
   

             
 
 
Academiejaar 2014 - 2015 

 

Tweedesemesterexamenperiode 
 

 

 

 

Het perspectief van gedetineerde ouders op ouderschap 

in detentie 

 

 

 

 

 

 

Masterproef II neergelegd tot het behalen van de graad van 

Master of Science in het Sociaal Werk 

Promotor: Rudi Roose 

 

 

01004350 

Sofie Houtman 



SAMENVATTING 

Actueel is het gevangeniswezen een hot topic in de populaire media. Echter wordt er vanuit 

de onderzoekswereld amper of quasi nooit gekeken naar de aspiraties van gevangenen zelf. 

Hoofdzakelijk wordt de vrijheidsberoving enkel benaderd vanuit een instrumenteel en 

juridisch kader. Daarenboven werd in België, maar ook in ander landen, nog maar weinig of 

zelfs geen onderzoek verricht naar de visies van gevangenen. Internationale literatuur met 

betrekking tot de impact van detentie en de beleving van kinderen van gedetineerden is in 

overvloed terug te vinden. Echter, studies naar ouderschap bij en met gedetineerden zelf zijn 

minder voorkomend. Daarom is het van belang om de focus van onderzoek te leggen op de 

beleving van gedetineerden zelf. Om hieraan tegemoet te komen en om na te gaan welke 

mogelijkheden en moeilijkheden gedetineerde ouders hebben, werd er een participatief 

onderzoek opgezet samen met gedetineerde ouders in de gevangenis van Gent, genaamd 

Ouders als Onderzoekers in detentie. De praktijk Ouders als Onderzoekers is een collectief 

teweeg gebracht proces samen met gedetineerde moeders/vaders, procesbegeleiders, 

wetenschappers en anderen. De focus van het onderzoekswerk lag uiteindelijk op het 

onderwerp ‘Hoe hou je of krijg je contact met je kind?’. In mijn masterproef geef ik een 

uiteenzetting van de resultaten van het onderzoeksproject dat gevoerd is samen met en door 

gedetineerde ouders in de gevangenis van Gent. De onderzoeksresultaten zullen grondig en 

kritisch besproken worden aan de hand van de verzamelde gegevens. Verder wordt een 

beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen en worden aanbevelingen 

aangereikt voor het beleid en de praktijk. 
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INLEIDING 

1 Probleemstelling 

Deze masterproef handelt over het thema ‘ouderschap in detentie’. De focus ligt op het 

perspectief van gedetineerde ouders op hun rol als ouder. Welke mogelijkheden en 

moeilijkheden ervaren gedetineerde ouders in een gevangenissetting? Met welke obstakels 

worden gedetineerde ouders geconfronteerd in een detentiecontext bij het in stand houden 

van de ouder-kind relatie? 

Een opsluiting in de gevangenis met de daaraan verbonden vrijheidsberoving en de 

belemmerde deelname aan de maatschappij, is voor elk individu een ingrijpende gebeurtenis 

en brengt heel wat andere gevolgen met zich mee (Demeersman, 2006). Een gedetineerde 

wordt afgesneden van de buitenwereld, van zijn/haar familiaal netwerk en de sociale rollen 

die hij/zij voordien vervulde, vallen deels of volledig weg. Alle sociale rollen die men inneemt 

en die samen uitmaken wie men als individu is, worden op een laag pitje gezet. Een van 

deze rollen is het vader of moeder zijn van een kind (Travis, McBride, & Solomon, 2003). 

Onderzoek uit 2011, naar de gevangenispopulatie in de Belgische gevangenissen toont aan 

dat ongeveer de helft van de gedetineerden ouder is. Met andere woorden: in België is bijna 

één op de twee gedetineerden vader of moeder van een kind in de buitenwereld. Het is dan 

ook duidelijk dat aan deze groep gedetineerden een zekere aandacht dient geschonken te 

worden (Lenaers, Van Haegendoren & Valgaeren, 2001). Er bestaat echter geen recent 

onderzoek over het aantal gedetineerde ouders in de Belgische gevangenissen. Gezien de 

evolutie naar een steeds toenemend aantal gedetineerden, lijkt het logisch de hypothese 

voorop te stellen dat het aantal gedetineerde ouders zal toenemen (Desender, 2012). 

Eveneens zijn er geen cijfers voorhanden over het aantal kinderen waarvan de ouder 

gedetineerd is. Maar rekening houdend met het stijgend aantal gevangenen kan men stellen 

dat het geschatte aantal kinderen met een gedetineerde ouder in de gevangenis 

waarschijnlijk verhoogt (Nesmith & Ruhland, 2008).  

Een ouderlijke detentie heeft niet alleen gevolgen voor de gedetineerde ouder in kwestie, 

maar ook voor de directe omgeving. Meerbepaald de kinderen betalen mee de rekening 

(Demeersman, 2006). De negatieve gevolgen van een ouderlijke detentie maken duidelijk 

dat het investeren in de affectieve relatie tussen gedetineerde ouder en kind, zowel voor de 

gedetineerde als voor het kind, van fundamenteel belang is. Het behouden van de ouder-

kind relatie vormt dan ook een groot tegengewicht voor al de problemen die kunnen ontstaan 

door de gevangenschap, zowel bij de ouders als bij het kind. Gedetineerde ouders voelen, 
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ondanks hun detentie, de nood om hun rol als moeder of vader en de hiermee gepaard 

gaande verantwoordelijkheid als ouder op te nemen. Toch blijft het in de praktijk heel moeilijk 

voor gedetineerde vaders en moeders om dit te realiseren: (de beperkingen van) de 

gevangenissetting zorgen ervoor dat de mogelijkheid tot initiatief van de gedetineerden, op 

het vlak van het opnemen van de ouderrol, heel beperkt blijft. Als gedetineerde ouder zal 

men altijd op een zekere afstand van het kind blijven. 

Internationale literatuur met betrekking tot de impact van detentie en de beleving van 

kinderen van gedetineerden is dan ook in overvloed terug te vinden (Dujardin, 2013). Echter, 

studies naar ouderschap bij en met gedetineerden zelf zijn minder voorkomend (Meek, 

2007). 

Voor een groeiend aantal kinderen, gedetineerde ouders, voogden en professionals is de 

ouder-kind relatie een belangrijk punt (Poehlmann et al., 2010). Het is dan ook verrassend 

dat heel wat kennis die ontwikkeld is over ouderschap in detentie vertrekt vanuit een extern 

normatief perspectief. Aandacht voor ouderschap is van belang, maar vertrekt vaak vanuit 

een focus die gericht is op instrumentele doelstellingen. We bedoelen daarmee dat studies 

over ouderschap in detentie vooral gericht zijn op een succesvolle terugkeer naar de 

samenleving en op een verminderde kans op recidive. Dit houdt het risico in dat men zeer 

functioneel gaat inzetten op ouderschap en dat er voorbij wordt gegaan aan het perspectief 

van de gedetineerde ouders zelf. Men vertrekt vooral vanuit het perspectief van de institutie 

over wat men wil bereiken met de gedetineerde, en minder vanuit het perspectief van 

gedetineerde zelf. Nochtans komen deze perspectieven niet noodzakelijk overeen. Het is 

dan ook opvallend dat er noch internationaal, noch Belgisch wetenschappelijk onderzoek 

beschikbaar is met betrekking tot het perspectief van gedetineerde ouders. Omdat het echter 

van belang is om na te gaan wat de beleving van gedetineerde ouders zelf is over hun 

ouderschap werk ik dit verder uit in mijn masterproef.  

Om na te gaan met welke mogelijkheden en moeilijkheden gedetineerde ouders 

geconfronteerd worden, werd er een participatief onderzoek georganiseerd met enkele 

gedetineerde ouders die in de gevangenis van Gent verblijven. Gedetineerde ouders, die 

kinderen achterlaten in de buitenwereld, ervaren de gevangenis nog ingrijpender dan andere 

gedetineerden die geen ouder zijn van een kind. Welke mogelijkheden en welke 

moeilijkheden ervaren gedetineerde ouders?  

Dat zijn de thema’s waarmee ik aan de slag ga binnen mijn masterproef. Hieromtrent deed ik 

samen mét gedetineerde ouders onderzoek in het kader van het project Ouders als 

Onderzoekers. 
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Ouders als Onderzoekers is een project dat ouders zelf laat bepalen wat het probleem is. 

Een groep vaders en moeders die een onderzoek uitvoeren om verandering/verbetering 

teweeg te brengen in hun gemeenschappelijke leef- en opvoedingssituatie. Ouders als 

Onderzoekers is geen kant-en-klare methodiek, maar wel een proces van participatieve 

kennisverwerving en sociale actie. Centraal in het project Ouders als Onderzoekers staat het 

participatieve, dat vervat ligt in het engagement van de betrokkenen om het project concreet 

gestalte te geven. Ouders hebben een stem in het debat over de problemen die hen 

aanbelangen. Het zijn de gedetineerde ouders die participanten zijn in het definiëren van die 

problemen en in het adviseren van oplossingen en/of beleidsmaatregelen (Ouders als 

Onderzoekers, 2011). 

De focus van het onderzoekswerk lag uiteindelijk op het onderwerp ‘Hoe hou je of krijg je 

contact met je kind?’ Hierover werden veel ervaringen en meningen uitgewisseld. 

Het zal duidelijk worden dat ‘de’ gedetineerde ouder niet bestaat, evenmin als ‘het’ kind van 

een gedetineerde ouder. Elke gedetineerde ouder in de groep is tegelijk anders en toch 

gelijk. Iedereen voelt zich betrokken op elkaar door allerhande raakpunten. 
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2 Structuur 

Het eerste hoofdstuk van deze masterproef bestaat uit een literatuurstudie over 

‘Ouderschap in detentie’, die bestaat uit verschillende delen. In de eerste delen verwijs ik 

onder andere naar de gedetineerde ouders in de Belgische gevangenissen als een vergeten 

groep. Vervolgens worden de negatieve gevolgen van de detentie besproken, voor zowel de 

gedetineerde ouder, hun kind(eren) als de familie. Daarna komt het ouder-kind contact 

tijdens de detentieperiode aan bod waarin zowel de barrières voor het contact, de sleutel tot 

het onderhouden van de ouder-kind relatie, als het groeiend belang van contacten met de 

buitenwereld worden besproken. 

In het onderdeel onderzoek, genaamd Ouders als Onderzoekers in detentie, bespreek ik 

onderzoeksopzet. In dit deel van mijn masterproef geef ik een uiteenzetting van de resultaten 

van het onderzoeksproject dat gevoerd is samen met en door gedetineerde ouders in de 

gevangenis van Gent. Het onderzoeksproject handelde over de mogelijkheden en 

moeilijkheden die gedetineerde ouders ervaren in het trachten in stand te houden van een 

relatie met hun kinderen. De onderzoeksresultaten zullen grondig en kritisch besproken 

worden aan de hand van de verzamelde gegevens. In het onderdeel aanbevelingen wordt 

een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen en worden aanbevelingen 

aangereikt voor het beleid en de praktijk. 

Tenslotte eindigt deze masterproef met een algemeen besluit. 
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HOOFDSTUK 1: OUDERSCHAP IN DETENTIE 

1 Inleiding 

Aanknopingspunten met de buitenwereld, zoals het opnemen van de ouderrol, worden 

benoemd als kernelementen voor een succesvolle re-integratie en voor een verminderde 

kans op recidive. Het in stand houden van het contact met de buitenwereld zou een 

reducerend effect hebben op de detentieschade. Maar wat met de visie van gedetineerde 

ouders zelf op ouderschap in detentie? Verschillende studies onderzochten reeds de 

uiteenlopende effecten van de gevangenisstraf van ouders op de kinderen. Desalniettemin 

wordt er vanuit wetenschappelijk perspectief weinig aandacht besteed aan de kwetsbare 

groep waar gedetineerde ouders deel van uitmaken. Om hieraan tegemoet te komen, werd 

er een participatief onderzoek opgezet met gedetineerde ouders in de gevangenis van Gent, 

genaamd 'Ouders als Onderzoekers in detentie'. 

Om mijn participatief onderzoek goed te onderbouwen, begin ik met een literatuurstudie over 

het onderwerp van mijn masterproef. Het uitvoeren van een literatuurstudie is echter 

noodzakelijk voor het verwerven van voldoende achtergrondinformatie omtrent het 

onderwerp van onderzoek. Het literatuuronderzoek vormt het algemene onderzoekskader 

van waaruit vertrokken kan worden, omdat het een duidelijk beeld geeft van reeds verworven 

materiaal rond de onderzoeksvragen van het onderzoek. 

Voor de literatuurstudie van deze masterproef werkte ik met zowel nationale als 

internationale bronnen. Hiervoor maakte ik gebruik van databanken zoals Web of Science en 

Aleph, de universiteitsbibliotheek (waaronder Ghent University Library), boeken en het 

internet. Mijn masterproef werkt verder op de masterproef van Léonie Dujardin, genaamd 

‘Ouderschap in detentie’. Deze masterproef bevat namelijk een synthese van bestaande 

informatie die betrekking heeft op de diverse aspecten van ouderschap in detentie.  

 

 

http://lib.ugent.be/
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2 De gevangenisbevolking 

Het aantal gedetineerden in ons land heeft reeds een recordhoogte bereikt. Volgens cijfers 

van de Federale Overheidsdienst Justitie telde het Belgische gevangeniswezen in het jaar 

2014 11.769 gedetineerden (Federale Overheidsdienst Justitie, 2013).  

De gevangenisbevolking neemt sinds 2008 sterk toe. Het aantal gedetineerden is gegroeid 

van 9.804 toen, tot 11.769 nu (De Standaard, 2014). 

Het profiel van gedetineerden wijkt duidelijk af van dat van de algemene bevolking in de 

samenleving. De meeste gedetineerden in België zijn voornamelijk laaggeschoolde jonge 

mannen met een hoge werkloosheidsgraad. Gedetineerden beschikken over weinig sociale 

banden en komen vaak uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Hierbij is het belangrijk te 

vermelden dat delinquent gedrag vaak het gevolg is van welzijnsproblemen die veroorzaakt 

worden door het tekortschieten, verbreken of zelfs ontbreken van persoonlijke en 

maatschappelijke verbindingen (Steunpunt Algemeen Welzijnwerk, n.d.). 

De wetgever beoogt met de gevangenisstraf het ontnemen van de algehele vrijheid. Detentie 

gaat weliswaar veel verder dan de vrijheidsberoving. Naast de vrijheidsbeperkingen worden 

gedetineerden geconfronteerd met zorgen, stress, frustraties, belemmeringen en 

beperkingen die het hen onmogelijk maken om hun toekomst naar eigen wensen uit te 

bouwen (Steunpunt Algemeen Welzijnwerk, n.d.). 

2.1 Gedetineerde ouders in Belgische gevangenissen: een vergeten groep  

Er bestaat geen recent onderzoek over het aantal gedetineerde ouders in de Belgische 

gevangenissen. Echter, profielonderzoek uit 2001 geeft aan dat ongeveer de helft van alle 

mannelijke gedetineerden vader zijn. Bij de vrouwen achter de tralies zou het aandeel 

moeders nog groter zijn. In 2001 verbleven een 5000-tal vaders en enkele honderden 

moeders in de Belgische gevangenissen (Lenaers, Van Haegendoren & Valgaeren, 2001). 

Internationaal zien we dat er door een systematisch gebrek van de registratie van het aantal 

kinderen met een gedetineerde ouder, het precieze aantal en percentage van kinderen die 

getroffen zijn niet bekend is (Nesmith & Ruhland, 2008). Ook in Vlaanderen is deze tendens 

terug te vinden. Er kan echter worden geredeneerd dat wanneer het aantal gevangenen 

stijgt, het geschatte aantal kinderen met een ouder in de gevangenis waarschijnlijk verhoogt. 

Het tellen van het aantal kinderen laat nog een zekere dubbelzinnigheid. Sommige kinderen 

kunnen dubbel geteld worden, als beide ouders zijn opgesloten. Of niet geteld worden, 

wanneer gevangenen niet weten hoeveel kinderen ze hebben. Naar schatting hebben tien 

miljoen kinderen al te maken gehad met het hebben van een gedetineerde ouder op een 

bepaald punt in hun leven (Nesmith & Ruhland, 2008). 
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Gezien de evolutie naar een steeds toenemend aantal gedetineerden, lijkt het logisch de 

hypothese voorop te stellen dat het aantal gedetineerde ouders zal toenemen (Desender, 

2012). Het is dan ook verrassend dat er nergens internationaal of Belgisch wetenschappelijk 

onderzoek ter beschikking is dat polst naar het perspectief van gedetineerde ouders op 

ouderschap in detentie. Welke mogelijkheden en moeilijkheden ervaren gedetineerde ouders 

in een gevangenissetting? Met welke obstakels worden gedetineerde ouders geconfronteerd 

in een detentiecontext? 

