helpt het 

leeftijdsgebonden gedrag van het kind te kaderen blijkt hier in sommige situaties belangrijk. Het 

voorbeeld wordt gegeven dat een lagere schoolkind voldoende heeft aan een korte ‘hallo’ en ‘ik 

hou van je’, in plaats van minutenlange gesprekken over hun gevoelens. Deze situatie zou door 

gedetineerde ouders kunnen gepercipieerd worden als een afwijzing of een falen van het 

ouderschap, terwijl dit een heel normale reactie is.54 

Verder kunnen zich ook praktische belemmeringen met betrekking tot het telefoongebruik 

voordoen. Zo kan het telefoneren voor sommige gedetineerden en hun huishoudens een extra 

financiële last zijn waar men niet steeds kan in voorzien. Daarnaast is ook de privacy tijdens het 

telefoneren niet steeds gegarandeerd.55 Als de familiale band enkel of hoofdzakelijk kan 

onderhouden worden op basis van telefoongesprekken, is privacy tijdens de gesprekken een 

noodzaak voor de gedetineerde ouders. Als laatste wordt in de literatuur melding gemaakt van de 

gelimiteerde tijdsperiodes om te bellen, waardoor het geen evidentie is met elk familielid 

(kinderen, partners en andere huisgenoten) een goede band te onderhouden.56 Enkel op basis 

van telefonisch contact een duurzame ouder-kindrelatie onderhouden blijkt een complexe zaak.  

Door de vaak dure telefoonkosten en de problemen aangehaald in verband met het bezoeken 

van gedetineerden, is het schrijven van brieven de meest voorkomende en economische manier 

van communicatie tijdens de detentie. Daarnaast kan een duidelijk voordeel zijn dat de 

betrokkenen de kans krijgen na te denken over wat neergeschreven wordt.  

Bij het schriftelijk contact dienen we dezelfde opmerkingen rond de moeilijkheid om op maat 

van het kind te communiceren, aan te geven. Niet alle kinderen hebben namelijk een boodschap 

aan lange verhalen. Zeker naar kleine kinderen die nog niet kunnen lezen is het schrijven van 

brieven geen optie. Daarbij is het vaak voor de gedetineerde ouder niet gemakkelijk over zijn 

dagdagelijkse activiteiten te spreken omdat dit zich beperkt tot het gedwongen 

gevangenisleven.57 

                                                           
54 MAGALETTA, P.R., en HERBST, l.c., blz. 91. 
55 HAIRSTON, C.F., l.c., blz. 7. En HMCIP, o.c., 125 blz. En MILLS, A., l.c., blz. 12-13. 
56 HAIRSTON, C.F., l.c., blz. 7. En MILLS, A., l.c., blz. 11-15.  
57 MILLS, A., l.c., blz. 12-13. 
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3. Het welzijnsverlies van het kind 
 

In wetenschappelijk kringen wordt reeds langer aanvaard dat de scheiding tussen kind en 

ouder als gevolg van detentie van de ouder, uniek is in zijn (negatieve) effecten op het kind en het 

familieleven. “There appears to be a demoralization connected with imprisonment which is not to 

be found in other forms of involuntary separation other than, perhaps, desertion. Imprisonment 

carries with it a stigma that is difficult for families to eradicate, especially of children who are 

involved in the family relationship and structure.” 58 Kinderen kunnen ervoor kiezen afstand te 

nemen van hun ouder(s), maar het sociale stigma blijft hen achtervolgen. Daarbij dienen we 

steeds in het achterhoofd te houden dat er een hele sterke band bestaat tussen ouders en hun 

kinderen (cf. Nagy). Ook al waren deze ouders naar de maatschappelijke norm geen goede 

opvoeders vóór de detentie, de diepliggende gevoelens van het kind naar zijn opvoeder en de 

plotse afwezigheid van deze persoon in zijn leven, leidt vaak tot een enorme traumatische 

ervaring voor het kind.59 

De opsluiting van een ouder daagt de ouder-kindrelatie op heel wat vlakken uit. De mate 

waarin een kind uiteindelijk geraakt wordt door de detentie van de ouder is afhankelijk van heel 

wat verschillende variabelen. De meest bepalende factoren in deze context zijn hierbij de leeftijd 

waarop de ouder en het kind gescheiden worden door de detentie, de duur van de scheiding, de 

sterkte van de ouder-kindrelatie, het aantal en de reeds aangedane schade van vroegere 

scheidingservaringen met een ouder, de mate van vertrouwen dat het kind heeft in de 

plaatsvervangende verzorger, de aard van het misdrijf van de ouder, het al dan niet aanwezig zijn 

van ondersteuning van de familie en gemeenschap en de graad van stigmatisatie dat de 

gemeenschap associeert met het misdrijf van de ouder.60 Het betreft hier uiteraard een niet 

exhaustieve lijst van variabelen die de mate van welzijn van het kind bepalen, maar wel de meest 

invloedrijke, die we verder in dit hoofdstuk willen behandelen. 

 

Wanneer een kind van zijn ouder gescheiden wordt door een plotse detentie, verandert 

zijn of haar leven behoorlijk ingrijpend. Enerzijds is er het contact met het gevangeniswezen, een 

wereld met eigen regels waaraan het kind zich dient aan te passen en waardoor de rest van zijn 

                                                           
58 FRITSCH, T.A., en BURKHEAD, J.D., Behavioral Reactions of Children to Parental Absence Due to Imprisonment. 
Family Relations, vol. 30, nr. 1, januari 1981, blz. 83. 
59 JOSE-KAMPFNER, C., Post-Traumatic Stress Reactions in Children of Imprisoned Mothers. in: GABEL, K., en Johnston, 
D., (ed.) Children of incarcerated parents. New York (U.S.A), Lexington Books, 1995, blz. 90.   
60 SEYMOUR, C., Children with parents in Prison: Child Welfare Policy, Program, and Practice Issues. In SEYMOUR, C., en 
HAIRSTON, C. F., Children with parents in Prison: Child Welfare Policy, Program, and Practice Issues. New Brunswick 
(U.S.A) en Londen (U.K), Transaction Publishers, 2001, blz. 4. 
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leven onvermijdelijk zal beïnvloed worden. Dit gegeven bespreken we in de eerste paragraaf van 

dit hoofdstuk. Anderzijds is er de gewijzigde thuissituatie, wat besproken wordt in de tweede 

paragraaf, waarbij het kind moet leren leven met het gemis van de gedetineerde ouder. 

 

3.1 Gevolgen naar aanleiding van het contact met het 

gevangeniswezen 

 

In deze paragraaf wensen we twee aspecten te bespreken die voortkomen uit het contact 

met het gevangeniswezen. In de eerste plaats ondergaat de relatie met de ouder zélf een 

drastische verandering door de fysieke scheiding. We beoordelen het belang van het al dan niet 

vertellen van de reden van afwezigheid en staan verder stil bij de concrete contactmogelijkheden 

tussen ouder en kind. In de tweede plaats snijden we de discussie aan rond de intergenerationele 

criminaliteit.  

 

 

3.1.1 Contact met de gedetineerde ouder 

 

3.1.1.1 Recht op uitleg versus recht beschermd te worden 

In de literatuur blijft er controverse bestaan over het feit of men een kind al dan niet dient 

te vertellen over de (reden van) detentie van de ouder. Diverse onderzoeken duiden op de 

consequenties van beide situaties. Becker en Margolin beargumenteerden reeds enkele decennia 

geleden de voordelen van de bescherming van het kind voor de ware reden van de detentie van 

de ouder, waardoor de gerelateerde traumatische gevolgen geminimaliseerd zouden worden.61 

Anderen verdedigen daarentegen het standpunt waarbij de onwil van de ouders of 

plaatsvervangende verzorgende om het kind te informeren over de opsluiting van de ouder, leidt 

tot negatieve effecten op lange termijn en toenemende emotionele stress. Deze onwil wordt in 

de literatuur aangeduid als ‘conspiracy of silence’62 of ‘forced silence’.63 Seymour duidt op het feit 

dat het kind van gedetineerde ouders net méér post- traumatische stress ervaart wanneer er niet 

open gepraat wordt over de opsluiting van een ouder. De resultaten van haar onderzoek tonen 

aan dat deze stresssituatie kan leiden tot uiteenlopende emoties zoals eenzaamheid, verdriet, 

                                                           
61 BECKER, D., en MARGOLIN, F., How surviving parents handled their children’s adaptation to the crisis of loss. 
American Journal of Orthopsychiatry, vol. 37, nr. 4, juli 1967, blz. 753-757. 
62 JOSE-KAMPFNER, C., l.c., blz. 93.   
63 JOHNSTON, D., l.c., blz. 73-74. 
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een lage zelfwaardering en emotionele terugtrekking.64 Zeker wanneer kinderen opgroeien, 

worden de signalen van de ouderlijke detentie voor hen steeds duidelijker en het zwijgen van de 

volwassenen net des te verwarrender. Telefoongesprekken vanuit correctionele instituties, 

brieven met de vermelding van justitie en de wegwijzers naar de gevangenis duiden op een 

andere realiteit dan een ‘papa die in een ziekenhuis ligt’. Geen of onjuiste informatie kan er tevens 

toe leiden dat het kind begint te fantaseren, een fantasie die vaak gebaseerd is op beelden uit 

films en zo vaak erger is dan de werkelijkheid.65  

 

 

3.1.1.2 Bezoek 

Vaak kijken kinderen enorm uit naar het contact met hun gedetineerde ouder en vinden het 

ook heel belangrijk dat dit contact er is.66 Wel blijkt een goede voorbereiding en ondersteuning 

voor, tijdens en na de gevangenisbezoeken noodzakelijk. Zeker bij de jongste kinderen, maar 

eveneens bij adolescenten en de buitenouders/zorgouders.67  

Kinderen vermelden diverse gevoelens in verband met het ‘gewone bezoek’ aan hun ouder in 

de gevangenis. Men heeft het gevoel dat er geen tijd is om individueel met elkaar bezig te zijn 

aangezien ook andere volwassenen (meestal de partner) aanwezig zijn tijdens het bezoek. 

Daarnaast wordt het betreden van de gevangenis ook wel ervaren als afschrikwekkend en 

onaangenaam, wat in sommige gevallen leidt tot verwarring en stress bij de jongere.68 Uit deze 

vaststellingen zien we duidelijk de nood aan individuele ouder-kind momenten voortvloeien. Het 

individueel contact tussen ouder en kind maakt het mogelijk om emoties en reacties te uiten naar 

de gedetineerde ouder toe, waardoor het kind zich meer bevrijd kan voelen van zijn opgekropte 

woede en frustraties. Ook krijgt het kind de kans om de ouder in de werkelijke detentiecontext te 

zien, en zo niet te moeten leven met irrealistische fantasieën over de leefomgeving van de ouder 

en hoe deze in de gevangenis behandeld wordt.69   

Dit neemt uiteraard niet weg dat er ook kinderen zijn die om bepaalde redenen geen contact 

hebben met hun gedetineerde ouder. De meesten kinderen vermelden dat de ouder/opvoeder in 

hun plaats beslist had om de gedetineerde ouder niet te zien. Eveneens zijn er kinderen die zelf de 

beslissing genomen hadden niet op bezoek te gaan. Vaak hebben de omstandigheden tijdens het 

bezoek hiermee te maken. Denken we aan de manier waarop het gevangenispersoneel de 

                                                           
64 SEYMOUR, C., l.c., blz. 35. 
65 EELEN, S., en DEMEERSMAN, T., o.c., blz. 6. En HAIRSTON, C.F., l.c., blz. 13. En PARKE, R. D., en CLARKE-STEWART, K. 
A., o.c., blz. 4-5. 
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 BOSWELL, G., en WEDGE, P., o.c., blz. 71-79 en NESMITH, A., en RUHLAND, E., l.c., blz. 111124-1225.  
67 MILLS, A., l.c., blz. 15 En POEHLMANN, J., en SHLAFER, R., Attachment and caregiving relationships in families 
affected by parental incarceration. Attachment & Human Development, vol. 12, nr. 4, 2010, blz. 395-415. 
68 MURRAY, J., l.c., blz. 455. 
69 MYERS, B.J., e.a., Children of Incarcerated Mothers. Journal of Child and Family Studies, vol. 8, nr. 1, 1999, blz. 16-17. 
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kinderen benadert, de sfeer en de omgeving waar het kind in vertoeft tijdens het 

gevangenisbezoek en het pijnlijke afscheid op het einde van elk bezoek. Daarnaast moeten we 

ook duiden op de moeilijke tiener- en adolescenten leeftijd, wanneer kinderen liever met vrienden 

optrekken, sporten en uitgaan, dan hun vader of moeder te bezoeken.70 Als laatste wijzen de 

kinderen op het gebrek aan praktische informatie omtrent het bezoek.  

 

 

3.1.1.3 Schriftelijk en telefonisch contact 

Schriftelijk en telefonisch contact wordt niet als het belangrijkste contact ervaren, maar zijn 

zeker de meest voorkomende manieren van contactopname. Schriftelijke communicatie nog net 

iets meer dan telefonische communicatie.71 

Telefonisch contact blijft een relatief eenvoudig en aangename manier van het onderhouden 

van contact. Het kind hoort de stem van de ouder en kan zijn eigen verhaal vertellen. Toch blijkt 

telefoneren niet steeds een praktische evidentie, aangezien het kind zijn ouder niet zelf kan 

opbellen en enkel op vaste tijdstippen de ouder aan de lijn kan krijgen. Of het kind de ouder aan 

de lijn krijgt is afhankelijk van de uren waarop de gedetineerde ouder mag bellen (hopelijk is het 

kind niet op school, sportclub, of ligt het niet al in bed) en de medewerking die de buitenouder of 

zorgouder aan het telefonisch contact met de gedetineerde ouder wil verlenen. Sommige iets 

oudere kinderen maken ook melding van telefooncontacten waarin de gedetineerde ouder hen 

kinderachtig benadert en vraagt naar hobby’s, vrienden en idolen waar men in zijn kindertijd mee 

bezig was. Dit zorgt vaak voor een beschamend en gefrustreerd gevoel.72 

 

 

3.1.2 Intergenerationele criminaliteit 

 

Kinderen van gedetineerde ouders behoren om verschillende redenen tot de risicogroep die 

een verhoogde kans heeft in contact te komen met justitie. Traumatische ervaringen tijdens de 

kindertijd zijn namelijk vrij sterke voorspellers van problematisch gedrag en het deelnemen aan 

delinquente activiteiten in de adolescentie.73 Onder traumatische ervaringen verstaan we onder 

meer verwaarlozing, gedwongen scheiding van de ouders, verslaafde ouders, naar een ander 

                                                           
70 BOSWELL, G., en WEDGE, P., o.c., blz. 71-73. En HAIRSTON, C.F., o.c., blz. 13. En NESMITH, A, en RUHLAND, E., l.c., blz. 
1225. En POEHLMANN, J., SHLAFER, R., en MAES, E., l.c., blz. 395-415. 
71 HAIRSTON, C.F., o.c., blz. 7. 
72 NESMITH, A., en RUHLAND, E., l.c., blz. 1124.  
73 HAGEN, K.A., en MYERS, B.J., The effects of secrecy and social support on behavioral problems in children of 
incarcerated women. Journal of Child and Family Studies, Vol. 12, nr. 2, juni 2003, blz. 237. 
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huishouden moeten verhuizen, veranderen van school omdat het nieuwe huishouden te ver 

verwijderd ligt van de vroegere school, ed.74  

Wanneer onderzoekers de kindertijd van gedetineerde ouders bevragen, rapporteert iets 

meer dan de helft van de gedetineerde moeders zelf opgegroeid te zijn in een omgeving waar 

beide ouderfiguren of andere rolmodellen ontbraken.75 Ook middelenmisbruik en geweld, zowel 

fysiek als seksueel, worden vaak gerapporteerd bij gedetineerde moeders. Zo zien we dat deze 

intergenerationele criminaliteit vaak te maken heeft met een negatieve spiraal waar men van 

jongs af aan in meegetrokken wordt. Het is belangrijk dat deze spiraal op tijd doorbroken wordt 

en een kind uit een dergelijk achtergestelde situatie voldoende handvaten aangereikt krijgt om 

nieuwe wegen in te slaan. Hier schuilt volgens ons een taak voor de hulpverlening, die de 

problemen van de kinderen van gedetineerde ouders voldoende dient te inventariseren, om een 

gepast aanbod te voorzien en het kind zoveel mogelijk te ondersteunen in zijn ontwikkeling naar 

volwassenheid. Door hen de mogelijkheid te bieden om andere keuzes te maken dan hun ouders, 

kunnen deze kinderen bewust de keuze maken om zich van het criminele pad verwijderd te 

houden. 

 

 

3.2 Gevolgen naar aanleiding van het gemis van de gedetineerde 

ouder 

 

Naast het leren omgaan met de eigenheid van het gevangeniswezen en een ouder die in de 

gevangenis verblijft, ontstaat er ook een volledig nieuwe gezinssituatie. In de meeste gevallen 

komt de buitenouder er alleen voor te staan, wat extra verantwoordelijkheid en stress met zich 

meebrengt. Wanneer het kind voorheen enkel aangewezen was op de gedetineerde ouder, dient 

het opgevangen te worden door familie of komt het terecht in de pleeg- en jeugdzorg. Uiteraard 

heeft dit in beide gevallen gevolgen op zowel het sociaal-emotioneel functioneren als op 

materieel vlak. 

 

 

3.2.1 Sociaal-emotionele consequenties 

                                                           
74 CLOPTON, K.L., en EAST, K.K., “Are There Other Kids Like Me?” Children with a Parent in Prison. Early Childhood 
Education Journal, Vol. 36, nr. 2, 2008, blz. 195-198.    
75 MYERS, B.J., e.a., l.c., blz. 13-14.  
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De meeste kinderen van gedetineerde ouders ervaren heel wat uiteenlopende emoties zoals 

angst, boosheid, verdriet, eenzaamheid en schuldgevoelens. Zij kampen vaak met een zeer lage 

zelfwaardering en emotionele terugtrekking van vrienden en familie. Tevens komt het voor dat zij 

in bepaalde situaties antisociaal gedrag beginnen vertonen, zoals een storende aanwezigheid in 

de klas. Deze emotionele en gedragsmatige ontwrichtingen werden in verschillende onderzoeken 

reeds gelinkt aan diverse factoren, onder andere de stress die het kind ervaart bij de opsluiting 

van de ouder, de identificatie van het kind met de gedetineerde ouder, het sociale stigma en een 

gebrek aan ondersteunende hulpbronnen.76 

Door psychische en emotionele (hormonale) ontwikkelingen in bepaalde stadia van het 

leven, reageren kinderen uit diverse leeftijdsgroepen verschillend op bepaalde gebeurtenissen. In 

verband met de intra- en interpersoonlijke gevolgen kunnen we deze verschillen in uitkomst niet 

negeren, dus aandacht voor de verschillende leeftijdsgroepen lijkt ons hier dan ook noodzakelijk.  

 

 

3.2.1.1 Intrapersoonlijk 

Baby’s – kleuterleeftijd (0-3 jaar) 

Baby’s die gescheiden worden van hun ouders, behoren tot een risicogroep, vanwege de 

verstoring die zich voordoet in de periode dat men zich hecht aan zijn opvoeders (cf. 

Attachmenttheory, Bowlby). Deze stelling wordt gestaafd door onderzoeken die aantonen dat 

volwassenen met gedrags- en emotionele problemen vaak scheidingen van vertrouwenspersonen 

gekend hebben in hun vroege kinderjaren.77 Ook deze kinderen lopen gevaar 

hechtingsproblemen te ontwikkelen. Zoals reeds vermeld in de inleiding kunnen we vanuit de 

theorie van het ‘psychologisch ouderschap’ (Goldstein) afleiden dat kinderen zich niet enkel 

positief kunnen hechten aan de biologische ouder, dit kan aan eender welke persoon zijn die 

frequent, verzorgend en affectief aanwezig is.78 Ook de Attachmenttheory van Bowlby duidt dat 

een baby zich pas afstemt op één ouder vanaf 3 maand, op wie het zijn zorgzoekend gedrag 

richt.79 Een cruciaal gegeven in het hechtingspatroon van baby’s is wel het feit dat er een 

constant aanwezige verzorgende dient te zijn, die in voldoende mate (emotioneel en materieel) 

                                                           
76 GABEL, S., Behavioral Problems in Sons of Incarcerated or Otherwise Absent Fathers: The Issue of Separation. Fam 
Proc, jrg. 31, 1992, blz. 303-314.  
77JOHNSTON, D., Effects of parental incarceration. in: GABEL, K., en Johnston, D., (ed.) Children of incarcerated parents. 
New York (U.S.A), Lexington Books, 1995, blz. 70-71.   
78 GOLDSTEIN, J., FREUD, A., en SOLNIT, A.J., Beyond the best Interests of the Child. Free Press, 1984, 224 blz. 
79 In zijn oorspronkelijke onderzoek ging Bowlby er vanuit dat kinderen zich slechts op één volwassene afstemmen. Dit 
bleek later onjuist te zijn en ook binnen de hechtingstheorie gaat men vandaag uit van specifieke gehechtheidsrelaties 
die het kind ontwikkelt met een klein aantal mensen (vader, moeder, thuisoppas, broertjes, zusjes, ed.) BOWBLY, J., 
The making & breaking of affectional bonds. United Kingdom, Brunner-Routledge, 1989, 189 blz. 
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in het onderhoud kan voorzien. Net deze vereiste ontbreekt vaak ten aanzien van de kinderen van 

gedetineerden. Scheiding en afwisseling van zorgpersonen tot de leeftijd van 5 jaar betekenen 

onvermijdelijk emotioneel belastende stresservaringen voor het kind. Heftige separatieangst 

komt volgens Bowlby tot uiting in protest en woede, gevolgd door wanhoop en apathie. 

Uiteindelijk resulteert deze situatie in een labiele bereidheid om nieuwe gehechtheidsrelaties aan 

te knopen.80  

Uiteraard heeft de scheiding op jonge leeftijd eveneens tot gevolg dat de ouder na het 

uitzitten van de straf de opvoedende rol van het kind zal willen opnemen, maar er geen 

emotionele band tussen ouder en kind bestaat.81 

 

Kleuterleeftijd (4-6 jaar) 

Kleuters blijken vaak de meeste directe gevolgen van de ouderlijke detentie te ervaren. 

Aangezien zij nog zeer afhankelijk zijn en vaak in de omgeving van de ouders vertoeven, hebben 

zij de grootste kans om aanwezig te zijn tijdens de arrestatie, wat rechtstreekse stress 

veroorzaakt. In deze levensfase wordt het kind zich bewust van emoties als empathie, schaamte 

en schuld. Deze worden dan ook in verhoogde mate ervaren naar aanleiding van de ouderlijke 

detentie. 

Kleuters zijn in volle ontwikkeling naar onafhankelijkheid en gericht op het nemen van 

initiatief. De traumatische separatie-ervaring leidt vaak tot een verstoring van deze ontwikkeling 

naar autonomie, waarbij het kind regressief gedrag gaat vertonen (bedplassen, …) en eerder 

afhankelijk blijft en onzeker over zichzelf.  

Kleuters die nog afhankelijk zijn van hun ouders putten onbewust heel veel veiligheid en rust 

uit de dagdagelijkse routines en vertrouwde relaties binnen het gezin. Acute veranderingen 

hierbinnen kunnen deze basisveiligheid op de helling zetten en het kind kwetsbaar maken voor 

gevoelens van verlatenheid en de angst en stress die het naar aanleiding hiervan ervaart.82  

 

  

                                                           
80 Hechtingsstoornissen: “Niet knuffelen, papa!” Koppen. tv-programma, Brussel, één, 5 mei 2011. en GOVAERTS, J.M., 
o.c., blz. 29-33. 
81 MYERS, B.J., e.a., l.c., blz. 17-18. en PARKE, R. D., en CLARKE-STEWART, K. A., o.c., blz. 5. 
82

 EELEN, S., en DEMEERSMAN, T., o.c., blz. 6. en JOHNSTON, D., l.c., blz. 74. en MYERS, B.J., l.c., blz. 17-18. 



Gedetineerde ouders en hun kind(eren): de vraagzijde | 32 

 

Lagere schoolleeftijd (7-10 jaar) 

Op deze leeftijd worden kinderen vrij onafhankelijk van hun ouders, wanneer het de sociale 

omgang met anderen betreft. Toch blijven ouders referentiekaders aanbieden en leiden mee het 

gedrag van hun kinderen. De effecten van een gedetineerde en fysiek afwezige ouders op deze 

leeftijd zijn vaak het gevolg van gevoelens van verlies en een gebrek aan een ouderlijk rolmodel. 

Een rolmodel kan kinderen een voorbeeld of ondersteuning geven van hoe met een moeilijke 

situatie om te gaan. Gebrek hieraan leidt ertoe dat kinderen vanaf deze leeftijd enorm beginnen 

te lijden onder het sociale stigma en de gerelateerde gevoelens van isolatie.83 De meest 

genoemde rolmodellen van deze kinderen zijn: de andere ouder, familieleden, de gedetineerde 

ouder zelf of vrienden die ook met de detentie van een ouder te maken hebben. Maar vele van de 

jongeren in het onderzoek van Nesmith en Ruhland vermelden niet echt iemand te kennen naar 

wie ze konden opkijken. Voornamelijk jongens hadden het moeilijk een mannelijk rolmodel te 

noemen wanneer de vader in de gevangenis zat.84 

Eveneens op deze leeftijd begint het kind heel wat dingen die om hem of haar heen 

gebeuren, duidelijk te begrijpen. Voorheen voelde het kind dingen aan, vanaf nu kan het vaak 

linken leggen tussen bepaalde gebeurtenissen en bepaald gedrag, bijvoorbeeld tussen de 

gedetineerde ouders en de buitenouder. Belangrijk op dit moment is een goede verstandhouding 

tussen de gedetineerde ouder en de buiten- of zorgouder. Het kind voelt de noden, angsten en 

emoties van zijn omgeving enorm aan en heeft de drang goed te doen voor iedereen. Bij een 

gespannen situatie tussen de twee ouders, zal het kind namelijk dubbele stress en druk ervaren 

om de bezorgdheid voor de ene ouder verborgen te houden voor de andere.85 

 

Vroege adolescentie (11-14 jaar)  

Nesmith en Ruhland kwamen tot de bevinding dat kinderen van gedetineerde ouders een 

sterk verlangen naar privacy ervaren, vanwege het negatieve sociale stigma dat aan de opsluiting 

gelinkt is. Voornamelijk kinderen uit deze leeftijdsgroep steken heel veel energie in het 

geheimhouden van de ouderlijke detentie en zijn angstig dat het geheim zou worden onthuld. 

Doch neemt deze geheimhouding de drang en vooral de nood van het kind om zijn verhaal met 

iemand te delen niet weg. Maar zoals de kinderen zelf meedelen zijn zij zich op deze leeftijd zeer 

bewust van de risico’s die gepaard gaan met het delen van hun situatie. Deze drang naar privacy 

kan eveneens gelinkt worden aan gevoelens van schaamte over de thuissituatie. Zowel tijdens de 
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lagere schooltijd als tijdens de vroege adolescentie beginnen kinderen duidelijk te merken dat zij 

anders zijn dan de andere kinderen, waardoor zij de neiging hebben zich te isoleren. 

Tieners rapporteren over het algemeen reeds meerdere scheidingsituaties te hebben moeten 

incasseren. Dit hoofdzakelijk naar aanleiding van het ondergebracht worden bij nieuwe 

zorgouders. Het moeten wennen aan nieuwe volwassenen om hen heen, een nieuwe woonst en 

omgeving en misschien een andere school, zorgt voor een samenloop van verschillende stress- en 

traumatische ervaringen. Uitingen van probleemgedrag als gevolg van de cumulatieve negatieve 

ervaringen is dan ook een vaak voorkomend gegeven bij kinderen vanaf de tienerleeftijd.86   

 

Late adolescentie (15-18 jaar) 

De negatieve gevolgen van de cumulatieve stresservaringen waar bij bovenstaande 

leeftijdsgroep reeds over gesproken werd, komen in de late adolescentie nog meer tot uiting. 

