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INLEIDING 

1. Probleemstelling  

“Wij hebben het moeilijk, maar de mensen buiten hebben het even moeilijk. Of 

misschien zelfs voor een deel nog moeilijker. Wij weten waarom we hier zitten, voor de 

stommiteiten die we hebben begaan. Maar de mensen buiten die worden er ook mee 

gestraft, de kinderen worden er ook mee gestraft.” – Respondent 3 

Detentie is de meest ingrijpende strafrechtelijke sanctie die in België kan worden opgelegd. De 

detentie heeft niet enkel een impact op het leven van de gedetineerde zelf, ook de sociale 

omgeving krijgt indirect met de detentie en de gevolgen hiervan te maken. Door de 

vrijheidsbeneming worden gedetineerden fysiek gescheiden van hun omgeving, waardoor 

contactmogelijkheden beperkt worden (Beyens, Dirkzwager & Korf, 2014).  

Sykes (1958) formuleert enkele ‘pains of imprisonment’ waar gedetineerden mee te maken 

krijgen. Het pijnlijkste aspect van de detentie betreft het verlies van vrijheid, waardoor het 

contact met de buitenwereld grotendeels wegvalt. Familie en meer specifiek de kinderen 

vormen hierbij een kwetsbare groep. 

Detentie verstoort de relatie tussen ouders en hun kinderen. De opsluiting van een ouder kan 

een enorme invloed hebben op de sociale, emotionele en gedragsmatige aspecten van het leven 

van een kind (Christian, 2009). Door de scheiding van zijn kind ervaart een gedetineerde vader 

meer psychische problemen, ouderlijke stress en depressies (Swanson, Lee, Sansone & Tatum, 

2013). Er kunnen echter positieve effecten waargenomen worden wanneer het contact tijdens 

de detentie onderhouden wordt. De gedetineerde heeft meer kans op een positieve re-integratie 

en er is een lager recidive-risico (Greene, 2005; Hairston, 2002a; La Vigne, Davies & Brazzel, 

2008). De blijvende betrokkenheid van de gedetineerde heeft bovendien ook positieve effecten 

op de ontwikkeling en het welzijn van het kind (Christian, 2009).  
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Om die reden wordt in de praktijk reeds grondig ingezet op het in stand houden van de relatie 

tussen gedetineerden en hun kinderen. Toch doen er zich nog steeds problemen voor met 

betrekking tot dit contact.  

Gedetineerde vaders zijn voor het contact met hun kinderen vrijwel volledig afhankelijk van de 

moeder die voor het kind zorgt. Zij kan er om verschillende redenen voor kiezen om dit contact 

te belemmeren door de kinderen niet naar de gevangenis te brengen (Arditti, Smock & Parkman, 

2005; Clarke et al., 2005; Nesmith & Ruhland, 2008; Roy & Dyson, 2005). Maar ook wanneer 

er wel contact is kunnen er zich problemen voordoen. Door institutionele en praktische 

belemmeringen, zoals de bereikbaarheid van de gevangenis en de frequentie en tijdstippen van 

het bezoek, kunnen kinderen hun vader niet komen bezoeken (Arditti, 2003; Greene, 2005; 

Naser & Visher, 2006). Ook de frequentie, duur, kost en privacy van het telefoneren vormen 

een belemmering (Houtman, 2014; Poehlmann-Tynan, 2015). Tot slot kan de gevangenissfeer 

het contact belemmeren. Bezoekruimtes zijn vaak ongezellig en niet kindvriendelijk ingericht. 

Er is een gebrek aan speelgoed, en gedetineerden mogen niet rechtstaan om met hun kind te 

spelen (Clarke et al., 2005). Bovendien kunnen de aanwezigheid van andere gedetineerden en 

het gevangenispersoneel kinderen afschrikken (Arditti, 2003; Christian, 2009). Gedetineerden 

hebben behoefte aan meer of andere vormen van contact, alsook aan ondersteuning en 

begeleiding om het contact met hun kinderen te verbeteren (Meek, 2007; Mendez, 2000). 