3 Negatieve gevolgen van detentie 

3.1 De gevolgen van detentie voor de gedetineerde zelf 

Een opsluiting in de gevangenis heeft heel wat gevolgen voor de gedetineerde zelf. Niet 

alleen de vrijheidsberoving, de essentie van de gevangenisstraf, vormt een obstakel. Naast 

deze belemmerde deelname aan de samenleving zorgt het verminderd contact met de 

naaste omgeving dat de gedetineerde afgesneden wordt van de buitenwereld. Wanneer een 

ouder naar de gevangenis wordt gestuurd, ondergaan veel dimensies van z’n leven 

significante veranderingen. Als gedetineerde word je letterlijk afgesneden van je familiale, 

sociale en professionele leven en in een systeem van totale afhankelijkheid geplaatst. De 

gezinsstructuur, financiële relaties, het inkomen, de emotionele steun en de woonsituatie 

kunnen worden beïnvloed. Intieme relaties worden aanzienlijk belast door de opsluiting 

(Demeersman, 2006). Alle sociale rollen die men inneemt en die samen uitmaken wie men 

als individu is (partner, ouder, vriend, buur, werknemer), worden op een laag pitje gezet 

(Travis, McBride, & Solomon, 2003). Voor gedetineerden is één van de pijnlijkste aspecten 

van de gevangenschap het afscheid nemen en de scheiding van de dierbaarste naasten. 

Detentie heeft dan ook een impact op de ouder-kind band. Het gezin van de ouder achter de 

tralies vindt een nieuw evenwicht, hoe kunnen ze hierin hun plaats behouden (Demeersman, 

2006)? In het onderzoek van Houck en Loper blijkt dat de gedwongen scheiding tussen de 

gedetineerde ouder en hun kind(eren) kan leiden tot een toename van zorgen en ouderlijke 

stress. Zo kunnen gedetineerden met angst geconfronteerd worden bij bezoek van hun 

kinderen. Niet alleen door de bezorgdheid over de reacties van hun kinderen, maar ook door 

de onzekerheid over hoe andere gedetineerden en het gevangenispersoneel zullen reageren 

en handelen bij contact met hun kinderen. Al deze bijkomende zorgen hebben een impact op 

hun competentiegevoel als ouder (Houck & Loper, 2002). De stigmatisering waar 

gedetineerde ouders mee te maken krijgen, heeft een negatieve impact op hoe ze zichzelf 

zien als ouder. Hierdoor bestaat het gevaar dat gedetineerden het opgeven om een goede 

ouder te zijn voor hun kind(eren). Na de detentie beschikken gedetineerden vaak niet over 

het vermogen om hun ouderrol terug op te nemen. (Nurse, 2002). 



8 

Naast de fysieke afstand die detentie met zich mee brengt, nemen gedetineerde ouders 

soms emotioneel afstand van hun kinderen, dit als ‘copingstrategie’ om te leren omgaan met 

de pijn die de scheiding met zich mee brengt (Nurse, 2002).  

Voor veel gedetineerden is de beroving van hun gezinsleven en vooral van het contact met 

hun kinderen pijnlijk. Pijnpunten van detentie zijn vaak gendergebonden. De 

verantwoordelijkheden van vaders en moeders worden toegeschreven aan zeer 

verschillende kwaliteiten, waarden, rechten en verplichtingen. Gezien het feit dat de sociale 

blikken die op mannen en vrouwen gericht zijn systematisch verschillen, zou men 

verwachten dat een gedetineerde vader en een gedetineerde moeder de gevangenschap 

anders ervaren. In een context waarin bepaalde waarden heersen als typisch mannelijk 

wordt detentie beschouwd als een echte uitdaging en is een gedetineerde een persoon met 

een zekere verantwoordelijkheid, moraliteit en autonomie. In tegenstelling tot deze waarden, 

positioneert de gevangenis de gedetineerden bijna als kinderen, een proces dat vaak 

omschreven wordt als ‘infantilization’. Typisch 'volwassen' beslissingen, zoals opstaan en 

kiezen wat je zal doen, worden gemaakt voor de gevangene. Wanneer een gevangene iets 

wil doen, moet hij een overste om toestemming vragen (Ugelvik, 2014). 

Desondanks is ouderschap in detentie voor sommige ouders een licht in de duisternis en een 

redding van het criminele pad waarop ze verzeild raakten (Dujardin, 2013). Ondanks het feit 

dat mannen en vrouwen systematisch verschillend zijn, putten zowel gedetineerde vaders 

als moeders hun sterkte en gevoel van eigenwaarde uit hun rol als ouder. Gedetineerde 

ouders hanteren het ouderschap als strijdmiddel tegen de manier waarop ze door de 

gevangenis behandeld worden als kinderen, tegen de welbepaalde ‘infantilization’ (Ugelvik, 

2014). 

Uit een onderzoek van Tudball (2000) komt naar voor dat gedetineerden vooral afhankelijk 

zijn van familie en vrienden voor steun (49% van alle respondenten). Zeer weinig 

respondenten gaven aan dat zij meer formele ondersteunende diensten gebruiken (21% van 

alle respondenten). 
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3.2 De gevolgen van detentie op kinderen van gedetineerden 

Niet alleen de gedetineerde ouder lijdt onder de detentie. Ook de directe omgeving van de 

gedetineerde, meerbepaald de kinderen, betalen mee de rekening (Demeersman, 2006). 

Miljoenen kinderen over heel de wereld hebben ouders die opgesloten zitten in de 

gevangenis (Poehlmann et al., 2010). Het samenspel van verschillende factoren bepaalt of 

de risicosituatie waarin een kind zich naar aanleiding van de detentie van de ouder bevindt 

een probleemsituatie wordt (Demeersman, 2006). Veel getroffen kinderen ervaren een 

verhoogd risico op de ontwikkeling van gedragsproblemen, academisch falen, en 

middelenmisbruik (Poehlmann et al., 2010).  

De leeftijd van de kinderen wanneer hun ouder gevangen zit, is ook kritisch en van groot 

belang. De impact van de scheiding kan bij kinderen leiden tot hechtingsproblemen en 

ontwikkelingsstoornissen, vooral bij de scheiding van moeders voor zeer jonge kinderen. 

Ook de reacties van oudere kinderen en adolescenten zijn gerelateerd aan hun 

ontwikkelingsgroei. Johnston (1995) stelt dat de normale ontwikkelingsstadia en 

groeimijlpalen kunnen worden beïnvloed door het trauma van gevangenschap van een 

ouder, wat resulteert in agressief gedrag, leerproblemen en onaangepast gedrag, waaronder 

agressief beledigend gedrag (Johnston, 1995 zoals geciteerd in Tudball, 2000). 

Elk kind, elke familie en elke omstandigheid is anders. Sommige kinderen waren het al 

gewoon voor de opsluiting om hun ouders niet in hun buurt te hebben. Andere kinderen 

hebben onvoorspelbare ouders als gevolg van depressie of het gebruik van drugs/alcohol. 

Ouders van andere kinderen waren actief betrokken met hen voordat ze naar de gevangenis 

gingen. Sommige kinderen kunnen getraumatiseerd zijn door getuige geweest te zijn van 

een gewelddadige arrestatie of van traumatiserende ervaringen. Sommige kinderen van 

gedetineerden hebben wellicht geen contact met hun ouders, anderen praten elke dag met 

hun gedetineerde ouder. Sommige kinderen verhuizen naar een nieuwe stad of land ten 

gevolge van de detentie van hun ouder (Adalist-Estrin, n.d.). Veel kinderen koesteren 

nochtans een grote wens om hun ouders terug te zien, ook al is dat in de gevangenis. Hierbij 

zijn ze afhankelijk van hun voogden (Block et al., 1998). 

De gevangenschap van een ouder heeft een diepgaande invloed op kinderen. Verschillende 

studies hebben de impact hiervan op kinderen onderzocht, maar veel van deze studies zijn 

gebaseerd op zelfrapportage door gedetineerde ouders, zonder direct contact met kinderen 

(Gabel en Johnston, zoals geciteerd in Tudball, 2000).  
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Niettegenstaande is er een grote consistentie in de conclusies van de uitgevoerde 

onderzoeken (Tudball, 2000). De directe effecten van ouderlijke opsluiting kunnen gevoelens 

omvatten van schaamte, sociale stigma, verlies van financiële steun, verzwakte affectieve 

banden met de ouder, veranderingen in de gezinssamenstelling, slechte schoolprestaties, 

toegenomen criminaliteit, en een verhoogd risico van misbruik of verwaarlozing. 

Langetermijneffecten kunnen variëren van het in vraag stellen van het ouderlijk gezag, een 

negatieve perceptie van politie en het rechtssysteem, tot de toegenomen afhankelijkheid of 

een verminderd vermogen om om te gaan met toekomstige stress of trauma en verstoring 

van de ontwikkeling. Deze effecten kunnen variëren naargelang de leeftijd van het kind. 

De mate waarin de ouderlijke opsluiting gevolgen heeft voor een kinderleven is nauw 

verwant aan de vraag of de opgesloten ouder exclusieve verzorger van het kind was. Als de 

enige verzorgende ouder opgesloten wordt, komt er een nieuwe verzorger in beeld en duiken 

er nieuwe levenssituaties op (Travis, McBride, & Solomon, 2003). 

Kinderen hebben verschillende noden die zullen ingewilligd moeten worden door 

zorgverleners, dit is afhankelijk van de leeftijd, temperament en persoonlijkheid, de 

gezinsomstandigheden, de feiten en details van de misdaad en de beschikbaarheid van 

externe bronnen. De meeste kinderen van gedetineerde ouders hebben nood aan 

consistente zorgzame volwassenen die begrijpen dat kinderen van hun ouders houden, zelfs 

wanneer zij een misdaad hebben gepleegd. Zorgverleners die hun ouders niet als 

waardeloos zullen bestempelen en begrijpen dat deze kinderen verdrietig, verward en 

bezorgd zijn. Kinderen hebben nood aan een stabiele omgeving met personen die hen 

helpen om contact te onderhouden met hun gedetineerde ouder (Adalist-Estrin, n.d.).  

3.3 De invloed van de detentie op de familie en de reactie van de omgeving  

Voor Foucault produceert de gevangenis niet alleen directe, maar ook indirecte 

delinquenten. Directe delinquenten zijn de gedetineerden die opgesloten worden in een 

nutteloze, gevaarlijke en tegennatuurlijke omgeving. Met de term indirecte delinquenten 

verwijst Foucault in zijn boek ‘Discipline, Toezicht en Straf’ naar de naaste familie- en 

gezinsleden van de gedetineerde die in de ellende terecht komen door de opsluiting. De 

vrijheidsberoving is bijgevolg een zware last voor de gedetineerde en zijn naaste omgeving 

(Foucault, 1989). 

Verschillende officiële rapporten erkennen dat een stabiele gezinsrelatie een belangrijke rol 

kan spelen in het verminderen van de 'pijn' van de vrijheidsberoving en in het verminderen 

van recidive van gedetineerden (Sykes, zoals geciteerd in Mills, 2004). Dit kan op zijn beurt 

waarschijnlijk het algemene welzijn van een gevangene verbeteren, en kan bijdragen aan de 

preventie van zelfdoding (Mills, 2004). 
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Het belang van het handhaven van de familiebanden is al lang erkend, maar wordt 

nauwelijks omschreven als een prioriteit van het gevangenissysteem. Het in contact blijven 

met gevangen familieleden en de mogelijkheid om ze effectief te ondersteunen, is uiterst 

moeilijk voor veel gezinnen, vooral als het opgesloten familielid op enige afstand verblijft van 

hun oorspronkelijke woonplaats (Mills, 2004). 

De omgeving reageert ook op heel het gebeuren van de vrijheidsberoving. Een verblijf in de 

gevangenis wordt sociaal afgekeurd en ook de familie van gedetineerden incasseert de 

klappen (Demeersman, 2006). Families van de gevangenen zijn vaak de 'vergeten 

slachtoffers' van het strafrechtelijk systeem (Matthews, zoals geciteerd in Mills, 2004). Naast 

de gedetineerde ouder zelf lijden zij ook onder de detentie van de ouder. De betrokkenheid 

naar het gevangenisleven leidt vaak tot het verlies van steun van anderen. Een gevolg 

hiervan is het sociaal isolement voor die families. Stigmatisering weerhoudt deze families 

dan ook om hulp te zoeken. De stigmatisering als gevolg van de ouderlijke opsluiting lijdt 

voor de familieleden tot het vermijden van ingewikkelde of moeilijke gesprekken over de 

afwezigheid van het opgesloten familielid. Indien het kind in het ongewisse wordt gehouden 

over de opsluiting van een familielid kan dit een invloed uitoefenen op het emotioneel en 

psychologisch welzijn, wat op zijn beurt een belemmering inhoudt op het herstel van de 

ouder-kind relatie. (Travis, McBride, & Solomon, 2003). 

Als de familie dan toch het heft in handen neemt en de stigmatisering doorbreekt, kan men 

nog met een waaier van andere problemen geconfronteerd worden als gevolg van de 

opsluiting van een familielid, namelijk de langdurige complexe procedure die moet doorlopen 

worden om toegang te krijgen tot een ontmoeting met de gedetineerde ouder, economische 

tegenspoed, sociale stigmatisering en emotionele problemen (Arditti, Lambert-Shute, & 

Joest, 2003; Mills, 2004). 

4 Het ouder-kind contact tijdens de detentieperiode 

Een specifieke problematiek die later in het onderzoek belangrijk zal blijken te zijn, is het 

ouder-kind contact. 

De meest voor de hand liggende en misschien wel meest ernstige consequentie van 

opsluiting is de ouder-kind scheiding. Een gevangenisstraf ondermijnt familierelaties en heeft 

een nadelig effect op de gedetineerde ouders, hun kinderen, verzorgers, en de 

gemeenschap waarin zij leven. In tegenstelling tot andere consequenties van opsluiting, 

heeft de scheiding onomkeerbare gevolgen bij zowel ouders als kinderen. De tijd die 

kinderen en hun gedetineerde ouders niet bij elkaar kunnen zijn, is voor altijd verloren en 

brengt onherstelbare effecten mee voor de kinder- en jeugdperiode (Genty, 2002). 
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De opsluiting in een gevangenis en dus de vrijheidsberoving van een ouder houdt een sterk 

verminderd, zo niet gestoord contact met zijn naasten en anderen in. Wanneer een ouder 

veroordeeld wordt, impliceert dit het verbod van het recht om vrij te komen. Juridische 

banden tussen ouder en kind worden niet doorbroken, maar de affectieve band tussen de 

gedetineerde ouder en het kind kunnen wel aangetast worden. De afhankelijkheid van de 

ouder van zijn naaste omgeving heeft invloed op zowel de uitoefening van het ouderlijk 

gezag als op het hebben en het onderhouden van contact met anderen (Meek, 2007). 

‘Ouderschap van op afstand’ wordt gekenmerkt door ernstige, onmiskenbare beperkingen 

van de ouder-kind relatie. De nadelige effecten van de ouderlijke opsluiting op gezinnen, 

worden alleen maar verergerd wanneer de opgesloten ouders en hun kinderen een nihil 

contact hebben met elkaar. Het belang van het onderhouden van regelmatige contacten van 

kinderen met hun ouders in de gevangenis is goed gedocumenteerd. Ondanks het algemeen 

erkend belang van dergelijk regelmatig contact, blijkt uit recente onderzoeken dat dit zelden 

voorkomt: minder dan de helft van de gedetineerde ouders in gevangenissen ziet hun 

kind(eren) ooit tijdens hun opsluiting (Genty, 2002). 