Kinderen geven nu gevolg aan jaren van materiële achterstelling, mogelijk misbruik, 

verwaarlozing, stigmatisering, ouder-kindscheiding, verschillende plaatsingen en veranderende 

zorgouders. De typische reacties op dergelijke trauma’s zijn angstgevoelens en verdriet. Naar 

binnen gerichte angst resulteert vaak in terugtrekking, rusteloosheid, nachtmerries, 

schuldgevoelens, eetproblemen, daling van de eigenwaarde en emotionele problemen. 

Hoofdzakelijk wanneer men geen beroep kan doen op eigen coping mechanismen en 

ondersteunende figuren evolueert dit innerlijke kluwen aan emoties tot extern gericht gedrag 

zoals boosheid, agressie, vijandigheid naar de opvoedende figuren, losse seksuele contacten, 

middelengebruik, liegen, stelen en het deelnemen aan delinquent gedrag als lid van een bende 

(cf. Intergenerationele criminaliteit).87 

 

Coping mechanismen 

Kinderen maken zelf melding veel steun te vinden bij vertrouwenspersonen tegen wie ze hun 

verhaal eens kwijt kunnen. In de meeste gevallen zijn dit de buitenouder, leerkrachten of andere 

familieleden. In het onderzoek van Dallaire gaven leerkrachten aan dat het zou helpen moesten zij 

ingelicht worden over de detentie van een ouder, zodat zij het kind op gepaste manier kunnen 

ondersteunen. De respondenten maakten ook melding van onprofessioneel en niet 

ondersteunend gedrag van hun collega-leerkrachten ten aanzien van kinderen van gedetineerde 

ouders. Dit wijst op het feit dat ouderlijke detentie en de negatieve gevolgen ook bij leerkrachten 
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nog steeds een groot taboe is en men vaak handelt uit onwetendheid en desinteresse. Daarnaast 

worden ook fysieke en creatieve activiteiten aangehaald als uitlaatklep in tijden waarin men met 

een gans kluwen van emoties dient om te gaan. Er werden vier hoofdredenen gegeven voor het 

deelnemen aan dergelijke activiteiten: kinderen bouwen zelfvertrouwen op door het aanleren van 

nieuwe vaardigheden, ze kunnen hun frustratie en boosheid kwijt, de activiteit biedt een nieuwe 

focus weg van de stress van thuis en sommigen vinden nieuwe vriendschappen. Onderzoek geeft 

ook aan dat het hebben van een vertrouwenspersoon het kind helpt zich te beschermen tegen 

zichzelf. Kinderen die geen sociale ondersteuning ervaren, hebben vaak de neiging hun 

problemen en het gegeven van de ouderlijke detentie zonder onderscheid tegen Jan en alleman 

te vertellen. Hierdoor lopen ze een groter risico vanwege het sociale stigma gerelateerd aan 

detentie, wat in vele situaties leidt tot vormen van probleemgedrag. 

Jammer genoeg maken evenveel kinderen binnen onderzoek melding dat ze met hun vragen 

en verhalen niet terecht kunnen bij vertrouwenspersonen. Indien er binnen het gezin wel een 

open sfeer hangt om de detentie te bespreken, zijn de mogelijke vertrouwenspersonen veelal 

niet te bereiken vanwege een al te vake afwezigheid (werk, gedetineerd familielid bezoeken, 

ed.).88 

 

 

3.2.1.2 Interpersoonlijk 

Antisociaal gedrag is vaak voorkomend bij kinderen van gedetineerde ouders. Volgens het 

onderzoek van Geller, Cooper en Garfinkel, vertonen kinderen op de leeftijd van 5 die met de 

detentie van een ouder te maken hebben significant vaker extern gericht probleemgedrag. In de 

ontwikkeling van elk kind is er op de leeftijd van 5 jaar een toename van dit soort gedrag, alleen 

komt het bij kinderen van gedetineerde ouders opvallend vaker voor. Hierbij dient eveneens 

vermeld te worden dat het extern gerichte probleemgedrag zich voornamelijk manifesteert kort 

na de opsluiting. De mate waarin het probleemgedrag voorkomt wordt bepaald door een aantal 

specifieke factoren. Kinderen die voorafgaand aan de detentie met de betreffende ouder 

samenleefden, vertonen beduidend méér extern gericht probleemgedrag. Dit cijfer ligt overigens 

net iets hoger bij jongens wanneer het een gedetineerde vader betreft.89 Deze bevindingen 
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blijken consistent met de resultaten van Wildeman.90 Al wordt binnen deze studie aangevuld dat 

wanneer het kind (jongen) samenleefde met een vader die hem misbruikte, de detentie in eerste 

instantie leidt tot een vermindering van het agressief gedrag. 

Wanneer we kijken naar verschillen in probleemgedrag afhankelijk van de sekse, geven 

resultaten over het algemeen weer dat meisjes en jongens even hard geraakt worden door de 

scheiding van een ouder en de ouderlijke detentie. Er doen zich echter wel verschillen voor in hoe 

ze hun gevoelens uiten. Bij jongens zouden zich veel vaker externaliserende problemen voordoen 

en bij meisjes eerder internaliserende problemen.91  

Als laatste dient ook de relatie met de thuisouders en opvoeders de nodige aandacht te 

krijgen. Algemeen geldt dat de mate waarin kinderen probleemgedrag ontwikkelen, gerelateerd 

is aan de stabiliteit van de context waarin het kind opgroeit. Kinderen van gedetineerde ouders 

die een liefhebbende en stabiele relatie hebben met hun opvoeders, vertonen duidelijk minder 

probleemgedrag dan kinderen waarbij deze steunfiguren ontbreken. Eveneens de reacties van 

leerkrachten, medeleerlingen en peers worden significant gelinkt aan de mate van 

probleemgedrag van het kind.92 Niet alleen ten voordele van de effectieve contactopname, maar 

alsook ten voordele van de positieve ontwikkeling van het kind, dient vanuit het beleid en de 

hulpverlening de nodige aandacht te gaan naar de leefomgeving van het kind.  

 

Schoolgerelateerde problemen  

De school is een omgeving waar het kind toegenomen stress, emotionele druk en gevoelens 

van sociale isolatie kan ervaren, vanwege de stigmatiserende reacties binnen deze setting. Dit kan 

uiteindelijk een aanleiding geven tot schoolverlating. Verschillende onderzoeken duiden dat deze 

negatieve effecten minder voorkomen in schoolomgevingen waar begrip voor de situatie heerst 

en zowel leerkrachten als medeleerlingen gepast kunnen reageren op de moeilijke situatie van 

het kind.93 Voornamelijk adolescenten behoren tot de risicogroep van vroege schoolverlaters. Cho 

kwam in haar onderzoek tot de conclusie dat de kans dat adolescenten met een gedetineerde 

moeder uitvallen in het middelbaar 1,35 keer groter is, dan kinderen van wie de moeder niet 

gedetineerd is. Voornamelijk het eerste jaar na de detentie blijkt de grootste risicoperiode te zijn. 

Na de re-integratie van de ouder zien we dat dit verband langzamerhand verdwijnt. Eveneens 
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kwam men tot de bevinding dat de frequentie van opsluitingen een grotere invloed heeft op het 

risico van schooluitval dan de lengte van de detentie.94 

Naast de schoolverlating, wat een extreem maar geen uitzonderlijk voorkomend gevolg 

is, is ook het verhoogd probleemgedrag opvallend binnen de schoolgemeenschap. De meeste 

leerkrachten geven aan getuige te zijn van kinderen die emotionele moeilijkheden ervaren naar 

aanleiding van de ouderlijke detentie en zien dit ook doorwegen op de schoolresultaten. 

Daarnaast zouden deze kinderen makkelijker ‘ontvlammen’ in de klas en moeilijkheden ervaren in 

het contact met hun klasgenootjes.95 Maar ook de tegenovergestelde situatie, waarbij kinderen 

net uiterst hard hun best doen, komt voor.96 

 

 

3.2.2 Materiële consequenties 

 

Materiële deprivatie bij kinderen van gedetineerde ouders is een opvallend gevolg van 

opsluiting.97 We hebben reeds opgemerkt dat kinderen naar aanleiding van de detentie in een 

eenoudergezin terechtkomen of in andere gevallen bij familie (vaak grootouders), pleeggezinnen 

of jeugdinstellingen een tijdelijk onderkomen vinden. Jammer genoeg brengt liefde alleen 

kinderen niet groot. Deze nieuwe gezinnen of de partner die er nu alleen komt voor te staan, zijn 

vaak niet voorzien op de financiële en emotionele last die de opvoeding van kinderen met zich 

meebrengt. Daarbij komt nog dat het opvoeden van kinderen ook vrij tijdsintensief is, waardoor 

het kan zijn dat één van de zorgouders zijn betaalde job dient op te zeggen om genoeg tijd voor 

de kinderen vrij te maken. Hierdoor wordt men alweer een stuk minder financieel krachtig, wat 

kan leiden tot complexe leefsituaties en negatieve stress voor en tussen alle betrokkenen. (bv. 

kinderen die op school niet aan alle activiteiten kunnen deelnemen, vanwege de te grote 

financiële last).98  

Daarnaast hebben kinderen van gedetineerde ouders door hun moeilijke en gescheiden 

leefsituatie complexere noden, die de financiële druk op de zorgouders nog meer verhoogt of er 

toe leidt dat men niet in voldoende mate aan de behoeften van het kind kan tegemoetkomen.99 
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Denken we hier bijvoorbeeld aan het vervoer van en naar de gevangenis, snacks tijdens het 

kinderbezoek, financiële ondersteuning in de telefoonkosten van de gedetineerde ouder, 

mogelijke professionele ondersteuning voor het kind wanneer zich problemen voordoen 

gerelateerd aan de detentie, ed. 

Ouderlijke opsluiting blijkt eveneens een risicofactor voor kindermishandeling en 

verwaarlozing te zijn. Vóór de eigenlijke opsluiting kan ouderlijk contact met justitie reeds 

symptomatisch zijn voor familiale problemen of problemen die de ouder ervan weerhouden te 

voorzien in passende zorg. Maar ook de periode tijdens de opsluiting van de ouder houdt een 

risicomoment in voor situaties van kindermishandeling of verwaarlozing. De mogelijkheid bestaat 

dat de zorgouder of de ouder die alleen komt te staan, niet de mogelijkheden heeft in de nodige 

zorg te voorzien.100 

We hebben reeds gezien dat gedetineerde ouders in de meeste gevallen niet getrouwd 

zijn met de partner van hun kinderen en ook niet met hen samenleefde.101 Hieruit kunnen we 

voorzichtig concluderen dat heel wat gedetineerde ouders (meestal vaders) onderhoudsgeld 

dienden te betalen voor hun kinderen. Door de detentie en bijgevolg het wegvallen van hun 

inkomen, de gerechtskosten en schadevergoedingen naar de slachtoffers toe, blijkt dit niet 

steeds meer mogelijk. Hieruit wordt duidelijk dat zelfs wanneer de gedetineerde ouder 

voorafgaand aan de detentie niet het gezinshoofd was van het huishouden waar de kinderen in 

verbleven, het kind op economisch vlak mede slachtoffer wordt van de detentie.102 Toch toont 

onderzoek aan dat gezinnen waar de ouder voorafgaand aan de detentie bij het gezin inwoonde, 

het hardst de materiële achterstelling ervaren.103 

 

 

3.3 Gedetineerde vader versus gedetineerde moeder 

 

We stellen vast dat zowat overal binnen de wetenschappelijke literatuur de consensus 

bestaat dat moederlijke detentie voor meer verstoring en ernstigere gevolgen zorgt binnen het 

leven van het kind, dan vaderlijke detentie. Kinderen leven over het algemeen vaker bij hun 

moeder, waardoor de veranderingen in het leven van het kind bij detentie van de moeder, 

vanzelfsprekend veel ingrijpender zijn. Vaak dienen deze kinderen te verhuizen en in sommige 
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gevallen zelfs van school te veranderen.104 Concrete cijfers bevestigen dat wanneer de 

gedetineerde ouder een vader betreft, het kind in 90% van de gevallen opgevangen wordt door 

de moeder. Wanneer daarentegen de moeder gedetineerde is, leven de kinderen in bijna 80% van 

de gevallen bij iemand anders dan de biologische vader.105  

 

 

4. Besluit 
  

De onderzoeksvraag die beantwoord werd in dit deel luidt als volgt:  

 

Welke noden en behoeften van gedetineerde ouders en hun kinderen kunnen we 

onderscheiden?  

 

De gedetineerde ouder lijdt onder het feit dat een opsluiting de sociale rollen die hij of zij 

vervult compleet overhoop haalt. Belangrijk voor ons onderzoek is de vaststelling dat de ouderrol 

enigszins vervaagt door het proces van institutionalisering en de gedetineerde het gevoel krijgt 

geen volwaardige of zelfs een slechte ouder te zijn. Gevoelens van hulpeloosheid en schuld 

steken de kop op en dit kan het best opgevangen worden door positief contact met het kind. 

Door contact met naastbestaanden wordt de gedetineerde ook minder vatbaar voor de nefaste 

invloed van het gevangenisleven. Het bezoek is vanzelfsprekend het middel bij uitstek om aan 

deze behoefte te voldoen. Dit bezoek wordt in sommige gevallen echter verhinderd door 

bijvoorbeeld een moeilijk bereikbare gevangenis of een weigerachtige houding van de zorgouder. 

Het kan ook zijn dat de gedetineerde ouder zelf het kind liever niet ontvangt om diverse redenen.  

Indien fysiek contact niet mogelijk is of ontoereikend blijkt, kan er ook teruggevallen worden op 

telefonische of schriftelijke communicatie. Uit de literatuur blijkt dat het hierbij vooral belangrijk is 

om de ouder te begeleiden om op hetzelfde niveau van het kind te communiceren.  Niettemin 

kunnen ook deze mogelijkheden soms beperkt worden door financiële of organisatorische 

obstakels. 

Op niveau van het kind vinden we evenzeer een aantal behoeften terug. Zo heeft ook het kind 

nood aan contact met de gedetineerde ouder, voornamelijk om emoties te uiten en de detentie 

van de mama of papa te kunnen plaatsen. Met het oog op de intergenerationele criminaliteit is 

het belangrijk voor de hulpverlening om kinderen van gedetineerde ouders op te volgen om te 
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voorkomen dat ze op hetzelfde criminele pad terechtkomen. Afhankelijk van de leeftijd kan de 

opsluiting van een ouder heel wat ingrijpende sociaal-emotionele en materiële gevolgen hebben 

voor het kind. Enkele voorbeelden zijn het vertonen van regressief gedrag, uitsluiting op school 

vanwege stigmatisering, een financieel verslechterde situatie, … 

 

Nu we de behoeften en noden van de gedetineerde ouders en hun kinderen in kaart 

hebben gebracht, gaan we in een volgend deel kijken hoe het beleid en de praktijk hieraan 

tegemoet komen. 
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Deel 3. Gedetineerde ouders en hun 

kind(eren): de aanbodzijde 

 

‘Gevangenissen maken mij altijd onrustig, want het is zo’n toeval dat je er zelf niet in zit.’ 

Simon Carmiggelt, ‘het klinkt soms wel aardig’, door G. de Ley, 1975 
 

 

Ter inleiding van dit deel in verband met de hulpverlening aan gedetineerden en meer 

specifiek gericht op de relatie tussen gedetineerden en hun kinderen, staan we even stil bij de 

theorie van ‘turning points’. Hoewel detentie vaak gezien wordt als een eindfase van een 

criminele weg (de vergelding), kan in een constructievere zienswijze de detentie zelf ook gezien 

worden als betekenisvol ‘turning point’ in iemand zijn (criminele) carrière. Voor ouders die een 

vertroebelde relatie met hun kind hadden of de ouderrol slechts in beperkte mate opnamen 

vanwege hun criminele levensstijl, kan de detentie een moment van zelfreflectie zijn. Het lijkt ons 

belangrijk voor zowel de kinderen, de individuele ouder als voor de omgeving, dat zij in deze 

zoektocht naar juiste keuze, voldoende gesteund worden door professionele hulpverleners.106 In 

een werk van Boudin lezen we volgende quote die de bovenstaande theorie van turning points 

bevestigt: ‘When e woman goes to prison, her relationship to her children is a central emotional 

focus: she is torn by guilt, anxiety and a sense of failure, yet, at the same time, her child continues to 

be a source of hope, a connection to a part of herself, a motivation for her to change. This crisis is 

potentially an opportunity for enormous growth if it is faced …’107 

 

Dat het voor kinderen ook een goede zaak is om de relatie met de ouder te bevorderen, 

bijvoorbeeld aan de hand van een apart kinderbezoek, kan afgeleid worden uit volgend fragment 

uit de DVD ‘10 jaar kinderbezoek. Op bezoek bij papa in de gevangenis: kinderbezoek in woord en 

beeld’ :  “Het leuke aan het kinderbezoek is dat je bij je vader of moeder op de schoot kunt zitten, 

                                                           
106 EDIN, K., NELSON, T., en PARANAL, R., Fatherhood and Incarceration. Institute for Policy Research, Vol.1, nr. 1, 
februari 2002, blz. 1. En SAMPSON, R.J., en LAUB, J.H., Understanding desistance of crime. Crime and Justice, vol. 28, 
2001, blz. 1-69.  
107 BOUDIN, K., Lessons from a mother’s program in prison: A psychosocial approach supports women and their 

children, Women & Therapy, Vol 21, nr. 1, 1998, blz. 104.  
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samen naar ’t toilet gaan, dat je gezelschapsspelletjes kan spelen en dat de cipiers niet constant om 

je heen lopen en ook dat je eens goed ruzie kan maken met je ouders, want tijdens het zaalbezoek is 

dat niet mogelijk.” Uit beide voorbeelden, de theorie van de ‘turning points’ en de ervaring van 

het kind, kunnen we reeds opmerken dat de noodzaak er is om te voorzien in faciliteiten en 

ondersteuning van de relatie tussen ouders en hun kinderen.  

 

In deel twee bespraken we op basis van wetenschappelijke literatuur de vraagzijde, de noden 

en behoeften die ouders en kinderen ervaren naar aanleiding van detentie. Aan deze vraag wordt 

tegemoet gekomen door verschillende actoren binnen onze maatschappij. We bespreken twee 

niveaus. Vooreerst hebben we het regelgevend niveau, dat aan de hand van verdragen, wetten en 

decreten een bepaald kader schetst om een antwoord te bieden op de maatschappelijke vraag 

naar een meer humanitaire benadering van gedetineerden. Dit belangrijk voorbereidend werk 

wordt behandeld in hoofdstuk één ‘Het beleid’. In het tweede hoofdstuk duiken we het werkveld 

in om vanuit de ervaringen van enkele sleutelfiguren een beeld te vormen van hoe het er in ‘de 

praktijk’ aan toegaat.  

 

 

1. Het beleid 
 

In dit eerste hoofdstuk gaan we op zoek naar de reeds bestaande beleidsomkadering met 

betrekking tot ons onderwerp. We zien relevante teksten terugkomen op zowel internationaal, 

nationaal als Vlaams niveau. Op basis van deze niveaus is dit hoofdstuk dan ook onderverdeeld.  

Binnen elk niveau wordt gezocht of er regel- en wetgeving ter zake bestaat, en meer bepaald 

met betrekking tot drie belangrijke thema’s: het hulpverleningskader, de bestaande 

mogelijkheden tot contact tussen ouder en kind en de keuze van de plaats van detentie. Het 

eerste thema komt logischerwijs voort uit de centrale onderzoeksvraag.108  De nood aan bezoek 

en de problematiek betreffende de plaats van detentie ten opzichte van de woonplaats van het 

kind, werden reeds vastgesteld in het literatuuronderzoek rond de vraagzijde. Dat er rekening 

wordt gehouden met de detentieplaats lijkt voor ons evident, maar uit het wetenschappelijke 

onderzoek konden we vaststellen dat dit momenteel nog geen gangbare praktijk is. Vanuit deze 

bedenking werd ook de vraag naar de beleidsomkadering hieromtrent bewust opgenomen in dit 

hoofdstuk. 

                                                           
108 Supra, Onderzoeksvragen, blz. 6.  
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1.1 Het beleid op internationaal niveau 

 

De internationale bronnen kunnen we in twee grote groepen opsplitsen: de bindende 

verdragen die rechtsgevolgen hebben bij het niet naleven ervan, en andere belangrijke 

aanbevelingen die niet bindend zijn maar toch vaak een niet te miskennen moreel gezag hebben. 

Binnen deze paragraaf bespreken we eerst drie bindende verdragen: het Europees Verdrag 

tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, het Internationaal 

verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten en het Internationaal Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind. Vervolgens komen de niet-bindende aanbevelingen (soft law) aan bod: de 

Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, de Body of Principles for the Protection of All 

Persons Under Any Form of Detention or Imprisonment en de European prison rules.  

Telkens wordt eerst de waarde van het betreffende document geduid, waarna we de 

artikelen die van toepassing zijn op één van bovenstaande thema’s uitlichten. 

  

 

1.1.1   Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden (1950) 

  

Het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), opgesteld door de Raad van 

Europa109, is geïnspireerd en opgesteld in navolging van de Universele Verklaring van de Rechten 

van de Mens. Het EVRM betreft het eerste wettelijk bindend mensenrechtenverdrag met 

afdwingmechanismen, door de mogelijkheid tot een klachtenprocedure bij een jurisdictioneel 

orgaan (Europees Hof voor de Rechten van de Mens, EHRM). Door de norm hiërarchische positie 

van het EVRM, is tevens de nationale rechter derhalve gebonden door het verdrag en dient het 

ten allen tijde toe te passen.110 

Ook gedetineerden hebben aldus de mogelijkheid om krachtens het EVRM klacht in te dienen 

bij het EHRM, nadat alle nationale rechtsmiddelen uitgeput zijn.111 Dit indien zij van mening zijn dat 

                                                           
109 Ontstaan in 1949 als reactie op de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog.  
110 “Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heft sinds zijn totstandkoming binnen de Raad van Europa een 
vijftigtal jaar geleden een enorme vlucht voorwaarts genomen. Het aantal klachten bij het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens te Straatsburg, is gestaag en vervolgens exponentieel toegenomen en hetzelfde geldt voor de nationale 
rechterlijke uitspraken die het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens toepassen.” 
111 Voor 1 november 1998 was het de Commissie voor de Rechten van de Mens (ECRM) die bevoegd was voor het al dan 
niet ontvankelijk verklaren van een klacht en nazien of deze gegrond was. Wanneer dit het geval was en de partijen niet 
tot een schikking konden komen, werd de klacht voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 
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er binnen de detentiesituatie sprake is van een schending van de in het EVRM gegarandeerde 

grondrechten.112  

 

Bespreking van de voor dit onderzoek relevante artikelen 

De kern van ons onderzoek, de waarde die gegeven wordt aan de band tussen volwassene en 

kind, zit vervat in art. 8. EVRM.113 Het ‘Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven’114 

geeft een regelgevende context om op nationaal niveau te voorzien in contactmogelijkheden 

voor de gedetineerden. “De [Belgische] penitentiaire regelgeving vertaalt dit principe via een aantal 

contactmogelijkheden voor gedetineerden en hun naasten: contact via briefwisseling, telefonie en 

bezoek in de gevangenis. Met de goedkeuring van de ‘Basiswet gevangeniswezen’ worden deze 

klassieke contactmogelijkheden wettelijk verankerd en zijn deze niet langer gunsten maar een recht 

van elke gedetineerde.”115 

Het eerste lid van art. 8 EVRM geeft gedetineerden vier onderscheiden rechten: het recht op 

genot van privéleven, familie- en gezinsleven, woning en communicatie. In het tweede lid treffen 

we vervolgens drie zogenaamde beperkingsgronden aan, de voorwaarden waaronder de 

lidstaten uitzonderingen kunnen invoeren. Het recht op privacy wordt aldus niet gezien als een 

absoluut recht, daar het in sommige omstandigheden dient te wijken voor het algemeen belang 

of voor vrijheden van anderen. 

 

Het lijkt ons verder interessant om met betrekking tot de rechtskracht van het EVRM de meest 

relevante rechtsspraak van het EHRM in verband met artikel 8 EVRM te bespreken.116 

Met betrekking tot het recht op het onderhouden van contact met de naaste familie leiden we 

uit het arrest Messina v. Italy, de faciliterende verantwoordelijkheid van de gevangenisautoriteiten 

af. Zij dienen het contact tussen gedetineerden en hun familie te ondersteunen en blijvend 

mogelijk te maken. Doch erkent men tevens dat beperkingen aan het gezinsleven inherent zijn 

                                                           
112 Art. 19 en art. 35 EVRM. 
113 Naast art. 3 EVRM, het verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, wordt op 
art. 8 EVRM het meest beroep gedaan door gedetineerden. SMAERS, G., De ontwikkeling van een Europees bewustzijn 
rond rechten van gedetineerden. In: BREMS, E., SOTTIAUX, S., VANDEN HEEDE, P., en VANDENHOLE, W., (eds.) 
Vrijheden en vrijheidsbeneming: mensenrechten van gedetineerden. Antwerpen, Intersentia, 2005. blz. 4. 
114 Art. 8 EVRM: “1. Een ieder heeft het recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en 
zijn correspondentie - 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit gezag, dan voor 
zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de 
openbare veiligheid, of het economische welzijn van het land, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor 
de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 
115

 DEMEERSMAN, T., l.c., blz. 51. 
116

 PARMENTIER, L., en PEIRSEGAELE, A., l.c., blz. blz. 35-36. en VAN DEN BERGE, Y., Uitvoering van vrijheidsstraffen en 
rechtspositie van gedetineerden. Gent, Larcier, 2006, blz. 91-93. en SMAERS, G., o.c., blz. 259-262. en VAN 
GRUNDERBEECK, D., Het recht van gedetineerden op het ontstaan, het behoud en de ontwikkeling van een familie- en 
gezinsleven en hun recht om te huwen. In: BREMS, E., SOTTIAUX, S., VANDEN HEEDE, P., en VANDENHOLE, W., (eds.) 
o.c., blz. 191-211.    
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aan de detentiesituatie.117 Wanneer een schending van art. 8 aangehaald wordt voor het EHRM, 

zal men steeds vooreerst onderzoeken of de aangehaalde schending van het recht niet valt onder 

één van de gelegitimeerde beperkingen: legaliteit, legitimiteit en proportionaliteit. Zo ook in de 

zaak Messina werd de betrokken gedetineerde in ongelijk gesteld door het EHRM, daar op het 

moment van de feiten nationale wetgeving voorzag in een (gelegitimeerde) beperking.118 

Naast de positieve verplichting van staten om ervoor te zorgen dat gedetineerden hun 

familiale contacten kunnen onderhouden, kunnen we verder afleiden dat het EVRM akkoord gaat 

met een bepaalde mate van controle op contacten met de buitenwereld en dit volledig 

verenigbaar ziet met het EVRM. De frequentie en de uitvoering van het bezoek voor iemand in 

voorlopige hechtenis kan bijvoorbeeld gereduceerd worden om strafbare feiten of 

ontvluchtingen te voorkomen, of om disciplinaire redenen.119 Een absoluut verbod van 

familiebezoeken ziet het EHRM wel als een schending van de proportionaliteitsvereiste zoals 

vermeld in art. 8 EVRM.120 

Vermeldingswaardig in deze context betreft voorts het standpunt van het EHRM ten opzichte 

van de, ook in België vaak aangehaalde, vereiste tot het ondergaan van de detentie dicht bij de 

oorspronkelijke woonplaats en het verwittigen van de familie bij overplaatsing. Verschillende 

arresten illustreren dat de Straatburgse rechtsspraak er niet van uit gaat dat het recht op 

eerbiediging van het familie- en gezinsleven van een gedetineerde, het recht omvat om de plaats 

van de detentie te kiezen, of de overplaatsing naar een andere gevangenis aan te vragen om 

dichter bij zijn familie te zijn.121 Hoewel de afstand tussen de verblijfsplaats van de familie en de 

detentieplaats bepalend is voor de frequentie van het bezoek, heeft de staat namelijk niet de 

positieve verplichting ervoor te zorgen dat gedetineerden werkelijk bezoek krijgen van hun 

familie, noch financiële tegemoetkomingen hiervoor te voorzien.122 Wel dienen 

gevangenisautoriteiten gedetineerden te helpen effectief contact te houden, waardoor aanvaard 

wordt dat gedetineerden het recht hebben familie op de hoogte te brengen van de nieuwe 

verblijfslocatie bij overplaatsing naar een andere gevangenis. Tenzij de veiligheid het geheime 

karakter van de overplaatsing noodzaakt, wil men hiermee nutteloze bezoeken zoveel als 

mogelijk vermijden.123  

                                                           
117 “The Court observes that any detention which is lawful for the purposes of Article 5 of the Convention entails by its 
nature a limitation on private and family life. However, it is an essential part of a prisoner's right to respect for family life 
that the prison authorities assist him in maintaining contact with his close family.” EHRM, Messina v. Italy (No. 2), 28 
september 2000 
118 EHRM, Messina v. Italy (No. 2), 28 september 2000, §64. 
119 EHRM, McFeeley e.a. v. United Kingdom, 15 mei 1980 en EHRM, Boyle & Rice v. United Kingdom, 27 april 1988. 
120 EHRM, Lavents v.Letland, … en EHRM, Klamecki v. Polen, … 
121 EHRM (ECRM), Wakefield v. United Kingdom, 1 oktober 1990, application No. 15817/89 (decisions and reports 66,251) 
122 Zaak Selmani v. Zwitserland, 28 juni 2001 (ontvankelijkheidsbeslissing) 
123 ECRM, Seale v. United Kingdom, 13 maart 1984, Application No . 9466/8  en ECRM, Mcveigh, O’neill en Evans v. United 
Kingdom, 18 maart 1989 
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Ook briefwisseling en telefonische communicatie kunnen door de gedetineerde aangewend 

worden om contact te onderhouden met zijn of haar kind. Deze mogelijkheden vallen eveneens 

onder de bescherming van art. 8 EVRM en zijn reeds onderwerp geweest van verschillende 

arresten van het EHRM. 