Het investeren in contact tussen gedetineerde vaders en hun kinderen is bijgevolg van 

fundamenteel belang, zowel voor de vader als het kind. Het ondersteunen van het contact door 

het beantwoorden van de behoeften en het beperken van de belemmeringen kan gezien worden 

in de context van re-integratie van gedetineerden (Mitchell, Spooner, Jia & Zhang, 2016). 
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Hoewel het merendeel van de gedetineerden mannen zijn, vormen zij toch een onderbelichte 

populatie in de academische wereld omtrent het ouderschap in detentie. Vanuit de academische 

wereld is vooral wetenschappelijk onderzoek gevoerd naar de relatie en impact van 

gedetineerde moeders op kinderen (Clarke et al., 2005; Mendez, 2000). Recent krijgen vaders 

echter iets meer aandacht (Boswell, 2002; Clarke et al., 2005; Edin, Nelson & Paranal, 2002; 

Geller, Cooper, Garfinkel, Schwartz-Soicher & Mincy, 2009; Hairston, 2002a; Nurse, 2005; 

Swanson et al., 2013; Swisher & Waller 2008; Tripp 2001). Onderzoek van Belgische bodem 

rond vaderschap in detentie is nog schaars. Behoeften en belemmeringen aangaande het contact 

tussen gedetineerde vaders en hun kinderen kunnen verschillen per gevangenis. In de 

gevangenis van Beveren werd dergelijk onderzoek nog niet gevoerd. Om die reden vraagt de 

gevangenis naar onderzoek hieromtrent, specifiek toegespitst op hun populatie. Zij hebben nood 

aan meer inzicht in de behoeften en belemmeringen van gedetineerde vaders in de gevangenis 

van Beveren, om zo het aanbod verder uit te werken.  
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2. Onderzoeksdoelstelling  

Het doel van het onderzoek is de behoeften en belemmeringen bij het contact tussen 

gedetineerde vaders en hun kinderen, in de gevangenis van Beveren en op het moment van 

gezinshereniging, in kaart te brengen door het uitvoeren van een kwantitatief en kwalitatief 

onderzoek. Dit praktijkgericht onderzoek neemt de vorm aan van een probleemanalyse 

(Hardyns, 2018). Het onderzoek wordt specifiek toegespitst op de populatie in de gevangenis 

van Beveren, daar er vanuit deze gevangenis vraag is naar dit onderzoek. Hierbij wordt getracht 

duidelijk te maken welke problemen zich voordoen bij het contact tussen gedetineerde vaders 

en hun kinderen, waarom dit een probleem is, en voor wie. 

Criminologisch onderzoek naar het contact tussen gedetineerde vaders en hun kinderen is zowel 

praktisch als theoretisch relevant. Het onderzoek is praktisch en maatschappelijk relevant daar 

het tracht een bijdrage te leveren aan een antwoord op de behoeften en belemmeringen van 

gedetineerde vaders in de gevangenis van Beveren betreffende het contact met hun kinderen. 

Uit deze resultaten zal de gevangenis conclusies kunnen trekken naar een toekomstig beleid en 

visie omtrent het aanbod voor gedetineerde vaders. Dit onderzoek is zowel relevant voor de 

gedetineerden zelf als voor hun kinderen daar onderzoek aantoont dat goede contacten tijdens 

de detentie de negatieve gevolgen eraan gepaard kunnen reduceren. Bovendien draagt het in 

stand houden van het contact tussen gedetineerde vaders en hun kinderen bij tot betere re-

integratiekansen van de gedetineerde. Er wordt tevens getracht om de periode na detentie 

aangenamer te doen verlopen. Door inzicht te krijgen in de al dan niet haalbare 

toekomstperspectieven, kunnen gedetineerden beter voorbereid worden op hun terugkeer naar 

de samenleving. Wat de theoretische relevantie betreft, tracht dit onderzoek een bescheiden 

bijdrage te leveren aan de literatuur door dit onderwerp vanuit het perspectief van gedetineerde 

vaders te behandelen in plaats van moeders. Alsook wordt getracht een discrete bijdrage te 

leveren aan het onderzoek van Belgische bodem. 
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3. Onderzoeksvragen 