4.1 Barrières voor het contact 

Voor een groeiend aantal kinderen, gedetineerde ouders, voogden en professionals is ouder-

kind contact tijdens de detentieperiode een belangrijk punt (Poehlmann et al., 2010). Toch 

zijn sommige voogden fysiek niet in staat om kinderen voor een bezoek naar de gevangenis 

te brengen. Anderen weigeren de kinderen naar het bezoek te brengen omdat ze de 

gevangenissetting beoordelen als beangstigend en ongeschikt voor kinderen. Anderen 

geloven dat de ouder een ongezonde invloed heeft op het kind en ontmoedigen de bezoeken 

(Block et al., 1998). Hoewel veel organisaties het belang van contact tussen gevangenen en 

hun families erkennen, belemmert men dit in de praktijk, als gevolg van 

beveiligingsvoorwaarden, het onderhoud van de familiebanden. Intimiderende 

beveiligingsprocedures, lange afstanden tussen gevangenisfaciliteiten en de woonplaats van 

de naasten, het tijdrovende karakter van bezoeken en het algemene gebrek aan 

omgangsregeling zijn allesbehalve bevorderlijk voor de ouder-kind interactie. Gevangenissen 

gaan vaak contracten aan met telefoonbedrijven wat resulteert in ongewoon hoge kosten. 

Onderzoeksbevindingen benadrukken het belang van contact tussen de gedetineerde en z’n 

familieleden tijdens detentie (Travis, McBride, & Solomon, 2003). Wanneer de gevangenis 

bezoeken aanbiedt die realistisch en toegankelijk zijn, laat het toe aan het kind en de 

gedetineerde ouder om een directe relatie te onderhouden (Nesmith & Ruhland, 2008).  
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De detentie van ouders heeft op verschillende manieren gevolgen voor kinderen en hun 

relaties. Sommige gedetineerde ouders treuren om het ‘verlies’ van hun kind en ervaren 

schuld en een verlaagde eigenwaarde als ouder. De meeste gedetineerde ouders proberen 

dicht bij hun kinderen te blijven door middel van brieven en telefoontjes. Vele gedetineerde 

ouders wijten het verlies van de relaties met hun kinderen aan infrequente communicatie en 

weinig of geen gevangenisbezoeken.  

In veel gevallen zijn er tal van familiale problemen voorafgaand aan de opsluiting, zoals 

armoede, familie onenigheid, middelenmisbruik, of ander crimineel gedrag dat heeft geleid 

tot de uiteindelijke opsluiting. De gevangenis vermindert het ouder-kind contact vaak en 

creëert of versterkt vervreemding tussen het kind en de ouder. Relaties kunnen licht worden 

onderhouden met lastige telefoontjes die bestaan uit oppervlakkige gesprekken en het 

vermijden van pijnlijke of persoonlijke onderwerpen. De impact van het verlies is ook 

gekoppeld aan hoe goed de ouder-kind relatie was voorafgaand aan de gevangenisstraf 

(Nesmith & Ruhland, 2008).  

Veel kinderen ervaren gevoelens van verlatenheid, eenzaamheid, verdriet, woede en wrok 

bij de opsluiting van hun ouders. Veel kinderen uiten hun bezorgdheid over hun 

gevangenisbezoeken en maken zich zorgen over de hereniging met de ouders na de 

opsluiting. Veel kinderen koesteren een grote wens om hun ouders terug te zien, al is dat in 

de gevangenis. Veel kinderen zijn afhankelijk van hun verzorgers om zich te kunnen 

verplaatsen naar de gevangenis. 

Grote afstanden scheiden kinderen meestal van hun gedetineerde ouders en fungeren als 

een barrière voor de familieleden om op bezoek te komen. Meer dan de helft van 

gedetineerde ouders rapporteert dat ze nooit hun kinderen op bezoek ontvangen. Contact in 

de vorm van telefoontjes en brieven blijken vaak ook problematisch. Het aantal gesprekken 

of brieven per gevangene wordt meestal beperkt door het gevangenisbeleid. De hoge kosten 

van de telefoongesprekken, opgelegd door telefoonmaatschappijen, kunnen dan weer deze 

vorm van contact vrij duur maken (Travis, McBride, & Solomon, 2003). 

McGowan en Blumenthal documenteerden de effecten van ouderlijke opsluiting op kinderen 

in hun baanbrekende studie, Why punish the children? A study of the children of women 

prisoners (McGowan & Blumenthal, 1987). In de jaren daarop, schreven verschillende 

auteurs uitvoerig over enerzijds het belang van het behoud van familierelaties terwijl de 

ouders worden opgesloten en anderzijds de moeilijkheden die hiermee gepaard gaan. 

Ondanks al het gevoerde onderzoek is er nog steeds een beperkt overheidsbeleid dat 

gericht is op het behoud van familierelaties tijdens en na opsluiting. De schadelijke impact op 

familierelaties blijft een ernstig, vaak permanent gevolg van ouderlijke opsluiting (Genty, 
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2002). Zoals hierboven reeds aangegeven, zijn er verschillende redenen waarom het effect 

van opsluiting op gezinnen zo moeilijk te bepalen is. In tegenstelling tot andere gevolgen van 

de opsluiting, is het effect op familierelaties technisch niet een deel van de straf. De strafwet 

heeft, op enkele uitzonderingen na, geen betrekking op het effect op familierelaties als 

gevolg van een strafrechtelijke veroordeling (McGowan & Blumenthal, 1987). 

4.2 De sleutel tot het onderhouden van het ouder-kind relatie 

In het algemeen is één van de sleutels tot het ondersteunen van kinderen de ondersteuning 

door hun ouders en verzorgers. Zorgverleners hebben toegang tot informatie en steun over 

hoe ze het kind kunnen helpen omgaan met het feit dat hun ouder in de gevangenis zit. 

Wanneer het kind niet over deze informatie beschikt, wordt het achtergelaten en heeft het 

alleen zijn verbeelding om die leegte te vullen (Block, et al., 1998). 

Wanneer gevangenisbezoeken realistisch en toegankelijk zijn, laat dit het kind en de 

gedetineerde ouder toe om een directe relatie te onderhouden zonder het bijzijn van de 

verzorger. Sommige verzorgers weigeren om kinderen te brengen naar het bezoek omdat ze 

de gevangenissetting beoordelen als beangstigend. Anderen geloven dat de ouder een 

ongezonde invloed op het kind heeft en ontmoedigen de bezoeken. Een typisch bezoek in de 

gevangenis wordt al snel als ongemakkelijk en ongeschikt bestempeld voor kinderen. Het 

zijn plaatsen voor volwassenengesprekken die weinig kansen bieden voor een zinvolle 

communicatie tussen kinderen en hun ouders (Block, et al., 1998). 

Een kind dat toegang heeft tot hun gedetineerde ouder heeft de mogelijkheid om zich meer 

verbonden te voelen met die ouder en hoeft zich zo minder zorgen te maken over die ouder. 

Wanneer gedetineerde ouders hun kinderen regelmatig kunnen zien, in het licht van een 

lange veroordeling, hoe meer ze zich bewust zijn van de ontwikkelingsveranderingen van 

hun kind. Zo behouden ze een affectieve band met hun kinderen. Ten slotte, wanneer de 

kinderen direct kunnen spreken met de gedetineerde ouder geeft het hen een nauwkeuriger 

begrip van wat gevangenis is en wat ze ervan kunnen verwachten (Nesmith & Ruhland, 

2008). 

Enkele gevangenissen bieden mogelijkheden voor gedetineerden om hun vaardigheden te 

verbeteren. Er zijn onder andere, programma’s in de gevangenis die de 

opvoedingsvaardigheden verbeteren, verslavingsproblematiek behandelen, geletterdheid 

bevorderen, educatieve niveaus verhogen en in het algemeen de gedetineerde voorbereiden 

op hun re-integratie. Uit veel van deze programma's is gebleken dat het leidt tot een 

vermindering van een recidive en het verbeteren van de kans op een succesvolle re-

integratie. Sommige onderzoeken suggereren dat deze programma's ook ten goede komen 
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aan de familie van de gedetineerden en de gemeenschap (Travis, McBride, & Solomon, 

2003). 

Een aantal factoren kunnen dus impact hebben op het ouder-kind contact. Zorgverleners zijn 

belangrijk bij het regelen van de contactmogelijkheden voor gedetineerde ouders en hun 

kinderen. Ze bepalen de frequentie van de bezoeken, telefoontjes en brieven voor de meeste 

kinderen. Ze moeten de praktische zorgen overwegen: Wat is het beste voor de kinderen? 

Wat zijn mijn gevoelens ten opzichte van de gedetineerde ouder? Zorgverleners zijn nodig 

om emotionele steun te bieden aan kinderen door het bezoekproces te ondersteunen, 

alsmede hen te helpen bij de verwerking van de ervaring daarna. Daarom speelt de relatie 

tussen de zorgverlener en ouder een grote rol, niet alleen in de frequentie van het contact, 

maar ook in hoe het kind de ervaringen van het ouder-kind contact verwerkt. Voogden 

kunnen in zekere mate de effecten van het ouder-kind contact opvangen. Kwaliteit van de 

ouder-verzorger relaties voorafgaand aan de opsluiting kan het niveau van contact tijdens de 

scheiding bepalen. Ouders die meer consistente, positieve relaties met de verzorger van het 

kind hebben, communiceren frequenter met hun kinderen. Er zijn aanwijzingen dat positieve 

familierelaties, gecombineerd met bezoeken, kunnen leiden tot een hogere kwaliteit van de 

ouder-kind relatie. Effecten van contact en de frequentie van contact kunnen ook worden 

beïnvloed door het feit of de ouder en het kind samenleefden vóór de opsluiting. (Folk et al., 

2012). 

4.3 Beleid in de penitentiaire inrichting inzake het onderhouden van de 

ouder-kind relatie 

Vrijheidsberoving houdt voor de gedetineerde ouder per definitie beperkingen van de 

contactmogelijkheden met zijn naastbestaanden in (Martyn et al., 2012). Ondanks de 

vrijheidsberoving van de gedetineerde ouder en de hieruit volgende scheiding van de 

dierbaarste naastbestaanden zorgt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

voor het behoud van het recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven binnen het 

gevangeniswezen (Demeersman, 2006). Omdat het contact met de eigen omgeving een 

basisrecht is dat de gevangenen niet kan worden ontnomen, voorzien penitentiaire 

inrichtingen sinds hun ontstaan in een reglementering omtrent deze contacten (Martyn et al., 

2012). Aanvankelijk werden bezoekmogelijkheden en briefwisseling erg beperkt. In de 

tweede helft van de twintigste eeuw versoepelden de regels met betrekking tot de contacten 

met de buitenwereld. De aanvankelijke regelgeving vertoonde een sterk normerende en 

moraliserende ondertoon. Vanaf de jaren 1980 werd meer en meer belang gehecht aan de 

mogelijkheid van de gedetineerden om via bezoek, briefwisseling en telefoongesprekken 

contact te kunnen onderhouden met de kind(eren) en personen uit de buitenwereld. Deze 

facetten laten gedetineerden toe hun familiaal en sociaal netwerk zoveel mogelijk in stand te 
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houden en geven gedetineerden instrumenten in handen om aan het recht op een sociaal en 

gezinsleven invulling te geven. Ze milderen in belangrijke mate de detentieschade. (Martyn 

et al., 2012) De mogelijkheden om contact in stand te houden, vallen eveneens onder de 

bescherming van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (Becu, 

2011). 

De Ministeriële Omzendbrief nr. 1715 van 5 juli 2000 met betrekking tot de bescherming van 

de affectieve relaties van de gedetineerden met hun omgeving zet, teneinde de 

detentieschade te beperken, algemene bepalingen uit om een kwaliteitsvolle, affectieve en 

sociale relaties te behouden met de buitenwereld vanaf het begin van de opsluiting. In het 

bijzonder worden hier specifieke lijnen uitgewerkt voor een algehele bezoekregeling, de 

organisatie van het ongestoord bezoek en de bescherming van de ouder-kind relatie (Becu, 

2011). Zo dient in elke gevangenis elke maand minstens één activiteit georganiseerd te 

worden die specifiek tot doel heeft aandacht te besteden aan de relatie tussen gedetineerde 

ouders en hun kinderen (Demeersman, 2006). 

De rechten van de gedetineerden maakten een grote sprong vooruit met de Basiswet van 12 

Januari 2005, betreffende het gevangeniswezen en de rechten van de gedetineerden, ook 

wel gekend als de Wet Dupont (Binnendemuren, n.d.). De wet Dupont van 12 januari 2005 

stelt dat het verblijf in de gevangenis moet beantwoorden aan belangrijke criteria inzake 

menswaardigheid en beoogt hiermee de detentieschade te beperken (De Wit, 2007). Door 

het leven, volgens het normaliseringsbeginsel, zo normaal mogelijk te laten verlopen, beoogt 

deze wet de contacten van de gedetineerden met de buitenwereld te onderhouden. Hiermee 

stelt men het verblijf in de gevangenis in het vooruitzicht van de re-integratie in de 

maatschappij (Dupont, 1998 zoals geciteerd in Desender, 2012). 

5 Besluit 

Uit voorgaande literatuurstudie is af te leiden dat de aandacht die gericht is op gedetineerde 

ouders, vaak vertrekt vanuit een normatieve justitiële perspectief. Veel initiatieven vertrekken 

vanuit een perspectief dat gericht is op goed ouderschap, een succesvolle re-integratie en 

een verminderde kans op recidive. Dit houdt het risico in dat men zeer functioneel op 

ouderschap gaat inzetten en dat men voorbij gaat aan het perspectief van de ouders zelf. 

Hieraan komen we tegemoet met het project Ouders als Onderzoekers in detentie, die in 

volgend hoofdstuk uitgebreid wordt behandeld. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_NLD.pdf
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HOOFDSTUK 2:  

OUDERS ALS ONDERZOEKERS IN DETENTIE 

1 Inleiding 

Ondanks hun detentie ervaren gedetineerde ouders een grote nood om hun ouderrol en de 

bijhorende verantwoordelijkheden op te nemen (Poehlmann et al., 2010). In realiteit verloopt 

dit echter moeizaam, mede door de gevangenis en de beperkingen die hun vrijheidsberoving 

met zich mee brengt. De beperkte mogelijkheden van gedetineerde ouders om hun rol als 

ouder op te nemen, zorgt ervoor dat ze op een zekere emotionele en fysieke afstand blijven 

van hun kind(eren). 

In dit onderdeel van mijn masterproef bespreek ik het onderzoeksopzet. Verder geef ik een 

uiteenzetting van de resultaten van het onderzoeksproject van en met gedetineerde ouders 

in de gevangenis van Gent. Om na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor gedetineerde 

ouders om hun ouderrol op te nemen, en welke moeilijkheden ze hierbij ervaren, werd een 

participatief onderzoeksproject opgezet met deze gedetineerde ouders, die allen in de 

gevangenis van Gent verblijven. Het participatief onderzoek had tot doel de gedetineerde 

ouders een stem te verlenen omtrent de problemen die hen aanbelangen. Met dit onderzoek 

analyseer ik de situatie van gedetineerde ouders in de gevangenis van Gent, onder meer 

rond het krijgen of houden van contact met hun kinderen. Om hieraan tegemoet te komen 

werd er een participatief onderzoek opgezet genaamd Ouders als Onderzoekers in detentie. 

Deze manier van werken zorgt dat het perspectief van gedetineerde ouders in beeld wordt 

gebracht.  

1.1 Over Ouders als Onderzoekers 

Ouders als Onderzoekers is een pilootproject dat op initiatief van VCOK vzw in Vlaanderen is 

opgestart eind 2008. Ouders als Onderzoekers staat voor oudergroepjes die regelmatig 

samen komen om onderzoek te doen over zaken die hen aanbelangen en hierover in dialoog 

te gaan met het beleid om hun stem te laten horen. Ze worden daarbij begeleid door 

verschillende procesbegeleiders en door een onderzoeker die aan een universiteit of 

hogeschool is verbonden. Ouders als Onderzoekers is een project dat uitvoerig beschreven 

is in: ‘Ouders al onderzoekers. Inspiratie tot participatie en sociale actie’ (VBJK, 2012). Het 

uiteindelijke doel is het stimuleren tot participatie en sociale en culturele actie van ouders die 

dit voordien niet of minder zouden doen. Het VCOK, Vormingscentrum voor opvoeding en 

kinderopvang, neemt het voortouw in het project (De Rode Antraciet, n.d.). 
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Concreet bestaan de oudergroepen doorgaans uit vijf tot vijftien ouders met een 

gelijkaardige achtergrond die samen onderzoek willen uitvoeren over een 

gemeenschappelijk gedefinieerde opvoedingsvraag of een ander thema dat ze zelf bepalen. 