 

 

1.1.2 Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 

(1966) 

 

In 1966 kwam het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) 

binnen de VN tot stand.124  Evenals het Internationaal verdrag inzake economische, sociale en 

culturele rechten, werd dit verdrag opgesteld als codificatie van de burgerlijke en politieke 

rechten en vrijheden die in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn 

opgesomd.125  

    

De voor dit onderzoek relevante artikelen 

Artikel 17 IVBPR126 kunnen we zien als een vergelijkbare bepaling met art. 8 EVRM, dat handelt 

over het recht op privacy.127  Hierin wordt uitdrukkelijk vermeld dat geen enkele persoon 

onderworpen kan worden aan onwettige inmenging in zijn persoonlijke levenssfeer, gezin, thuis 

en briefwisseling. Staten hebben aldus de verplichting te voorzien in een wettelijke basis die 

inbreuken hieromtrent regelt. Zodoende dienen ook de contactmogelijkheden van gedetineerden 

met hun gezin, wettelijk te worden vastgelegd door de overheid.  

Daarnaast geeft lid 1 van artikel 23128 aan de staat de verantwoordelijkheid om het gezin als 

kern van de maatschappij te beschermen.  

  

                                                           
124 UNITED NATIONS, International Covenant on Civil and Political Rights. aangenomen door de Algemene Vergadering 
van 16 december 1966 
125 Op 10 december 1968 ondertekenede België het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 
(IVBPR), waarna het vijftien jaar later, op 23 april 1983, in werking trad 
126 Art. 17 IVBPR: “No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or 
correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law 
against such interference or attacks.” 
127 DE HERT, P., Gedetineerden en de grondrechten vervat in art. 8 EVRM. In BREMS, E., SOTTIAUX, S., VANDEN HEEDE, P., en 
VANDENHOLE, W., Vrijheden en vrijheidsbeneming: mensenrechten van gedetineerden. Antwerpen, Intersentia, 2005,blz. 
154. 
128 Art. 23 IVBPR: “The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society 
and the State.” 
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1.1.3 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989) 

 

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)129 werd na tien jaar 

onderhandelen aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 

november 1989, en trad in werking op 2 september 1990.130 Krachtens dit verdrag krijg je 

specifieke (kinder-) rechten vanaf dat je geboren bent, tot en met je achttien jaar. De meerwaarde 

van het uiteindelijke IVRK131 betreft het feit dat kinderen niet meer simpelweg gezien worden als 

de eigendom van volwassenen die verantwoordelijk voor hen zijn, maar naast rechtsobjecten ook 

als rechtssubjecten, die krachtens het verdrag kunnen opkomen voor hun eigen rechten. Het kind 

wordt zo enerzijds beschermd en anderzijds krijgt het kansen (recht op (over)leven, (op)voeding, 

ontwikkeling, liefde en zorg, ed.)  krachtens het IVRK.  

Met 192 verbonden landen132 is het IVRK het meest universele verdrag ter wereld en heeft het 

een hoge status binnen het internationale recht. Aangezien het hier een bindend verdrag betreft, 

hebben alle aangesloten landen dan ook de juridische verplichting het verdrag uit te voeren en 

wettelijke waarborgen te voorzien voor de vervulling van de rechten uit het IVRK. 133 

 

De voor dit onderzoek relevante artikelen 

 

Artikel 3 IVRK134 vormt het fundament voor de andere artikelen en geeft het centrale belang 

van het kind aan. Alle acties die genomen worden dienen ten volle rekening te houden met de 

belangen van het kind, zodat het de bescherming en zorg krijgt waar het recht op heeft voor zijn 

of haar welzijn.  

                                                           
129 VERENIGDE NATIES, Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). aangenomen door de Algemene 
Vergadering op 20 november 1989, 19 blz.  
130 In België ratificeerde het Vlaams parlement het IVRK op 15 mei 1991 en ondernam sindsiden reeds heel wat 
initaitieven om de toepassing ervan te waarborgen. 
131 Voorheen waren er de Verklaring van Genève over de Rechten van het Kind (1924) en de Verklaring van de Rechten 
van het Kind van 1959,  die niet bindend waren. 
132 Met uitzondering van de Verenigde Staten en Somalië 
133 BRAAM, H., MAK, J., TAN, S., en LÜNNEMANN, K., Moeders in detentie en de omgang met hun kinderen. rapport, 
Verwey-Jonker Instituut, mei 2007, blz 27-31. En MEUWSE, S., BLAAK, M., en KAANDORP, M., (ed.) Handboek 
Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het 
Kind en andere internationale regelgeving over de rechtspositie van minderjarigen. Nijmegen, Ars Auqui Libri, 2005, blz. 
1-13. en www.sociaalcultureel.be/jeugd/kinderrechtenbeleid.aspx en www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.asp?id=70 
en www.kinderrechten.be 
134 Art. 3 IVRK: “Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of 
particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of 
wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging. De Staten die partij zijn, verbinden zich 
ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdend met 
de rechten en plichten van zijn of haar ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind 
zijn, en nemen hiertoe alle passende wettelijke en bestuur maatregelen.”  
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Specifieker duidt artikel 9 op het recht van het kind om samen te leven met de ouders en niet 

tegen hun wil gescheiden te worden, tenzij bevoegde autoriteiten dit noodzakelijk achten. Ook 

wanneer ouders en kinderen gescheiden leven, bestaat nog steeds het recht op contact, tenzij dit 

strijdig zou zijn met de belangen van het kind. Tevens verbindt art. 9 de lidstaten ertoe “om 

ouders en kind te informeren [op diens verzoek] over de situatie van een van hen als de overheid 

verantwoordelijk is voor de scheiding, bijvoorbeeld in het geval van gevangenschap.”135 Men dient er 

wel steeds op toe te zien dat de te verschaffen informatie niet schadelijk is voor het welbevinden 

van het kind.136 Zodoende kunnen we het omgangsrecht uit het IVRK afleiden. 

 

 

1.1.4 Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens 

  

De Universele Verklaring voor de rechten van de mens werd ontworpen door de VN 

Commissie, en aangenomen door de leden van de Algemene Vergadering op 10 december 1948. 

Deze verklaring betrof het eerste belangrijke initiatief op het vlak van mensenrechten binnen de 

VN en vormde het uitgangspunt voor andere, meer gedetailleerde, verdragen. De bepalingen 

hebben geen bindende kracht, maar hebben desalniettemin in de loop der jaren een grote morele 

betekenis gekregen als internationale standaard voor de mensenrechten.137 

 

De voor dit onderzoek relevante artikelen 

Artikel 12 UVRM wordt deels beschouwd als de oorsprong voor art. 8 EVRM. 138 Art. 12 UVRM 

stelt: “Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke 

aangelegenheden, in zijn gezin, zijn thuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer 

of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming 

door de wet.”139
 Daarnaast geeft artikel 16 de verplichting aan de overheid om het gezin, als kern 

van de maatschappij, te beschermen: “[…] Het gezin is de natuurlijke en fundamentele 

                                                           
135 MEUWSE, S., BLAAK, M., en KAANDORP, M., (ed.) o.c., blz. 97.  
136 MEUWSE, S., BLAAK, M., en KAANDORP, M., (ed.) o.c., blz. 96-100 en VERENIGDE NATIES, Internationaal 

Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). aangenomen door de Algemene Vergadering op 20 november 1989, 19 
blz.   
137 BREMS, E, en ANG, F., Amnesty International en de geest van de Universele Verklaring van de Rechten van de mens. 
Open Mensenrechten, maart 2009, blz. 12. en VANDE LANOTTE, J., en HAECK, Y., Handboek EVRM. Deel 1 Algemene 
beginselen. Antwerpen/Oxford, Intersentia, 2005, blz. 6. 
138 DE HERT, P., l.c., 154. 
139 VERENIGDE NATIES, Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, aangenomen  door de Algemene Vergadering op 
10 december 1948. 
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groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de 

Staat.”140  

Verder worden binnen de UVRM geen specifieke mensenrechten bepaald die betrekking 

hebben op de ouder-kindrelatie van gedetineerde ouders of op een andere manier het recht op 

het onderhouden van een gezinsleven of hulpverlening omvatten.  

 

 

1.1.5 Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of 

Detention or Imprisonment 

 

Op 9 december 1988 werd binnen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de 

‘Beginselverklaring voor de bescherming van alle personen onder enige vorm van detentie of 

gevangenschap’ aangenomen.141 Deze beginselverklaring werd opgesteld door een werkgroep, 

met de overtuiging dat het uittekenen van deze verklaring een belangrijke bijdrage zou leveren 

aan de bescherming van de mensenrechten, specifiek voor personen die van hun vrijheid beroofd 

zijn. Het betreft geen bindend Verdrag, maar een document dat zijn kracht ontleent aan de 

consensus waarmee het door de Algemene Vergadering goedgekeurd is. 

 

Bespreking van de voor dit onderzoek relevante principes 

Een gedetineerde persoon dient volgens de UN Body of Principles in de mogelijkheid gesteld 

te worden om met de buitenwereld, met specifieke aandacht voor de familie en advocaat, 

contact te onderhouden, wat hem dan ook niet gedurende meer dan een aantal dagen mag 

ontzegd worden. De gedetineerde heeft daarnaast ook het recht om in het bijzonder van zijn 

familieleden bezoek te ontvangen en met hen briefwisseling te voeren. Deze regeling dient 

onderworpen te worden aan redelijke voorwaarden en vereisten opgelegd krachtens een wet of 

wettelijke regelingen.142 In tegenstelling met wat kan worden afgeleid uit de rechtsspraak van het 

EHRM143, wordt volgens de UN Body of Principles bepaald dat de gedetineerde die erom verzoekt, 

                                                           
140 VERENIGDE NATIES, Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, aangenomen  door de Algemene Vergadering op 
10 december 1948. 
141 UNITED NATIONS, Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or 
Imprisonment. aangenomen door de Algemene Vergadering van 9 decmber 1988. en VAN GRUNDERBEECK, l.c., blz. 
195-197, 207. 
142 Beginsel 15: “Notwithstanding the exceptions […], communication of the detained or imprisoned person with the 
outside world, and in particular his family or counsel, shall not be denied for more than a matter of days.” en Beginsel 19: 
“A detained or imprisoned person shall have the right to be visited by and to correspond with, in particular, members of his 
family and shall be given adequate opportunity to communicate with the outside world, subject to reasonable conditions 
and restrictions as specified by law or lawful regulations.” 
143 De zaak Selmani v. Zwistersland, ontvankelijkheidsbeslissing van 28 juni 2001.  
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indien mogelijk, zal worden ondergebracht in een detentieplaats die op een redelijke afstand 

gelegen is ten aanzien van zijn oorspronkelijke verblijfsplaats.144 

 

 

1.1.6 European prison rules 

 

De European prison rules (EPR)145 betreffen aanbevelingen voor nationale gevangenisdirecties, 

die bepaalde eisen stellen aan de behandeling van gedetineerden. Voorloper van de EPR, 

aangenomen in het kader van de Raad van Europa in 1987, waren de Standard Minimum Rules for 

the Treatment of Prisoners, opgesteld te Genève in 1955 in het raam van de Verenigde Naties. 

Deze normen zijn door de Economische en Sociale Raad van de VN per resolutie goedgekeurd, 

maar nooit door de Algemene Vergadering geratificeerd, ze bezitten bijgevolg uitsluitend een 

morele waarde. Critici duiden terecht de twijfelachtige positie van dergelijke ‘rules’ waaraan geen 

rechtsgevolgen gekoppeld zijn bij het overtreden ervan. Doch, de kracht van deze 

gevangenisregels mag niet onderschat worden en kent een steeds groeiende status sinds 1987. 

Zo zijn vooraanstaanden het er dan ook over eens dat deze niet-verdragsovereenkomsten de 

betrokken partijen wel krachtige argumenten kunnen leveren om hun acties of standpunten te 

rechtvaardigen. Dit zien we terugkomen in de rechtspraak door het EHRM en de European 

Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 

waar regelmatig gerefereerd wordt naar de EPR.  

 

Bespreking van de voor dit onderzoek relevante ‘rules’ 

De EPR zijn vrij omvangrijk en specifiek, wat ons een duidelijke omkadering en Europese 

richtlijnen geeft. In verband met de keuze van de plaats van detentie bepalen de regels dat 

‘gedetineerden in de mate van het mogelijke, hun straf dienen uit te zitten in een gevangenis 

gelegen nabij hun oorspronkelijke of toekomstige woonplaats’.146 

Het onderhouden van contacten met de familie wordt als een belangrijk onderdeel van het 

regime beschouwd. Het basisartikel (24.1) betreffende het recht tot contact met de familie, 

vermeldt dat ‘gedetineerden de kans moeten krijgen zoveel als mogelijk te communiceren via 

briefwisseling en telefoon met hun familie, andere personen of externe organisaties, alsmede 

                                                           
144 Beginsel 20: “If a detained or imprisoned person so requests, he shall if possible be kept in a place of detention or 
imprisonment reasonably near his usual place of residence.” 
145 COUNCIL OF EUROPE, European prison rules. Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2006, 132 blz.  
146 Artikel 17.1: “Prisoners shall be allocated, as far as possible, to prisons close to their homes or places of social 
rehabilitation.” 
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bezoek te ontvangen van deze personen’.147 De volgende artikelen (24.2 – 24.4) specificeren 

verder de mogelijkheden tot contact met de buitenwereld. Deze contacten kunnen namelijk 

beperkt worden indien dit noodzakelijk is om strafbare feiten te voorkomen, in het kader van een 

gerechtelijk onderzoek, om de orde en de veiligheid in de gevangenis te handhaven of om 

slachtoffers te beschermen. Maar een minimum aan contact dient in alle omstandigheden 

gewaarborgd te worden.148 Het bezoek dient tevens op een dergelijke manier georganiseerd te 

worden dat gedetineerden hun familiebanden op een zo normaal mogelijke manier kunnen 

onderhouden.149 

Als laatste en vernieuwend in deze context, duiden de EPR op de verantwoordelijkheid van de 

overheid in het aanbieden van passende en ondersteunende hulpverlening, die de gedetineerden 

bijstaan in het zoeken en onderhouden van contact met de buitenwereld.150 

 

 

1.2 Het beleid op Nationaal niveau 

 

Op federaal niveau wordt het beleidskader een stuk concreter, daar er meer aandacht is voor 

de specifieke Belgische context. We beginnen onze bespreking bij de basis van onze natie, de 

Belgische grondwet. Vervolgens kwam er de ‘Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 

der instellingen’, waarmee de hulpverlening aan gedetineerden een meer welzijnsgerichte 

invulling kreeg. In 2000 zette Justitie een eerste stap naar een betere regeling rond het contact 

tussen gedetineerden en hun naastbestaanden door het verspreiden van de Ministeriële 

Omzendbrief ‘affectieve relaties’. Uiteindelijk beoogde Justitie een formalisering van de interne 

rechtspositie van de gedetineerde. Dit kreeg vorm met de goedkeuring van de basiswet van 2005.  

  

                                                           
147 Artikel 24.1: “Prisoners shall be allowed to communicate as often as possible by letter, telephone or other forms of 
communication with their families, other persons and representatives of outside organisations and to receive visits from 
these persons.” 
148 Artikel 24.2: “Communication and visits may be subject to restrictions and monitoring necessary for the requirements of 
continuing criminal investigations, maintenance of good order, safety and security, prevention of criminal offences and 
protection of victims of crime, but such restrictions, including specific restrictions ordered by a judicial authority, shall 
nevertheless allow an acceptable minimum level of contact.” 
149 Artikel 24.4: “The arrangements for visits shall be such as to allow prisoners to maintain and develop family 
relationships in as normal a manner as possible.” 
150 Artikel 24.5: “Prison authorities shall assist prisoners in maintaining adequate contact with the outside world and 
provide them with the appropriate welfare support to do so.” 
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1.2.1 Grondwet 

 

In de Belgische Grondwet (G.W.) vinden we geen artikelen terug die expliciet verwijzen in 

hoeverre gedetineerden recht hebben op de krachtens Titel II verkregen grondrechten.151  

De grondwettelijke basis voor de beperking van de grondrechten van gedetineerden vinden 

we terug in art. 12152 en art. 14153 G.W. Men ging er vanuit dat ieder die op een rechtmatige wijze 

zijn vrijheid verliest, eveneens op rechtmatige basis beperkt wordt in het uitoefenen van zijn 

grondrechten. De beperking van de grondrechten van gedetineerden in België werd aldus 

gelegitimeerd door de theorie van de feitelijke onbekwaamheid. “Door het feit van de detentie 

verliest de opgeslotene de facto de mogelijkheid om de hem toekomende rechten verder te blijven 

uitoefenen. Uitgaande van het principe dat voor de uitoefening van de meeste rechten persoonlijke 

vrijheid vereist is, oordeelde men dat deze rechten eenvoudig “opgeschort” of “lamgelegd” worden 

door de vrijheidsberoving.”154 

Aldus hadden Belgische gedetineerden lange tijd een uitermate penibele rechtspositie door 

onder meer de te vage bepaling van de draagwijdte van deze feitelijke onbekwaamheid en het 

lange tijd nalaten te voorzien in een regeling die voorzag in een wettelijke basis voor de 

rechtspositie van gedetineerden (schending legaliteitsbeginsel, art. 14 G.W.). De taak om 

beslissingen te nemen over de grondrechten van gedetineerden werd overgelaten aan de 

rechtspraak, die zich hoofdzakelijk baseerde op internationale normen. In deze situatie kwam 

verandering met de komst van de Basiswet, waarvan momenteel helaas nog niet alle artikelen in 

voege zijn getreden.  

 

De voor dit onderzoek relevante artikelen 

Bij de grondwetsherziening van 1993/1994 werd voor een eerste maal een algemeen recht op 

bescherming van de privacy en het gezinsleven erkend.155 De grondwetgever had bij het invoeren 

van betreffend artikel uitdrukkelijk art. 8 EVRM voor ogen. Ook artikel 23 GW werd toen der tijd 

ingevoerd, waaraan men het recht op een menswaardig bestaan ontleent en de zogenaamde 

sociale grondrechten.156 Hieronder valt het recht op een toegankelijke hulpverlening, waar ook 

                                                           
151 Titel II G.W., De Belgen en hun rechten, art. 8 – art. 32. 
152 Art. 12 G.W.: “De vrijheid van de persoon is gewaarborgd. Niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet 
bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft.” 
153 Art. 14 G.W.: “Geen straf kan worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet.” 
154 SMAERS, G., o.c., blz. 110. 
155 Art. 22 G.W.: “Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en 
onder de voorwaarden door de wet bepaald. De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de 
bescherming van dat recht.” 
156 Sociale grondrechten: recht op arbeid en vrije beroepskeuze, recht op sociale zekerheid, bescherming 
van de gezondheid en de sociale, geneeskundige en juridisch bijstand, het recht op een behoorlijke 
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gedetineerden recht op hebben. Dit betrof een nieuwe soort recht, waarbij de verwezenlijking 

ervan afhankelijk gesteld wordt van het wetgevend optreden van de overheid.157   

 

 

1.2.2 Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 

 

Artikel 5 § 1, II, 7° van de Bijzondere Wet tot hervorming der instellingen, legt de expliciete 

bevoegdheid vast van de gemeenschappen voor de sociale hulpverlening aan gedetineerden met 

het oog op hun sociale re-integratie. Ook de hulpverlening aan en het maatschappelijk welzijn van 

personen die met het justitiële apparaat in aanraking kwamen of dreigen te komen behoort 

sindsdien tot de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap. 

Met de hervorming der instellingen werd in 1980 het traditionele monopolie van Justitie met 

betrekking tot het forensische werkveld doorbroken, waarbij men hoopte dat er meer ruimte zou 

komen voor hulpverlening ten aanzien van justitiecliënteel. “Er werd een kader geschept voor de 

uitbouw van een onafhankelijk netwerk van hulpverleningsdiensten, werkend met professionelen en 

vrijwilligers, die nieuwe vormen van probleembenadering zouden uitwerken (vroeghulp) en nieuwe 

cliëntgroepen zouden trachten te bereiken (naastbestaanden, slachtoffers). De hulpverlening zou 

gestuurd worden door de cliënten (vrijwilliger hulpverlening) en niet door de justitiële prioriteiten of 

rationaliteiten. Diensten van forensisch welzijnswerk zouden de medewerking moeten nastreven van 

alle voor de justitiecliënten relevante voorzieningen (brugfunctie) en een maatschappelijk draagvlak 

tot stand brengen voor de forensische welzijnsproblematiek (sensibilisering).”158 Zo werd de 

staatshervorming en navolgende bevoegdheidsverdeling aangegrepen als een kans om een 

hulpverleningsaanbod uit te bouwen, onafhankelijk van Justitie, vanuit een meer 

welzijnsperspectief.159 

 

Concreet ontstond met de staatshervorming van 1980 een scheiding tussen de sociale 

diensten die zich om het welzijn van gedetineerden bekommeren. Justitie had nu haar interne 

                                                                                                                                                                                     
huisvesting, recht op bescherming van een gezond leefmilieu en recht op culturele en maatschappelijke 
ontplooiing. 
157 ELIAERTS, C., De Belgische normen, t.o.v. de transnationale normen met betrekking tot de rechten en vrijheden van 
veroordeelde gedetineerden. Brussel, VUB – Centrum voor Internationaal Strafrecht, 1975, blz. 240-304. en 
Gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, Belgisch Staatsblad, 17 februari 1994, blz. 4054. en DE HERT, P., l.c., blz. 
154-155. en SMAERS, G., o.c., blz. 109-126. 
158 MEYVIS, W., Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden: Vlaams Beleid. In: DUPONT, L., en HUTSEBAUT, F., (eds.) 
Herstelrecht tussen toekomst en verleden. Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2001, blz. 384. 
159 DUPONT, L., o.c., blz. 165-168. en MEYVIS, W., l.c., blz. 383-396. en MEYVIS, W., l.c., blz. 47-62. en VANDER BEKEN, T., 
FLAVEAU, A., en BOUVERNE-DE BIE, M., Strafrechtstheorie en welzijnswerk. In: BOUVERNE – DE BIE, M., KLOECK, K., 
MEYVIS, W., ROOSE, R., en VANACKER, J.,  (ed.) Handboek Forensisch Welzijnswerk. Gent, Academia Press, 2002, 
blz.131. en VAN DEN BERGE, Y., o.c., blz. 22. 
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dienst die werkte vanuit de justitiële visie en diende te rapporteren aan de justitiële overheid. En 

de Vlaamse Gemeenschap diende buitendiensten uit te bouwen die, in samenwerking met 

Justitie, in een eigen aanbod aan maatschappelijke hulp- en dienstverlening voorzag 

(brugfunctie).160 Na een periode waarin men moeizaam zijn eigen identiteit uitbouwde en zich als 

onafhankelijke diensten profileerde, zien we de laatste jaren steeds meer pogingen tot een 

nauwe samenwerking rond het welzijn van gedetineerden, elk vanuit onderscheiden taken en 

visie (cf. Samenwerkingsakkoord 1994, Vlaams Strategisch Plan 2000, Basiswet 2005).  

 

 

1.2.3  Ministeriële Omzendbrief nr. 1715 van 5 juli 2000 m.b.t. de 

bescherming van de affectieve relaties van de gedetineerden met hun 

omgeving161 

 

De MO bepaalt een aantal die van toepassing zijn binnen alle Belgische strafinrichtingen, om 

een kwaliteitsvolle relatie te helpen behouden tussen gedetineerden en hun affectieve en sociale 

omgeving, die binnen de mogelijkheden van de strafinrichting de relatie buiten de muren 

benadert. De algemene bepalingen van de MO stellen dat de familiale situatie van de 

gedetineerden, vanaf het begin van de opsluiting een centraal aandachtspunt dient te zijn, 

teneinde de detentieschade te beperken. In het bijzonder worden hier de uitwerking van de 

algemene bezoekregeling, de organisatie van het ongestoord bezoek en de bescherming van de 

ouder-kindrelatie geregeld. 

Naast specifieke ouder-kind contactmomenten kunnen gedetineerde ouders en hun kinderen 

contact onderhouden tijdens het algemeen bezoek. Voor de algemene bezoekregeling zijn onder 

meer volgende minimumregels van toepassing: “Zonder afbreuk te doen aan de meer gunstige 

regeling voor beklaagden, heeft elke gedetineerde recht op minimum drie bezoeken per week, 

gespreid over drie dagen waarvan op zijn minst een dag in het weekend en de woensdagnamiddag. 

[…] De duur van een gewoon bezoek is minimum één uur. […] De bezoeken zullen plaatsvinden in 

                                                           
160 Binnen de nieuwe toen der tijd ontstane regelgeving opteerde men ervoor het ambulant justitieel welzijnswerk te 
profileren als een professionele eerstelijnshulp. Hiermee stelde men de drie basistaken van de eerstelijnshulpverlening 
centraal; (a) concrete materiële en immateriële hulpverlening, (b) begeleiding, advies en doorverwijzing van de 
hulpvragers, alsmede begeleiding, advies en informatieverstrekking voor de hulpverleners, (c) sensibilisering van de 
maatschappelijke oorzaken die aan de grondslag van problemen kunnen liggen, het melden van lacunes in de 
beleidsaanpak, ed. 
161 DEMEERSMAN, T., NUYTS, K., en VAN CAMPFORT, S., Hulpverlening in detentiecontext. Methodisch kader voor 
trajectbegeleiders Justitieel Welzijnswerk. rapport, Berchem, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, 2009, blz. 121-133. En 
Ministeriële Omzendbrief nr. 1715 van 5 juli 2000 m.b.t. de bescherming van de affectieve relaties van gedetineerden en 
hun omgeving. en VAN DEN BERGE, Y., o.c., blz. 83-90. 
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aangenaam ingerichte lokalen, zowel wat de wachtkamer als de bezoekzaal zelf betreft.”162 De eis 

tot het organiseren van een bezoekmoment de woensdagnamiddag geeft gedetineerde ouders 

en kinderen extra mogelijkheden contact te onderhouden. Toch is het niet steeds evident voor de 

achtergebleven partners om tijdens één van de weinige momenten met hun geliefde, genoeg 

aandacht te geven aan het kind. Om deze reden wordt aan gedetineerde ouders de mogelijkheid 

aangereikt, deel te nemen aan een maandelijks bezoekmoment dat in het bijzonder gericht is op 

het ondersteunen van de ouder-kindrelatie. Elke gedetineerde ouder dient vanaf het begin van 

zijn opsluiting en voor elk van zijn minderjarige kinderen van dit aanbod te kunnen genieten. 