Dit onderzoek beoogt een inzicht te geven in de behoeften en belemmeringen bij het contact 

tussen gedetineerde vaders en hun kinderen. Om dit inzicht te kunnen verwerven, en aldus de 

doelstelling optimaal te bereiken, worden verschillende onderzoeksvragen geformuleerd.  

Om een inzicht te verwerven in de behoeften die gedetineerde vaders hebben betreffende het 

contact wordt een eerste onderzoeksvraag geformuleerd: ‘Welke behoeften ervaren 

gedetineerde vaders in de gevangenis van Beveren inzake het contact met hun kinderen 

tijdens de detentie?’. De behoeften bij het contact tijdens de detentie kunnen enerzijds gezien 

worden op het vlak van bezoekmomenten en andere vormen van contact en anderzijds op het 

vlak van ondersteuning en begeleiding bij de vaderrol in de gevangenis. Deze onderzoeksvraag 

kan bijgevolg opgesplitst worden in twee deelvragen: 

o ‘Wat zijn de bestaande behoeften op het vlak van bezoekmomenten en andere vormen 

van contact?’  

o ‘Wat zijn de bestaande behoeften op het vlak van ondersteuning en begeleiding bij de 

vaderrol tijdens detentie?’ 

Om vervolgens een inzicht te verwerven in de belemmeringen die zich voordoen tijdens het 

contact wordt de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: ‘Welke belemmeringen ervaren 

gedetineerde vaders in de gevangenis van Beveren inzake het contact met hun kinderen 

tijdens de detentie?’. Verschillende zaken dragen ertoe bij dat het contact tussen de 

gedetineerde en zijn kind(eren) belemmerd wordt. Deze vraag kan dan ook opgesplitst worden 

in verschillende deelvragen:  

o ‘In welke mate hebben gedetineerden contact met hun kind(eren)?’ 
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o ‘In hoeverre kiest de gedetineerde vader zelf voor het contact met zijn kind(eren) of is 

hij afhankelijk van anderen?’  

o ‘In hoeverre dragen institutionele en praktische belemmeringen bij tot de mate van 

contact tussen de gedetineerde en zijn kind(eren)?’   

o ‘In hoeverre draagt de gevangenissfeer bij tot de mate van het contact tussen de 

gedetineerde en zijn kind(eren)?’  

Als laatste wordt gepoogd een inzicht te krijgen in het toekomstperspectief van de gedetineerde 

vaders. De onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘Welk toekomstperspectief hebben gedetineerde 

vaders in de gevangenis van Beveren inzake het contact met hun kinderen op het moment 

van gezinshereniging?’. De gezinshereniging kan gezien worden op het vlak van huisvesting 

en hechting. Deze vraag wordt bijgevolg opgedeeld in twee deelvragen:  

o ‘Hoe zien gedetineerden de invulling van hun vaderrol in functie van gezinshereniging 

op het vlak van huisvesting of terug samenwonen met de kinderen?’ 

o ‘Hoe zien gedetineerden de invulling van hun vaderrol in functie van gezinshereniging 

op het vlak van hechting?’ 
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4. Structuur   

Deze masterproef is opgedeeld in vier grote delen. Een wetenschappelijk onderzoek begint met 

een literatuurstudie omtrent het onderwerp. Hierbij werd relevante informatie opgezocht 

betreffende het contact tussen gedetineerde vaders en hun kinderen, om zo de huidige stand van 

zaken van het wetenschappelijk onderzoek omtrent dit onderwerp in kaart te brengen. Tijdens 

het zoeken naar relevante literatuur werd gebruik gemaakt van de databanken ‘Web of Science’, 