Door hun onderzoekswerk willen ze samen kennis creëren en die kennis voorleggen aan 

andere actoren (bijvoorbeeld de directie van een school, leerkrachten, sociaal werkers, een 

schepen van de stad of gemeente waar ze wonen,...). Het uiteindelijke doel van hun 

onderzoekswerk is een dialoog tot stand brengen met de verschillende actoren en 

verschillende perspectieven uit te wisselen in een poging verandering en verbetering te 

bekomen in hun opvoedingsomgeving en gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid te 

concretiseren (Vandenbroeck, 2013). 

De doelstellingen van Ouders als Onderzoekers: (1) Ouders een stem geven via 

oudergroepen om hun kijk op opvoeden, opvoedingsvragen of opvoedingsproblemen in een 

specifieke context (hun leefcontext) uit te drukken. (2) Een gedeelde kennis over opvoeden 

tot stand brengen met ouders, praktijkwerkers, wetenschappers en 

beleidsverantwoordelijken. (3) De ouders de mogelijkheid geven een gesprek aan te gaan 

met het lokaal beleid, de dienstverlening en de media om hun dagelijkse opvoedingscontext 

te verbeteren (Ouders als Onderzoekers, 2011). 

1.2 Ontstaan van Ouders als Onderzoekers 

1.2.1 Universités Populaires des Parents 

Het uitgangspunt van Universités Populaires des Parents (UPP) is om ouders een stem te 

geven in beslissingen en maatschappelijke debatten over opvoeding die hen aanbelangen. 

UPP vertrekt hierbij vanuit een krachtenbenadering en een positieve welzijnsbenadering. 

Vaak wordt de stem van ouders onvoldoende gehoord en stelt men te weinig vertrouwen in 

de krachten die binnen vele gezinnen aanwezig zijn. UPP opteert daarom voor een 

participatieve werking zodat de noodzakelijke betrokkenheid van de doelgroep voorop staat 

bij het formuleren van het probleem en de aanpak ervan. 

1.3 Participatief onderzoek 

Ouders als Onderzoekers gaat dus over de vraag welke problemen mensen geacht worden 

te hebben, wie wel en wie niet betrokken is bij het omschrijven van wat het probleem is (en 

of er wel een probleem is), tot welk soort interventies bepaalde probleemconstructies 

aanleiding geven en wat dat met mensen en het samenleven doet. Of wat mensen daarmee 

doen (Vandenbroeck, 2013). 
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Erkenning geven aan de eigen referentiekaders en betekenisverleningen van ouders vraagt 

participatie van ouders in de beleidsontwikkeling. Voor een participatieve beleidsontwikkeling 

is het essentieel inzicht te hebben in betekenisverleningen en in de effecten van dialoog. 

Door dialoog verkrijgt men inzicht in de leefwereld van anderen. Enkel via dialoog kan men 

zijn identiteit vormen, kan men zichzelf profileren als moeder en vader. Dit is waar het bij 

Ouders als Onderzoekers om draait. Beleid dient vorm te krijgen binnen de dialoog tussen 

opvoeders en de samenleving (Ouders als Onderzoekers, 2011). 

Het participatief werken met de oudergroepen is complex en blijkt zeker geen evidentie te 

zijn. Onder andere het feit dat er onvoorspelbaarheid in het project sluipt, door het serieus 

nemen van de participatie, is hier een reden van. Een onderzoeksopzet wordt doorgaans 

voorgesteld als iets duidelijk en rationeel gepland, met goed afgebakende fases 

(probleemstelling, hypothese, methodologie, en data-verzameling, analyse, conclusie). Zo 

wordt het door de UPP voorgesteld, maar zo blijkt het allerminst te verlopen (Vandenbroeck, 

2013). 

1.4 Ouders als Onderzoekers in de gevangenis van Gent 

Ook in de gevangenis van Gent is, samen met gedetineerde vaders en moeders, een groep 

Ouders als Onderzoekers opgestart in september 2013. Het project Ouders als 

Onderzoekers is van start gegaan op 29 september 2013 met 11 deelnemers (8 vaders en 3 

moeders). De timing van het project ligt verspreid tussen het najaar van 2013 en het voorjaar 

van 2014. Het VCOK nam het voortouw in het project in samenwerking met De Rode 

Antraciet, de Vlaamse overheid, Justitieel Welzijnswerk (JWW) en de vakgroep Sociale 

Agogiek Universiteit Gent. Het opzet is gelijkaardig aan het pilootproject zoals in Gent, 

Oostende en Ronse. Een groep gedetineerde vaders en moeders (ervaringsdeskundigen) 

onderzoekt de mogelijkheden en moeilijkheden van gedetineerde ouders in de gevangenis 

van Gent. De procesbegeleiding gebeurt door twee instanties namelijk het VCOK en De 

Rode Antraciet. Dit gaat gepaard met de wetenschappelijke ondersteuning van de 

Universiteit Gent. 

Gedurende bijeenkomsten werd (onder begeleiding) nagedacht, gepraat en gedebatteerd 

waarbij een onderzoeksproces doorlopen werd. De bedoeling was om via een gerichte 

zoektocht en een exploratie van de bekommernissen en knelpunten door de gedetineerde 

ouders zelf te komen tot een onderzoeksthema. Bij een verder onderzoek werden ook 

andere gedetineerde ouders betrokken. We komen hiermee tot voldoende resultaten zodat 

ook een advies geformuleerd kon worden voor zowel internen als externen.  

 



20 

Het uiteindelijke eindpunt van het project stond vanzelfsprekend niet vast. Dit werd bepaald 

door de deelnemende gedetineerden aan de hand van wat er leefde in de 

gevangeniscontext. Wat wel verwacht werd van de deelnemers is dat ze engagement 

toonden, zodat nadien een constructief voorstel met een inhoudelijk resultaat ontstond. Dat 

advies/resultaat werd gepresenteerd aan de gevangenisdirectie (Justitie), de Vlaamse 

Gemeenschap en andere organisaties die werkzaam zijn in de sector (De Rode Antraciet, 

n.d). 

2 Kennisverwerving 

2.1 Onderzoeksopzet 

Om de participanten te betrekken bij het project Ouders als Onderzoekers in de gevangenis 

van Gent werd vooraf een folder verspreid onder de gedetineerde ouders in de gevangenis. 

Wie zich aangesproken voelde tot het project, kon een infoavond bijwonen op 19 september 

2013. Tijdens dit infomoment werden de doelstellingen van het project duidelijk gemaakt en 

konden de deelnemers kennis maken met de begeleiders en vragen stellen. Een belangrijke 

voorwaarde om deel te nemen, was het feit dat men een gedetineerde moeder of vader 

moest zijn. Het project draait om de deelnemer als ouder. Als zij naar de groep kwamen, was 

het dan ook omdat hun kinderen belangrijk zijn voor hen. Een belangrijk aandachtpunt hierbij 

is dat dit geen cursus was, maar een onderzoeksproject. Dit betekende dat de deelnemers 

ruimer keken dan de eigen vragen en belevingen. Met alle kandidaat-deelnemers gebeurde 

een intakegesprek op 24 september 2013. Hierbij werd duidelijk of er voldoende 

overeenstemming was tussen de doelstellingen van het project en de persoonlijke 

verwachtingen van de kandidaat. 

Dit alles resulteerde in een onderzoeksgroep van 12 deelnemers: 9 vaders en 3 moeders. 

Toch werd het project slechts met 11 deelnemers opgestart, omdat één van de deelnemers 

tussen de intake en de eerste sessie op transfer geplaatst werd naar een andere 

gevangenis. Er werd geen onderscheid gemaakt naargelang de origine van de ouders. 

Hoewel de aard van de detentie een relevante contextfactor is, kunnen we opmerken dat in 

het geval van het project Ouders als Onderzoekers in de gevangenis van Gent geen enkele 

deelnemer geïnterneerd was. Wij kozen ervoor geen belang te hechten aan de achtergrond 

van de deelnemende gedetineerden. We wisten dat het ging om vaders en moeders die 

minstens enkele maanden in de gevangenis verbleven. Bij de groepspopulatie was de 

minimumstraf 4 maanden en maximumstraf levenslang. Sommigen zaten al in verschillende 

gevangenissen en konden de verschillende regimes goed met elkaar vergelijken. Maar ook 

al hadden ze die ervaringen niet, er werd onderling veel informatie uitgewisseld over de 

verschillende gevangenissen. De vraag naar welke taal de ouders moeten kunnen spreken 
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werd ook gesteld. De keuze werd gemaakt om enkel ouders op te nemen in de groep die de 

Nederlandse taal beheersten omdat het project een strikte timing had en het werken met een 

tolk in de groep voor vertraging zou zorgen.  

Als we kijken naar de aanwezigheid tijdens de sessies kan er worden besloten dat er af en 

toe een gedetineerde ouder afwezig was, dit door een gesprek met de advocaat, door ziekte 

of door het feit dat men op tucht zat. De afwezigheden waren echter minimaal. De groep 

ontwikkelde zich tot een hechte, geëngageerde groep en iedereen keek telkens uit naar de 

samenkomst op maandagavond. 

In het begin van het project haakte één van de moeders af, omwille van een conflict met een 

andere deelneemster. Later vielen nog 4 deelnemers af wegens vrijlating of door transfer, dit 

vooral na Nieuwjaar. Naar het einde van het project telde de onderzoeksgroep 5 

deelnemende ouders (4 vaders en 1 moeder). 

2.2 Setting 

De gevangenis van Gent doet sinds 1862 dienst als arresthuis (41,9%) en strafhuis (30%), 

waar voornamelijk kortgestraften verblijven. Deze gevangenis heeft ook een psychiatrische 

afdeling, waar geïnterneerde mannen verblijven, en een vrouwenafdeling. In de gevangenis 

heerst een gesloten regime (Belgische Federale Overheidsdiensten, 2013). 

2.3 Onderzoeksproces 

2.3.1 Aanloop: elkaar leren kennen. 

Tijdens de kennismaking kregen de deelnemende gedetineerde ouders de kans om zich 

voor te stellen en hun motivatie duidelijk te maken om deel te nemen aan de 

onderzoeksgroep. 

Wat volgt zijn enkele getuigenissen uit de onderzoeksgroep: 

- Een vader neemt deel aan het onderzoek omdat hij al te lang verzwijgt wat deze 

situatie (de slechte relatie met z’n dochter) met hem doet. Nu wil hij effectief erover 

praten. De vader had het moeilijk om over z’n situatie te praten en verzweeg z’n 

situatie om zichzelf te beschermen. 

- Een moeder neemt deel aan het onderzoek omdat ze het belangrijk vindt contact te 

hebben met haar kinderen. Kinderen hebben hun ouders nodig. Ze wil praten over de 

moeilijkheden die ouders in detentie ervaren. 

- Een vader maakte de bewuste keuze om z’n dochter niet te zien in de gevangenis. 

Door z’n deelname aan het onderzoek hoopt hij een antwoord te krijgen op de vraag 

of dit wel een juiste beslissing is. Hij wil ook inzicht verwerven in de situaties van 

andere gedetineerde ouders en hoe zij omgaan met de situatie. 
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- Een vader neemt deel aan het onderzoek om te luisteren naar hoe andere ouders in 

detentie hun situatie ervaren. Hij zoekt enerzijds gelijkenissen, maar anderzijds hoopt 

hij zaken te ontdekken die hij kan overnemen in z’n eigen relatie met z’n kinderen. 

Gedurende de kennismaking en exploratie van Ouders als Onderzoekers in de gevangenis 

van Gent was het de bedoeling dat de gedetineerde ouders elkaar leerden kennen en 

ervaringen uitwisselden over de eigen situatie als moeder/vader in de gevangenis. Het 

celwerk (oefeningen) waren hiervoor het startpunt. De procesbegeleiders gaven zo wat 

inbreng aan de uitwisseling en de gedetineerden konden via deze oefeningen richting geven 

aan hun eigen betekenisverlening. 

Hierbij kwamen heel wat thema’s en vragen aan bod: Kun je opvoeden vanop afstand (in de 

gevangenis) of heb je geen andere keuze dan die taak aan anderen over te laten? Wat als er 

geen anderen zijn? Waar moeten de kinderen dan naartoe? Hoe gaan hedendaagse 

gevangenissen om met gedetineerde ouders? Hoe doe je dat, ouder zijn in de gevangenis? 

Hoe kan je met beperkte mogelijkheden tijdens de detentie toch betrokken zijn en voor de 

kinderen beschikbaar zijn en dichtbij blijven? Hoe omgaan met het gemis? Wat met het 

gevoel te falen als opvoeder en schaamtegevoelens ten aanzien van je kinderen? Hoe het 

gesprek met je kinderen aanknopen over het waarom van je verblijf in de gevangenis? Hoe 

geschonden vertrouwen herstellen? Hoe ook bij een gebroken partnerrelatie contact 

behouden met de kinderen? Je gezin vindt een nieuw evenwicht, hoe hierin een plaats 

behouden? 

2.3.2 Komen tot een onderzoeksthema: het onderwerp/ de vraag/ de 

moeilijkheid bepalen waarover we onderzoek willen doen. 

In een eerste fase maakten we kennis met elkaar en wisselden we een heleboel informatie 

uit. Tijdens de zesde sessie wilden we komen tot een onderzoeksthema dat door alle 

deelnemers gedragen wordt. 

Als eerste stap werkten we met de resultaten van het celwerk. Vooraf werden immers twee 

vragen meegegeven aan de deelnemers, met als opdracht om voor zichzelf enkele 

belangrijke zaken te noteren. 
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Tijdens de brainstorming komen volgende onderwerpen naar boven: 

Ik wil wel eens horen wat andere ouders denken over het volgende: 

- Hoe reageren omstaanders op kinderen van gedetineerde ouders? 

- Hoe denken kinderen over de detentie? Wat als de kinderen de gedetineerde ouder 

niet meer willen zien (of bang zijn van hun ouder)? Hoe doen ouders dat? 

- Hoe kan ik mijn kind beschermen tegen reacties van andere ouders/kinderen of de 

media? 

- Vind jij dat de gevangenis genoeg doet voor ouder en kind? Wat moet er nog extra 

zijn? Hoe kan de gevangenis hier constructief aan bijdragen? 

- Hoe verloopt de communicatie (over de feiten, detentie of het leven van het kind) 

tussen ouder en kind? 

- Hoe actief deelnemen aan de opvoeding van je kinderen als gedetineerde ouder? 

- Wat is jullie mening over kinderbezoek zonder partner? 

- Hoe draag jij, als ouder in de gevangenis, positief bij tot de opvoeding van/relatie 

met/contact met de kinderen? Wat kunnen we van je leren? 

- Wat als je kind in een crisissituatie zit en je (bel)minuten op zijn? 

- Is de relatie met je kind veranderd na de bekendmaking van de feiten? Hoe pak je dit 

aan? 

- Hoe ga je om met de ouders van de vriend(in) van je kind? Wie neemt thuis eventueel 

de taak over? 

- Hoe ouder zijn na de detentie? Hoe kan je hierop voorbereid worden? 

De gevangenis mag weten wat ik denk over het volgende: 

- Ze moeten ons tijdig laten weten als er iets is met de kinderen/familie zodat we 

dezelfde dag nog met ze kunnen bellen. 

- Meer privacy/tijd voor het bellen met de kinderen. 

- De bezoeken zijn oké! Maar er moet extra mogelijkheden zijn bij onverwachte 

omstandigheden. 

- Het familiaal bezoek is te sterk begrensd in bloedlijn. 

- Er zou één keer per maand kinderbezoek moeten zijn op een andere dag 

(bijvoorbeeld: op zaterdag). 

- De telefoongesprekken zijn te duur! 

- Op zondag zou er bezoek moeten mogelijk zijn voor iedereen (niet enkel de 

beklaagden). 

- De taal/het gedrag van de beambten bij bezoek (met kinderen). 

- Contact met kinderen mag niet begrensd zijn. 

- Diensten (PSD, JWW,..) moeten humaner werken aan contact met kinderen. 
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In een tweede stap brachten de begeleiders drie grote thema’s naar voor die in de loop van 

de voorbije sessies als een rode draad doorheen de sessies liepen. Deze drie thema’s 

werden nog verruimd door de deelnemers. Uiteindelijk bleken alle aandachtspunten van de 

brainstorming onder deze drie thema’s te vallen: 

- Hoe spreek je met jouw kind over de feiten/ de detentie? En wat betekent dit voor de 

kinderen en jezelf als ouder? 

- Krijg je kritiek van je kind over de detentie? Hoe uiten zij die kritiek? Hoe ga je ermee 

om? Wat heb je in te brengen als je kind je voor blok zet? 

- Hoe reageren omstaanders op kinderen van gedetineerde ouders? 