Beperkingen of het ontnemen van deze familiale contacten mag enkel ten gevolge van een 

disciplinaire maatregel, waarbij men een zware fout met betrekking tot deze contacten heeft 

begaan. Concreet kan men de bezoekmogelijkheden enkel beperken wanneer een inbreuk op de 

regeling van het bezoek werd gepleegd. 

De MO maakt naast de verschillende bezoekregelingen ook vermelding van activiteiten die 

dienen te worden georganiseerd, met als doel het beschermen en verder onderhouden van de 

affectieve relaties. In dit kader wordt het wenselijk geacht samen te werken met externen, om 

een gericht professioneel en kwalitatief aanbod te kunnen aanbieden.  

Als laatste vermeldt de MO dat bij voorstellen en beslissingen met betrekking tot de 

classificatie en transfer van gedetineerden de familiale situatie van gedetineerden steeds mee in 

overweging dient genomen te worden. 

 

 

1.2.4 Basiswet 

 

Zoals reeds meerdere malen in deze masterproef aangegeven, werd het detentierecht lange 

tijd slechts fragmentarisch geregeld en was er geen formele erkenning van de gedetineerde als 

subject van grondrechten. Men sprak dan ook van een gunstenregime, waarbij de gedetineerde 

geen rechtsmiddelen had om bepaalde rechten af te dwingen en beslissingen in grote mate 

overgelaten werden aan de appreciatie van de gevangenisdirectie. De interne rechtspositie van 

de gedetineerde was duidelijk onvoldoende wettelijk geregeld, dit werd meerdere malen 

aangehaald door het EHRM en het Europees Comité ter Preventie van Foltering en Onmenselijke 

of Vernederende Behandeling of Bestraffing.163 De Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het 

                                                           
162 Ministeriële Omzendbrief nr. 1715 van 5 juli 2000 m.b.t. de bescherming van de affectieve relaties van gedetineerden 
en hun omgeving. 
163 Van 18 tot 27 april 2005 bracht het CPT zijn vierde bezoek aan de Belgische detentiecentra. Het reeds bij eerdere 
bezoeken aangehaalde pijnpunt omtrent de interne rechtspositie van de gedetineerden werd weer geëvalueerd. “Het 
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gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden bracht hierin verandering. Het 

nieuwe juridische statuut van gedetineerden berust op enkele basisprincipes164:  

 Gedetineerden blijven deel uitmaken van de maatschappij en dienen als volwaardige 

burgers beschouwd te worden. In dit opzicht houdt de vrijheidsberoving enkel een 

beperking in van de vrijheid van komen en gaan.  

 Het tweede basisprincipe betreft het voorkomen of althans zoveel mogelijk verminderen 

van de detentieschade. Hiermee beoogt men de maximale afbouw van de gevangenis als 

totaal instituut, respect voor de gedetineerden, hen de mogelijk bieden te participeren en 

te worden voorbereid op hun re-integratie, door de levensomstandigheden uit de vrije 

samenleving zoveel als mogelijk te evenaren binnen de gevangenis.  

 Ten derde vermeldt de Basiswet dat de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf gericht 

dient te zijn op herstel en re-integratie.  

 Het vierde en laatste basisprincipe betreft het vermoeden van onschuld bij verdachten. 

 

Deze vier basisprincipes dienen als doelstelling vooropgesteld te worden tijdens de 

strafuitvoering en bepalen dan ook de verdere inhoud van de Basiswet. Dit revolutionaire 

document is een mijlpaal in de geschiedenis van het detentierecht, maar een dergelijke wet die 

een enorme verandering beoogt vraagt meer dan alleen de basis. Ook randvoorwaarden zoals 

infrastructuur, financiën en cultuur bij het gevangenispersoneel zijn van elementair belang voor 

het van kracht laten gaan van de verschillende artikelen. Net daar wringt momenteel nog al te 

vaak het schoentje. 

 

De voor dit onderzoek relevante artikelen 

 

a. Briefwisseling 

Gedetineerden kunnen volgens de wet onbeperkt corresponderen met hun kinderen, zonder 

dat de inhoud gelezen wordt door het gevangenispersoneel. De toegezonden brieven kunnen wel 

voorafgaand aan de afgifte door de directeur onderzocht worden op vreemde voorwerpen of 

substanties, zonder dat de brief geopend en gelezen wordt. Ook de brieven die door de 

gedetineerde verzonden worden, worden normaliter vóór de verzending niet door de directeur of 

ander gevangenispersoneel geopend. Dit kan enkel wanneer er individueel aanwijsbare 

                                                                                                                                                                                     
CPT heeft kennis genomen van de goedkeuring van de Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van 
gedetineerden, maar betreurt dat de nodige uitvoeringsbesluiten nog steeds ontbreken. Het CPT roept de Belgische 
overheid dan ook op om hiertoe de nodige stappen te ondernemen.” LIGA VOOR MENSENRECHTEN, Samenvatting 
rapport Comité  ter Preventie van Foltering (CPT). 2006, blz. 6. 
164 Art. 4-13, blz. 2816-2817. 
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argumenten zijn. Wanneer controles op de briefwisseling plaatsvinden gebeuren deze steeds met 

het oog op het handhaven van de orde en de veiligheid. Wanneer de directeur beslist brieven of 

bijgesloten voorwerpen niet aan de gedetineerde over te maken, dient deze in het kader ven het 

respecteringsbeginsel de gedetineerde hiervan in kennis te stellen alsmede van de motieven 

waarop deze beslissing gebaseerd is.165   

 

b. Bezoek 

Bezoekmogelijkheden worden volgens Dupont zeer belangrijk geacht in het perspectief van 

de beperking van de detentieschade, inzake de mogelijkheid van gedetineerden hun 

verantwoordelijkheden op te nemen als ouder of echtgenoot en in het perspectief van de re-

integratie. Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen hebben verdachten dagelijks, en 

veroordeelden minimum drie maal per week, recht bezoek te ontvangen van minimum een uur, 

waarvan op zijn minst één dag in het weekend en de woensdagmiddag. De Basiswet maakt 

onderscheid tussen ‘bevoorrechte bezoeker’ en ‘anderen’. Kinderen behoren tot de bevoorrechte 

groep en voor hen is dan ook geen voorafgaande toelating van de gevangenisdirecteur nodig. Dit 

bezoek kan enkel ontzegd worden door de directeur wanneer deze notie krijgt van het bestaan 

van geïndividualiseerde aanwijzingen dat het bezoek de orde of de veiligheid ernstig in gevaar 

kan brengen. De directie dient er zorg voor te dragen dat het bezoek kan plaatsvinden in lokalen 

die de banden met het affectieve milieu in stand houden of bevorderen en dit in het bijzonder 

met betrekking tot het bezoek van kinderen. Deze artikelen omtrent het ‘bevoorrechte’ bezoek 

betreffen de enige wettelijke basis binnen de Basiswet waarin het behoud van de ouder-

kindrelatie tijdens de detentie expliciet vermeld wordt.166 

 

c. Telefoon 

De Basiswet bepaalt dat gedetineerden het recht hebben om dagelijks personen buiten de 

gevangenis, op eigen kosten, op te bellen. Zowel de tijdstippen als de duur waarop dit mogelijk is, 

worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de gevangenis, waardoor deze kunnen 

verschillen naargelang de detentieplaats. Om redenen van orde en veiligheid kunnen de door de 

gedetineerde gevormde telefoonnummers geregistreerd, bewaard en geraadpleegd worden. Het 

telefoonverkeer kan door de directeur worden ontzegd wanneer er individueel aanwijsbare 

redenen bestaan dat het telefonisch gesprek het handhaven van de orde en de veiligheid 

                                                           
165 Art. 54. – art. 57. Basiswet, blz. 2824-2825. En DUPONT, L., o.c., blz. 204. 
166 Art. 58. – art. 63. Basiswet, blz. 2825-2826. en DEMEERSMAN, T., l.c., blz. 51. en DUPONT, L., o.c., blz. 203-206. 
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bedreigt. Ook hier dient men de gedetineerde van deze beslissing, schriftelijk en met reden 

omkleed, op de hoogte te brengen.167 

 

d. Keuze van de plaats van detentie 

De Belgische wetgever heeft bij het opstellen van de Basiswet in het achterhoofd gehouden 

dat het meervoudig overplaatsen van detentieplaats naar detentieplaats verstrekkende gevolgen 

kan hebben voor de gedetineerde.168 Art. 18, §2 geeft gedetineerden dan ook de mogelijkheid 

bezwaar in te dienen tegen een beslissing tot plaatsing of overplaatsing. De bezwaarprocedure 

die de gedetineerde hiervoor kan doorlopen wordt verder in de Basiswet bepaald.169  

Ook het voorgaande art. 17, vermeldt dat veroordeelden in een gevangenis dienen te worden 

geplaatst of overgeplaatst, mede rekening houdend met het individueel detentieplan. Het belang 

dat de wetgever geeft aan contact met de directe sociale omgeving van de gedetineerde, kan uit 

deze artikelen duidelijk opgemaakt worden. 

 

e. Sociale hulp – en dienstverlening 

In de Basiswet is er tevens uitgebreid aandacht besteed aan de rol die de Gemeenschappen en 

de Gewesten kunnen vervullen in de inhoudelijke invulling van de op herstel en re-integratie 

gerichte tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf. De Federale overheid dient hiertoe een 

faciliterend beleid te voeren dat de Gemeenschappen en Gewesten in staat stelt hun hulp- en 

dienstverleningsaanbod in de gevangenis te implementeren. Overleg en samenwerking worden 

hier als sleutelbegrippen aangewend. De Basiswet stelt dat elke gedetineerde in het kader van 

het uitwerken van zijn detentieplan recht heeft op opvolging en voorbereiding door de aan de 

gevangenis verbonden dienst.170 De penitentiaire administratie kan ervoor opteren deze 

hulpverlening zelf aan te bieden of toegang te verlenen aan externe diensten, maar dient ervoor 

te zorgen dat de veroordeelde in de gelegenheid gesteld wordt een beroep te doen op het 

aanbod van maatschappelijke hulp- en dienstverlening dat in de vrije samenleving beschikbaar is. 

 

Met de opname van artikelen gerelateerd aan art. 102 in de Basiswet, wordt op een concrete 

manier gewezen op het recht van gedetineerden op een uitgebreid en professioneel hulp- en 

dienstverleningsaanbod, waarbij de betrokkenheid van externe relevante actoren een noodzaak 

                                                           
167 Art. 64. Basiswet, blz. 2826. 
168 CPT standards 2004, pagina 20 en VAN GRUNDERBEECK, D., l.c., blz. 197-198.  
169 Art. 163 Basiswet, blz. 2847. 
170 Art. 102 Basiswet, blz. 2833. 
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is. Het appél dat op de Gemeenschappen en Gewesten gedaan wordt geeft heel wat nieuwe 

perspectieven voor een zinvolle en menswaardige invulling van de detentie.171 

 

 

1.3 Het beleid op Vlaams niveau 

 

De bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap voor de hulp- en dienstverlening aan 

gedetineerden en hun naastbestaanden, werd van in het begin ruim geïnterpreteerd. “Het 

uitgangspunt van het optreden van de Vlaamse gemeenschap in de detentiecontext is dat een 

gedetineerde wel zijn vrijheid verliest, maar zijn andere fundamentele grondrechten behoudt. Hij 

blijft lid van de samenleving en dus heeft hij recht op maatschappelijke hulp- en dienstverlening. 

Maar omdat hij vanwege zijn opsluiting dit recht enkel binnen de gevangenis kan uitoefenen, is het 

nodig dat de Vlaamse gemeenschap haar hulp- en dienstverlening ook binnen de gevangenissen 

beschikbaar stelt. Zo blijft de gedetineerde het recht behouden op een menswaardig leven, op 

maatschappelijke hulp- en dienstverlening en op individuele ontplooiingskansen. Dit is de kern van 

het begrip welzijn en dit is niet enkel de taak van een departement welzijn maar vraagt om een 

geïntegreerd beleid over de verschillende departementen heen.”172 Bovendien vergroten de 

integratiekansen van de gedetineerde aanzienlijk wanneer gebruik kan gemaakt worden van het 

hulp- en dienstverleningsaanbod.173 

Twee beleidsstukken zijn bepalend op Vlaams niveau. Ten eerste het samenwerkingsakkoord 

tussen Justitie en de Vlaamse gemeenschap van 1994 en ten tweede het Vlaams strategisch plan 

inzake hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.  

 

  

                                                           
171 DUPONT, L., o.c., blz. 170-172, 220. en GOETHALS., J., e.a., Ontwikkeling van relevante beleidsindicatoren inzake de 
kwaliteit en de effectiviteit van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de Vlaamse gevangenissen. Leuven, 
Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie - Onderzoeksgroep Penologie en victimologie, 2003, blz. 
47-48. en VANDEN BERGE, Y., o.c., blz. 16. 
172 VAN HAEGENDOREN, M., LENAERS, S., en VALGAEREN, E., o.c., rapport, Limburg, Limburgs Universitair Centrum, 
2001, blz. 3-4. 
173 HELLEMANS, A., AERSTEN, I., en GOETHALS, J., Externe evaluatie strategisch plan hulp- en dienstverlening aan 
gedetineerden. eindrapport, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven – Leuvens instituut voor criminologie, juni 2008, 
blz. 9. 
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1.3.1 Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Vlaamse gemeenschap 

van 28 februari 1994, gewijzigd op 7 juli 1998, inzake de sociale 

hulpverlening aan gedetineerden met het oog op hun sociale re-

integratie174 

 

De samenwerking tussen de staat en de Vlaamse gemeenschap wordt gepraktiseerd binnen 

het welzijnswerkteam, zoals bepaald in het Samenwerkingsakkoord. Het welzijnswerkteam 

betreft een permanente samenwerking tussen professionele hulpverleners van de Dienst 

Maatschappelijk Werk Strafrechtstoepassing van het Ministerie van Justitie en de diensten voor 

Forensische Welzijnszorg van de Vlaamse gemeenschap, respectievelijk leden van de psychsociale 

dienst (PSD) en de diensten voor justitieel welzijnswerk (JWW). Zij hebben “[…] samen tot 

opdracht te zorgen voor de integrale dienst- en hulpverlening aan gedetineerden en hun gezin met 

het oog op een optimale begeleiding van de detentie en voorbereiding van de reklassering 

[reclassering].”175 Deze integrale hulp- en dienstverlening omvat een tweeledige doelstelling, 

waarbij de PSD verantwoordelijk is voor een humane en welzijnsgerichte invulling van de 

uitvoering van de vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel, en JWW zich richt op het 

waarborgen van de sociale dienst- en hulpverlening aan gedetineerden en hun gezin. 

Naast de lokale welzijnswerkteams voorziet het Samenwerkingsakkoord in de oprichting van 

Arrondissementele en een Vlaams Overlegplatform. Deze dienen de lokale teams te 

ondersteunen in de uitbouw van een integraal hulp- en dienstverleningsaanbod (door o.a. 

leemten en behoeften ter zake te inventariseren), de toepassingsmogelijkheden van de 

hulpverlening bekend te maken en te bevorderen bij de gerechtelijke, administratieve en 

politionele instanties, advies verstrekken op vraag van de respectieve ministers en meewerken 

aan de uitvoering van beleidsbeslissingen. Interessant is dat het Vlaams Overlegplatform, het 

huidige Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (SAW), de expliciete taak kreeg “de opvattingen in de 

samenleving omtrent justitiabelen of personen die dreigen met de strafrechtspleging in aanraking te 

                                                           
174 Decreet van 11 mei 1999 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 28 februari 1994, gewijzigd op 7 
juli 1998, tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de sociale hulpverlening aan gedetineerden met het oog 
op hun sociale reïntegratie, Belgisch Staatsblad, 10 april 2001. 
175 Decreet van 11 mei 1999 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 28 februari 1994, gewijzigd op 7 
juli 1998, tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de sociale hulpverlening aan gedetineerden met het oog 
op hun sociale reïntegratie, Belgisch Staatsblad, 10 april 2001. 
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komen, te beïnvloeden met het oog op een groter respect voor het justitiecliënteel en een meer 

welzijnsgerichte aanpak binnen de strafrechtsbedeling.”176  

 

 

1.3.2 Vlaams strategisch plan inzake hulp- en dienstverlening aan 

gedetineerden 

 

In de schoot van het overleg betreffende het samenwerkingsakkoord, werd in 1993 een 

Vlaamse Interdepartementale Commissie ‘hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’ opgericht. 

Deze commissie diende een inventaris te maken van de wijzen waarop de hulp- en dienstverlening 

van de Vlaamse gemeenschap betrokken is bij de problematiek van gedetineerden, de leemten in 

dit werkingsgebied vast te stellen en voorstellen ter verbetering te doen. In 1995 legde men 

hieromtrent een eerste eindrapport neer. Verschillende ontwikkelingen in de daaropvolgende 

periode duiden op een toenemend appél op de dienstverlening vanuit de gemeenschappen, 

waarbij men vroeg werk te maken van een ‘inclusief beleid’177 ten aanzien van daders. Deze 

nieuwe ontwikkelingen stelden heel wat uitdagingen aan het hulp- en dienstverleningsbeleid van 

de Vlaamse gemeenschap. Daartoe kreeg de Vlaamse Interdepartementale Commissie in juni 1999 

de nieuwe opdracht om, in samenwerking met Justitie, een strategisch plan uit te werken voor de 

ontwikkeling van een geïntegreerde aanpak van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 

en hun naastbestaanden. Het Vlaams strategisch plan werd voorbereid in de periode april-juni 

2000 en uiteindelijk goedgekeurd op 8 december 2000 door de Vlaamse regering.178 Voor een 

stapsgewijs overzicht van de implementatie van het strategisch plan, zie bijlage 1. 

 

 Filosofie en inhoud van het strategisch plan 

De filosofie of missie van het strategisch plan werd als volgt omschreven: “De Vlaamse 

gemeenschap waarborgt het recht aan alle gedetineerden en hun directe sociale omgeving op een 

integrale en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening zodat ook zij zich harmonisch en volwaardig 

                                                           
176 Decreet van 11 mei 1999 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 28 februari 1994, gewijzigd op 7 
juli 1998, tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de sociale hulpverlening aan gedetineerden met het oog 
op hun sociale reïntegratie, Belgisch Staatsblad, 10 april 2001. 
177 Inclusief beleid: men wil met deze benadering individuele welzijnsinterventies overstijgen, en vanuit het reguliere 
aanbod aan maatschappelijke dienstverlening (ex-) gedetineerden als volwaardige doelgroep structureel opnemen en 
benaderen. 
178 MEYVIS, W., l.c., blz. 64-71. En MEYVIS, W., l.c., blz. 387-396. En VLAAMSE OVERHEID, Strategisch plan van de Vlaamse 
Gemeenschap: missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren. Brussel, Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, 13 april-29 juni 2000, blz. 4-8. 
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kunnen ontplooien in de samenleving.”179 Men wil vanuit deze visie alle gedetineerden dezelfde 

kansen en aanspraken geven als de gewone burger, met verschil dat zij van hun vrijheid beroofd 

zijn. De filosofie van het strategisch plan stelt zo, eveneens als de Basiswet, het 

rechtsburgerschap180 van de gedetineerde centraal. Als lid van de samenleving blijft de 

gedetineerde het recht behouden op maatschappelijke hulp- en dienstverlening. Zodoende dient 

hij in staat gesteld te worden dit recht ook effectief te kunnen uitoefenen met het oog op een 

vlotte re-integratie in de samenleving. 

Vanuit de keuze zich ook te richten op ‘hun directe sociale omgeving’ stelt de Vlaamse 

gemeenschap zich complementair op ten aanzien van Justitie, die zich expliciet richt op 

gedetineerden als individu. Deze visie waarbij men uitgaat van gedetineerden als onderdeel van 

een sociale context laat een diverse hulpverlening toe waarbij men ook verantwoordelijkheden, 

positieve aangrijpingspunten en ondersteuning kan zoeken buiten het individu (bv. het kind).181  

 

Het strategisch plan is opgesteld als instrument om een langetermijnbeleid mogelijk te maken. 

Vanuit gedeelde uitgangspunten en kernstrategieën heeft men de bedoeling een geïntegreerd 

beleid over een periode van tien jaar te realiseren. De kernstrategieën of strategische 

doelstellingen om de missie te verwezenlijken zijn: 

 De uitbouw van een kwaliteitsvol en integraal hulp- en dienstverleningsaanbod182 

 Het aanbod bekendmaken en gedetineerden stimuleren om er gebruik van te maken 

 Een goede samenwerking uitbouwen met Justitie zodat de hulp- en dienstverlening 

een stevige inbedding krijgt binnen de gevangenissen 

 Het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak bij de actoren van de Vlaamse 

gemeenschap, bij Justitie en bij de samenleving. Hierbij staat een correcte 

                                                           
179 VLAAMSE OVERHEID, Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap: missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en 
kritische succesfactoren. Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 13 april-29 juni 2000, blz. 15. 
180 Rechtsburgerschap: “In het rechtsburgerschap staat centraal het deel hebben aan recht, aan rechtsbeginselen en aan 
rechtswaarden en het als recht geldend kunnen maken hiervan in een discussievorm (onder leiding van en ten overstaan 
van een onafhankelijke, beslissende instantie), bestaande uit aanspraak en tegenspraak, hoor en wederhoor en waarbij een 
beroep mag worden gedaan op geloof in redelijkheid van argumenten. […] de juridische mondigheid, het op actieve wijze 
aan deze rechtsparticipatie inhoud kunnen geven, dus het inroepen van de eigen autonomie, vergt een hoeveelheid 
hoedanigheden, die over het algemeem niet aanwezig mag worden verondersteld bij de ‘gemiddelde’ gedetineerde: 
‘strijdlust’, juridisch inzicht en vermogen tot juridisch argumentatie. Dit is een combinatie van eigenschappen, die reeds bij 
voorbaat de conclusie wettigt dat in een detentiesituatie, waarin het rechtsburgerschap van de gedetineerde inderdaad als 
uitgangspunt wordt gehuldigd, een creatieve en initiatiefrijke rechtsbijstandsverlening alleszins noodzakelijk is.”  KELK, C., 
o.c., 2008,  blz. 15. 
181 HELLEMANS, A., AERSTEN, I., en GOETHALS, J., o.c., blz. 9-11. en MEYVIS, W., Hulp- en dienstverlening aan 
gedetineerden: Vlaamse Gemeenschap én Justitie uitgedaagd. Orde van de dag. nr. 31, september 2005, blz. 7-12. en 
VLAAMSE OVERHEID, Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap: missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en 
kritische succesfactoren. Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 13 april-29 juni 2000, blz. 15-18, 21-37 
182 Een kwaliteitsvol en integraal aanbod beantwoord aan de volgende criteria: toegankelijk voor alle gedetineerden, 
kwaliteitsvol, zowel voor, tijdens als na de detentie, laagdrempelig en op maat van de gedetineerde (rekening houdend 
met context en mogelijkheden van de gedetineerde).  
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beeldvorming voorop. Er dienen gerichte inspanningen geleverd te worden op vlak van 

communicatie en informatie, die de weerstanden moeten verminderen en het streven 

naar een solidaire samenleving ondersteunen.  

 Het ondersteunen van de medewerkers die de hulp- en dienstverlening aanbieden in 

de gevangenis. 

 

We vinden het noodzakelijk om met betrekking tot ons onderzoeksthema, de derde 

strategisch doelstelling ‘samenwerkings- en organisatievormen tussen Justitie en de Vlaamse 

gemeenschap’ wat extra toe te lichten. Het samenwerkingsprincipe dooradert namelijk alle 

rapporten die handelen over het Vlaams strategisch plan. Men is uitgegaan van een noodzakelijke 

en voortdurende intensieve samenwerking tussen Justitie en de Vlaamse gemeenschap. Dit om 

verschillende redenen: ten eerste zijn de doelstellingen van Justitie en de Vlaamse gemeenschap 

met betrekking tot de integratie(problematiek) van gedetineerden zeer gelijklopend, ten tweede 

kan de Vlaamse gemeenschap maar optimaal in haar aanbod voorzien, mits een faciliterend beleid 

van Justitie, en als laatste wordt het welzijn en de sociale re-integratie van de gedetineerden het 

best ondersteund wanneer er een juiste afstemming gebeurt van het aanbod van de hulp- en 

dienstverlening (Vlaamse gemeenschap) en de mogelijkheden tot individualisering van de 

strafuitvoering (Justitie). Ook op organisatie, lokaal en bovenlokaal niveau zijn diverse 

samenwerkingsvormen voorzien (overleg Vlaamse beleidsmedewerker-inrichtingshoofd, 

overlegplatform Vlaamse Gemeenschap-Justitie, ed.). Op het niveau van het individu (de 

gedetineerde) is samenwerking gepland tussen medewerkers van de psychosociale dienst en de 

trajectbegeleiders.183 

 

 

 

Het voor dit onderzoek relevante aandeel van het strategisch plan naar de individuele hulp- 

en dienstverlening aan gedetineerde ouders en hun kinderen  

Het ouder-kind contact past volledig binnen het gedeelde doel van het strategisch plan om te 

zorgen voor een humane, herstel- en re-integratiegerichte invulling van de straf. Aangezien de 

uitwerking van het strategisch plan op individueel niveau resulteert in een persoonlijk en begeleid 

                                                           
183 VERHELST, M., en MEYVIS, W., Samenwerkingsconcept Vlaamse Gemeenschap – Justitie inzake hulp- en 
dienstverlening aan gedetineerden: Basisprincipes en organisatie. Brussel, Beleidscel Samenleving en Criminaliteit, 13 
juli 2001, 14 blz. En VLAAMSE OVERHEID en MINISTERIE VAN JUSTITIE, Strategisch plan hulp- en dienstverlening aan 
gedetineerden in de pilootregio Antwerpen-Kempen. Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Ministerie 
van Justitie, 2002, blz. 3-4. en VLAAMSE OVERHEID, Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. De Vlaamse 
Gemeenschap in de gevangenis. brochure, Brussel, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Afdeling Welzijn 
en Samenleving, 2008, 21 blz. 
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detentietraject, kunnen we verwachten dat binnen datzelfde kader ook gewerkt wordt aan het 

herstellen en onderhouden van contacten van gedetineerde ouders met hun kinderen. 

 

Figuur 3 – Schematische weergave detentietraject 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Bron: HELLEMANS, A., AERSTEN, I., en GOETHALS, J., o.c., blz. 5.  

 

Het detentietraject kan gezien worden als het in praktijk brengen van de samenwerking 

tussen de diensten van Justitie en de Vlaamse gemeenschap. Het detentietraject bestaat dan ook 

uit twee afzonderlijke trajecten, het hulp- en dienstverleningstraject en het penitentiair traject die 

begeleid worden door respectievelijk de Vlaamse gemeenschap en Justitie. Doel is dat het 

detentietraject een geïntegreerd geheel wordt dat de gedetineerde maximaal voorbereidt op zijn 

reclassering. 

Binnen het hulp- en dienstverleningstraject wil men gedetineerden wegwijs maken in, en 

motiveren om deel te nemen aan het hulp- en dienstverleningsaanbod. Gedetineerden worden 

hierin ondersteund door individuele trajectbegeleiders (TB’er).184 Hun taak wordt in het strategisch 

plan als volgt omschreven: “staat, in afstemming en overleg met de Psychosociale dienst, in voor 

het casemanagement van de individuele detentie- en reclasseringsplannen van de gedetineerden”. 

Elke gedetineerde krijgt een individuele TB’er toegewezen, die nauw samenwerkt met de 

referentiepersoon van de PSD. Samen verduidelijken de TB’er en de gedetineerde vragen, 

problemen en verwachtingen m.b.t. zichzelf en m.b.t. de consequenties, beleving en invulling van 

de straf en reclassering. De TB’er informeert de gedetineerde in dit kader over het 

hulpverleningsaanbod dat ter beschikking staat m.b.t. de terreinen waar de Vlaamse 

gemeenschap bevoegd voor is.185 Daarna stelt de TB’er samen met de gedetineerde en de andere 

                                                           
184 Voor de uitvoering van de trajectbegeleiding wordt een beroep gedaan op de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), 
specifiek de diensten JWW.  
185 Welzijn en Gezondheid, Werkgelegenheid , Onderwijs, Cultuur en Sport. 
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betrokken hulpverleners, een geïndividualiseerd traject op en begeleidt de gedetineerde verder in 

de uitvoering hiervan. Uit het recentste externe evaluatierapport kan reeds opgemaakt worden 

dat gedetineerden aanduiden, na administratieve en juridische problemen, het vaakst met de 

TB’er over psychische en persoonlijke problemen te spreken.186 Het lijkt ons dus zeker interessant 

hier tijdens onze bevraging dieper op in te gaan, en na te gaan of ook ouderschap gerelateerde 

thema’s vaak een centraal gespreksonderwerp blijken.  