‘Sociological Abstracts’ en ‘Google Scholar’. Alsook werd de universiteitsbibliotheek van 

Gent geconsulteerd. De meest gehanteerde zoektermen betreffen (een combinatie van) ‘father’, 

‘vader’, ‘prison’, ‘gevangenis’, ‘incarceration’, ‘detention’, ‘detentie’, ‘child’, ‘kind’, ‘contact’, 

‘relation’, ‘relatie’, ‘effect’, ‘impact’, ‘needs’, ‘behoeften’, ‘barriers’, ‘belemmeringen’, 

‘reentry’ en ‘terugkeer’. Tijdens het zoekproces werd tevens gebruik gemaakt van de 

sneeuwbalmethode waarbij bibliografieën van gevonden bronnen steeds naar nieuwe relevante 

bronnen leidden.   

In het tweede deel wordt de methodologie van het kwantitatief en kwalitatief onderzoek 

uiteengezet. Hierbij komen de steekproef, de procedure en dataverzameling, de data analyse, 

de ethische aspecten alsook de beperkingen van dit onderzoek aan bod.  

Vervolgens worden in het derde deel de resultaten van het empirisch onderzoek besproken, met 

een onderscheid tussen het kwantitatief en kwalitatief onderzoek.  

Het laatste deel omvat de discussie, waar de resultaten per onderzoeksvraag worden 

geïnterpreteerd en teruggekoppeld aan de literatuur. In dit deel worden tevens aanbevelingen 

geformuleerd. Ten slotte wordt afgesloten met een algemene conclusie.  

 

 



   

 

LITERATUURSTUDIE | 8 

 

DEEL I: VERKENNENDE LITERATUURSTUDIE  

1. Inleiding  

Deze verkennende literatuurstudie tracht een beeld te vormen over het reeds bestaande 

onderzoek naar het contact tussen gedetineerde vaders en hun kinderen. De literatuurstudie 

begint met een uiteenzetting van de gevolgen die gepaard gaan met een detentie voor zowel 

vader als kind. Vervolgens komen de wettelijke mogelijkheden alsook de concrete cijfers van 

het contact tijdens detentie aan bod. Aansluitend volgt de beleving van het contact, met name 

de behoeften en belemmeringen die gedetineerde vaders hierbij ervaren. Hierna wordt het 

toekomstperspectief van gedetineerde vaders behandeld. Tot slot wordt het beschikbare aanbod 

in de gevangenis van Beveren besproken. Er wordt afgesloten met een conclusie.  

2. Gevolgen detentie   

Een detentie kent heel wat gevolgen. Hieronder worden de gevolgen voor gedetineerde vaders, 

alsook die voor de kinderen besproken. Bij beide wordt een onderscheid gemaakt tussen de 

gevolgen door de detentie zelf en de gevolgen door het contact tijdens de detentie. 

2.1 Vader 

2.1.1 Detentie  

2.1.1.1 Psychologische gevolgen  

De meerderheid van mannelijke gedetineerden heeft last van de scheiding van zijn kinderen 

(Krüger, Priebe, Fritsch & Mundt, 2017). Vooral de isolatie en eenzaamheid creëren een zware 

psychologische impact (Sykes, 1958). Vaders die tijdens hun detentie een slechte relatie hebben 

met hun kinderen, ervaren een toename van ouderlijke stress en hebben meer kans om 

depressief te worden (Swanson et al., 2013). Tevens vertonen gedetineerde vaders een hoge 

prevalentie van psychische stoornissen (Krüger et al., 2017).  
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2.1.1.2 Gevolgen voor de vader-identiteit  

Gedetineerden geven hun opsluiting als één van de redenen reden waarom ze zichzelf als slechte 

vader zien (Tripp, 2001). Door de detentie zijn gedetineerden moeilijk in staat om hun 

verschillende vaderfuncties uit te voeren. Gedetineerden zien emotionele zorg, fysiek aanwezig 

zijn en economisch ondersteunen als de centrale dimensies van hun vaderlijke identiteit, 

dewelke zij tijdens de detentie niet kunnen vervullen.  