- Vind jij dat de gevangenis genoeg doet voor ouder en kind? Wat moet er nog extra 

zijn? Hoe kan de gevangenis constructief bijdragen aan het contact/relatie tussen 

ouder en kind? 

- Hoe hou je of krijg je contact met je kind? Welke rol speelt de context hierbij? Wie 

(mensen, diensten) kan daarbij helpen? 

In de derde stap was het dus aan de ouders om een selectie te maken uit de thema’s. De 

ouders maakten individueel een keuze door scores te geven aan de thema’s. Na het optellen 

van de scores, kwam uiteindelijk een duidelijk afgebakende top twee naar voor: 

- Vind jij dat de gevangenis genoeg doet voor ouder en kind? 

Wat moet er nog extra zijn? 

Hoe kan de gevangenis constructief bijdragen aan het contact/de relatie tussen ouder 

en kind? 

- Hoe hou je of krijg je contact met je kind?  

Welke rol speelt de context hierbij? 

Wie (mensen, diensten) kan daarbij helpen? 

Nadat we nog een laatste keer nagevraagd hadden of iedereen akkoord was, kwamen we 

samen tot de volgende formulering van het probleem: 

“Hoe hou je of krijg je contact met je kind?” 

- Welke rol speelt de context van je kind hierbij? Wie (mensen, diensten) kan daarbij 

helpen? 

- Vind jij dat de gevangenis genoeg doet voor ouder en kind? Wat moet er nog extra 

zijn? 

- Hoe kan de gevangenis constructief bijdragen aan het contact/de relatie tussen 

gedetineerde ouder en kind? 
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2.4 Op onderzoek 

De ouderonderzoeksgroep van Ouders als onderzoekers in de gevangenis van Gent voerde 

onderzoek rond het onderwerp/de vraag/de moeilijkheid die gedetineerde ouders zelf voorop 

stelden. In deze fase wordt onder meer de planning en de uitwerking van het onderzoek 

bepaald. Om een groter draagvlak te hebben, worden hier zoveel mogelijk gedetineerde 

vaders/moeders die in de gevangenis van Gent zitten betrokken. 

2.4.1 Verloop van het onderzoek 

Het stilstaan bij de manier waarop we het onderzoek zouden uitvoeren was de volgende 

stap. We kwamen overeen dat we graag meerdere gedetineerde ouders in de gevangenis 

van Gent wilden betrekken bij het onderzoek. Verder haalden de gedetineerde ouders aan 

dat ze niet alleen negatieve punten wilden aanhalen. Ook de positieve zaken wilden ze naar 

voren brengen 

2.4.1.1 Onderzoeksthema uitwerken in een vragenlijst 

Een vragenlijst (zie bijlage 1) werd uitgewerkt met open en gesloten vragen. De vragenlijst 

werd in drie talen (Nederlands, Frans en Engels) verspreid, samen met een begeleidende 

brief (zie bijlage 2) die meer uitleg gaf. 

2.4.1.2  Verdeling van en respons op de vragenlijsten 

De vragenlijst werd bezorgd aan ongeveer 115 vaders en moeders in de gevangenis van 

Gent, dit via verschillende wegen: 

- In de projectgroep Ouders als Onderzoekers (9 exemplaren) 

- In de vrouwenafdeling (15 exemplaren): Hier waren enkele vrouwen afwezig doordat 

ze naar de Keramiekles waren. Andere waren de taal niet machtig. 

- In de bibliotheek (45 exemplaren): Dit was de hoofdprocedure. We hebben gedurende 

3 middagen vragenlijsten verspreid onder gedetineerden die in groepen boeken 

kwamen uitlenen. 

- In de lessen van het onderwijs (25 exemplaren): Daar zijn we ook langsgegaan met de 

vraag: ‘”Wie is hier vader/moeder en wil de vragenlijst invullen?” 

- In de groep Babbelonië (Via Lies Pauwels) (4 exemplaren) 

- Via JWW (Heidi Arijs): Heidi sprak de ouders aan tijdens het kinderbezoek. Wie nog 

geen vragenlijst had ontvangen, kreeg ze later op cel. (+/- 8 exemplaren) 

- Een aantal vragenlijsten werden ook via de trajectbegeleiders van JWW verspreid. 
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We kregen 54 ingevulde vragenlijsten terug. Dit resultaat is positief en hoger dan verwacht, 

gezien de complexiteit van de gevangeniscontext. Dit waarschijnlijk omdat het een thema is 

dat de ouders die in de gevangenis zitten enorm bezig houdt. Sommige gedetineerde ouders 

schreven zelf op het einde van de vragenlijsten: “Bedankt voor dit onderzoek en de vraag om 

op de hoogte te blijven van hoe het onderzoek afliep.”  

Het verdelen van de vragenlijsten lokte tal van reacties uit. Doorheen het verdelen van de 

vragenlijst kwamen enkele anekdotes aan bod. Tijdens het verdelen van de vragenlijsten in 

de bibliotheek toonden onder andere enkele lesgevers hun interesse. Ze waren 

geïnteresseerd in het project en wensten zelf vragenlijsten te verdelen in hun lessen. Dat het 

project veel mensen aanspreekt, is ook terug te vinden in het feit dat veel gedetineerden al 

gehoord hadden van Ouders als Onderzoekers in de gevangenis. Enkelen haalden zelfs aan 

dat ze het jammer vonden dat ze niet konden meewerken aan het project omdat ze 

kinderloos zijn. 

2.5 Onderzoeksresultaten 

In dit onderdeel worden de resultaten van het onderzoek geformuleerd. In eerste instantie 

werden de resultaten bekend gemaakt naar de gevangenis toe. Er werd advies gegeven aan 

het personeel en de directie van de gevangenis van Gent om mogelijke verbeteringen aan te 

brengen in de gevangeniscontext met betrekking tot gedetineerde ouders. Daarnaast werden 

de resultaten verspreid naar de buitenwereld toe. 

Om de gegevens die uit de vragenlijsten naar voor kwamen duidelijk te documenteren werd 

er gebruik gemaakt van het statistische programma SPSS. De wetenschappers namen de 

taak op zich om de vragenlijsten in te geven in SPSS en de uitkomst in tabellen en grafieken 

te gieten zodat alles overzichtelijk kon worden voorgesteld. Alle ingevulde vragenlijsten 

werden hierna gearchiveerd bij de wetenschappers van de Universiteit van Gent. 

2.5.1 Enkele cijfergegevens 

Van de 54 gedetineerden die de vragenlijst anoniem invulden, waren er 44 mannen, 8 

vrouwen en 2 onbekend. Daarvan hebben 35 mannen en 8 vrouwen nog contact met hun 

kinderen. De term ‘onbekend’ is in het leven geroepen omdat enkele gedetineerde ouders 

hun geslacht niet aanduidden aan het begin van de vragenlijst.  

 

 

 

 



  27 

Leeftijd kinderen (jongste kind) 

- 0 - 5 jaar  14 

- 6 - 11 jaar  13 

- 12 - 17 jaar  15 

- 18 +   10 

Hier zien we dat de leeftijd van het jongste kind zeer verspreid is. 

Kinderen wonen 

- In de buurt  11 

- Andere stad  22 

- Andere provincie 12 

- Ander land  7 

Opvallend is het cijfer van de woonplaats in een andere stad. 22 kinderen wonen in een 

andere stad dan Gent (waar de gevangenis gelegen is). Het meest opvallende is dus dat er 

weinig kinderen in de buurt wonen van de gevangenis. 

2.5.2 Vormen van contact 

Traditionele vormen van contact, inclusief bezoekrecht, telefoongesprekken, en het schrijven 

van brieven, evenals meer technologisch geavanceerde en opkomende 

contactmogelijkheden bieden verschillende mogelijkheden voor gedetineerde ouders en hun 

families om de affectieve banden en het contact te onderhouden. Echter, al deze vormen van 

communicatie zijn unieke obstakels die moeten overwonnen worden zodat het contact 

resulteert in een zinvolle, positieve ervaring voor ouders en kinderen (Folk et al., 2012). 

2.5.2.1 Indirect contact  

Telefonisch contact 

 Zeer regelmatig 

(dagelijks of wekelijks) 

Soms  

(maandelijks) 

Zelden of nooit 

Telefoon 37 4 12 

Telefoongesprekken maken een gesprek mogelijk tussen de gedetineerde ouders en hun 

kind(eren). Dit zorgt voor geen ongemakken doordat het kind het comfort van de thuissituatie 

blijft ervaren. “Mijn kinderen willen alle dagen mijn stem horen, dan voelen zij zich beter.” 

Kinderen kunnen de stem van hun ouders horen zonder in contact te komen met de 

negatieve ervaring van een gevangenis. “Een telefoontje met de kinderen is steeds een blij 

wederhoren wat de opsluiting draaglijker maakt.”  
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Desalniettemin, maakt deze vorm van contact non-verbale communicatie niet mogelijk, 

waardoor het moeilijk is voor ouders en kinderen om emotionele signalen te lezen en te 

begrijpen (Folk et al., 2012). 

De Gentse gevangenis was de eerste in België waar gedetineerden gebruik konden maken 

van de publieke telefoon. Voordien werd telefoneren toegestaan mits tussenkomst en 

aanwezigheid van een maatschappelijk werker of aalmoezenier. Het vrije telefoonverkeer 

voor gedetineerden was een belangrijk element dat bijdroeg tot de humanisering van 

detentie. Voor hen die van bezoek verstoken blijven, is dit het middel dat verder contact 

mogelijk maakt met bijvoorbeeld de partner of een familielid dat wegens ziekte of 

zwangerschap niet meer naar de gevangenis kan reizen. Wie niet graag of niet goed schrijft, 

zal liever even bellen. Bij conflicten naar aanleiding van het bezoek kan de telefoon een 

middel zijn om de situatie zo vlug mogelijk recht te trekken. De telefoon kan heel wat 

spanningen bij de gedetineerden wegwerken. In de gevangenis van Gent geldt een 

algemene telefoontoelating. Dit wil zeggen dat iedereen mag telefoneren naar om het even 

wie van zijn familie en kennissen, of naar zijn advocaat, zonder vooraf een toelating te 

moeten vragen (Martyn et al., 2012). 

We zien in de tabel dat 37 mensen van 54 zeer regelmatig (dagelijks of wekelijks) gebruik 

maken van het telefonisch contact. De telefoon is in vergelijking met andere contactmiddelen 

het meest gebruikt. 

De telefoon is het meest gebruikte contactmiddel, maar toch wel met wat pijnpunten. Wat 

heel duidelijk uit het onderzoek naar voor kwam, is dat het gebruik van telefoon als heel duur 

werd ervaren. Als je bijvoorbeeld naar een GSM (mobiele telefoon) belt, kost het 5 € om 6 

minuten te bellen. Mensen geven dit zo aan: “16 minuten bellen is zeer duur”. “De dagen dat 

we tot 18 uur mogen bellen, ben ik verplicht om naar hun GSM te bellen. Dat kost 1 euro per 

minuut en is veel te duur.” “Het is wel zeer duur voor mij, want ik heb geen inkomen van 

buiten. Het zou zeer aantrekkelijk zijn als het tarief wat lager is!” De prijzen zijn nationaal 

bepaald vanuit Brussel. Wat ook aangehaald wordt, is de beperkte tijd. Elke gedetineerde 

mag dagelijks maximaal 16 minuten bellen, wat zeer miniem is. Als je je verhaal moet doen 

aan kinderen en je kind op dat moment veel te vertellen heeft of als je kind zich niet goed 

voelt in zijn vel dan is dat niet opgelost in 16 minuten. Maar ook als je vijf kinderen hebt is het 

onmogelijk om ze allemaal in die 16 minuten hun verhaal te laten doen. Dan wordt het 

telefonisch contact een ware timing. “Het telefonisch contact is heel goed, maar ik vind het te 

kort voor de kinderen, zeker als ze jong zijn.” De duur van het telefonisch contact (16 

minuten) wordt lokaal bepaald door de gevangenis van Gent zelf. “Raar maar waar, maar 

een kind mist zijn vader ook! Er zou geen tijdstip op mogen.” De gedetineerden geven via de 

vragenlijsten ook aan dat het heel lawaaierig is om te bellen. De cellen zijn niet uitgerust met 
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een telefoontoestel, waardoor er gekozen is om enkele cellen leeg te halen in de gevangenis 

en daar de toestellen te hangen. Per cel hangen meerdere toestellen waardoor er soms vier 

personen tegelijk aan het bellen zijn. “Er staan te veel mensen te bellen op 2m² die soms 

roepen.” De onderzoeksgroep haalde aan dat als er iemand naast hen staat te bellen in een 

andere taal en als die dan ook heel lawaaierig te werk gaat het ook moeilijker wordt om een 

gesprek aan te gaan dat over een moeilijker thema gaat. Het wordt zelfs moeilijk om over 

dagdagelijkse dingen te praten.  

Daarbij komt ook kijken dat er geen privacy is. Wanneer er gebeld wordt, komt het dus vaak 

voor dat meerdere gedetineerden naast elkaar staan te bellen. Dit zorgt ervoor dat er weinig 

privacy is, omdat de persoon die naast je belt jouw gesprek kan afluisteren of je ongewild 

meeluistert met zijn/haar gesprek. “Er is niet voldoende privacy: in 1 kamer zijn er 5 

betaaltelefoons waardoor het vaak moeilijk is om elkaar goed te horen”. Kinderen kunnen 

zelf niet bellen naar hun gedetineerde ouder, maar moeten wachten tot de moeder/vader zelf 

belt. Dit pijnpunt wordt nog scherper wanneer het kind zich niet goed in zijn vel voelt of 

wanneer er crisis is. Bijvoorbeeld: een kind heeft zijn pols gebroken en kan dat niet meteen 

vertellen aan zijn ouder. 

2.5.2.2 Direct contact 

Tijdens bezoeken kunnen gedetineerde ouders en kinderen elkaar zien, zelfs als ze geen 

fysiek contact mogen hebben met elkaar. Bezoeken vereisen  echter zowel tijd- als 

geldmiddelen die als belemmerend kunnen worden ervaren door de verzorgers van de 

kinderen. Dit allemaal naast het feit dat gevangenisbezoeken niet altijd kindvriendelijk zijn en 

lange veiligheidsprocedures bevatten (Folk et al., 2012). 

 Zeer regelmatig 

(dagelijks of wekelijks) 

Soms  

(maandelijks) 

Zelden of nooit 

Tafelbezoek 25 9 19 

Brieven 25 8 19 

Kinderbezoek 10 6 30 

Familiaal bezoek - 18 33 

Gezinsactiviteiten op 

zondag 

- 12 34 
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Tafelbezoek 

Bij tafelbezoek zien we dat 25 gedetineerde ouders hier zeer regelmatig (dagelijks/wekelijks) 

gebruik van maken. Bijna de helft van de ondervraagde ouders krijgen minstens wekelijks 

tafelbezoek waarbij kinderen meekomen. 

- “Tafelbezoek is goed voor oudere kinderen. Minder voor jongere want die vervelen 

zich snel bij lang stil zitten.” 

- “Mijn tienerkinderen zijn destijds regelmatig op bezoek gekomen. Zij vonden het 

contact intens en voelden zich echt betrokken in alles.” 

- “Het is leuk om samen te kunnen eten en drinken. Gelukkig kunnen de kinderen ook 

op schoot zitten.” 

- “Je hebt een nauwe band, maar te kort. Afscheid nemen is moeilijk.” 

Hoewel gedetineerde ouders regelmatig gebruik maken van het tafelbezoek dienen er toch 

enkele kanttekeningen te worden gemaakt. Gedetineerde ouders kunnen niet opstaan tijdens 

het tafelbezoek om te spelen met hun kinderen. ”Nous laisser aller jouer avec nos enfants 

surtout quand ce sont des bébés et qu'il marche a quatre pattes. A la visite à table on ne 

peut même pas se lever pour jouer avec son bébé. C'est très difficile que je ne peux pas 

apprendre à mon enfant a marcher!”  Ze zijn verplicht te blijven zitten aan tafel. De luier van 

hun baby verversen kan bijvoorbeeld niet. “We mogen nauwelijks bewegen. Je mag geen 

knuffel geven. Ze laten te veel merken dat je een gedetineerde bent.” Voor de kinderen is er 

geen begeleiding voorzien bij het tafelbezoek. Eveneens gaat het weinige speelgoed dat ter 

beschikking ligt verloren doordat sommige kinderen onderdelen van het speelgoed 

meenemen naar huis. Verder is er ook niemand die verantwoordelijk is om overzicht te 

houden over het beschikbare speelgoed. Kinderen lopen vaak alleen op het speelgoed af 

zonder er veel zorg voor te dragen. De gedetineerde moet blijven zitten en de bezoeker blijft 

graag bij de gedetineerde waardoor de kinderen op hun eentje rondlopen. “Ze hebben het 

moeilijk om stil te blijven zitten. Ze vervelen zich rap.” Sommige bezoekers gaan vaak zelf in 

de fout door niet met de kinderen bezig te zijn. Bezoekende partners willen bijvoorbeeld 

liever met hun gedetineerde partner bezig zijn dan met hun kinderen die daar rondlopen. 