Naast het bekleden van de trajectbegeleidersfunctie (individuele detentiebegeleiding), speelt 

JWW tevens de hoofdrol met betrekking tot het hulpverleningsaanbod op ruimer welzijnsvlak. 

Hieromtrent voorzag het strategisch plan in een coördinatiefunctie, uitgevoerd door de 

organisatieondersteuner (OO’er).187 In nauwe samenwerking met de beleidsmedewerkers zorgen 

zij ervoor dat de hulp- en dienstverleners hun werk goed kunnen volbrengen. Zij staan specifiek in 

voor de praktische organisatie van de hulp- en dienstverlening in de gevangenis: bekendmaken 

van activiteiten, zoeken naar beschikbare lokalen, peilen naar de verwachtingen van de 

gedetineerden, ed.   

Als laatste voorziet het strategisch plan ook in beleidsmedewerkers.188  Zij zijn belast met de 

algemene coördinatie van hulp- en dienstverlening, in samenwerking met de gevangenisdirectie 

en de verantwoordelijken van de verschillende hulp- en dienstverleningsorganisaties. Een 

belangrijk onderdeel van hun taak betreft het afstemmen van het aanbod van de Vlaamse 

gemeenschap op de penitentiaire context. 

Ook het penitentiair traject heeft zijn wortels in het strategisch plan, maar wordt in 

tegenstelling tot het hulp- en dienstverleningstraject georganiseerd vanuit Justitie. Binnen ons 

onderzoek hechten we iets minder belang aan de tussenkomst van de PSD, aangezien we 

hoofdzakelijk hulp- en dienstverlening aan gedetineerde ouders willen evalueren. Toch kan het 

penitentiaire traject niet los gezien worden van het hulp- en dienstverleningstraject, denken we 

maar aan de uitgangspermissie of het penitentiair verlof voor het in stand houden en bevorderen 

van de familiale en affectieve contacten. De rapporten van de PSD en gevangenisdirectie worden 

hier als basis gebruikt, voor de beslissingen in de procedures tot aangepaste 

strafuitvoeringsmodaliteiten. Zo biedt de PSD geen rechtstreekse hulpverlening aan de 

gedetineerden, maar is de dienst wel medebepalend voor het kader waarbinnen de hulpverlening 

                                                           
186 HELLEMANS, A., AERSTEN, I., en GOETHALS, J., o.c., blz. 54. 
187 Eveneens voor de uitvoering van de functie van OO’er wordt beroep gedaan op medewerkers van de dienst JWW. 
188 Personeelsleden van de Vlaamse gemeenschap, tewerkgesteld binnen het departement Welzijn, Volksgezondheid en 
gezin, meer bepaalde de afdeling Welzijn en Samenleving.  
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en ondersteuning vanuit de Vlaamse gemeenschap aan gedetineerde ouders en hun kinderen 

plaatsvindt.189 

 

 

1.4 Tussentijds besluit beleid 

 

De onderzoeksvraag die beantwoord werd in dit eerste hoofdstuk van deel 3 luidt als volgt:  

 

Welke internationale en nationale reglementering schept een kader voor het Vlaamse 

hulpverleningsaanbod, voor gedetineerde ouders en hun kinderen?  

 

We zijn dus op zoek gegaan naar de beleidsomkadering, waarbinnen we onze centrale 

onderzoeksvraag kunnen situeren. Hiervoor zochten we op drie verschillende niveaus 

(internationaal- , nationaal- en gemeenschapsniveau) naar regelgeving rond drie verschillende 

aspecten die we relateren aan het ouder-kind contact bij gedetineerde ouders. We onderzochten 

specifiek de regelgeving omtrent: contactmogelijkheden tussen gedetineerde ouders en hun 

kinderen, het recht op de keuze van de plaats van detentie en het recht op ondersteunende 

hulpverlening. 

 

In bovenstaande analyse zien we duidelijk de tendens terugkomen dat hoe lager het 

beleidsniveau, hoe meer welzijnsgericht de regelgeving wordt geformuleerd. Waar het 

internationaal recht vooral voorziet in een algemeen kader met als hoofddoelstelling het 

vrijwaren van de privacy van de gedetineerde, zien we dit op nationaal niveau en 

gemeenschapsniveau vernauwen tot veel concretere richtlijnen zoals het aanstellen van 

hulpverleners die specifiek de belangen van gedetineerden en hun naastbestaanden dienen te 

behartigen. Een tweede bemerking is het feit dat de documenten die expliciete aandacht geven 

aan deze problematiek zeer recent werden opgesteld. Lange tijd had Justitie een monopolie wat 

betreft de benadering van gedetineerden, tot deze bevoegdheid in 1980 overgeheveld werd naar 

                                                           
189 AERTSEN, I., GOETHALS, J., en HELLEMANS, A., o.c., 187 blz. En VLAAMSE OVERHEID, Hulp- en dienstverlening aan 
gedetineerden. De Vlaamse Gemeenschap in de gevangenis. brochure, Brussel, Departement Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin - Afdeling Welzijn en Samenleving, 2008, 21 blz. En VLAAMSE OVERHEID, Operationeel model voor de 
implementatie van het strategisch plan ‘hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’. Brussel, Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, 2002, blz. 7-10. En VLAAMSE OVERHEID en MINISTERIE VAN JUSTITIE, Strategisch plan hulp- en 
dienstverlening aan gedetineerden in de pilootregio Antwerpen-Kempen. Brussel, Vlaamse Overheid en Ministerie van 
Justitie, 2002, blz. 4-5. En VLAAMSE OVERHEID, Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap: missie, krachtlijnen, 
ambities, strategieën en kritische succesfactoren. Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 13 april-29 juni 
2000, blz. 21-37. 
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de gemeenschappen en de naastbestaanden ook een volwaardige plaats kregen. Na een periode 

van identiteitsontwikkeling van het forensisch welzijnswerk, zien we de Vlaamse gemeenschap 

steeds meer evolueren tot een volwaardige partner van de gevangenisautoriteiten. Merk op dat 

ze elk opereren vanuit een totaal andere invalshoek. Waar Justitie voornamelijk de veiligheid als 

prioriteit ziet, vertrekt de Vlaamse gemeenschap van een welzijnsgerichte visie. Actuele 

beleidsdocumenten zijn dan ook doorweven van bepalingen om te komen tot meer 

samenwerking en overleg. 

 

 

2. De praktijk 
 

De gegevens waarop we ons baseren binnen dit tweede hoofdstuk van de aanbodzijde, 

halen we uit primair onderzoek dat werd gevoerd in de periode tussen 28 maart en 28 april 2011. 

Het moet voor u als lezer duidelijk zijn dat deze empirische bevraging van de 

hulpverleningspraktijk geen op zichzelf staand onderzoek is, maar onderdeel uitmaakt van ons 

ruimer evaluatieonderzoek. We hebben voor een praktijkbevraging gekozen, omdat dit ons de 

beste manier leek om duidelijk en uitgediept zicht te krijgen op betreffend hulpverleningsaanbod. 

Dezelfde uitgebreidheid aan data zouden niet bekomen zijn, indien we ons enkel gebaseerd 

zouden hebben op documenten die de praktijk beschrijven. De kennis ter zake en persoonlijke 

werkervaring van de respondenten gaven een extra dimensie aan onze resultaten.   

 

In de eerste paragraaf ‘Methodologisch kader’ duiden we de keuzes die we gemaakt hebben 

met betrekking tot het empirisch onderzoek. Waarna we in de tweede paragraaf ‘Resultaten’ een 

gestructureerde en kritische analyse van de gegevens bekomen uit de praktijkbevraging 

weergeven. 
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2.1 Methodologisch kader 

 

2.1.1 Onderzoeksmethode 

 

Wij hebben gekozen een kwalitatief onderzoek uit te voeren, aangezien ons doel is het 

hulpverleningsaanbod in concrete, alledaagse omstandigheden te beschrijven. Uit persoonlijke 

ervaring en de eerdere literatuurstudie konden we reeds opmaken dat het aanwezig zijn van een 

aanbod, bv. het kinderbezoek, eigenlijk niets zegt over de manier waarop dit concreet 

georganiseerd wordt, vanwaar de keuze komt voor een bepaalde vorm van het kinderbezoek, 

wat problemen zijn die zich voordoen, ed. Om geen vals en gesimplificeerd beeld van de realiteit 

te geven is het noodzakelijk dergelijke beslissingsprocessen en het hoe of waarom ervan in kaart 

te brengen.190 Daarnaast hebben we binnen ons onderzoeksonderwerp te maken met een 

complexe relatie tussen de Federale Overheidsdienst Justitie en de werking van de Vlaamse 

gemeenschap. Het gaat om twee aparte beleidsdomeinen, die elk op een ander niveau opereren 

vanuit een totaal verschillende visie. Een dergelijk spanningsveld kan moeilijk in cijfers 

weergegeven worden.191   

Kwalitatief onderzoek heeft als achterliggende idee dat wanneer we willen te weten komen 

hoe de sociale werkelijkheid voor bepaalde mensen (onderzoekseenheden) eruit ziet, we de 

leefwereld van die mensen moeten binnengaan (veld) in te gaan om de bevindingen in de diepte 

te beschrijven.192 Wij beogen in ons kwalitatief onderzoek de sociale werkelijkheid van de 

hulpverleningsactiviteiten voor gedetineerde ouders en hun kinderen te bespreken, dit zijn dan 

ook onze onderzoekseenheden193, waarover we uiteindelijk uitspraak willen doen. Hiervoor 

dienen we het veld, bij ons de hulpverleningspraktijk voor justitiabelen, in te gaan. We zouden de 

gedetineerde ouders en hun kinderen zelf kunnen bevragen en op die manier de activiteiten 

analyseren, maar dit lijkt ons inziens interessanter wanneer we inzicht willen krijgen in de noden 

en behoeften en de tevredenheid van deze doelgroep over het hulpverleningsaanbod. Ons doel 

binnen dit hoofdstuk is om gegevens te verzamelen die ons een antwoord geven op  de derde 

                                                           
190 BEYENS, K., en TOURNEL, H., Mijnwerkers of ontdekkingsreizigers? Het kwalitatieve interview. in: DECORTE, T., en 
ZAITCH, D., (red.) Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie. 2de herwerkte druk, Leuven, Acco, 2010, blz. 
204-205. 
191 BOEIJE, H., Kwalitatief onderzoek. in BOEIJE, H., ’T HART, H., en HOX, J., (red.) Onderzoeksmethoden. Nederland, 
Boom onderwijs, 2009, blz. 253-258.  
192 BOEIJE, H., l.c., blz.254. En CLARKE, A., Evaluation Research. An Introduction to Principles, Methods and Practice. 
London, SAGE Publications, 1999, blz. 72. 
193 Onderzoekseenheden: de eenheden waarin het onderzoek geïnteresseerd is en waarover men uitspraken wil doen. 
WAEGE, H., Operationaliseren. in: BILLIET, J., en WAEGE, H., (eds.) Een samenleving onderzocht: methoden van sociaal-
wetenschappelijk onderzoek. Antwerpen, De Boeck, 2005, blz. 89-93.   
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centrale onderzoeksvraag ‘wat houdt het huidige hulpverleningsaanbod voor gedetineerde ouders 

en hun kinderen in?’. Vanuit deze vraagstelling lijkt het ons het meest relevant om experten uit het 

werkveld te gaan bevragen, namelijk justitiële hulpverleners die sinds lange tijd een 

voortrekkersrol opnemen in het organiseren van het hulpverleningsaanbod voor mensen die met 

Justitie in aanraking komen.194 Deze experten zijn dan ook onze waarnemingseenheden195 

waarvan we verwachten de noodzakelijke data te verkrijgen.  

In de methodologische literatuur wordt de term experteninterview gebruikt wanneer men 

deskundigen op het terrein wenst te bevragen. Dit betreft een inhoudelijke keuze omtrent het te 

voeren interview. Daarnaast worden soorten interviews opgedeeld naar de mate van 

standaardisatie en structurering. Zo komen wij met onze gewenste praktijkbevraging tot een 

semigestructureerd experteninterview. Binnen het semigestructureerd interview wordt 

uitgegaan van een logisch opgebouwde lijst met vragen of thema’s die aan bod dienen te komen 

tijdens het interview. Als onderzoeker hadden we zo een leidraad achter de hand, maar kregen de 

respondenten de kans om hun verhaal uitgebreid weer te geven en van het ene thema in het 

andere te rollen. Een ander voordeel van een semigestructureerd methode is de mogelijkheid om 

flexibel de vragenlijst aan te passen doorheen de onderzoeksfase. Door de verschillende 

interviews heen zijn wij ons dan ook bewust meer op bepaalde thema’s gaan richten en hebben 

we enkele thema’s toegevoegd.196  Onze topiclijst werd opgebouwd op basis van de gegevens uit 

zowel de beschreven ‘Vraagzijde’ als ‘Het beleid’. Deze lijst kunt u terugvinden in bijlage 2. Naar 

de verwerking toe ook gegevens te hebben over de realisatie van het beleid in de praktijk, leek 

ons een duidelijke meerwaarde. 

 

 

2.1.2 Key Informants 

 

In totaal hebben we alle JWW’s (11) aangeschreven met de vraag of zij bereid waren deel te 

nemen aan een interview dat de focus zou leggen op het hulpverleningsaanbod voor 

gedetineerde ouders en hun kinderen. 8 JWW’s reageerden hier positief op. Uiteindelijk viel er 

nog 1 JWW af, aangezien zelfs na veelvuldig rondvragen en overleg niet de geschikte persoon 

gevonden werd om het interview van af te nemen. Uiteindelijk bestond de respondentenequipe 

uit 4 OO’ers, 1 TB’er en 2 DSO-begeleiders die met de naastbestaanden werkten.  In bijlage 3 vindt 

                                                           
194 Supra, Het nationaal en het Vlaams beleidsniveau, blz. … - … 
195 Waarnemingseenheden: de eenheden die gegevens verstrekken op basis waarvan we uitspraken willen doen. 
WAEGE, H., l.c., blz. 89-93.    
196 BEYENS, K., en TOURNEL, H., l.c., blz. 207. En BOEIJE, H., l.c., blz. 267-268.   
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u de lijst van geïnterviewde personen. Met betreffende respondentengroep kregen we zicht op 

het activiteitenaanbod dat de ouder-kindrelatie ondersteunt van 11 van de 18 Vlaamse 

gevangenissen.  

Aangezien een onderwerp bevraagd werd dat binnen de werking van JWW een prioriteit is 

en de nodige wetenschappelijke en publieke aandacht kan gebruiken, waren alle respondenten 

zeer gemotiveerd om deel te nemen, wat terugkwam in hun uitgebreide en informatierijke 

verhalen.  

 

2.1.3 Data analyse 

 

Aangezien we een enorme rijkdom aan gegevens verzamelden hebben we de analyse 

begonnen door op inductieve wijze categorieën te laten opborrelen. We vertrokken hierbij van de 

interviews en de data die wie hieruit konden extraheren. De thema’s en structuur van de analyse 

kwamen tot stand door het steeds opnieuw reflecteren en overlezen van de uitgetypte 

interviews met het oog op het beantwoorden van de onderzoeksvraag.197  

Door de keuze zowel een schematisch overzicht van de hulpverlenende activiteiten als een 

diepgaande analyse van het ruimere aanbod te willen presenteren, waren de hulpverlenende 

activiteiten vaak het vertrekpunt voor de gesprekken met de key informants. Het kinderbezoek 

kreeg als deel van het hulpverleningsaanbod steeds een vooraanstaande plaats in deze 

gesprekken, wat ook terug te zien is in onze analyse. Het kinderbezoek was dan ook een thema 

van waaruit makkelijk in andere thema’s kon overgegaan worden: voorbereiding 

gevangenisbezoek, inrichting van de ruimtes, band met de buitenouder, begeleiding JWW, …  

De keuze om in de analyse afzonderlijke aandacht te geven aan de hulpverlening naar 

naastbestaanden en de hulpverlening naar gedetineerden toe kwam logischerwijs voort uit onze 

doelstelling en de  thema’s bekomen uit het literatuuronderzoek. De noden, behoeften en 

pijnpunten in de ouder-kindrelatie van gedetineerde ouders werden in onze topiclijst opgenomen, 

en vormden de aanleiding om zowel het aanbod naar de gedetineerden als de naastbestaanden 

met de key informants kritische te bevragen. 

Reeds na de eerste twee gesprekken werd duidelijk dat de organisatorische structuur de 

teams enorm bepalend is voor de uitwerking van het hulpverleningsaanbod en de mate waarin de 

doelgroep bereikt wordt. In de navolgende interviews werd deze dan ook steeds specifiek 

bevraagd en resulteerde zo ook in een categorie dat in onze analyse besproken wordt. 

                                                           
197 BOEIJE, H., l.c., blz. 268-278. En DECORTE, T., Kwalitatieve data-analyse in het criminologisch onderzoek. in: 
DECORTE, T., en ZAITCH, D., (red.) Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie. 2de herwerkte druk, 
Leuven, Acco, 2010, blz. 443-471. 
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De laatste categorie die we bekomen zijn uit onze data betreft de samenwerking tussen 

Justitie en de Vlaamse gemeenschap. Door complexiteit en actualiteit van nieuwe 

samenwerkings- en overlegstructuren naar aanleiding van de implementatie van het Strategisch 

plan en het van kracht gaan van de Basiswet, was het eerder een evidentie ook dit aspect kritisch 

te bevragen en analyseren.  

Uiteindelijk bleken deze vijf thema’s het geheel aan verzamelde data te dekken en konden 

we aan de eigenlijke uitwerking van de analyse beginnen.    

 

2.1.4 Beperkingen  

 

Ons onderzoek is vooral gebaseerd op de werking van de diensten voor Justitieel 

Welzijnswerk. Door de grote werkdruk waren niet alle JWW’s in staat om tijd vrij te maken om 

mee te werken. Maar met een grondige bevraging van 7 van de 11 Vlaamse afdelingen, werd toch 

een waarheidsgetrouw beeld geschetst. Uiteraard zou het ook interessant zijn voor verder 

onderzoek om de werking van andere organisaties die zich bezig houden met de ouder-kind 

relatie onder de loep te nemen, zoals daar zijn het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, 

Kind & Gezien of de Rode Antraciet. Binnen deze masterproef zou ons dit echter te ver leiden en 

dus werd gekozen voor de organisatie die het meest bij de problematiek betrokken is en specifiek 

de opdracht heeft om ook naastbestaanden te benaderen. 

Een tweede belangrijke opmerking is het feit dat het onderzoek eerder ouder georiënteerd 

werd uitgewerkt. Dit is vooral een gevolg van de te grote focus binnen de wetenschappelijke 

literatuur, het beleid en de hulpverlening op het belang van de ondersteuning van de 

gedetineerde. We hebben dus aan de lijve ondervonden dat de aandacht voor de kinderen van de 

gedetineerden nog veel te beperkt is en er hier nog ruimte is voor verbetering.  

 

 

2.2 Resultaten 

 

2.2.1 Het hulpverleningsaanbod in kaart gebracht 

 

Een volledige beschrijving van welke activiteiten aangeboden worden in welke gevangenis, kan 

teruggevonden worden in bijlage 4. Merk reeds op dat veel arrondissementen gelijkaardige 

activiteiten aanbieden, maar er toch beduidende verschillen bestaan in de uitvoering ervan, vaak 
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afhankelijk van de beschikbare accommodatie. Voor een uitgebreide bespreking van deze 

resultaten en andere bevindingen die werden geregistreerd tijdens de interviews, verwijzen we 

graag naar onderstaande analyse. 

 
 
2.2.2 Het hulpverleningsaanbod geanalyseerd 

 

2.2.2.1 Organisatie van de hulpverlening aan gedetineerde ouders en hun kinderen 

Het hierboven beschreven hulpverleningsaanbod wordt georganiseerd door de teams JWW 

in samenwerking met heel wat partners.  

 

a. Interne organisatie JWW 

Vooreerst duiden we de interne organisatie van de teams, aangezien deze sterk bepalend is 

voor het hulpverleningsaanbod, zeker naar de individuele hulpverlening toe. Vanuit het 

strategisch plan is een duidelijk onderscheid bepaald tussen organisatie ondersteunende 

activiteiten (OO), individuele hulpverlening aan gedetineerden (TB) en hulpverlening aan 

naastbestaanden (DSO)198. Deze onderverdeling naar functies wordt teruggevonden binnen alle 

teams. Hoe het aantal hulpverleners verdeeld wordt per functie wordt niet concreet bepaald door 

het strategisch plan, dus dit is een eigen keuze van de teams vanuit hun specifieke context en met 

de werkingsmiddelen die men krijgt. Wel worden bepaalde prioriteiten vooropgesteld, zoals de 

individuele hulpverlening aan gedetineerden, waarnaar in praktijk dan ook de meeste aandacht 

gaat.  

Binnen 6 van de 7 teams is een afzonderlijke equipe specifiek verantwoordelijk voor de 

ondersteuning en begeleiding van naastbestaanden. Binnen het team Kortrijk-Ieper-Veurne vindt 

men vanwege het beperkt aantal teamleden en de beperkte werkingsmiddelen geen ruimte om 

een afzonderlijk aanbod naar naastbestaanden toe te organiseren. Toch roeit men met de riemen 

die men heeft en is er binnen JWW Kortrijk-Ieper-Veurne een vrijwilligerswerking opgericht die de 

organisatie van het kinderbezoek op zich neemt. Zij worden hierin ondersteund met 

intervisiemomenten en vormingen door de hulpverleners van JWW. De TB’ers hebben over het 

algemeen een vrij concreet omschreven taak199, die nog sterker werd gelijkgeschakeld met het 

                                                           
198 DSO: de hulpverleners die werken met de directe sociale omgeving van gedetineerden krijgen binnen elk team een 
andere benaming. Zo is er naast DSO-begeleiders ook sprake van een ‘Buitendienst’, een ‘Team Familie en Onthaal’, een 
‘Familiaal detentiebegeleidster’ en een ‘Hulpverlener’. Om voor u als lezer het laveren tussen de verschillende functies 
duidelijk te houden, hebben we ervoor geopteerd om in het algemeen over DSO-begeleiders of team DSO  te spreken.    
199 VLAAMSE OVERHEID, Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. De Vlaamse Gemeenschap in de gevangenis. 
brochure, Brussel, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Afdeling Welzijn en Samenleving, 2008, 21 blz. 
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opstellen van een werkmap voor TB’ers.200 Er zijn wel nog verschillen tussen de teams, zo heeft 

men bijvoorbeeld nog geen uniform onthaalformulier of methode voor het opstellen van een 

dossier. 

De werking van de DSO-begeleiders daarentegen wordt binnen elk team afzonderlijk 

bepaald, aangezien hierover geen concrete richtlijnen uitgeschreven zijn. Hierdoor bestaan er 

nogal wat verschillen in aanbod naar de DSO, tussen de verschillende arrondissementen.  

 

Ter illustratie : Binnen JWW Oudenaarde kan het zijn dat 1 hulpverlener zowel de taak van 

TB’er als van DSO-begeleider op zich neemt. Zowel een gedetineerde ouder als zijn partner en 

kind kunnen dus door dezelfde hulpverlener begeleid worden. Deze keuze is bewust gemaakt 

vanuit het idee dat een gedetineerde deel uitmaakt van een gezin en dat ook zal blijven (cf. 

systeemtheorie). In JWW Brugge heeft men daarentegen door specifieke ervaringen beslist om 

de begeleiding aan de naastbestaanden en gedetineerden op te splitsen. Men constateerde 

namelijk dat de DSO eveneens nood had aan specifieke begeleiding, naar aanleiding van de 

detentie van een naaste. Daarbij wil men ten allen tijde belangenvermenging vermijden en de 

positie van de hulpverlener zuiver houden. Dit neemt niet weg dat ook deze teams de 

gedetineerde als deel van een specifiek context blijven benaderen. 

 

Er kan vastgesteld worden dat het merendeel van de teams de keuze maakt de functie van 

TB’er en DSO begeleider te scheiden. Het vermijden van belangenvermenging en te complexe 

hulpverleningssituaties worden hier als hoofdredenen gegeven. Daarnaast verschilt het aanbod 

aan de DSO ook naar ‘welke personen’ men al dan niet individueel begeleidt. 5 JWW’s bereiken de 

kinderen via ondersteuning en advies aan de buitenouder, zorgouder of andere 

vertrouwenspersonen. Slechts 2 JWW’s doen ook individuele gesprekken met kinderen.201 Zij het 

dat dit geen proactief aanbod is, maar wanneer de vraag komt is het aanbod wel mogelijk. Daarbij 

dient wel vermeld te worden dat enkele JWW’s een intense begeleiding tijdens de 

kinderbezoeken geven, en op die manier ook een aanspreekpunt voor de kinderen kunnen zijn. 

  

                                                           
200 DEMEERSMAN, T., NUYTS, K., en VAN CAMPFORT, S., Hulpverlening in detentiecontext. Methodisch kader voor 

trajectbegeleiders Justitieel Welzijnswerk. rapport, Berchem, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, 2009, 255 blz. 
201 Ook al is er het aanbod van individuele gesprekken voor de kinderen, de begeleiding van een kind wordt nooit 

opgezet zonder een ouder, leerkracht of andere volwassene hierin te betrekken.  
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Figuur 4 – Aantal voltijds equivalenten per functie bij de onderzochte JWW’s 

 

Bron: Eigen gegevens 

 

b. Samenwerking tussen de JWW’s 

Bij het bespreken van de structuur van het hulpverleningsaanbod, dienen we ook de nodige 

aandacht te geven aan de informatie-uitwisseling tussen de verschillende JWW’s. Praktisch gezien 

zou het mogelijk moeten zijn om uniforme hulpverleningsdossiers op te stellen die bij een 

transfer van een gedetineerde naar de nieuwe betrokken JWW dienst kan doorgegeven worden. 

Op deze manier kan vermeden worden dat elke dienst een nieuw dossier dient aan te leggen en 

de continuïteit van de begeleiding telkens verbroken wordt. Men kan momenteel gebruik maken 

van het digitale GOS systeem, wat tot nu toe enkel functioneert als een registratiesysteem. 

Hoewel de verdere ontwikkeling naar een digitale database is voorzien, dient de noodzaak van 

een dergelijk systeem hier toch nog eens aangestipt te worden. Daarnaast kwam tijdens de 

interviews nog een andere potentiële vorm van informatie-uitwisseling boven. Bij het 

inventariseren en na enkele interviews stelden we vast dat er weinig uitwisseling is van 

hulpverleningsprojecten tussen de verschillende JWW’s onderling. Deze bedenking werd dan ook 

opgenomen in de navolgende (3) interviews. Algemeen werd aangegeven dat er inderdaad 

weinig overlegmomenten zijn waarop men projecten ter ondersteuning van de affectieve relaties 

van gedetineerden kan uitwisselen of bundelen (cf. Methodisch kader voor trajectbegeleiders). Er 

werd wel verschillende malen verwezen naar de inspiratiedag ‘Van je familie moet je ’t hebben!’ 

(2008). Ook via individuele contacten tussen JWW’s wordt het aanbod verspreid. Eén van de 

respondenten verwees naar het vijf maal per jaar samenkomen van een beleidsgroep op Vlaams 

niveau, waarop projecten bekendgemaakt kunnen worden. Of ‘affectieve relaties’ hierbij specifiek 

aan bod komen, is echter onduidelijk. Uiteraard is het niet gemakkelijk een draagvlak en meer 
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organisatorische ondersteuning te vinden, voor een thema dat vanuit het beleid niet steeds als 

prioriteit wordt aanzien. Als laatste dient in deze context gewezen te worden op de eigenheid 

van elke gevangenis, die medebepalend is voor de mate waarin projecten, ontwikkeld door 

andere JWW’s, kunnen overgenomen worden. 