Vervolgens wordt het moment waarop afscheid moet worden genomen abrupt 

aangekondigd, waardoor er geen tijd meer rest voor een knuffel. “Je hebt een nauwe band 

maar te kort. Toch is afscheid nemen moeilijk.” Als laatste moet hierbij nog worden vermeld 

dat sommige chefs weinig respect/begrip hebben voor bezoekers en kinderen. “Sommige 

beambten zijn niet in staat of gekwalificeerd om met kinderen om te gaan in deze precaire 

situatie.” 
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Kinderbezoek 

De speciale bezoekregeling verschilt in twee opzichten van de reguliere bezoekregeling. De 

gedetineerden zijn, samen met medegedetineerden, alleen met hun kind of kinderen en er is 

fysiek contact mogelijk tussen vader en kind, zoals op schoot nemen in de bezoekruimte. 

In de gevangenis van Gent wordt op woensdagmiddag een speciaal bezoek voor kinderen 

en hun ouders georganiseerd. Meestal zijn hier geen andere familieleden bij. Tijdens zo’n 

bezoek wordt er gespeeld in een grote ruimte met verschillende ouders en kinderen. 

Tijdens het kinderbezoek kunnen kinderen of kleinkinderen tot 16 jaar zonder begeleiding 

van de andere ouder of vervangende opvoeder op bezoek komen bij de gedetineerde ouder 

of grootouder. Dit bezoek wordt elke woensdagnamiddag georganiseerd door Justitieel 

Welzijnswerk (JWW). Dit gaat door gedurende anderhalf uur in een kindvriendelijk 

bezoekruimte of bij mooi weer op de wandelkoer. De aanvraag voor kinderbezoek gebeurt 

door de gedetineerde ouder via een rapportbriefje aan de trajectbegeleiders van Justitieel 

Welzijnswerk. Het kinderbezoek kan doorgaan na goedkeuring van de aanvraag door de 

gevangenisdirectie en een akkoord van de ouder of vervangende opvoeder (CAW Artevelde, 

2005). 

Het kinderbezoek ontstond in Gent in 1998 op initiatief van de gevangenis zelf, in 

samenwerking met het Jongeren Advies Centrum (JAC). Het doel van het kinderbezoek is 

kinderen de mogelijkheid bieden even alleen te zijn met de mama of papa in detentie, zonder 

familie of begeleiders. In 2000 werd de organisatie van het kinderbezoek overgenomen door 

het JWW Gent, een onderdeel van CAW Oost-Vlaanderen, Centrum voor Algemeen 

Welzijnswerk, die hiervoor een trajectbegeleider en een vrijwilligster inschakelde. 

Slechts 10 van de 54 ondervraagde gedetineerde ouders maken wekelijks gebruik van het 

kinderbezoek, nog eens 6 doen dit maandelijks. Kinderbezoek wordt heel hard 

geapprecieerd, maar er is maar een beperkt aantal ouders die er gebruik van maken. 

“Hier in Gent is er op het kinderbezoek op woensdag weinig aan te merken. Proficiat aan het 

team dat daarvoor zorgt.” 
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Kinderbezoek (zeer) slecht Neutraal (zeer) goed 

Activiteiten 4 8 14 

Tijdstip 6 9 13 

Opvang kind 2 6 19 

Zonder begeleiding 8 5 13 

Omgang personeel 

met kind 

14 13 8 

De tevredenheid over het kinderbezoek is groter dan deze van andere 

contactmogelijkheden. Dit geldt voor de aangeboden activiteiten en de opvang van de 

kinderen door de begeleiders van het kinderbezoek. Er is verschil van mening tussen de 

mannen en de vrouwen over het feit dat kinderen in het kinderbezoek binnenkomen zonder 

begeleiding van thuis uit. Moeders vinden dit goed, vaders minder. Ook rond het tijdstip zijn 

de meningen meer verdeeld. De omgang van het personeel (penitentiaire beambten) met de 

kinderen scoort slecht. Wat volgt, is een opsomming van zaken die het kinderbezoek moeilijk 

maken voor sommige ouders en kinderen. Zoals al bleek uit de cijfergegevens wonen weinig 

kinderen dicht bij de gevangenis. Dit zorgt ervoor dat ze een fysieke afstand moeten 

overbruggen om op bezoek te kunnen komen bij hun gedetineerde ouder. Hier is het vervoer 

een probleemfactor. Niet alle voogden/(ex-)partners kunnen of willen de kinderen brengen 

naar het kinderbezoek of bezitten de mogelijkheden om kinderen te vervoeren naar de 

gevangenis. Er is geen begeleiding om kinderen te brengen naar het kinderbezoek. Er is 

niemand die met de kinderen naar het kinderbezoek kan of wil komen. Kinderbezoek is op 

woensdagnamiddag en de meeste volwassenen werken dan, waardoor ze verlof zouden 

moeten nemen om met hun kinderen naar het kinderbezoek te komen. De uren van het 

kinderbezoek zijn niet combineerbaar met school, werk of buitenschoolse activiteiten. 

Vandaar dat er ook een grote vraag is om het kinderbezoek in het weekend en op zondag te 

organiseren. “Door de uren van het bezoek is dit niet haalbaar. Meer bezoek in het weekend 

zou veel beter zijn!” Buitenschoolse activiteiten van de kinderen op woensdagnamiddag 

zorgen ervoor dat kinderen niet naar het kinderbezoek kunnen komen. “We hebben dit 6 jaar 

gedaan, maar met school, sport, kunstschool, is de woensdagmiddag te kort!” 

Het kinderbezoek is maar voor kinderen tot 16 jaar. Sommige kinderen zijn boven de 16 jaar 

en anderen onder de 16 jaar. Ook zorgt de combinatie van verschillende leeftijden binnen 

een gezin ervoor dat sommige kinderen wel naar het kinderbezoek kunnen komen en andere 

niet. 
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Als we het telefonisch contact, 

tafelbezoek en kinderbezoek nog 

eens dieper uitlichten zien we dat 

telefonisch contact het minst goed 

scoort (hoge score bij (zeer) slecht). 

Bij het kinderbezoek zien we een 

stijgende lijn. Zeer weinig mensen 

vinden dit (zeer) slecht. Veel mensen 

beoordelen het kinderbezoek als 

(zeer) goed.  

Er moet hierbij ook vermeld worden dat bij de appreciatie van het kinderbezoek ook de 

scores zijn geplaatst van de mensen die zelf geen kinderbezoek hebben. Die mensen 

hebben zich dan een mening gevormd over het kinderbezoek aan de hand van hetgeen ze 

hoorden van andere gedetineerde ouders en hoe zij dit ervaarden. Iedereen kon invullen of 

ze dit goed of niet goed vonden, ook al hadden ze zelf geen kinderbezoek. 

De vragenlijst werd enkel uitgedeeld aan ouders. Het ging dus om de vraag: “Wat vind je van 

het tafelbezoek met de kinderen?” De vragen die gesteld werden, stonden dus altijd in relatie 

tot de kinderen. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen scores van anderstalige 

gedetineerde ouders en niet-anderstalige gedetineerde ouders. 

Familiaal bezoek 

Er is een bezoekruimte speciaal voor mensen die heel lang, langer dan twee jaar, in de 

gevangenis moeten blijven. Ze hoeven geen twee jaar te wachten voor ze dit bezoek kunnen 

aanvragen. Meestal kan dat vanaf wanneer iemand drie maanden in de gevangenis zit. Ze 

kunnen in een aparte kamer hun vrouw, man, kinderen of ouders ontvangen. Er is geen 

bewaker in deze ruimte. Zo’n bezoek heet BZT, bezoek zonder toezicht. Hier kunnen ouders 

dus spelen met hun kinderen. Er staat een tafel, stoelen en soms ook een bed in deze 

kamer. Voor dit bezoek moet wel toestemming gegeven worden door de directeur van de 

gevangenis (CAW Artevelde, 2005). 

Het familiaal bezoek wordt niet dagelijks of wekelijks georganiseerd. Hier zien we dat een 

grote meerderheid van de ondervraagden er maar soms of zelden gebruik van maakt. Uit de 

vragenlijst komt er wel degelijk naar voor dat er heel veel vraag naar is. “Meer familiaal 

bezoek. Bijvoorbeeld op zondag, als er geen activiteiten zijn. Familiaal bezoek is te vaak 

bezet.” Aan de basis van het probleem liggen 3 zaken: (1) weinig ruimte (zalen) voor 

familiaal bezoek. “Omdat er zo weinig plaats is, kan je alleen op zaterdag familiebezoek 

aanvragen. Als mijn vrouw dan niet kan komen en niet verwittigd wegens geldgebrek krijg ik 
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een grote sanctie.” (2) lange wachtlijsten. “Te weinig plaats vrij, lange wachtlijst, steeds een 

andere reden dat het niet gaat op de gevraagde data en uur.” (3) aanvraag moet een maand 

op voorhand gebeuren. “Moeilijk om 1 maand op voorhand reeds familiebezoek te plannen.” 

“Familiaal bezoek wordt meestal geweigerd omdat het volzet is.” 

Gezinsactiviteiten op zondag 

Enkele keren per jaar wordt op zondag een extra bezoek georganiseerd voor gedetineerden 

met kinderen. Bijvoorbeeld met Pasen, Halloween, Sinterklaas, Carnaval,... Twee maal per 

jaar wordt een extra bezoek voorzien voor gedetineerde en partner. Gedetineerden worden 

op de hoogte gebracht via flyers (CAW Artevelde, 2005). 

Het grootste cijfer is hier ook gelegen bij de mensen die zelden of nooit gebruik maken van 

de gezinsactiviteiten op zondag. Deze activiteiten worden ook maar 7 maal per jaar 

georganiseerd. 

Uit de vragenlijsten merken we dat er een grote vraag is naar die gezinsactiviteiten op 

zondag. De lange wachtlijst zorgt er echter voor dat gedetineerden amper gebruik kunnen 

maken van deze activiteiten. Mensen die het wel kennen, hebben er een grote vraag naar. 

Wat we hier ook hebben is de leeftijdscategorie. Een 16-jarige vindt het niet meer fijn om iets 

te doen rond knutselen. En wat als een ouder dan kinderen heeft van 12 jaar en van 15 jaar. 

“Sinds ze 14 jaar is vindt ze zichzelf te groot geworden voor zulks.” “Meer activiteiten op 

zondag voor de kinderen. Eventueel wekelijks een bepaalde leeftijdscategorie zodat elke 

ouder aan bod kan komen.” 

2.5.2.3 Geen bezoek van de kinderen 

Vaak is er ook geen bezoek van de kinderen. Enerzijds willen sommige gedetineerde ouders 

hun kind(eren) niet op bezoek in de gevangenis omdat hij/zij dat geen goede manier vinden 

om het kind te ontmoeten. “Ik wil mijn kinderen niet op bezoek hebben in de gevangenis.” 

“Zelf wil ik daar niet aan trekken. Hun geluk gaat boven het mijne en deze wereld is daar niet 

zo geschikt voor.” Anderzijds kan (ex)-partner moeilijk doen. “Mijn ex denkt dat het hier super 

slecht is dus mijn kinderen mogen hier niet komen van haar.” Hier zijn grootouders vaak de 

bemiddelende factor en laten zij het soms wel toe dat het kind belt met de gedetineerde 

ouder in de gevangenis. Een mogelijke reden kan ook zijn dat de gedetineerde ouder zijn 

ouderlijk gezag ontnomen is of er geen toestemming is van de jeugdrechter. “ Ik mag geen 

contact hebben van de commissie door het feit dat mijn ex haar ook moet bewijzen en ik ook 

met haar geen contact mag hebben. Toch had ik graag de kids gehoord of gezien.” Er 

bestaat ook de mogelijkheid dat het kind zelf niet wil komen. De gedetineerde ouder weet 

soms ook niet goed hoe hij/zij het aan het kind moet uitleggen dat hij/zij in de gevangenis zit, 

ook uit schrik voor de vragen die gaan komen. “Weet het niet goed uit te leggen aan mijn 
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13-jarige jongen.” Op welke manier kunnen we ouders helpen om met hun kinderen in 

contact te komen? Dit onderzoeksthema leeft wel heel erg in de onderzoeksgroep. 

Er zijn enkele redenen waarom niemand kind(eren) kan brengen: De (ex-)partner en/of 

familie wil niet op bezoek komen met de kinderen omdat ze het contact met de gedetineerde 

ouder niet goed vinden of omdat ze niet willen dat hun kinderen in een gevangenis binnen 

komen. Soms duiken er ook praktische problemen op. Onder andere vervoersmoeilijkheden 

of een te lange afstand naar de gevangenis. Daardoor gebeurt het dat (ex-)partners en of 

familie niet op bezoek kunnen komen met de kinderen. De uren en dagen van het bezoek 

spelen hierbij ook een rol. “Ik hoop dat er voor mensen met jonge kinderen gekeken wordt 

naar waar ze op transfer gestoken worden, dat is mijn grootste zorg. Mijn vrouw moet met 

het openbaar vervoer komen en moet gaan werken. Als ik ver zit kan ik mijn kindjes niet 

meer zien (ik hoop dat daar rekening mee wordt gehouden).” 

2.5.2.4 Communicatie i.v.m. belangrijk nieuws uit de familie of thuissituatie 

(Slecht) nieuws van buiten heeft vaak een hele tijd nodig vooraleer het bij de gedetineerde 

ouder terecht komt. Vaak hoort de gedetineerde ouder het nieuws pas “s avonds en heeft 

hij/zijn dan niet meer de mogelijkheid om te bellen naar het thuisfront. “Wanneer we nu 

slecht nieuws krijgen, gaat de deur terug dicht en luidt het: “Deal with it!” “. Soms hoort de 

ouder het nieuws pas de volgende dag omdat men de gedetineerde niet wil wekken. “16 

minuten bellen per dag” is bij crisissituaties ontoereikend. “Kinderen hebben het soms 

moeilijk om op de opgegeven tijdstippen bepaalde dingen te uiten. Crisissen gebeuren 

immers altijd onverwacht”. Er is tevens geen geschikte, rustige ruimte met privacy aanwezig. 
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3  Aanbevelingen 

Het doel van de onderzoeksresultaten is om iets in beweging te zetten, dat het beleid 

beïnvloed wordt en er verandering komt. Verandering in de ruime betekenis van het woord 

gaande van het veranderen van een beeldvorming tot het aanpassen van de inrichting van 

een publieke ruimte aan de noden van bewoners (Ouders als Onderzoekers, 2011).  

Naast de aanbevelingen die de ouderonderzoeksgroep zelf deed, kwam uit de antwoorden 

van de gedetineerde ouders op de verdeelde vragenlijsten een heleboel verbetersuggesties 

naar voren.  

3.1 Indirect contact  

Telefonisch contact 

Bij het telefonisch contact wordt geijverd voor een tarief dat iets budgetvriendelijker is. 

“Goedkoper bellen, ook vóór 19u. Iedere dag tot 21 uur voor mensen met kinderen. Of 

telefoon op cel om zo privé met de kids te praten.” De gedetineerde ouders wensen ook te 

kunnen bellen met hun kind in een rustige ruimte, met privacy en dit gedurende een langere 

tijd. Vervolgens komt de vraag naar meer flexibiliteit op momenten wanneer het nodig is, 

bijvoorbeeld een extra belmogelijkheid bij crisissituaties. “Extra minuten speciaal voor 

onderhoud kinderen mits controle. Natuurlijk dat daar niet van geprofiteerd kan worden.” 

“Kinderen moeten zelf kunnen bellen naar hun ouders die in de gevangenis zit (liefst gratis 

nummer)”.' 

3.2  Direct contact 

Tafelbezoek 

Bij het tafelbezoek wordt er gevraagd om meer speelgoed te voorzien, maar ook naar een 

vorm van begeleiding. Evenals een leukere en meer interactieve speelhoek voor jonge 

kinderen, met de mogelijkheid dat de gedetineerde ook naar de speelhoek mag gaan. Voor 

oudere kinderen zouden gezelschapsspelen die aan tafel gespeeld kunnen worden het 

tafelbezoek aangenamer maken. “Mogelijkheid om met je kind naar het toilet te gaan of om 

je baby te verschonen. Lossere aanpak in de bezoekzaal zelf. Meer speelgoed, want op dit 

moment is er weinig speelgoed in de bezoekzaal. Bijna alles is bestemd voor het familiaal 

bezoek.” Verder is er ook vraag naar meer bewegingsruimte voor gedetineerde ouders, 

zeker als er jonge kinderen op bezoek zijn. “Een leukere en meer interactieve speelhoek en 

de mogelijkheid dat de gedetineerde ook naar de speelhoek mag gaan. Nu ben je verplicht 

aan tafel te blijven zitten.” Als volgend punt wordt geijverd voor een lossere omgang met de 

kinderen en een betere omkadering door aangepast personeel. “Als je dochter spontaan nog 
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een kus wilt komen geven, dat de bewaarder niet te kortaf is zodat mijn dochter niet in huilen 

uitbarst en ik mezelf moet inhouden tegenover de bewaarder. We zijn volgens mij nog altijd 

mensen en geen beesten.” 

Kinderbezoek 

Er is de vraag om kinderbezoek niet enkel op woensdagnamiddagen te organiseren, maar 

ook in het weekend en schoolvakanties of een avond in de week,... “Betere uren en dagen, 

morele steun, persoon die in de gevangenis zit bijstand geven om uit te leggen aan de 

kinderen waarom.” Verder is er variatie van het kinderbezoek gewenst. Een bezoek voor 

oudere kinderen en één voor jongere. Bijvoorbeeld: tienerbezoek zoals een paar jaar 

geleden of kinderbezoek per leeftijdscategorie. Evenals een uitbreiding met speciale 

activiteiten. Bijvoorbeeld als een kind jarig is een taart of cadeau voorzien. Hier zit je dan wel 

met het dilemma dat sommige ouders zich dit wel kunnen permitteren en andere dan weer 

niet. “Als het kind jarig is, is er geen mogelijkheid voor een kleine verjaardagstaart, dit in 

tegenstelling tot in een andere gevangenis. Mogelijkheid voor foto’s tijdens gewoon bezoek 

(op aanvraag).” Het probleem stelt zich dan ook dat een taart niet mag worden meegebracht 

van buitenaf. Vervolgens wordt georganiseerd vervoer voorgesteld voor kinderen die er 

anders niet geraken. “Er kunnen begeleiders zijn die de kinderen naar de gevangenis 

brengen (met een busje) als de partner/familie/pleeggezin dit niet kan doen. Er wordt 

gedacht aan het Rode Kruis of aan studenten.” Informatie over wat mogelijk is, is maar half 

gekend. Wat er is, wat de mogelijkheden zijn voor contact en bezoek, wat de voorwaarden 

zijn,... Bijvoorbeeld via de DVD van tien jaar kinderbezoek in de gevangenis die alle 

bezoekmogelijkheden laat zien en waar kinderen aan het woord komen over hoe zij het 

bezoek ervaren. Van sommigen kwam de vraag om de partner mee te laten binnenkomen op 

kinderbezoek. Misschien niet elke keer, maar afwisselende mogelijkheden. Wanneer er geen 

bezoek is van de kinderen zou een (externe) begeleidingsdienst hulp kunnen bieden om de 

relatie tussen gedetineerde ouders en hun kinderen te herstellen. “Ik zou graag hebben dat 

ze hulp bieden om het eerste contact te leggen met mijn kind.” “Een gedetineerde met kind 

maakt altijd dat dit kind schade lijdt, daarom is de mogelijkheid tot begeleiding van kind en 

gevangene meer dan nodig!” 

Er is nood aan (1) een efficiënte communicatie van gevoelige berichten naar de 

gedetineerde toe en (2) uitgebreide telefoongesprekken in een rustige omgeving in 

crisissituaties. 



38 

4 Communicatie van de aanbevelingen 

De resultaten werd zowel intern als extern bekendgemaakt, hiervoor werd er gebruik 

gemaakt van een PowerPoint (zie bijlage 3), die de gedetineerde ouders mee hielpen 

opstellen. Intern werden de resultaten gepresenteerd aan de directeur, aan de directie, aan 

andere gedetineerden, en tijdens een coördinatieteam. Verder werden de resultaten ook nog 

gepubliceerd in de Nieuwsbrief van de gevangenis van Gent. Om de resultaten intern 

bekend te maken, namen de gedetineerde ouders de presentatie op zich, wat op zijn beurt 

weer getuigt van een enorm engagement. Extern werden de resultaten voorgesteld door de 

procesbegeleiders aan Justitieel Welzijnswerk.  

Enkele reacties op de onderzoeksresultaten: 

- “Alles wat verteld werd, was heel herkenbaar, zeker als het gaat over de omgang met 

het personeel. Niet alleen wonen, werk en begeleiding is belangrijk. Ook het sociaal 

vangnet is een grote speler in het proces van de re-integratie. Zonder sociale context 

is het namelijk heel moeilijk om het werk en de woning te behouden. Het personeel 

heeft hier een grote invloed.” 

- “Vaak vertrekken we vanuit de gedachtegang “De gedetineerden zullen daar wel 

tevreden mee zijn”. Dit onderzoek vertrekt vanuit de gedetineerde ouders zelf. Er 

worden verbetersuggesties naar voren gebracht waar we zelf niet aan dachten. Dit 

onderzoek is een duwtje in de rug om de verbetersuggesties effectief te realiseren. De 

gevangenis van Gent draagt contact met de buitenwereld hoog in hun vaandel. Gent 

heeft een traditie van daar zeer faciliterend in te zijn. Maar tijden evolueren en noden 

evolueren, daarom blijven ze bereid om zaken te veranderen.”.  

- “Veel werk gestoken in het project. Ik ben wel geschrokken van de problematiek rond 

telefoon/privacy. Vaak hoor ik dit ook al van ouders en hun kinderen op het 

kinderbezoek hoe belangrijk het is.”  

- “Het is hoopgevend dat er iets wordt gedaan met de moeilijkheden rond de telefoon.”  

- “Wat er wordt aangeboden is blijkbaar niet gekend. Het aanbod is er, maar het is niet 

gekend bij de ouders.”  

- “Het is goed om te horen dat er een prangende vraag is naar meer familiaal bezoek. 

Er leefde namelijk de gedachte dat er meer vraag was naar ongestoord bezoek in 

plaats van familiaal bezoek. Dit onderzoek toont het tegendeel aan.” 
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5 Discussie 

Eerder onderzoek toonde reeds aan dat de gevangenisstraf van de ouder nadelige gevolgen 

heeft voor de affectieve band tussen ouder en kind (Boswell & Wedge, 2002; Nesmith & 

Ruhland, 2008; Tudball, 2000). Consistent met voorafgaand onderzoek (Lösel et al, 2012), 

kan eveneens gezegd worden dat in het geval van een goede ouder-kind relatie het 

regelmatige contact cruciaal is voor het emotionele welzijn van gedetineerde ouders. 

Aangezien de meeste gevangenen in ons onderzoek een positieve relatie hadden met hun 

kinderen voorafgaand aan de gevangenisstraf, waren ze dan ook meer gemotiveerd om 

contact te houden met hun kinderen. Bij ouders die eerder een gefragmenteerde relatie 

hadden met hun kind, merkten we een zekere afstand op die het ouder-kind contact 

bemoeilijkte. Uit ons onderzoek komt ook naar voor dat, indien kinderen moeite hadden met 

de misdaad van hun ouders, ze vaak problemen vertoonden in verband met de 

communicatie naar hun ouders toe. 

In het participatief onderzoek Ouders als Onderzoekers stelden we in zekere mate vast dat 

het opnemen van de rol als ouder in zekere zin vervaagt door het proces van 

institutionalisering. Sommige gedetineerde ouders dragen hierdoor het gevoel mee geen 

volwaardige ouder te zijn. “Ik ben haar vader, maar ik ben haar vader ook niet. Ik ben er 

gewoon niet. Het kan niets anders. Een vader moet er gewoon zijn.” “We waren één geheel, 

ze mist haar papa. Ik voel me daar verantwoordelijk voor.” 

Aan de andere kant merkten we dat, wanneer gedetineerde ouders een positieve affectieve 

band onderhouden met hun kind, de gedetineerde beter kan omgaan met de nefaste 

gevolgen van het gevangenisleven. “Ik stuur wiskundeoefeningen naar mijn stiefdochter, de 

oplossingensleutel stuur ik naar haar moeder. Ik zie dit als een mogelijkheid om m’n vaderrol 

op te nemen en huiswerkbegeleiding te bieden. Het boeit mij namelijk waar m’n stiefdochter 

mee bezig is. “  

Op basis van eerder onderzoek werd verwacht dat contactmogelijkheden tussen ouder en 

kind afhankelijk waren van enkele factoren: niet alleen de bereidheid van niet opgesloten 

ouders/verzorgers om het ouder-kind contact te faciliteren, maar ook de 

gevangenisregelgeving en de financiële kosten die het contact met zich mee brengt, zijn 

bepalende elementen die de ouder-kind relatie al dan niet in stand houden (Clarke et al., 

2005; Naser & Visher, 2006). Het participatief onderzoek in de gevangenis van Gent toonde 

eveneens aan dat de onbereidheid van niet-opgesloten ouders/verzorgers om het ouder-kind 

contact mogelijk te maken vaak als belemmerend wordt ervaren. Er was ook enig bewijs om 

te suggereren dat de gevangenisregelgeving een belemmering vormde voor het bezoek. 
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De ouder-kind interactie wordt evenwel allesbehalve bevorderd door de lange afstanden 

tussen de gevangenis en de woonplaats van de naasten, intimiderende 

beveiligingsprocedures, het tijdrovende karakter van de bezoeken, financiële belemmeringen 

en het al dan niet gebrek aan omgangsregeling. Indien fysiek contact ontoereikend blijkt, 

bestaat er de mogelijkheid om gebruik te maken van schriftelijk of telefonisch contact. Een 

belangrijke kanttekening die hier gemaakt dient te worden, is het feit dat enkele gedetineerde 

ouders om diverse redenen hun kind(eren) liever niet ontvangen in de gevangenissetting. “Ik 

heb de keuze om m’n dochter niet te zien in de gevangenis bewust genomen. Ik blijf liever 

zelf op de achtergrond om mijn kind te sparen.” Dit is ook een vorm van zorg dat die ouders 

opnemen. Die ouders serieus nemen betekent ook zien dat ouders strategieën ontwikkelen 

om voor hun kinderen te zorgen die we traditioneel niet benoemen als goede strategieën. 

Een detentie is een tussenkomst in iets dat al gebeurt en grijpt verschillend in.  

Deze studie benadrukt opnieuw het belang van telefonisch contact bij het handhaven van 

ouder-kind communicatie, tussen de gevangenisbezoeken door. Hoewel telefoongesprekken 

ongelooflijk waardevol zijn voor gedetineerden die een goede relatie hadden met hun 

kinderen, kan ook gezegd worden dat wanneer ouder en kind worstelden met een 

gefragmenteerde relatie het telefonisch contact de ouder-kind betrokkenheid stimuleerde.  

Telefonisch contact tussen ouder en kind wordt eerder belemmerd door de hoge kosten dan 

door gevangenisrichtlijnen. Actueel zijn er nieuwe ontwikkelingen die tegemoetkomen aan 

deze belemmerde factoren, zoals PrisonCloud. PrisonCloud is een sterk beveiligd 

dienstenplatform voor gedetineerden dat een beperkt computergebruik toelaat. Het systeem 

laat toe dat gedetineerden telefoneren, televisie kijken en zelfs aankopen kunnen doen in de 

kantine (ebo-enterprises, n.d.).  

Net als in eerder onderzoek (Poehlmann et al., 2010) worden de kindvriendelijke 

bezoekfaciliteiten als effectiever en waardevol ervaren in het bevorderen van het emotioneel 

welbevinden van de ouder-kind relaties. Kindvriendelijk bezoek draagt ook bij aan de 

versterking van gefragmenteerde ouder-kind relaties. 

Factoren die het bezoek van kinderen aan de gevangenis ook beïnvloeden, zijn onder 

andere de kwaliteit van faciliteiten, de strenge beveiligingsmaatregelen en de houding van 

het gevangenispersoneel. 

Detentie wordt vaak gezien als vergelding en eindweg van de criminele activiteiten, toch kan 

de gevangenschap als constructief en betekenisvol worden gezien in het leven van 

gedetineerden. Ouders die voor de detentie niet actief betrokken waren met hun kinderen of 

er een vertroebelde relatie op na hielden met hun kinderen, door de criminele weg die ze 

insloegen, kunnen via de gevangenschap tot een proces zelfreflectie komen (Boudin, 1998). 
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“Hier in de groep heb ik beslist het contact met mijn kinderen en met mijn vader een kans te 

geven. Het helpt me om mezelf een betere moeder te voelen. Ik leer mezelf hier ook 

kennen.” 

De uitdagingen van een participatief project 

Wie als sociaal werker aan de slag gaat met een cliënt, heeft bepaalde verwachtingen over 

wat er te bereiken valt met de cliënt. In het participatief werken in een detentiecontext dient 

men deze verwachtingen echter te contouren. Het serieus nemen van participatie maakt 

maatschappelijk werk complex, dubbelzinnig en moeilijk voorspelbaar.  

In het project, Ouders als onderzoekers in detentie, bleek participatief werken geen 

evidentie. De onvoorspelbaarheid en de gevangeniscontext lagen hierbij aan de basis. 

Enkele ouders konden de geplande sessies niet meer bijwonen door transfers, gesprekken 

met advocaten, of door het feit dat men op tucht zat. Hoewel er met een kleinere groep 

gedetineerde ouders werd gewerkt, kan gezegd worden dat dit een succesverhaal is in de 

gevangenis, aangezien men moeite deed om aanwezig te zijn tijdens de sessies. De 

afwezigheden waren dus niet te wijten aan de bewuste keuze van de deelnemende ouder. 

Niettegenstaande de kerngroep een selecte groep was, bereikte de vragenlijst een 

honderdtal gedetineerde ouders in de gevangenis. Ongeveer 50 onder hen gaven een 

ingevulde vragenlijst terug, zodat we binnen de gevangenis van Gent toch een redelijke 

respons kregen. Diezelfde vragenlijst zou in andere gevangenissen welllicht tot andere 

resultaten leiden, omdat de situatie en contactmogelijkheden daar in meer of mindere mate 

verschillen van die in Gent. 

Non-participatie, ofwel het niet invullen van de bezorgde vragenlijst, moet niet meteen gezien 

worden als een problematisch element van participatie, maar als leerpunt. In plaats van non-

reactief gedrag van de gedetineerden als contraproductief en non-participatief te 

interpreteren, kunnen we iets leren over de bestaande praktijk (Roose et al, 2012). Non-

participatie kan namelijk een indicatie zijn van een falende hulpverlening (De Sorte, 2013). 

Vandaar is het van belang om non-participatie niet meteen te zien als probleem, maar als 

uitdaging. 
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HOOFDSTUK 3: ALGEMEEN BESLUIT 

Actueel is het gevangeniswezen een hot topic in de populaire media. Echter wordt er vanuit 

wetenschappelijke perspectief weinig aandacht besteed aan de kwetsbare groep waar 

gedetineerde ouders deel van uitmaken. Vanuit de onderzoekswereld wordt amper of nooit 

gekeken naar de aspiraties van gevangenen zelf. Hoofdzakelijk wordt de vrijheidsberoving 

enkel benaderd vanuit een instrumenteel en juridisch kader. Daarom is het van belang om de 

focus van onderzoek te leggen op de beleving van gedetineerden zelf. Daarenboven werd in 

België, maar ook in andere landen, nog maar weinig of zelfs geen onderzoek verricht naar 

de visies van gevangenen. Internationale literatuur met betrekking tot de impact van detentie 

en de beleving van kinderen van gedetineerden is in overvloed terug te vinden (Dujardin, 

2013). Studies naar ouderschap bij en met gedetineerden zelf zijn echter minder 

voorkomend (Meek, 2007). Het is dus van belang om het perspectief van gedetineerde 

ouders in beeld te brengen. Om hieraan tegemoet te komen, werd er een participatief 

onderzoek opgezet met gedetineerde ouders in de gevangenis van Gent, genaamd Ouders 

als Onderzoekers in detentie. 