 

Ter illustratie – Zo mag het Heen-en-t-weer boekje in enkele gevangenissen niet of slechts in een 

aangepaste versie gebruikt worden omwille van veiligheidsredenen. In andere gevangenissen 

geeft het heen en weer nemen van het boekje tussen thuis en de gevangenis geen problemen. 

       

 

c. Externe partners 

Wat de organisatorisch aspecten betreft, dient in laatste instantie geduid te worden op 

relevante partners waar JWW kan mee samenwerken. Wanneer het kind nood heeft aan 

specifieke omkadering wordt vanuit elk JWW de verwijzing verzekerd naar de betreffende dienst 

in het kader van de individuele case. Eerst wordt afgetoetst of men nood heeft aan een eenmalig 

gesprek of de situatie eerder een intense therapie bij een gespecialiseerd dienst vereist. Als eerste 

lijn neemt JWW namelijk zelf ook heel wat zaken op zich. Hoewel de partners per arrondissement 

nogal kunnen verschillen, kan men hoofdzakelijk doorverwijzen naar volgende diensten: CLB, JAC, 

Bijzondere jeugdzorg, het welzijns- en relationeel team van het CAW en privétherapeuten. Slechts 

vanuit enkele JWW’s kan men ook beroep doen op het aanbod van  het kinderteam van het 

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg en het Centrum Kind en Gezin. Er werd door de 

respondenten vermeld dat bij sommige gezinnen reeds heel wat omkadering aanwezig is van 

vóór de detentie. Het aanbod van JWW en andere diensten kan dan ook perfect naast elkaar 

lopen.  

Voor gedetineerden zijn de TB’ers en de PSD vaak het enige aanspreekpunt zolang men de 

gevangenis niet mag verlaten. Voor therapeutische begeleiding is men afhankelijk van de mate 

waarin gespecialiseerde diensten hun aanbod ook binnen de gevangenismuren aanbieden. 

Concreet dient een hulpverlener van de betrokken dienst hiervoor op geregelde basis tot in de 

gevangenis te komen, om de gedetineerde te begeleiden. Ook dit aanbod verschilt enorm per 

arrondissement en is slechts gering aanwezig.  
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2.2.2.2 Ouder zijn in de gevangenis 

Naast het organiseren van activiteiten en het ontwikkelen van hulpverlenend materiaal, heeft 

elk JWW ook de taak zelf individuele hulpverlening te organiseren voor (ex-) gedetineerden en 

hun naastbestaanden. Ook dit luik van de aanbodzijde kwam aldus uitgebreid aan bod tijdens de 

bevragingen. 

 

a. Vragen m.b.t. het vervullen ouderrol 

De ouderrol werd door alle respondenten unaniem aangegeven als een belangrijke 

bezorgdheid voor gedetineerden en een rode draad doorheen de detentie en de begeleidingen. 

Er zouden het vaakst vragen aan bod komen rond zaken die gerelateerd zijn aan het bezoek van 

het kind. Denken we hierbij aan vragen en zorgen naar aanleiding van het niet naleven of 

ontbreken van een bezoekrecht, hoe in contact te komen met een kind dat geplaatst werd 

vanwege de ouderlijke detentie en algemeen rond het bezoek van een kind aan de gevangenis. 

De JWW’s die een intense begeleiding aanbieden tijdens het kinderbezoek vermelden eveneens 

dat signalen die door (meestal) de DSO-begeleidster opgevangen worden, via de TB’er een 

insteek kunnen vormen voor een gesprek met de gedetineerde. Vaak gaat het hier om 

opvoedingsthema’s die aangebracht worden of opvoedingsvragen van de ouder zelf. Ook de 

ouderrol zelf en frustraties rond het niet kunnen opnemen ervan en er niet kunnen zijn voor de 

kinderen en de partners, vormen geregeld het onderwerp van de individuele gesprekken tussen 

TB’er en gedetineerde. 

 

b. Vertellen waarheid omtrent detentie 

 Spontaan werd door alle JWW’s ook de bedenking rond het wel of niet vertellen van de 

ouderlijke detentie aan het kind aangegeven als vaak besproken onderwerp. Ook over dit 

onderwerp was er eensgezindheid tussen de verschillende respondenten. Iedereen benadrukte 

dat ze het vertellen van de waarheid omtrent de detentie hoog in het vaandel dragen. Hierbij 

dient wel geduid te worden op het feit dat de hulpverleners enkele pro’s en contra’s tegenover 

elkaar plaatsen en de gedetineerde op deze manier informeren. Zij gaan echter nooit zelf op het 

kind afstappen om de waarheid over de detentie te bespreken, zonder mandaat van de ouders. 

Door te wijzen op de nadelige effecten202 voor het kind van het verzwijgen van de waarheid, 

beslist het merendeel van de ouders uiteindelijk toch eerlijk te communiceren naar het kind toe. 

                                                           
202 De nadelige effecten die de respondenten aangeven komen volledige overeen met de bevindingen uit onze 

literatuurstudie.  
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Naar aanleiding hiervan worden geregeld tips gevraagd aan de TB’ers203 of gesprekken samen 

voorbereid. Eén van de belangrijkste tips die meegegeven wordt, duidt op de noodzakelijkheid 

om te communiceren ‘op maat van het kind’. Zo dienen kleine kinderen niet alle gedetailleerde 

informatie mee te krijgen over de feiten en de opsluiting. De kinderen duidelijk maken dat het 

thema ‘papa/mama zit in de gevangenis’ bespreekbaar is, en antwoorden op de vragen die het 

kind stelt, is meestal al voldoende. Het vertellen van de waarheid heeft trouwens niet alleen 

voordelen voor het welzijn van het kind, ook de gedetineerde ouder kan hierdoor in bepaalde 

mate zijn verantwoordelijkheid binnen het gezin en de opvoeding van de kinderen blijven 

opnemen.  

 

Ter illustratie – Heidi gaf aan dat wanneer er eerlijkheid over de detentie heerst en het kind op 

bezoek kan komen, ook de omgeving van de gevangenis voor het kind een realistischer beeld 

krijgt. Kinderen krijgen antwoorden op hun vragen ‘of papa alleen op water en brood moet 

leven’ en of ‘papa ook frietjes krijgt in de gevangenis’. De beambten die vaak de schrik van de 

kinderen zijn kunnen eens worden vastgenomen, de sleutels van de cellen van dichtbij bekeken 

worden en kinderen kunnen checken of beambten nu wel of niet een geweer bij zich hebben.  

 

c. Schriftelijke communicatie 

Een volgend thema dat besproken werd, betreft de schriftelijke communicatie tussen 

gedetineerde ouders en hun kinderen. Deze manier van communiceren wordt, zoals in de 

literatuur vermeld, frequent gebruikt, en is bovendien vaak een startpunt wanneer er geen 

contact is met het kind en de ouder dit weer wenst op te nemen of andere contactmogelijkheden 

(nog) niet aangewezen zijn. Tijdens een begeleiding kan een TB’er zelf de schriftelijke 

communicatie ter sprake brengen, wanneer melding gemaakt wordt van kinderen die overstuur 

zijn na het lezen van de post van hun ouder. De meeste respondenten hadden dan ook ervaring 

met het ondersteunend werken rond schriftelijke communicatie. Het effectief onder begeleiding 

brieven schrijven werd aangegeven eerder voor te komen bij mentaal zwakkere gedetineerden of 

gedetineerden die vanuit een onrechtvaardigheidsgevoel moeilijk op een positieve manier 

kunnen communiceren. Toch blijkt het ook voor de andere gedetineerden niet altijd gemakkelijk 

een kind lange epistels over het leven in de gevangenis en de eigen gevoels te schrijven. Hierdoor 

valt men vaak terug op kaartjes en inkleurprenten die aansluiten bij de leefwereld van het kind. 

Gedetineerden hebben dan ook de mogelijkheid kaartjes aan te kopen die voorzien worden door 

                                                           
203 Dit gesprek kan uiteraard ook gevoerd worden met de buitenouder/zorgouder van het kind, wat dan eerder 

opgenomen zal worden door de DSO begeleiders.    
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de gevangenis. Inkleurprenten worden door de hulpverleners van JWW afgeprint en uitgedeeld 

op vraag van gedetineerden.  

De meeste respondenten bevestigden eveneens te ervaren dat het voor gedetineerden niet 

evident is schriftelijk te communiceren op niveau van de leeftijd van het kind. Maar 

ondersteunend materiaal om hieraan tegemoet te komen, is binnen geen enkel arrondissement 

voorhanden. Enkel in de gevangenis van Hasselt bestaat de mogelijkheid te communiceren op 

basis van het heen-en-t-weer boekje. Wanneer ouders dit niet gebruiken tijdens het bezoek, 

kunnen de TB’ers deze blaadjes uitprinten zodat de gedetineerde een ondersteunde basis heeft 

voor de communicatie met het kind.  

 

2.2.2.3 Kind zijn van een gedetineerde ouder 

Ook specifiek naar naastbestaanden toe heeft JWW de expliciete taak te voorzien in hulp- en 

dienstverlening. Zoals bij de bespreking van de interne organisatie van JWW werd aangetoond, 

werd deze doelstelling ook in het strategisch plan opgenomen, maar niet expliciet gekoppeld aan 

een bijhorende functie en werkingsmiddelen. De manier hoe men de naastbestaanden benadert 

en ondersteunt verschilt dan ook sterk per gerechtelijk arrondissement. Alle respondenten gaven 

wel aan dat het aanbod en het bereik van de groep naastbestaanden veel te klein is en vaak 

verminderd is sinds de invoering van het strategisch plan (vanwege de uitbreiding van het 

takenpakket). 

 

Ter illustratie – Binnen JWW Gent had men vorig jaar ongeveer 60 kinderbezoekdossiers en 30 

DSO-dossiers.204 Dit steekt fel af ten opzichte van de ongeveer 350 gedetineerden in de Gentse 

gevangenis.  

 

a. Proactief versus vraaggericht 

Naast het feit dat niet elk JWW individuele ondersteuning geeft aan kinderen205, verschilt het 

aanbod ook naar de manier waarop men de naastbestaanden bereikt. Vanuit twee JWW’s wordt 

een (beperkt) proactief aanbod gedaan naar de naastbestaanden. De DSO-begeleidster van JWW 

Limburg neemt contact op met de inwonende familieleden van primair gedetineerden. De 

gegevens die hiervoor nodig zijn verkrijgt men via de PSD. Gezinnen van wie de kinderen voor de 

eerste maal op bezoek komen in de gevangenis van Gent, worden vooraf aan het bezoek steeds 

gecontacteerd door de DSO-begeleidster. Op dit moment wordt gepeild of men het 

gevangenisbezoek ziet zitten en of er nog praktische of andere problemen zijn. Indien nodig kan 

                                                           
204 De dossiers van het kinderbezoek en de DSO kunnen over familieleden van hetzelfde gezin gaan.  
205 Supra, Organisatie van de hulpverlening aan gedetineerde ouders en hun kinderen 
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hieruit een voorbereidend gesprek volgen, of kunnen tips omtrent het bezoek aan de gevangenis 

aan de buitenouder/zorgouder doorgegeven worden. Alle andere JWW’s staan open voor elk 

contact met de naastbestaanden, maar kunnen slechts vraaggericht werken. De twee 

hoofdredenen die hiervoor aangehaald werden, waren enerzijds het tekort aan 

werkingsmiddelen, waardoor men het aanbod niet genoeg kan uitbreiden naar de 

naastbestaanden toe, en anderzijds het gebrek aan contactgegevens van de familieleden van 

gedetineerden.  

 

b. Informatiekanalen 

Om het aanbod bekend te maken bij de naastbestaanden maakt JWW gebruik van 

verschillende kanalen. We maken een onderscheid tussen onrechtstreekse kanalen waarbij de 

naastbestaanden en het DSO team met elkaar in contact komen via een tussenpersoon, 

rechtstreekse kanalen waarbij naastbestaanden bij een bezoek aan de gevangenis op de hoogte 

worden gesteld en tenslotte face-to-face contact tussen een DSO-begeleider en de 

naastbestaanden. Uiteraard kunnen naastbestaanden kennis krijgen van het aanbod via 

verschillende kanalen. 

 

Figuur 5  – Hoeveel gevangenissen bieden welke infokanalen aan? 

Bron: Eigen gegevens 

 

Onrechtstreeks 

Rechtstreeks 

Face-to-face 
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Bovenstaande grafiek toont dat twee onrechtstreekse infokanalen in alle arrondissementen 

gebruikt worden om het aanbod voor naastbestaanden bekend te maken. Bij het doorgeven van 

de informatie door de TB’er via de gedetineerde kan echter ‘storing’ optreden. Gedetineerden 

hebben al zoveel aan het hoofd, zeker in het begin van de detentie, dat zij deze informatie 

ongewild kunnen vergeten door te geven aan de familie. De doorverwijzing door andere diensten 

vinden we niet overal terug. Deze diensten moeten dan ook op de hoogte zijn van het aanbod van 

JWW en over de nodige contactgegevens beschikken. De wachtzaal lijkt het kanaal bij uitstek om 

de naastbestaanden rechtstreeks te informeren. Uiteraard moet hiervoor de nodige 

accommodatie door Justitie voorzien en/of toegestaan worden, denken we bijvoorbeeld aan 

prikborden om affiches omhoog te hangen en een rekje om folders in te leggen. De bemande 

infobalie in de wachtzaal van de gevangenis van Brugge is een uitzonderlijk project. Dankzij deze 

voorziening kan JWW Brugge veel mensen aanspreken en reeds de eerste praktische vragen 

beantwoorden, zonder dat men de rompslomp moet doorstaan om eerst een afspraak te maken 

met de dienst en hiervoor nog eens vroeger naar de gevangenis te moeten komen.206 Als laatste 

is er de aanwezigheid van de DSO-begeleiders op familiale activiteiten. Dit lijkt een uitstekende 

manier om vertrouwd te geraken met het hulpverleningsaanbod, maar vraagt een grote 

tijdsinvestering van hulpverleners. Niet alle JWW’s voorzien namelijk begeleiding van DSO-

begeleiders tijdens het kinderbezoek en/of andere activiteiten.  

 

c. Voorbereiding en nabespreking kinderbezoek 

Ook het specifieke hulpverleningscontact met de kinderen werd uitvoerig besproken tijdens 

de interviews. Een eerste item waar naar gepeild werd, was de voorbereiding en eventuele 

nabespreking van de gevangenisbezoeken met de kinderen. Zoals uit het overzicht van de 

hulpverleningsactiviteiten valt op te maken zijn hiervoor heel wat boekjes op maat voorzien. Elk 

JWW voorziet in de mogelijkheid de boekjes op te sturen naar iedereen die hierom vraagt. Dit kan 

zowel gaan om een ouder, grootouder, leerkracht als andere dienst die de begeleiding van een 

kind die met een gedetineerde ouder te maken heeft, op zich neemt.207 Hoewel alle respondenten 

op het belang van de voorbereiding op het bezoek van een ouder in de gevangenis duiden, is ook 

hier weer een pijnlijk tekort in het aanbod aanwezig. Twee kanttekeningen hieromtrent komen uit 

de interviews naar voor. Een realistisch beeld van de vraag naar voorbereiding heeft men niet, 

aangezien recente cijfergegevens voor Vlaanderen ontbreken en deze doelgroep over het 

algemeen ook weinig in kaart gebracht wordt. Daarnaast moet vermeld worden dat de nood aan 

                                                           
206 Opmerking: de enige beperking is hier dat men enkel die naastbestaanden bereikt die reeds op bezoek komen. 
207 Supra, Organisatie van de hulpverlening aan gedetineerde ouders en hun kinderen 
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voorbereiding op bezoek ervaren wordt, maar afhankelijk is van het kind en de leeftijd waarop 

men voor de eerste keer in contact komt met het gevangeniswezen. Het tekort in het aanbod 

heeft wederom met de beperkte werkingsmiddelen te maken, waardoor men hoofdzakelijk 

genoodzaakt is vraaggericht te gaan werken. Hierdoor misloopt men een deel van de potentiële 

cliënten bij wie het aanbod onvoldoende gekend is, of voor wie de drempel om naar deze 

eerstelijnshulpverlening te stappen, te hoog blijft. Uiteraard kunnen sommige ouders de 

voorbereiding en verdere gesprekken rond het contact met de gevangenis en de gedetineerde 

ouder perfect zelf aan. Toch wordt aangegeven dat wanneer een ouder en een kind samen op 

voorbereidend gesprek komen bij de DSO-begeleider, het kind nog veel praktische vragen heeft 

over het leven in de gevangenis. Wanneer de DSO-begeleider op zo’n moment passende 

antwoorden kan geven, blijkt dit een grote meerwaarde te zijn. Al spelen de boekjes die 

opgevraagd kunnen worden ook op deze praktische kant in. 

 

Zoals uit bovenstaande bespreking valt op te maken, zijn er slechts 2 JWW’s die, wanneer de 

situatie er om vraagt, gesprekken met ouder en kind kunnen hebben en, in het kader van een 

onthaal, soms individuele gesprekken met het kind voeren. Echter wanneer zich specifieke 

problematieken manifesteren zoals school gerelateerde of psychosociale problemen, verkiest elk 

JWW om door te verwijzen naar gespecialiseerde diensten.208 De hulpverlening die JWW biedt, 

blijft namelijk eerstelijns en houdt geen therapeutische begeleidingen in.  

 

d. Ondersteuningsfiguren 

Uiteraard zijn er naast de gespecialiseerde diensten en het aanbod van JWW ook de 

ondersteuningsfiguren die een belangrijke rol hebben bij de coping van het kind met de ouderlijke 

detentie. Over het algemeen werden grootouders, familie en leerkrachten door de respondenten 

benoemd als de belangrijkste steunfiguren. Vanuit de vaststelling uit het literatuuronderzoek 

omtrent de steun vanuit de school en de opdracht van JWW om een positiever maatschappijbeeld 

te bevorderen ten aanzien van mensen die met Justitie in aanraking komen, zijn we dieper 

ingegaan op de rol van leerkrachten en de schoolgemeenschap voor deze kinderen. Geen van de 

bevraagde JWW’s kan echter voorzien in specifiek hulpverlenend materiaal voor leerkrachten. 

Men kan uiteraard gebruik maken van de reeds bestaande DVD en boekjes, zoals ‘Elsje bezoekt 

haar papa’. De meeste respondenten geven aan dat ze in het verleden reeds door leerkrachten 

aangesproken werden, zij het eerder sporadisch. Bij dit contact werd hoofdzakelijk gevraagd naar 

                                                           
208 Supra, Organisatie van de hulpverlening aan gedetineerde ouders en hun kinderen 
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praktische informatie rond het gevangeniswezen en de reacties van kinderen naar aanleiding van 

de detentie. Het beantwoorden van de vragen was steeds mogelijk via telefoon. Een enkele 

respondent maakte melding reeds in een klas te zijn gaan spreken  waarvoor zij ook zelf een 

voordracht had uitgewerkt. Uiteraard was dit een zeer tijdsintensieve activiteit. De hoofdreden 

voor het slechts sporadisch contact met leerkrachten en scholen is volgens de respondenten de 

onbekendheid van het aanbod van JWW bij het brede publiek. Men moet heel gericht zoeken om 

de weg naar JWW te vinden. Alles is dan ook afhankelijk van de individuele inspanningen die de 

leerkracht en de school hieromtrent willen leveren. Deze worden uiteraard medebepaald door de 

persoonlijke perceptie van de leerkracht over gedetineerde ouders, wat op zich weer een 

hindernis kan inhouden. Veel van de respondenten gaven spontaan aan ervaring te hebben met 

vooroordelen en leerkrachten en medeleerlingen die op een zeer ongepaste manier reageren 

naar het kind toe. Dit toont nog maar eens de relevantie aan van het informeren van deze 

belanghebbenden ten voordele van de ondersteuning van de kinderen en het creëren van een 

positiever maatschappijbeeld ten aanzien van mensen die met Justitie in contact komen. Binnen 

één gerechtelijk arrondissement had men wel het gevoel dat leerkrachten vlot de weg naar JWW 

vonden, via doorverwijzing van het CLB. Kennis van het justitieel hulpverleningsaanbod binnen 

het de welzijnssector is hier uiteraard een vereiste. Ook werd het voorbeeld gegeven van een 

eenmalig contact met het tijdschrift Klasse, waarin een interview gepubliceerd werd met een 

gedetineerde ouder. Hierbij aansluitend wilde men in Klasse voor leerkrachten tips geven over 

hoe om te gaan met ouderlijke detentie, maar dit werd uiteindelijk niet uitgevoerd. 

In verband met de ondersteuningsfiguren dient ook gewezen te worden op een bepaalde 

bescherming die het kind in sommige gevallen nodig heeft. In de literatuur vonden we reeds de 

bevestiging dat sommige kinderen de neiging hebben hun moeilijke thuissituatie ongeremd aan 

iedereen mee te delen of moeilijk onderscheid kunnen maken tussen mensen die te vertrouwen 

zijn en mensen waaraan ze hun verhaal beter niet vertellen. Eén dienst maakte spontaan melding 

bij ieder gezin dat in begeleiding is, samen met de ouder en/of samen met het kind te zoeken naar 

personen tegen wie ze hun verhaal kwijt kunnen. Uitzonderlijke aandacht werd hier gegeven aan 

de rol die vriendjes voor het kind kunnen betekenen.  

       

2.2.2.4 Kindvriendelijke contacten 

Zoals reeds kon opgemerkt worden, verschillen de mogelijkheden tot kindvriendelijke 

contacten nogal tussen de verschillende arrondissementen. Deze willen we hier dan ook graag 

wat verder toelichten. 
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a. Aanwezigheid andere volwassene 

Een eerste opvallend verschil vinden we rond de (verplichte) aanwezigheid van een 

volwassene, meestal de partner, op het kinderbezoek. In 7 van de 11 gevangenissen is begeleiding 

door een meerderjarige verplicht en slechts in 1 gevangenis is het kinderbezoek enkel bestemd 

voor het kind en de gedetineerde ouder. In de andere gevangenissen kunnen ouders kiezen al dan 

niet mee aanwezig te zijn op het kinderbezo²²ek. Hierbij is het weinig voorkomend dat een kind 

alleen op bezoek komt bij de gedetineerde ouder. Algemeen wordt aangegeven dat men het 

belang van individueel ouder-kindcontact zeker erkent, maar doordat gevangenissen vaak buiten 

het centrum liggen, is er voor de buitenouder niets voorhanden wanneer het kind alleen bij de 

ouder is.  

 

b. Omstandigheden 

Ook de omstandigheden waarin het kinderbezoek plaatsvindt, zijn sterk verschillend tussen 

de arrondissementen. Ouder-kindbezoeken zijn de uitgesproken momenten om met elkaar te 

spelen en elkaar te knuffelen, tijdens het regulier bezoek is er namelijk zeer beperkte 

bewegingsvrijheid mogelijk. Toch moeten ouders binnen een klein aantal gevangenissen blijven 

zitten aan tafel en kan alleen het kind vrij rondlopen, in één gevangenis moeten alle bezoekers, 

inclusief het kind, aan tafel blijven. Zowel de regels vanuit Justitie als de accommodatie van het 

kinderbezoek zijn bepalende factoren voor de mate van bewegingsvrijheid. Opvallend is wel de 

evoluerende aandacht en mogelijkheden tot buitenspeelactiviteiten. Momenteel heeft men in 6 

gevangenissen de mogelijkheid in de buitenlucht met elkaar te spelen, in 3 gevangenissen is zelfs 

een speeltuintje voorzien. In 3 van de 6 gevangenissen maakt dit integraal deel uit van het 

gevangenisbezoek, bij de andere bestaat deze mogelijkheid steeds in het kader van een speciale 

activiteit (bv. paaseirenraap, zomeractiviteit, ed.). Als laatste dient gewezen te worden op de 

inrichting van de zaal waar het kinderbezoek doorgaat. In 7 van de 11 gevangenissen is er geen 

aparte zaal voor het kinderbezoek voorzien, of heeft men deze mogelijkheid gewoon niet. Dit 

heeft uiteraard repercussies naar de inrichting, aangezien in de reguliere bezoekzaal vaak 

strengere veiligheidsnormen gelden. Vanwege het veiligheidsaspect is het niet altijd gemakkelijk 

binnen elke gevangenis verdere stappen te ondernemen rond een aangenamere inrichting. De 

verschillen binnen de gerechtelijke arrondissementen zijn dan ook zeer groot.  

 

c. Professionele ondersteuning 

Een volgend belangrijk onderwerp betreft het al dan niet aanwezig zijn van professionele 

ondersteuning tijdens de kinderbezoeken. Enerzijds hebben we het hier over de aanwezigheid 

van hulpverleners die de ouders en kinderen intens begeleiden en anderzijds hebben we het over 
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de aanwezigheid van georganiseerde activiteiten tijdens het kinderbezoek. Enkel een leuke 

bezoekzaal aanbieden is namelijk niet genoeg om de ouder-kindrelatie effectief te ondersteunen. 

Zeker wanneer buitenouders ook toegelaten worden, is er niet altijd voldoende aandacht voor 

het kind. In ongeveer de helft van de gevangenissen is er ondersteuning tijdens het kinderbezoek 

aanwezig. Voor deze begeleiding wordt beroep gedaan op vrijwilligers en voorziet in sommige 

situaties JWW zelf in het aanbod. De intensiteit waarmee men ouders en kind begeleidt, is wel 

sterk afhankelijk van gevangenis tot gevangenis. Op het moment zelf kunnen de begeleiders 

ervoor zorgen dat ouders de nodige aandacht geven aan het kind en helpen om bijvoorbeeld 

samen een spel te spelen. Het aanwezig zijn op de kinderactiviteit geeft ook de mogelijkheid om 

het contact tussen ouder en kind te observeren en bepaalde zaken in volgende gesprekken op te 

nemen. Zo kan constructief gewerkt worden aan een positieve relatie tussen de gedetineerde 

ouder en het kind. In elke gevangenis is momenteel minimaal één maal per maand een 

georganiseerde activiteit voorzien. Men doet hiervoor beroep op Vzw’s, particulieren, studenten 

en vrijwilligers. Het belang van dit aanbod mag zeker niet onderschat worden. Er wordt vanuit de 

meeste JWW’s op toegezien dat de activiteiten steeds gericht zijn op een speciaal aspect van de 

ouder-kindrelatie. 

 

Ter illustratie – Binnen de gevangenis van Oudenaarde komt tijdens sommige kinderbezoeken 

een clown op bezoek. Hij biedt op een ludieke manier activiteiten aan waar zowel kind, ouder als 

buitenouder in betrokken worden. Het actief en affectief met elkaar omgaan staat centraal. Zo 

moesten de kinderen eens zoveel mogelijk wasspelden op hun papa spelden, wat uiteraard 

zorgde voor hilarische momenten. In de gevangenis van Hasselt wordt dan weer actief het heen-

en-t-weer boekje gebruikt, wat ouder en kind toelaat elkaars leefwereld beter te leren kennen 

via spel en leuke opdrachtjes.  

 

Naast het feit dat de kinderen en ouders effectief bezig zijn met elkaar, geven deze 

activiteiten de ouders inspiratie over spelletjes die aangepast zijn aan de leeftijd van het kind. 

Ouders leren op deze activiteiten ook echt spelen met hun kinderen, want dit is niet voor elke 

gedetineerde even gemakkelijk. 

 

d. Bereikbaarheid gevangenis 

De bereikbaarheid van de inrichtingen geeft ook zijn weerslag op de mate waarin de kinderen 

op het kinderbezoek en extra activiteiten kunnen aanwezig zijn. Sommige gevangenissen zijn 

moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer, aangezien ze vaak buiten het stadscentrum 

gelegen zijn. De respondenten gaven wel aan dat deze factor, net als economische deprivatie 
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naar aanleiding van de detentie, er niet direct toe leiden dat men niet meer op bezoek kan komen. 

Men heeft eerder de ervaring dat voor het bezoek heel veel moet wijken en dat hiervoor heel veel 

inspanningen gedaan worden. Ook hier is het belangrijk dat voor de naastbestaanden een 

evenwicht gevonden wordt tussen de tijd dat men spendeert aan het bezoeken van de 

partner/ouder en zaken zoals werk. De kwestie rond de bereikbaarheid van de inrichtingen dient 

zich ook aan wanneer buitenouders de toestemming geven om het kind op bezoek te laten gaan, 

maar zelf niet willen of kunnen voorzien in vervoer. In één enkel arrondissement kan men in 

dergelijke situaties beroep doen op de diensten van de Minder Mobiele Centrale van het OCMW. 

Maar echt structurele oplossingen zijn in dit kader niet voorhanden.209 

 

e. Band buitenouder en gedetineerde ouder 

De band tussen de buitenouder en de gedetineerde ouder is van cruciaal belang voor het 

contact tussen de gedetineerde ouder en het kind. Er zijn heel wat buitenouders en zorgouders 

die in het begin het bezoek van het kind aan de gevangenis niet zien zitten, waardoor het kind 

ook effectief niet op bezoek komt. Op vraag van de gedetineerde kan een DSO-begeleider 

contact opnemen met de partner en bezorgdheden of praktische problemen rond het 

kinderbezoek bespreken. Alle respondenten gaven aan dat het kenbaar maken van de diensten 

van JWW, het bespreken van de bezorgdheden en praktische informatie omtrent het bezoek, de 

ouder in enkele situaties kunnen overtuigen het kind toch op bezoek te laten komen. Maar er zijn 

ook ouders die niet naar het verhaal van JWW willen luisteren, aangezien hun aanbod moeilijk los 

gezien wordt van de gedetineerde. Het is voor de naastbestaanden niet altijd duidelijk dat JWW 

er ook is om hun belangen te behartigen. Indien men een weigerachtige houding blijft 

aanhouden, dient dit standpunt gerespecteerd te worden. De enige mogelijkheid die de 

gedetineerde ouder dan nog heeft is naar de jeugdrechtbank te stappen. Het contact van JWW 

met de buitenouder, vertrekkend vanuit de aandacht voor het kind, dient vanuit dit opzicht dan 

ook een groot belang.  

 

e. Leeftijd 

Als laatste willen we de gemiddelde leeftijdsgrens voor specifieke ouder-kindactiviteiten 

bespreken. We hebben hierin alle kinderbezoeken, speciale bezoeken en familiale activiteiten 

betrokken die gericht zijn op de affectieve relaties van de gedetineerde. Onderstaande grafiek 

toont ons de gemiddelde potentiële contactmogelijkheden per jaar in de bevraagde Vlaamse 

                                                           
209 Momenteel is de start gegeven voor een aanbod dat vervoer van en naar de gevangenis regelt. De insteek 

hiervoor werd gegeven door de VZW Morning Tears.  
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gevangenissen. Let op dat het hier gaat over contacten specifiek aangepast aan kinderen of 

adolescenten. 

 

Figuur 6  – Potentiële contactmogelijkheden per jaar aangepast aan kinderen of 

adolescenten 

 

Bron: Eigen gegevens 

 

Het meest opvallende aan de grafiek is het enorme kwantitatieve verschil in aanbod naar de 

diverse leeftijdscategorieën. De breuklijn tussen 12 en 14 jaar is een gevolg van de justitiële 

regelgeving waarin bepaald wordt dat kinderen vanaf die leeftijd mee mogen op het regulier 

bezoek, waardoor niet voor alle partijen nog de noodzaak aan specifiek ouder-kindcontact 

duidelijk is. Twee aanvullende opmerkingen dienen de cijfergegevens verder te duiden. Het 

aanbod aan kindvriendelijke bezoeken voor kinderen jonger dan 12 jaar wordt sterk bepaald door 

het Leuvense aanbod, waar kinderen tot 3 maal per week de kans krijgen om met beide ouders 

samen in de roefelzaal te vertoeven. Het aanbod voor jonge kinderen kan vrij uitgebreid lijken, 

maar hou er rekening mee dat dit enkel een kwantitatieve benadering is. Deze grafiek geeft ons 

namelijk geen informatie over de kwaliteit van de ouder-kindcontacten. 

Binnen JWW Leuven speelt men met het idee een aanbod voor tieners uit te werken in 

samenwerking met het JAC. Ook binnen andere arrondissementen zien we een eerste aanzet tot 

een aanbod dat zich ook meer richt op jongeren die moeten leven met een gedetineerde ouder. 

Dit blijft een moeilijk gegeven, omdat men ergens de nood aan een dergelijk aanbod wel voelt, 



Gedetineerde ouders en hun kind(eren): de aanbodszijde | 86 

 

maar de Vlaamse jongeren met een gedetineerde ouder nog steeds niet in kaart gebracht zijn en 

er weinig zicht is op hun specifieke noden en behoeften.  

 

2.2.2.5 Samenwerking tussen Justitie en de Vlaamse gemeenschap 

Binnen elk arrondissement zijn verschillende samenwerkingsstructuren tussen de betrokken 

partners terug te vinden. Het betreft hier dus medewerkers van Justitie en medewerkers van de 

Vlaamse gemeenschap. Op individueel niveau is er het cliëntenoverleg tussen de TB’ers en de 

leden van de PSD. Hoewel met de invoering van het strategisch plan elke dienst verantwoordelijk 

gesteld is voor de opvolging en begeleiding van een apart luik van het detentietraject, is overleg 

in het kader van een mogelijke invrijheidsstelling en problemen die zich voordoen noodzakelijk. 

Op mesoniveau bestaat een grote verscheidenheid tussen de arrondissementen aan 

overlegstructuren. Meestal betreft het een werkgroep affectieve relaties of een variant hierop. 

Maar niet binnen elk JWW bestaat een specifieke samenwerkingsstructuur met als doel het 

ondersteunen van de affectieve relaties. Of dit thema binnen andere overleggroepen besproken 

wordt en welke plaats dit dan wel inneemt, is nog onduidelijk. Volgende actoren zijn hoofzakelijk 

binnen deze samenwerkingsverbanden betrokken: OO’ers, DSO begeleider, TB’ers, 

beleidsmedewerker, vrijwilligers van het beschermingscomité, PSD, directie en penitentiair 

beambten (op vrijwillige basis). Deze concrete samenstelling kan wel verschillen tussen de 

arrondissementen.  

De beleidsmedewerker, ingevoerd met het Strategisch plan, vervult een duidelijke nieuwe 

schakelfiguur tussen de Vlaamse gemeenschap en Justitie. Als coördinator en aanspreekpunt 

voor alle diensten van de Vlaamse gemeenschap bekleedt deze een voortrekkersrol in het 

behouden en verder ontwikkelen van de samenwerking. Daarbij is via de beleidsmedewerker 

extra overleg mogelijk aangezien deze persoon nauw dient samen te werken met de directie van 

de gevangenissen.  

Ook de rol van de penitentiair beambten in het kader van het organiseren en mogelijk maken 

van het hulpverleningsaanbod verdient de nodige aandacht. Sommige respondenten gaven aan 

dat de beambten de dragende kracht zijn achter een werkgroep. Anderen meldden dat de 

medewerking van de beambten cruciaal is binnen het ganse hulpverleningsaanbod, maar de 

samenwerking niet steeds evident is. Wanneer extra activiteiten georganiseerd worden waarbij 

men meer contact met de naastbestaanden vooropstelt, leidt dit tot toenemende werkdruk voor 

de beambten. Er moet meer toezicht gehouden worden, gedetineerden moeten meer in en uit 

hun cel gehaald worden, er wordt vrijwillige betrokkenheid bij werkgroepen verwacht, er is meer 

beweging in het cellulair gedeelte door al die diensten uit de Vlaamse gemeenschap die in de 

gevangenis hun plaatsje dienen te krijgen, ed. Op zich moet dit echter geen probleem vormen en 
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beambten erkennen ook het belang van deze ontwikkelingen in het kader van een zinvolle 

strafinvulling. Alleen dient deze visie door de ganse gevangenis en alle beambten gedragen te 

worden.  

 

Algemeen kan dus uit de interviews opgemaakt worden dat er genoeg overlegmomenten 

zijn, maar de inhoudelijke samenwerking niet altijd even gemakkelijk is. De respondenten geven 

allen aan dat blijvende aandacht hieraan gegeven dient te worden en dit een proces is waarin nog 

heel wat stappen dienen ondernomen te worden. 

 

 

2.3 Tussentijds besluit praktijk 

 

De onderzoeksvraag die beantwoord werd in dit tweede hoofdstuk van deel 3 luidt als volgt:  

 

Wat houdt het huidige hulpverleningsaanbod voor gedetineerde ouders en hun kinderen in de 

praktijk in? 

 

Door het interviewen van contactpersonen bij verschillende JWW’s kwamen we tot een 

uitgebreid overzicht van het aanbod gericht op gedetineerde ouders en hun kinderen. Het 

aanbod per arrondissement werd eerst overzichtelijk geïnventariseerd, dit kan dan ook 

geraadpleegd worden in het schema in bijlage 4, om vervolgens iets dieper in te kunnen gaan op 

een aantal interessante thema’s. 

We stonden eerst stil bij de interne organisatie van de JWW’s. Hoewel van bovenaf een kader 

wordt geschept, blijkt elke JWW toch verschillend te zijn gestructureerd, afhankelijk van het 

budget die men ter beschikking krijgt. Ook zien we dat binnen sommige JWW’s de functie van 

TB’er en DSO samen wordt gevoegd, terwijl andere diensten verkiezen om dit gescheiden te 

houden, vooral om belangenvermenging te vermijden. De meeste correspondenten opperden dat 

er meer structurele ondersteuning zou moeten komen om de samenwerking tussen de 

verschillende JWW’s te verbeteren, niet alleen om een vlottere overgang van dossiers te 

garanderen, maar ook om meer van elkaar te kunnen leren. 

De hulpverlening gericht op de ouder houdt vooral ondersteuning in bij het vervullen van de 

ouderrol. Concreet wordt er advies gegeven over bijvoorbeeld opvoedingsthema’s, het al dan 

niet vertellen van de reden van detentie of hoe te communiceren met het kind. 
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Wat de werking naar de kinderen toe betreft, blijken er toch heel wat verschillen te bestaan 

tussen de JWW’s onderling. Zo werken een aantal JWW’s eerder proactief, terwijl anderen slechts 

de mogelijkheid hebben om vraaggericht te werk te gaan. Een ander verschil zijn de 

informatiekanalen die voorhanden zijn om de kinderen of zorgouders op de hoogte te stellen van 

de diensten van JWW. Hierbij maakten we onderscheid naar onrechtstreekse, rechtstreekse en 

face-to-face kanalen. Waar ook nog ruimte voor verbetering ligt, is bij de voorbereiding en 

nabespreking van het kinderbezoek en het efficiënter betrekken van ondersteuningsfiguren zoals 

de zorgouders of leerkrachten. 

Wat soms misschien als triviaal wordt beschouwd, maar op de band tussen ouder en kind een 

bepalende impact kan hebben, is de aanwezigheid van een andere volwassene bij het bezoek. 

Slechts in één gevangenis blijkt het mogelijk om ouder en kind volledige privacy te gunnen. Maar 

ook factoren zoals de mogelijkheid om rond te lopen of eens buiten te gaan, de ondersteuning 

door een sociaal werker of de bereikbaarheid van de gevangenis hebben een invloed op hoe goed 

de bedoelingen in de praktijk kunnen worden omgezet. Een laatste hiaat in de hulpverlening 

betreft het gebrek aan opvang voor jongeren van 12 tot 18 jaar, voor wie weinig specifieke 

activiteiten voorzien worden. 

Tot slot kwam ook de samenwerking tussen Justitie en de Vlaamse gemeenschap aan bod 

aangezien beide partijen vanuit verschillende invalshoeken werken en dit de kwaliteit van de 

hulpverlening, ook in de toekomst, mede kan bepalen. 

 

 

3. Besluit 
 

In het eerste hoofdstuk van dit deel zagen we dat het beleid een aantal opdrachten 

stipuleerde voor het werkveld aan de hand van wetgeving en richtlijnen. Voor deze bespreking 

beperken we ons tot de twee meest relevante beleidsdocumenten die een rechtstreekse invloed 

hebben op de voor ons onderzoek belangrijke waarnemingseenheden, namelijk de JWW’s. Op 

federaal niveau bekijken we de bepalingen van de ‘Ministeriële Omzendbrief m.b.t. de 

bescherming van de affectieve relaties van gedetineerden met hun omgeving’, op Vlaams niveau 

kunnen we de meest concrete doelstellingen afleiden uit het ‘Strategisch plan inzake hulp-en 

dienstverlening aan gedetineerden’. Hieronder zullen we nagaan in hoeverre de praktijk, die 

geanalyseerd werd in het tweede hoofdstuk van dit deel, overlapt met deze beleidsintenties. 
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Eerst en vooral staat in de M.O. dat er maandelijks een bezoek moet georganiseerd worden 

dat in het bijzonder gericht is op het ondersteunen van de ouder-kindrelatie. Hier wordt door alle 

arrondissementen ruimschoots aan voldaan en in de meeste gevangenissen wordt dit uitgebreid 

tot één maal per week. Bovendien vraagt de M.O. ook activiteiten te organiseren om de 

affectieve relatie te versterken. Alle JWW’s vullen dit enigszins verschillend in, maar we hebben 

genoeg voorbeelden gezien die aantonen dat hier wel degelijk actief rond gewerkt wordt. We 

denken hierbij aan het ‘Heen-en-t-weer boekje’, de informatieve boekjes die verspreid worden, de 

cursussen die aan de gedetineerde ouders worden aangeboden of de speciale activiteiten met 

animatie die af en toe op poten worden gezet. We zien wel grote verschillen tussen de 

gevangenissen onderling. Zo kan het zijn dat een gevangenis heel veel activiteiten aanbiedt, maar 

door een tekort aan werkingsmiddelen er momenteel nog weinig intense begeleiding of 

opvolging achteraf voorzien wordt. Dit komt uiteraard de kwaliteit van de hulpverlening niet ten 

goede, dus lijkt het ons aangewezen dat het beleid meer middelen zou voorzien zodat men de tijd 

heeft om de projecten van dichterbij op te volgen. Een volgend punt dat de M.O. verzoekt is een 

aangename inrichting van de lokalen waar het kinderbezoek doorgaat. Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat er niet overal een apart lokaal ter beschikking is voor het kinderbezoek, waardoor het 

soms moeilijk is om aan deze richtlijn te voldoen. Om veiligheidsredenen kan in de reguliere 

bezoekzaal moeilijker een speelhoekje ingericht worden waar bijvoorbeeld tekeningen 

opgehangen worden of er op matten kan gespeeld worden. We merken echter op dat kleine 

details, zoals kleurrijk versierde muren of tafellakens, de omgeving ook al een stuk 

kindvriendelijker kunnen maken, dus men dient hiervoor niet altijd duur materiaal aan te schaffen. 

Indien men het werken aan ruimere opvoedingsvaardigheden beoogt, is weliswaar een 

gespecialiseerde inrichting van het kinderlokaal nodig, denken we bijvoorbeeld aan 

verzorgingstafels of een kleine keuken. 

 

Het JWW leidt zijn opdracht vooral af uit het Vlaams strategisch plan. Een eerste, eerder 

algemene doelstelling, is een groter en kwaliteitsvoller aanbod van hulp- en dienstverlening 

uitbouwen. Ons onderzoek heeft aangetoond dat er in alle afdelingen hard gewerkt wordt om 

hieraan tegemoet te komen en er reeds vele projecten gerealiseerd worden. Ook is de goede wil 

aanwezig om zichzelf continu te bevragen en waar nodig de werking te optimaliseren, rekening 

houdend uiteraard met beperkingen in bewegingsvrijheid eigen aan het gevangeniswezen en 

budgettaire grenzen. Ook belangrijk is dat men niet enkel de gedetineerde als doelgroep heeft, 

maar ook de naastbestaanden in het strategisch plan expliciet benoemd worden als aparte 

doelgroep. In de praktijk zien we echter dat deze cliënten stiefmoederlijk behandeld worden. Het 

grootste bewijs hiervan is het beperkt aantal DSO-medewerkers binnen de Vlaamse 
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gevangenissen. Een volgende doelstelling die ruim aan bod kwam in dit deel is het bekendmaken 

van het aanbod. Op dit vlak zou het aangewezen zijn dat de arrondissementen waar hier nog te 

weinig rond gebeurt, eens kijken bij de collega’s om succesvolle informatiekanalen over te 

nemen. Een volgend punt is de samenwerking met Justitie en de Vlaamse gemeenschap. In het 

kader van het strategisch plan zijn binnen elk arrondissement reeds samenwerkingsstructuren 

opgericht, maar de verschillende visies van waaruit men werkt (veiligheid versus welzijn) zorgen 

ervoor dat blijvende aandacht voor het behoud en verder ontwikkelen van deze samenwerking 

noodzakelijk is. Denken we bijvoorbeeld aan een samenwerking op het gebied van uitwisseling 

van gegevens in het kader van de benadering van naastbestaanden. Tot slot heeft een JWW ook 

de opdracht om een groter draagvlak te creëren rond mensen die in aanraking komt met Justitie. 

Met betrekking tot ons onderzoeksonderwerp verwijzen we bijvoorbeeld naar relaties met 

scholen of individuele leerkrachten, waarbij we ook de mogelijkheid zien tot het opzetten van een 

algemene sensibiliseringsactie. 
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Deel 4. Algemene reflectie 
 

 
We zijn deze masterproef begonnen met de intentie om via de wetenschappelijke literatuur 

te komen tot een duiding van de noden en behoeften van gedetineerde ouders en hun kinderen, 

en dit vervolgens af te toetsen aan het beleid en de praktijk. Ook de compatibiliteit tussen beleid 

en praktijk leek ons interessant om bij stil te staan. Hieronder vindt u opnieuw het schematisch 

overzicht van dit onderzoeksopzet: 

 

 

De laatste pijl, de comptabiliteit tussen beleid en praktijk, wordt uitvoerig besproken in het 

besluit van het vorige deel. De overige twee pijlen, de link tussen de vraagzijde en de aanbodzijde, 

komen nu aan bod. 

 

Hét belangrijkste, voor zowel gedetineerde ouders als hun kinderen, is dat ook wanneer men 

gescheiden wordt door detentie de mogelijkheid bestaat gehechte relaties te onderhouden. In 

zowel de literatuur als de praktijk werd aangegeven dat kinderen er soms bewust voor kiezen 

(tijdelijk) geen contact te onderhouden, wat dan ook door de omgeving gerespecteerd dient te 

worden. Indien men wel contact wenst, moet in deze mogelijkheid voorzien worden. Het niet of 

slechts in beperkte mate kunnen uitoefenen van de ouderlijke verantwoordelijkheden is namelijk 

niet wat de vrijheidsbeneming beoogt, maar een inherent gevolg hiervan. 

Uit de literatuur konden we opmaken dat een gedetineerde ouder worstelt met zijn ouderrol 

en frequent contact met het kind deze pijnlijke situatie kan verlichten. Daarbij kan het moment 

van de detentie een turning point zijn in de criminele carrière van gedetineerden, waarbij 
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positieve ouder-kindcontacten aangegrepen kunnen worden om voor een andere levensstijl te 

kiezen. Ook het kind heeft veel vragen en frustraties naar aanleiding van een detentie en krijgt via 

het contact de mogelijkheid om dit een plaats te geven en emoties naar de ouder toe te uiten. 

Wanneer we spreken over ‘contact’ tussen ouder en kind leggen we snel de link met 

gevangenisbezoeken. Maar de bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek gaven al een eerste 

aanzet die ook de noodzaak om te voorzien in andere contactvormen benadrukte. Niet enkel het 

bezoek is belangrijk, maar de ook de mogelijkheid om telefonisch of schriftelijk te communiceren 

dient de nodige aandacht te krijgen. 

 

(Kinder-) bezoek blijkt zowel in de wetenschap als de praktijk de meest geprefereerde 

contactvorm. Ook het beleid voorziet in een ruim kader waarbinnen verschillende bezoekvormen 

een wettelijk basis krijgen. Toch is het voorzien van een kader dat de uren, personen en 

weigeringsgronden regelt niet steeds voldoende voor een evenwaardig aanbod binnen alle 

gevangenissen. Uit de schematische weergave van het hulpverleningsaanbod werden reeds de 

grote verschillen tussen de verschillende arrondissementen duidelijk. De aansluitende analyse 

duidde dat de (beperkte) infrastructuur, de visie binnen de gevangenis en ervaringen met eerdere 

projecten, mede bepalend zijn voor de organisatie en inrichting van bezoek en familiale 

activiteiten op lokaal niveau. Toch kan het bezoek nog meer aangewend worden als een 

sleutelmoment van waaruit men zowel het kind als de gedetineerde individueel en in hun 

onderling contact ondersteunt. Een uitbreiding van het aantal DSO-begeleiders of andere 

hulpverleners die de bezoeken ondersteunt, lijkt dan ook gewenst.  

Schriftelijke communicatie werd dan weer benoemd als meest gebruikte contactvorm, 

vanwege zijn lage kosten en eenvoudige bruikbaarheid. Al blijkt leeftijdsgebonden aandacht bij 

het schrijven van brieven noodzakelijk. Deze bevinding uit wetenschappelijk onderzoek werd ook 

door de meeste respondenten bevestigd, al voorziet men hier momenteel nog niet in specifiek 

ondersteunend materiaal. Daarnaast werd aangegeven dat kaartjes en inkleurprenten vaak 

gebruikt worden als alternatief voor lange brieven, helaas is dit aanbod vaak verouderd en niet 

aangepast aan de directe leefwereld van de kinderen. Nochtans kan deze kleine inspanningen 

naar een passender aanbod voor de kinderen veel betekenen. Het is namelijk stoerder om als 

zesjarige een spiderman kaartje te krijgen van je papa dan een bloemenkaart.  

Ook telefonisch contact kan de ouder-kindrelatie meehelpen ondersteunen. Al toonden 

literatuur en praktijk aan dat een relatie moeilijk kan onderhouden worden en verder ontwikkelen 

wanneer men enkel van telefonisch contact gebruikt maakt.  
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Naast de mogelijkheden tot contact dient men eveneens aandacht te geven aan de 

interpersoonlijke gevolgen naar aanleiding van de bemoeilijkte ouder-kindrelatie. 

Wetenschappelijk onderzoek duidde het lage zelfbeeld en de onzekerheid van gedetineerden 

over hun ouderrol. Enerzijds kwam de nood aan individuele ondersteuning voor het kaderen van 

problemen naar voor. Voor een gedetineerde ouder is het namelijk niet gemakkelijk om een ouder 

te zijn die zijn grenzen duidelijk maakt en ook een streng is naar het kind. Gedetineerde ouders 

zijn dan ook vaak ongerust over de mate van gezag en respect men nog krijgt van het kind, zeker 

in het kader van de re-integratie. Anderzijds, en hierbij aansluitend, kwam de nood aan het 

kunnen opnemen van meer ouderlijke verantwoordelijkheden naar voor. Deze behoefte vraagt 

om een meer structureel aanbod dat voorziet in gepaste ondersteunende activiteiten.  

Vanuit het Strategisch plan wordt hieromtrent voorzien in de functie van individuele 

trajectbegeleiders die de gedetineerde individuele ondersteuning geven. Ook andere partners 

van de Vlaamse gemeenschap dienen rond deze problematiek een aanbod binnen de gevangenis 

te voorzien. Momenteel is er enkel de cursus van De Rode Antraciet die op aspecten van het 

‘Vader zijn in de gevangenis’ ingaat. Uit de interviews bleek dat deze cursus jaren geleden een 

eerder moeilijke start kende. De ouderrol blijft voor gedetineerden moeilijk in groep te 

bespreken. Momenteel is men echter meer bekend met het principe van cursussen, waardoor het 

bespreken van  frustraties, problemen en gevoelens in groep iets minder afschrikt. Toch mag 

deze barrière voor gedetineerden niet onderschat worden en dient het aanbod zo laagdrempelig 

mogelijk gehouden te worden.  

In verband met het verlangen meer ouderlijke verantwoordelijkheden te kunnen opnemen, 

dient nog een eenduidige visie tussen alle actoren bepaald, en lange weg afgelegd te worden. Er 

leven reeds heel wat ideeën in de praktijk, zoals gedetineerde ouders de mogelijkheid geven bij 

het huiswerk te helpen, het aanleren van opvoedingsvaardigheden in verband met verzorging van 

kinderen, ed. Dergelijk verregaand aanbod uitwerken, vraagt echter een enorme samenwerking 

tussen Justitie, de Vlaamse gemeenschap en de penitentiair beambten. Daarbij komt nog de nood 

aan infrastructurele omkadering die momenteel al vaak een probleem geeft.  

 

Ook de verborgen slachtoffers werden centraal gezet binnen dit onderzoek. Verborgen kan 

in deze context zowel letterlijk als figuurlijk gezien worden. De traumatische gevolgen van de 

ouderlijke detentie en de stigmatiserende houding van de buitenwereld, mogen niet onderschat 

worden. Vaak zijn dit triggers binnen een gans proces van moeilijke opvoedingssituaties, 

gebroken gezinnen en economische deprivatie. De opsluiting van een ouder heeft dan ook het 

gevaar tot een gans kluwen van problematieken te leiden. Bij de jongste kinderen gaat het vaak 
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om het stellen van probleemgedrag en hechtingsstoornissen. Bij oudere kinderen situeren zich 

meer problemen op schoolgebied en in relatie met anderen. Dit leidt zowel in persoonlijke als in 

werksituaties tot nefaste gevolgen. Een proactieve benadering van deze doelgroep dringt zich 

dan ook op.  

Naast gedetineerde werd eveneens de doelgroep van de naastbestaanden uitdrukkelijk in de 

missie van het Strategisch plan opgenomen. Ook de MO affectieve relaties geeft vanuit Justitiële 

zijde aandacht voor mogelijkheden tot betere ondersteuning van het contact tussen de 

gedetineerde en het gezin. Toch blijft het aanbod naar naastbestaanden van gedetineerden toe 

steeds een ongewilde bijzaak. Hoewel deze doelgroep ook op de reguliere diensten beroep kan 

doen, is de link en kennis van het gevangeniswezen door JWW een echte meerwaarde in de 

ondersteuning naar kinderen en hun ouders. Uiteraard kunnen ook andere diensten voorzien in 

praktische informatie over het gevangeniswezen of ondersteunende gesprekken, maar dan moet 

het werkingsgebied van justitieel welzijnswerk wel genoeg gekend zijn onder deze diensten en 

binnen de bredere maatschappij. Meer middelen, een betere profilering, een proactieve 

benadering en een ruimer aanbod voor naastbestaanden blijkt echt een noodzaak.  

 

Willen we de compleetheid van het aanbod nog concreter evalueren zou het interessant zijn 

om in komend onderzoek te kijken naar de effectiviteit van de benoemde 

hulpverleningsactiviteiten. Hierbij zou een verrijkende aanvulling zijn om naast de beleving van de 

gedetineerden dat in het rapport van Van Haegendoren, Lenaers en Valgaren reeds opgenomen 

werd, de beleving van de hulpverlenende activiteiten van de naastbestaanden te registeren.     