Voor gedetineerden blijft de gevangenisstraf een uitdagend proces met verschillende 

dimensies. Heel wat gedetineerde ouders moeten tegen heel wat moeilijkheden opboksen 

tijdens hun verblijf in de gevangenis. Het gaat kortom om multiprobleem verhalen. Wanneer 

een ouder naar de gevangenis wordt gestuurd, ondergaan veel aspecten van z’n leven 

significante veranderingen. De gedetineerde wordt in een systeem van totale afhankelijkheid 

geplaatst, hiermee samengaand is er, naast de uitsluiting op individueel vlak, duidelijk ook 

sprake van uitsluiting op verschillende maatschappelijke levensdomeinen (Vandelanotte, 

2013). Als gedetineerde word je letterlijk afgesneden van je familiale, sociale en 

professionele leven (Demeersman, 2006). Alle sociale rollen die men inneemt en die samen 

uitmaken wie men als individu is (partner, ouder, vriend, buur, werknemer), worden op een 

laag pitje gezet (Travis, McBride, & Solomon, 2003). Detentie is kortom een bron van 

uitsluiting. De vrijheidsberoving betekent vaak een nieuwe breuk met het reeds kwetsbare 

relationele netwerk (Vandelanotte, 2013).  

Het in stand houden van de familiale banden wordt als belangrijk ervaren door 

gedetineerden. Voor de gedetineerde is het niet evident om de sociale contacten van voor de 

detentie te behouden. Er wordt verwacht dat de familie een prominente plaats inneemt in het 

al dan niet bewerkstelligen van het contact (Rosseel, 2011).  
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De argumentatie voor het behouden van het sociaal netwerk en het ouder-kind contact 

vertrekt evenwel vanuit een succesvolle terugkeer in de samenleving, verhoogde re-

integratiekansen en het verminderen van de criminaliteit (Van Dellen, 1987). Bovendien zou 

een gevangenis een resocialiserende functie moeten hebben, wat binnen het huidige 

systeem en regime niet tot onmogelijk lijkt. 

De samenleving waar de gedetineerde zich nu in bevindt, is letterlijk beperkt tot binnen de 

vier muren van de gevangenis. De deelname aan het maatschappelijk leven is gereduceerd 

tot een beperkte hulp- en dienstverlening voorzien vanuit de Vlaamse gemeenschap. Tijdens 

het detentietraject tracht de hulp- en dienstverlening de negatieve effecten van de 

gevangenisstraf in te perken (Rosseel, 2011). Hierbovenop legt het gevangeniswezen 

onrealistische verwachtingen op, wat voor grote frustraties zorgt bij de gevangene 

(Demeersman, 2006). Daarom haal ik het belang aan om de gedetineerde actief aan het 

woord te laten zodat zowel de negatieve gevoelens, als positieve aspiraties aan bod kunnen 

komen. 

Ouders als Onderzoekers: een vernieuwend project 

De praktijk Ouders als Onderzoekers is een collectief teweeg gebracht proces samen met 

gedetineerde moeders/vaders, procesbegeleiders, wetenschappers en anderen. Allen waren 

zij op één of andere manier betrokken bij ‘Ouders als Onderzoekers’ (Ouders als 

Onderzoekers, 2011). Nieuw aan dit project was dat enkele ouders samenkwamen binnen 

de gevangenismuren in een vaste en regelmatig vergaderende groep om hun situatie als 

ouder in de gevangenis te bespreken. Hierbij komen zowel de eigen beleving als de concrete 

mogelijkheden en moeilijkheden voor ouders binnen die gevangenis aan bod. Het was hierbij 

de bedoeling om te komen tot een evaluatie en mogelijk ook een verbetering van hun situatie 

in deze context. Ze bepaalden in de kleine onderzoeksgroep het thema waarrond ze wilden 

werken en legden dit in een vragenlijst voor aan collega ouders in dezelfde gevangenis. 

Het thema dat door de kerngroep uitgekozen werd, is: 

Hoe hou je of krijg je contact met je kind vanuit de gevangenis? 

De resultaten van dit onderzoek werden zowel intern als extern voorgelegd met enkele goed 

uitgewerkte aanbevelingen voor verbetering.  

De verschillende Vlaamse gevangenissen hebben vaak een verschillende cultuur in de 

activiteiten die het contact tussen gedetineerden en familie en kinderen mogelijk maken. 

Vanuit het onderzoek komen er heel wat opmerkingen en suggesties in verband met de 

concrete aanpak binnen de gevangenis van Gent. De aanbevelingen hebben te maken met 

tijdstip, frequentie, vorm, begeleiding van verschillende bezoekmogelijkheden en initiatieven 

voor gezinnen.  
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Wat de deelnemende ouders betreft, merkten we op dat ze zich heel geëngageerd 

opstelden. Ook al was er aanvankelijk wat twijfel rond de vraag of er echt wel resultaten 

zouden bereikt worden, toch lieten ze zich uitdagen door dit project en hun inzet groeide. 

Iedereen was ook trouw aanwezig, behoudens geval van overmacht. 

Er zijn verschillende gedetineerden die doorheen het project een evolutie hebben 

meegemaakt. Één van de niet-beoogde effecten is onder andere het feit dat de 

deelnemende groep ouders er iedere week was. “We zijn als groep naar elkaar toe gegroeid. 

We hebben elkaar beter leren kennen. De band met sommigen is gegroeid omdat onze 

zaken parallel lopen en we met dezelfde vragen zitten.” Dat alleen al is een succesverhaal in 

de gevangenis. Zeker de manier waarop de kerngroep de resultaten van het project aan 

directie en personeel presenteerde, was voor hen verrassend en werd dan ook op heel wat 

positieve reacties onthaald. Het waren de gedetineerden die de PowerPointpresentatie 

beurtelings aan de directie en personeel presenteerden en hierbij commentaar gaven en 

vragen beantwoordden – een vrij ongewone situatie in een gevangenis. Ook dit is 

‘vernieuwend’ aan het project. 

En nu? 

Enkele maanden na het onderzoeksproject vond er een evaluatievergadering plaats met de 

directie van de gevangenis van Gent. Rond tafelbezoek werden heel wat suggesties reeds 

tijdens het verloop van het project in overweging genomen door de verantwoordelijke 

directrice en nadien concreter uitgewerkt. Ook was er een positieve invloed van het net 

opgestarte participatieorgaan waarin twee ouders van de onderzoeksgroep zetelen. 

Doorheen het project was er duidelijk waardering van directie en sommige personeelsleden 

voor het werk van de onderzoeksgroep, wat misschien in de toekomst meer kansen biedt op 

participatie. Algemeen genomen werd het belang van contact tussen gedetineerden en hun 

kinderen en familie door dit project nog maar eens sterk in de verf gezet. Hopelijk draagt dit 

ook bij tot verdere verbeteringen in de toekomst. 
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HOOFDSTUK 5: BIJLAGEN 

Bijlage 1: Vragenlijst Onderzoek Ouders als onderzoekers in   

                 detentie 

Deze vragenlijst is anoniem, dit betekent dat niemand hoeft te weten wie welke antwoorden 

heeft aangeduid. Alle gegevens zijn vertrouwelijk. Op sommige vragen kunnen meerdere 

hokjes aangekruist worden. 

1. Wat is je geslacht? 

☐ Man  ☐ Vrouw 

2. Wat is je leeftijd?    ……. jaar 

3. Hoe lang verblijf je al in de gevangenis? 

☐ Minder dan 1 jaar  ☐ Tussen 1 en 3 jaar  ☐ Tussen 3 en 5 jaar  ☐ Meer dan 5 jaar  

4. Hoeveel (stief)kinderen heb je? (jonge kinderen, tieners, volwassen kinderen) 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ meer dan 5 

Wat is de leeftijd van je kinderen?  

……………………………………………………………………………………. 

5. Heb je nog contact met 1 of meerdere van je kinderen?  

☐ Ja  ☐ Nee 

6. Indien je geen contact meer hebt, is dat  

☐ Je eigen keuze  ☐ De keuze van je kind  ☐ Andere 

Geef eventueel wat uitleg: 

……………………………………………………………………………………. 

7. Hoe vaak gebruik je volgende contactmogelijkheden met je kind of kinderen? 

Tafelbezoek 

☐ Dagelijks   ☐Wekelijks ☐ Maandelijks ☐ Heel zelden ☐ Nooit 

Indien u nooit gebruik maakt van het tafelbezoek, wat is de eventuele reden? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
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Kinderbezoek (tot 16 jaar) 

☐ Wekelijks ☐ Maandelijks ☐ Heel zelden ☐ Nooit 

Indien u nooit gebruik maakt van het kinderbezoek, wat is de eventuele reden? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Telefonisch contact 

☐ Dagelijks  ☐ Wekelijks ☐ Maandelijks ☐ Heel zelden ☐ Nooit 

Indien u nooit gebruik maakt van het telefonisch contact, wat is de eventuele reden? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Familiaal bezoek 

☐ Soms ☐ Heel zelden ☐ Nooit 

Indien u nooit gebruik maakt van het  familiaal bezoek, wat is de eventuele reden? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Brieven 

☐ Dagelijks   ☐ Wekelijks ☐ Maandelijks ☐ Heel zelden ☐ Nooit 

Indien u nooit gebruik maakt van brieven , wat is de eventuele reden? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Gezinsactiviteiten voor ouders en kinderen op zondag  

☐Soms ☐ Heel zelden ☐ Nooit 

Indien u nooit gebruik maakt van deze activiteiten, wat is de eventuele reden? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
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Extra vraag: Wat kan de gevangenis nog extra aanbieden om het contact met uw 

kind(eren) te vermeerderen/verbeteren? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

8. Hoe ver wonen je kinderen van de gevangenis?  

☐ In de buurt ☐ Een andere stad ☐ Een andere provincie ☐ Een ander land 

9. Wie/wat helpt je in het nemen van contact met je kinderen?  

☐ Mijn partner☐ Mijn ex-partner ☐ Mijn familie ☐ Mijn (ex-)schoonfamilie ☐ De bewakers 

☐ De andere gedetineerden ☐ De PSD ☐ De directie ☐ Het justitieel welzijnswerk  

☐ Andere 

10. Wie/wat maakt het contact met je kinderen moeilijk? 

☐ Mijn partner ☐ Mijn ex-partner ☐ Mijn familie ☐ Mijn (ex-)schoonfamilie ☐ De bewakers 

☐ De andere gedetineerden ☐ De PSD ☐ De directie ☐ Het justitieel welzijnswerk  

☐ Andere 

Wie of wat zou in jouw geval voor verbetering kunnen zorgen? 

11. Indien je jonge kinderen hebt, wie begeleidt die naar het bezoek?  

☐ Mijn partner   ☐ Mijn ex-partner ☐ Mijn familie ☐ Mijn (ex-) schoonfamilie ☐ Pleegouders     

 ☐ Vrienden ☐ (ex-)grootouders    ☐ een opvoeder ☐ Andere 

☐  Er is niemand die mijn kinderen naar het bezoek kan brengen omwille van praktische 

redenen 

Als niemand de kinderen kan brengen naar het bezoek, wat is de eventuele reden? 

……………………………………………………………………………………. 

Wat vind je van het kinderbezoek?  

☐ Zeer slecht ☐ slecht ☐ neutraal ☐ goed ☐ zeer goed 

Wat vind je van de activiteiten tijdens het kinderbezoek? 

☐Zeer slecht ☐ slecht ☐ neutraal ☐ goed ☐ zeer goed 
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Wat vind je van het tijdstip van het kinderbezoek (woensdagnamiddag ) 

☐ Zeer slecht ☐ slecht ☐ neutraal ☐ goed ☐ zeer goed 

Hoe vind je de opvang van de kinderen door de begeleiders van het 

kinderbezoek? 

☐ Zeer slecht ☐ slecht ☐ neutraal ☐ goed ☐ zeer goed 

Hoe vind je het, dat de kinderen zonder begeleiding binnenkomen?  

☐ Zeer slecht ☐ slecht ☐ neutraal ☐ goed ☐ zeer goed 

Wat zou het kinderbezoek kunnen verbeteren? Graag tips! 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

12. Wat vind je van het tafelbezoek voor kinderen?  

☐Zeer slecht ☐ slecht ☐ neutraal ☐ goed ☐ zeer goed 

Vertel het in drie zinnen. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….…………………… 

Wat zou het tafelbezoek  voor de kinderen kunnen verbeteren?  Graag tips! 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….…………………… 

13. Wat  vind je van de mogelijkheden tot telefonisch contact met kinderen?  

☐ Zeer slecht ☐ slecht ☐ neutraal ☐ goed ☐ zeer goed 

Vertel het in drie zinnen. Denk hierbij aan tijdstip, prijs, plaats, gespreksduur,.. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….…………………… 
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Heb je tips voor verbetering? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….…………………… 

14. Wat vind je van de omgang van het gevangenispersoneel met kinderen? 

☐ Zeer slecht ☐ slecht ☐ neutraal ☐ goed ☐ zeer goed 

Vertel het in drie zinnen. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….…………………… 

Wat zou het kunnen verbeteren? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….…………………… 

15. Heb jij nog suggesties voor verbeteringen van het contact met kinderen tijdens de 

detentie?  

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

16. Ben je akkoord met volgende voorstellen? 

- Extra mogelijkheid tot contact met je kind(eren) bij onverwachte 

gebeurtenissen/crisissituaties (vb. langer bellen met meer privacy)  

☐ Goed  ☐ Niet goed  ☐ Geen mening 

- De mogelijkheid dat het kind zelf kan bellen naar de gevangenis wanneer hij/zij je 

nodig heeft of bepaalde problemen heeft (een gratis nummer waarnaar men dan kan 

bellen)  

☐ Goed  ☐ Niet goed  ☐ Geen mening 

- Nieuw telefoontarief 

☐ Goed  ☐ Niet goed  ☐ Geen mening 

- Tienerbezoek, los van het kinderbezoek 

☐ Goed  ☐ Niet goed  ☐ Geen mening 
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- Kinderbezoek ook met partner/begeleider 

☐ Goed  ☐ Niet goed  ☐ Geen mening 

- Begeleidingsdienst die  helpt bemiddelen tussen je kind, de familie van je kind en 

jezelf als gedetineerde ouder 

☐ Goed  ☐ Niet goed  ☐ Geen mening 

- Onthaalbrochure voor bezoekers/kinderen 

☐ Goed  ☐ Niet goed  ☐ Geen mening 

17. Heb je nog aanvullingen of opmerkingen bij dit onderzoek? Deze kun je hieronder 

kwijt. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 2: Begeleidende brief 

 

 

Beste lotgenoten, 

Zoals jullie misschien al hebben gehoord, gaat er in de Rijksgevangenis van Gent een 

project door onder de naam ‘Ouders als Onderzoekers’. 

Na enkele avonden te hebben samen gezeten, met een groep gedetineerde moeders en 

vaders, kwamen we tot volgende onderzoeksthema’s: 

- Vind jij dat de gevangenis het  goed doet voor ouders en kinderen? Wat moet er extra 

zijn? 

- Hoe kan de gevangenis constructief bijdragen aan het contact/de relatie tussen ouder 

en kind? 

- Wie (diensten, mensen) kunnen daarbij helpen? 

Voel je ons een beetje komen? We hebben jullie hulp nodig! 

Aan de hand van bijgevoegd enquêteformulier willen we bepaalde zaken waar wij als ouder 

‘nood’ aan hebben doorspelen aan de directie. De invulling van de enquête gebeurt 

anoniem. Dit betekent dat niemand hoeft te weten wie welke antwoorden heeft aangeduid. 

Het is mogelijk om bij sommige vragen verschillende hokjes aan te vinken. Nadat u de 

enquête heeft ingevuld kan u deze in uw binnenpostvakje steken in de bijgevoegde 

enveloppe. 

Ons doel is de band met onze kinderen te verbeteren en/of te behouden, tijdens onze 

detentie. 

Help je ons mee? 

Dit project wordt ondersteund door de directie van de gevangenis, De Rode Antraciet vzw, 

VCOK vzw (Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang) en de Universiteit van Gent. 

 

http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/a/vormingscentrum-opvoeding-en-kinderopvang-vcok/75406B9E-BF17-1B69-34E2A921B29CFA5E
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Bijlage 3: PowerPoint 

 



  57 

 

 



58 

 

 



  59 

 



60 

 



  61 

 



62 

 



  63 

 

 