Willen we het aanbod toereikender maken dan dient zowel vanuit het beleid als de praktijk 

een grotere aandacht uit te gaan naar de naastbestaanden. Alle respondenten gaven aan dat er te 

weinig aandacht naar deze groep gaat, maar men vaak werkingsmiddelen ontbreekt om naast de 

prioritaire aandacht voor gedetineerden ook naar naastbestaanden toe een volwaardig aanbod te 

kunnen uitwerken. Daarbij komt nog dat er geen recente gegevens bestaan over de omvang van 

de groep kinderen die door de ouderlijke detentie geraakt wordt. Voornamelijk adolescenten 

blijken hier een vergeten doelgroep. Aangezien het praktijkaanbod momenteel nog te weinig 

deze jongeren bereikt, heeft men geen zicht op hun problemen, noden en behoeften. Het in kaart 

brengen van deze jongeren kan dan ook een taak zijn voor komend onderzoek.  
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Bijlages 
 

Bijlage 1: Chronologisch overzicht van de stapsgewijze implementatie van het Vlaams strategisch plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voorbereiding strategisch plan 

door de Vlaamse 

Interdepartementale commissie 

Goedkeuring van het ‘Vlaams 

strategisch plan inzake hulp- en 

dienstverlening aan gedetineerden’ 

door de Vlaamse regering 

 Goedkeuring Concept van 

samenwerking tussen de 

(voorzieningen van de) Vlaamse 

gemeenschap en Justitie – 

samenwerking wordt gezien als 

hoeksteen voor een geslaagde 

implementatie van het strategisch 

plan 

De Vlaamse Interdepartementale 

Commissie wordt terug opgestart 

en krijgt de opdracht een plan uit te 

werken voor de ontwikkeling van 

een geïntegreerd beleid voor de 

hulp- en dienstverlening aan 

gedetineerden  

Startschot stapsgewijze 

implementatie – te beginnen in de 

pilootregio Antwerpen – Kempen 

(gevangenissen Antwerpen, 

Hoogstraten, Merksplas, Turnhout 

en Wortel)  

 

1999 

April-juni 

2000 

December 

2000 

September 

2001 

Juli 

2001 



Bijlages | 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezamenlijk bijkomend 

implementatieplan Vlaamse 

gemeenschap – Justitie 

betreffende het Vlaams strategisch 

plan ‘hulp- en dienstverlening aan 

gedetineerden’ 

2007 

2002 

Goedkeuring Operationeel model 

voor de verdere implementatie van 

het strategisch plan – betreft een 

geheel van initiatieven en 

voorstellen om tot een coherente 

en gecoördineerde implementatie 

te komen   

 

Na een korte eerste evaluatie van 

de werking in de 

pilootgevangenissen kwam men tot 

een operationalisering van het 

samenwerkingsconcept in het 

rapport: Strategisch plan hulp- en 

dienstverlening aan gedetineerden 

in de pilootregio Antwerpen-

Kempen. 

  

2002 

De Vlaamse overheid maakt de 

nodige budgetten vrij om de 

implementatie van het strategisch 

plan naar alle gevangenissen te 

veralgemenen – Antwerpen, 

Hoogstraten, Turnhout en Wortel 

(van bij de start ), Brugge (2003), 

Hasselt (2006), Gent (2007) en nu 

ook Berkendaal, Vorst, Sint-Gillis, 

Dendermonde, Ieper, Leuven 

Centraal, Leuven Hulp, Mechelen, 

Merksplas, Oudenaarde en het 

penitentiair landbouwcentrum 

Ruislede.    

2008 
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Bijlage 2: Topiclijst 

‘Hoe ziet het huidige Vlaamse hulpverleningsaanbod er uit?’ 

Topiclijst 

 

 Hoe zijn de verschillende JWW’s intern georganiseerd? 

o Hoe zijn de hulpverleners binnen JWW X over de verschillende functies verdeeld? 

o Hoe ziet het specifiek hulpverleningsaanbod van gevangenis X er uit? 

o Voor elke activiteit antwoord op de volgende vragen: 

 Korte omschrijving activiteit? 

 Inhoud activiteit? 

 Frequentie activiteit? 

o Welke relevante partners bij het uitwerken van het hulpverleningsaanbod? 

 

 

WETENSCHAP 

 Schriftelijke communicatie  

o Krijgen jullie als aanspreekpunt vaak vragen over de schriftelijke communicatie?  

o Wat zijn mogelijke hulpmiddelen die binnen jullie arrondissement aanwezig zijn 

om gedetineerden bij de schriftelijke communicatie te ondersteunen 

 (kinder-) bezoek:  

o Algemeen verloop 

o Gedetineerde ouders die zelf geen contact met het kind wensen  

o Mogelijkheden tot activiteiten met elkaar delen (spelen, knutselen, …) 

Voorbereiding en/of nabespreking van het kinderbezoek mogelijk? 

 Telefonisch contact 

 Band tussen de gedetineerde ouder en de huidige verzorgende van het kind 

 In de literatuur blijft er controverse bestaan over het feit of men een kind al dan niet 

dient te vertellen over de (reden van) detentie van de ouder 

 Minder financiële middelen door het wegvallen van een inkomen/alimentatiegeld/of het 

geplaatst worden bij een plaatsvervangende verzorgende (vaak grootouder) 

 Jullie hebben de expliciete bevoegdheid ook naastbestaanden (kinderen) van 

gedetineerden te ondersteunen tijdens de detentie 

 Schoolgerelateerde problemen bij de kinderen 

 Soms aanvragen van scholen of individuele juffen die om uitleg/ondersteuning/didactisch 

materiaal vragen 

 Individuele gesprekken met de gedetineerde ouder 
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BELEID 

 

 Een veroordeelde dient geplaatst te worden in een gevangenis dicht bij zijn 

oorspronkelijke verblijfsplaats (art. 17 basiswet, MO affectieve relaties)  

 MO affectieve relaties: 

o Elke gedetineerde recht op drie bezoeken per week, gespreid over drie dag, min 1 

op woensdagmiddag en 1 in het weekend. 

o Is ongestoord (familiaal) bezoek ook voor de kinderen? 

o Kindvriendelijkheid kinderbezoekruimte en wachtzaal 

 

 Samenwerkingsakkoord tussen de staat en de Vlaamse gemeenschap (1994) 

o SAW en JWW de taak “de opvattingen in de samenleving omtrent justitiabelen of 
personen die dreigen met de strafrechtspleging in aanraking te komen, te beïnvloeden 
met oog op een groter respect voor het justitiecliënteel en een meer welzijnsgerichte 
aanpak binnen de strafrechtsbedeling” 

o Samenwerking gepraktiseerd in welzijnsteam 

 Met de invoering van het Strategisch plan  
 

o veranderingen 
o Hulp- en dienstverleningstraject 
o Samenwerking met andere diensten 
o Samenwerking justitie en Vlaamse gemeenschap 
o Plaats van ouder-kindrelatie hierin 

 

 Nog vragen/bedenkingen/opmerkingen 
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Bijlage 3: Lijst van geïnterviewde personen 

Arijs Heidi 

 Werkt reeds 5 jaar bij JWW Gent. 

 Heidi is momenteel verantwoordelijk voor het onthaal en de begeleiding van de DSO en 

de organisatie van het kinderbezoek. 

Beukeleirs Liesbeth 

 Werkt sinds 1.5 jaar deeltijds bij JWW Turnhout. 

 Liesbeth werkt binnen het Team Familie en Onthaal, dat in staat voor het onthaal en de 

begeleiding van naastbestaanden en justitiabelen. 

Cambier Martine 

 Werkt reeds 8 jaar bij JWW Kortrijk-Ieper-Veurne. 

 Martine werkt als TB’er binnen de Ieperse gevangenis en is hiernaast mede 

verantwoordelijk voor de vrijwilligerswerking. 

Ernst Menno 

 Werkt reeds 2,5 jaar bij JWW Leuven. 

 Momenteel bekleedt Menno de functie van OO’er. 

Groenendaels Linda 

 Werkt reeds 10 jaar bij JWW Limburg. 

 Linda werkt voor 30% als OO’er. Verder is zij verantwoordelijk voor het kinderbeleid en het 

kinderbezoek binnen de gevangenis van Hasselt. 

Malfait Eline 

 Werkt reeds 8 jaar bij JWW Brugge. 

 Momenteel bekleedt Eline de functie van OO’er en is specifiek betrokken bij de 

organisatie van het kinderbezoek en andere activiteiten die werken rond de affectieve 

relaties van gedetineerden met hun directe sociale omgeving. 

Van Damme Liesbet 

 Werkt bijna 11 jaar bij JWW Oudenaarde. 

 Naast de functie van OO’er, organiseert Liesbet de kinderbezoeken binnen de gevangenis 

van Oudenaarde en is zij vrijwilligerscoördinator. 
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Bijlage 4: Schematisch overzicht van het hulpverleningsaanbod m.b.t. gedetineerde ouders en hun kinderen per gerechtelijk arrondissement 

 

Strafinrichtingen/ 

gerechtelijk 

arrondissement 

Activiteit gericht op de 

ouder-kindrelatie 

 

Inhoud van de activiteit 

 

o Brugge 

o (Penitentiair 

landbouwcentrum) 

Ruislede 

 

 Kinderbezoek 

 

 Frequentie: elke woensdagmiddag 

 Leeftijd: kinderen tot 12 jaar 

 Begeleiding: begeleiding door een volwassene is verplicht 

 Omgeving: het kindvriendelijk bezoek gaat door in de gewone bezoekruimte. Er is 

speelmateriaal aanwezig. Indien gewenst, en mits betaling, kan een foto getrokken 

worden van de ouders en het kind. Één maal per maand wordt er een 

knutselactiviteit voorbereid. 

 Speciale activiteiten: naar aanleiding van bepaalde festiviteiten wordt een speciaal 

aanbod gedaan tijdens het kinderbezoek, bv. bezoek van Sinterklaas, Valentijn 

activiteit, Paasbrunch, bezoek aan de speeltuin, ed. 

 Extra: elke eerste woensdag van de maand kunnen ook kinderen t.e.m. 17 jaar 

deelnemen aan de kindvriendelijke activiteit. 

 

 Speciaal bezoek 

 

 Frequentie: wordt drie maal per jaar georganiseerd, extra naast het kinderbezoek. 

 Organisatie: Buitendienst JWW, vrijwilligers JWW en OO’ers. 

 Inhoud: Tijdens de eerste drie kwartier van het kinderbezoek wachten de partner of 



Bijlages | 113 

 

begeleiders van de kinderen buiten de bezoekzaal. De gedetineerde ouder kan dan 

even alleen knutselen met zijn of haar kinderen. Tijdens het wachten worden de 

begeleiders opgevangen in een aparte ruimte en wordt er taart en koffie 

aangeboden. Medewerkers van de Buitendienst van JWW zijn ook aanwezig. Indien 

gewenst, kan er een gesprek zijn met de Buitendienst. Er liggen ook tijdschriften 

zodat de wachtende bezoekers iets kunnen lezen. Tijdens de laatste drie kwartier 

gaan de partners / begeleiders terug naar de bezoekzaal. 

 

 

 Boekjes 

 

Het betreft hier hoofdzakelijk ondersteunend materiaal die kinderen voorbereidt op 

een gevangenisbezoek of informeert over het leven in de gevangenis 

 Gevangenisgids voor kinderen: JWW Brugge ontwikkelde een brochure die kinderen 

voorbereidt op een bezoek in de gevangenis en hen uitleg geeft over het 

gevangenissysteem. Er werd een versie gemaakt voor kinderen t.e.m. 12 jaar en een 

voor jongeren t.e.m. 18 jaar. Er werd ook een onderscheid gemaakt tussen een 

gedetineerde mama en een gedetineerde papa. 

 ‘Elsje bezoekt haar papa’: ontwikkeld door JWW Gent – tips voor kinderen van 

gedetineerde ouders, in het kader van de voorbereiding op het bezoek. 

 ‘Mijn vader zit in de gevangenis’: ontwikkeld door JWW Antwerpen – tips voor 

gedetineerde ouders en hun partners. De tips zijn opgedeeld naar leeftijd. 
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 Cursus  

‘Vader zijn in de gevangenis’ 

 

 Frequentie: ongeveer één maal per jaar 

 Organisatie: De Rode Antraciet (DRA)210 

 Inhoud: de cursus 'Vader zijn in de gevangenis' focust op de beleving van de 

gedetineerde ouder en op de manier waarop hij de ouderrol invult vanuit de 

beperkende situatie van de gevangenis. Er wordt stilgestaan bij de relatie met hun 

kinderen en de communicatie ermee. 

 Extra: er werd voor de eerste keer aansluitend op de cursus een 

ontmoetingsmoment met de familie georganiseerd. Daarbij werd duidelijk gemaakt 

wat er tijdens de cursus besproken wordt, wat de doelen zijn, ed. 

 

 

 Speeldoosjes 

 

 Inhoud: dit betreft een klein doosje waar een beperkt aantal speeltjes inzitten, 

waarmee het kind aan tafel kan spelen. De speeldoosjes worden tijdens het gewoon 

bezoek op tafel gezet, om zo ook deze bezoekmomenten voor het kind 

aangenamer te maken. De regels zijn tijdens het regulier bezoek namelijk iets 

strenger, het kind dient de hele tijd aan tafel te blijven zitten.  

 

 

 

  

                                                           
210 De Rode Antraciet is een VZW die gesteund wordt door de Vlaamse overheid. Zij staan in voor het organiseren van sport, cultuur en vormingswerk in een penitentiaire context.  



Bijlages | 115 

 

  

 Voorleesproject 

 

 Frequentie: het voorleesproject is voor de eerste keer doorgegaan in april/mei 2009. 

Het werd zeer positief onthaald, maar om organisatorische redenen is er nog geen 

tweede sessie gepland. 

 Organisatie: dit project werd geleid en georganiseerd door een externe persoon 

 Inhoud: doel was dat de gedetineerde een verhaaltje inlas, dit opgenomen werd op 

een cd en het kind de cd kon meenemen naar huis om daar te beluisteren. De 

workshop werd ingedeeld in vier sessies: kennismaken met een aantal 

kinderverhalen, tips over hoe je kunt voorlezen, een verhaal openemen op een cd en 

een cd-hoes ontwerpen. 

 

 Infomoment Kind en Gezin 

 

 Frequentie: wordt voor de eerste maal georganiseerd in juli 2011 

 Organisatie: gaat uit van de dienst Kind en Gezin 

 Inhoud: op deze avond zal men gedetineerde mannen informeren over hoe met 

kinderen om te gaan vanuit de detentiecontext.  

 

 

o Ieper 

 

 

 Kinderbezoek 

 

 Frequentie: twee maal per maand  

 Leeftijd: kinderen van 0 tot 14 jaar. Voor oudere kinderen (14-16 jaar) kan een 

uitzondering aangevraagd worden bij de directie. 

 Begeleiding: kinderen mogen alleen komen of onder begeleiding van een 

volwassene 
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 Omgeving: geen eigen ruimte, betreft een afgebakend deel van de werkplaats. Er 

zijn wel knutselmateriaal, speelgoed en gezelschapsspelen aanwezig. De ene week 

is er een vrije activiteit (men kan gebruik maken van het aanwezige speelmateriaal), 

de andere week een voorbereide knutselactiviteit, georganiseerd door vrijwilligers. 

 Speciale activiteiten: tijdens de grote vakantie wordt één maal een uitgebreide 

activiteit georganiseerd, bv. springkasteel, gekke kinderfietsen, ed. 

 

 

 Boekjes 

 

 Tips voor gedetineerde papa’s en hun partner: ontwikkeld door de gevangenis 

Merksplas, gebaseerd op de brochure ‘Mijn vader zit in de gevangenis’ van JWW 

Antwerpen. 

 ‘Elsje bezoekt haar papa’ 

 

 

 Heen-en-t-weer boekje 

(idee) 

 

 Organisatie: ontwikkeld door JWW Hasselt 

 Inhoud: (zie aanbod Hasselt) 

 Idee: men wil dit nu beginnen gebruiken, maar men is nog in de opstartfase. 

Vanwege de veiligheidsnormen binnen de Ieperse gevangenis zal het boekje niet 

heen en weer tussen thuis en de cel gebruikt worden. Men zal het boekje steeds op 

het kinderbezoek laten en daar kan er in gewerkt worden, bij de invrijheidstelling 

kan het boekje opgestuurd worden. 
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o Gent 

 

 Kinderbezoek 

 

 Frequentie: elke woensdagmiddag 

 Leeftijd: kinderen tot 14 jaar 

 Begeleiding: de partner wordt niet toegelaten op het kinderbezoek. 

 Omgeving: er is een zeer mooi en kindvriendelijke aparte bezoekruimte voor het 

kinderbezoek. Er is een speel en knuffelhoekje, kleurrijke ruimte met tafels voor de 

iets oudere kinderen en een speeltuintje in open lucht. Er is eveneens een 

verzorgingstafel voor de allerkleinsten.  

 Extra: sinds 2008 organiseert men drie maal per jaar een tienerbezoek op 

zondagmiddag. Hier mogen uitsluitend kinderen van 13 tot 18 jaar aan deelnemen.  

 

 

 Speciaal bezoek 

 

 Frequentie: zes maal per jaar op een zondagmiddag, extra naast het gewoon 

kinderbezoek. 

 Inhoud: deze bezoeken worden steeds georganiseerd naar aanleiding van een 

specifieke feestgelegenheid (Pasen, Valentijn, Kerst, Nieuwjaar, Sinterklaas, ed.). De 

ruimere familie van de gedetineerde is op deze momenten welkom (kinderen, 

buitenouder, grootouders, nonkels en tantes).  
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 Familiaal bezoek 

 

 Frequentie: kan maandelijks aangevraagd worden (vanaf dat men 3 maand in de 

gevangenis verblijft) 

 Omgeving: een gedetineerde kan met maximaal 4 familieleden even tijd voor 

zichzelf nemen. Hiervoor staat een gezellige kamer ter beschikking met kleurrijke 

muren, een zetel, tafel en stoelen. 

 

 Boekjes 

 

 ‘Elsje bezoekt haar papa’ 

 ‘Mijn vader zit in de gevangenis’ 

 

 

 Cursus  

‘Vader zijn in de gevangenis’ 

 

In juni 2011 wordt er gestart met een nieuw concept naar aanleiding van de cursus 

‘Vader zijn in de gevangenis’ van DRA 

 Frequentie: momenteel bestaat het aanbod uit 4 cursusavonden met de 

gedetineerde ouders. Men zou hier graag nog een 5de avond aan koppelen waarbij 

ook de buitenouder betrokken wordt. Uiteindelijk zou men een 6de gesprek willen 

hebben met het gezin, maar dan buiten de gevangenis.  

 Inhoud: er wordt een gespreksgroep opgestart, specifiek voor gedetineerde ouders 

die binnenkort in vrijheid gesteld worden en na lange tijd terugkeren naar hun gezin. 

Er worden thema’s besproken zoals; wat betekent terug naar huis gaan, welke 

impact heeft dit op de gedetineerde en het gezin, wat betekent ouder zijn, ed.  
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 DVD: ’10 jaar kinderbezoek. 

Op bezoek bij papa in de 

gevangenis: kinderbezoek in 

woord en beeld’ 

 

 Leeftijd: kan gebruikt worden voor alle leeftijden (buiten de allerkleinsten). 

 Organisatie: werd gemaakt op initiatief van JWW Gent 

 Inhoud: de DVD bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt gebruikt om kinderen 

en ouders voor te bereiden op het kinderbezoek. Hierin wordt op een ludieke 

manier een rondleiding gegeven in de gevangenis door Marc de Bel. Het tweede 

deel geeft ervaringen van tieners weer omtrent het kinderbezoek. Hieruit kunnen 

we onder andere leren dat ouders die hun fouten toegeven en het kind kwaad laten 

zijn om de fouten die ze gemaakt hebben, zelf aangeven een goede en open band te 

hebben. De DVD kan ook steeds opgevraagd worden door scholen.  

 

 

o Oudenaarde 

 

 Kinderbezoek 

 

 Frequentie: elke woensdagnamiddag 

 Leeftijd: kinderen tot 18 jaar 

 Begeleiding: de ene week mag een volwassene het kind begeleiden, de andere week 

kan het kind alleen op bezoek komen (mits schriftelijke toestemming van de 

persoon met hoederecht).  

 Omgeving: het kindvriendelijk bezoek gaat door in de gewone bezoekzaal. Deze is 

vrij ruim en wordt per seizoen aangekleed. Er is knutsel- en spelmateriaal aanwezig, 

kussen en speelmatten. 

 Speciale activiteiten: elk eerste kinderbezoek van de vakantie wordt er gezorgd voor 

een uitgebreide activiteit. Hiervoor doet men beroep op externen (een clown die 
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interactieve spelletjes met ouders en kinderen speelt, VZW Aboesjoe, ed.) en werkt 

men samen met studenten van de opleiding sociaal-agogisch werk van de  KATHO. 

 

 Familiaal bezoek 

 

 Frequentie: gedetineerden kunnen dit twee maal per maand aanvragen 

 

 Cursus  

‘Vader zijn in de gevangenis’ 

 

 

 

 

o Leuven Centraal 

o Hulpgevangenis 

Leuven 

 

 Kinderbezoek 

 

 Frequentie: elke woensdag-, zaterdag- en zondagnamiddag 

 Leeftijd: kinderen tot 12 jaar 

 Begeleiding: begeleiding door een volwassene is verplicht 

 Omgeving: aparte kindvriendelijke ‘roefelzaal’ – beschilderde muren, klouter- en 

klimspeelgoed, tekenmateriaal, boekjes, spelletjes, ed. 

 Speciale activiteiten: twee tot vijf keer per maand wordt er in de roefelzaal extra 

animatie voorzien door vrijwilligers. Meestal neemt dit de vorm aan van 

knutselactiviteiten, waarin ouders en kinderen dienen samen te werken. 
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 Speciaal bezoek 

 

 

 Frequentie: ongeveer zes keer per jaar (extra activiteit naast het kinderbezoek) 

 Organisatie: werkgroep affectieve relaties 

 Inhoud: zoals reeds eerder besproken worden ook binnen de Leuvense 

gevangenissen naar aanleiding van de feestdagen, uitgebreidere bezoekmomenten 

georganiseerd. Op dit moment zijn er begeleidende hulpverleners aanwezig die 

effectief contact tussen de ouders en het kind aansporen. 

 

 

 Familiaal bezoek 

 

 

 Frequentie: elke gedetineerde mag dit één maal per maand aanvragen 

 Dit project is nog maar net gestart, en enkel in de hulpgevangenis van Leuven. 

 

 Cursus  

‘Vader zijn in de gevangenis’ 

 

 

 Feestjes 

 

 

 Elke gedetineerde krijgt de mogelijkheid om één maal per jaar een feestje te 

organiseren binnen de gevangenis naar aanleiding van een zelfgekozen 

gelegenheid. Vaak gaat het om verjaardagen, doop- of communiefeesten van hun 

(klein-) kinderen. Op deze manier kunnen speciale familieaangelegenheden op een 

leuke manier gevierd worden in een familiale sfeer, net als buiten de gevangenis.  
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o Turnhout 

o Merksplas 

o Wortel  

o (Penitentiair 

Schoolcentrum) 

Hoogstraten 

 

 Kinderbezoek  

 

Turnhout 

 Frequentie: elke woensdagnamiddag 

 Leeftijd: kinderen tot 14 jaar 

 Begeleiding: begeleiding door een volwassene is verplicht 

 Omgeving: gaat door in de gewone bezoekzaal, ander bezoek is dan uitgesloten. Er 

is op dat moment speelgoed en knustelmateriaal aanwezig. 

Merksplas 

 Frequentie: eerste zondag van de maand 

 Leeftijd: kinderen tot 18 jaar 

 Begeleiding: begeleiding door een volwassene is verplicht 

 Omgeving: gaat soms door in een kindvriendelijke zaal, de ‘bark’. Maar dit is niet 

steeds mogelijk vanwege het extra veiligheidspersoneel dat hiervoor nodig is. 

Wortel 

 Frequentie: eerste woensdag van de maand 

 Leeftijd: kinderen tot 12 jaar 

 Begeleiding: begeleiding door een volwassene is verplicht 

 Omgeving: het kinderbezoek gaat samen met het reguliere bezoek door in de 

bezoekerszaal. Op dat moment worden er spelletjes uitgehaald en drankjes 

aangeboden. 
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Hoogstraten 

 Frequentie: telkens de laatste woensdag van de maand. 

 Leeftijd: kinderen tot 18 jaar 

 Begeleiding: begeleiding door een volwassene is verplicht 

 Omgeving: gaat door in de feestzaal – speelmatten, speelgoed en kleurprenten zijn 

aanwezig. De zaal zelf is wel niet zo kindvriendelijk ingericht, geen kleurrijke muren 

ed. Bij het gewoon bezoek hebben kinderen en ouders wel toegang tot een 

aansluitend speeltuintje.  

 Speciale activiteiten: in elke gevangenis wordt er maandelijks een speciaal 

kinderbezoek georganiseerd. Tijdens dit bezoek wordt een activiteit voorzien 

(grime, knutselen, paaseieren rapen, ed.) die inspeelt op het seizoen. 

 

 

 Begeleid bezoek 

 

 JWT heeft een specifiek aanbod van 'begeleide bezoeken' voor kinderen die op 

bezoek willen gaan bij hun vader, maar waar er door uiteenlopende redenen 

(meestal een conflict tussen moeder en vader) geen geschikte persoon wordt 

gevonden om het kind tijdens dit bezoek te begeleiden. In zulke situaties kan het 

zijn dat er overeengekomen wordt met de verschillende partijen dat iemand van het 

Team Familie en Onthaal (JWT) met het kind de vader gaat bezoeken. Het begeleid 

bezoek wordt ingebed in een langdurige begeleiding waarin gewerkt wordt rond 

contactherstel. 
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 Boekjes  

 

 ‘Elsje bezoekt haar papa’ 

 ‘Papa is weg’ (Barbara Rottiers): een verhalend boek over ouders in de gevangenis, 

voor kinderen uit de lagere school. 

 ‘Ik ga naar Papa’ (Martine Delfos)  

 ‘Een mama in de gevangenis’ (VZW Gezin in Balans): wordt binnen JWT ook gebruikt 

voor kinderen van gedetineerde vaders. 

 ‘Vast’ (VZW Gezin in Balans): dit is een echt leesboek met getuigenissen van tieners 

die de situatie van een gedetineerde ouder ervaren hebben. Vanwege de nogal 

expliciete uitspraken wordt dit boek eerder gebruikt door hulpverleners die meer 

inzicht willen verwerven in de emoties van tienerkinderen.  

 

 Cursus  

‘Vader zijn in de gevangenis’ 

 

 

 Heen-en-t-weer boekje 

 

 In de gevangenis van Turnhout mag het boekje niet gebruikt worden, in de andere 

gevangenissen wel. 

 Om praktische redenen wordt het boekje slechts occasioneel gebruikt. 

 

 

 

 



Bijlages | 125 

 

 

o Hasselt 

 

 Kinderbezoek 

 

 Frequentie: elke zaterdagochtend 

 Leeftijd: kinderen tot 12 jaar. Oudere kinderen kunnen ook meekomen, indien het 

gezin een kind jonger dan 12 jaar telt dat gelijktijdig aanwezig is op het 

kinderbezoek. 

 Begeleiding: kinderen mogen alleen komen of samen met max. één volwassene. 

 Omgeving: geen aparte ruimte, gaat door in de gewone bezoekzaal. Afwisselend is 

er tijdens het kindvriendelijk bezoekmoment een vrije activiteit (knutsel- en 

spelmateriaal) en wordt er een activiteit georganiseerd door vrijwilligers van het 

Kinderatelier Sjabloon. Tijdens de vrije activiteit wordt voor diegenen die dat 

wensen ook gewerkt in het Heen-en-t-weer boekje.  

 

 

 Speciaal bezoek 

 

 Frequentie: zes maal per jaar 

 Inhoud: deze bezoeken worden steeds georganiseerd naar aanleiding van een 

specifieke feestgelegenheid (Moeder- en Vaderdag, Sinterklaas, Halloween, ed.) 

 

  



Bijlages | 126 

 

  

 Heen-en-t-weer boekje 

 

 Inhoud: het heen-en-t-weer boekje is een boekje met losse werkblaadjes voor 

kinderen van ongeveer 4 jaar tot 12 jaar. Het heeft tot doel bij te dragen aan een 

positieve sfeer tijdens het kinderbezoek, de communicatie tussen het kind en zijn  

 

ouders te bevorderen, de gedetineerde ouder betrokken te houden bij de 

leefwereld van het kind en aandacht te geven aan de relatie tussen het kind en zijn 

gedetineerde ouder, ook buiten de bezoekuren.  

 Toepassing: de begeleiding en ondersteuning van het gebruik van het boekje tijdens 

de kinderbezoeken wordt opgenomen door een TB’er van JWW Hasselt. Deze dient 

een actieve rol op te nemen bij het gebruik van het boekje en zowel ouder als kind 

hierin intens te begeleiden. Het kind neemt het mapje heen en weer tussen thuis en 

de bezoekzaal (tijdens kinderatelier), de gedetineerde ouder mag enkel losse 

blaadjes heen en weer tussen de bezoekzaal en de cel nemen. Het kind maakt 

samen met zijn gedetineerde ouder en de begeleider een keuze uit het aanbod. Zo 

stelt het kind zelf een mapje samen, naargelang de eigen interesses en 

ontwikkelingsniveau.  

 

 