Ten eerste zien gedetineerden hun rol en verantwoordelijkheid als betrokken vader op het vlak 

van verzorging en opvoeding van het kind (Arditti et al., 2005; Hairston, 2002a). Door hun 

opsluiting zijn gedetineerde vaders niet in staat om voor hun kinderen te zorgen en de 

emotionele band te onderhouden, wat ervoor zorgt dat dit aspect van de vaderlijke identiteit niet 

vervuld kan worden (Clarke et al., 2005). 

Vaderschap wordt door de gedetineerden ten tweede gezien als het fysiek aanwezig zijn in het 

leven van de kinderen. Opsluiting betekent dat vaders afwezig zijn op cruciale momenten in het 

leven van het kind, zoals verjaardagen of leren praten en stappen, wat hun betrokkenheid als 

vader kan verzwakken (Edin et al., 2002). Zelfrapportage van gedetineerde mannen toont aan 

dat zij het moeilijk vinden om vader te zijn vanuit de gevangenis door hun gebrek aan 

betrokkenheid. Ze zijn bijgevolg van mening dat zij deze rol niet goed uitvoeren. Detentie 

betekent voor de gedetineerden een onderbreking in termen van vaderschap daar dit een 

activiteit is die buiten de gevangenis plaatsvindt (Arditti et al., 2005; Clarke et al., 2005). Veel 

gedetineerde vaders zijn bang dat ze tijdens hun afwezigheid in huis vervangen zullen worden 

door andere mannen die fungeren als vaderfiguur in het leven van hun kinderen (Tripp, 2001).  

Ten derde zien veel gedetineerden de mogelijkheid tot financiële ondersteuning van hun 

kinderen als een element van hun identiteit als vader (Tripp, 2001). Hoewel een meerderheid 

van de kinderen reeds voor de detentie niet bij hun vaders woonden, namen de meeste vaders 
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voor de detentie hun ouderlijke verantwoordelijkheden op het vlak van financiële ondersteuning 

op (Glaze & Maruschak, 2008; Hairston, 2002a). Door hun detentie zijn gedetineerde vaders 

echter niet meer in staat om financieel voor hun kinderen te zorgen. Het financiële aspect van 

de vaderlijke identiteit kan bijgevolg niet vervuld worden in de gevangenis (Clarke et al., 2005; 

Dyer, 2005). 

2.1.1.3 Positieve gevolgen  

De detentie kan echter positieve gevolgen hebben. In veel gevallen werkt de detentie als een 

'turning point' in het leven van de gedetineerde (Dyer, 2005). In de gevangenis kan de 

gedetineerde zijn leven heroriënteren, eventuele alcohol- of drugsproblemen onder controle 

krijgen en opnieuw contact maken met zijn familie. Vaak zijn de kinderen een noodzakelijke 

focus en motivatie tijdens de detentie om hun leven te veranderen (Edin et al., 2002).  

2.1.2 Contact 

Positieve contacten en communicatie tussen gedetineerde ouders en hun kinderen dragen bij tot 

het behouden van de kwaliteit van de ouder-kind relatie (Poehlmann-Tynan, 2015). 

Verschillende onderzoeken tonen aan dat de kans op recidive daalt wanneer gedetineerde 

ouders contacten met hun kinderen onderhouden (Christian, 2009; Greene, 2005; Hairston, 

2002a; La Vigne et al., 2008; Poehlmann-Tynan, 2015; Swanson et al., 2013). Vooral de 

intimiteit of nabijheid door middel van bezoek is geassocieerd met een verminderd risico op 

recidive (Mitchell, Spooner, Jia & Zhang, 2016). De sociale omgeving van een gedetineerde 

kan een belangrijke rol spelen bij een succesvolle terugkeer in de samenleving (Beyens et al., 

2014). De schade die de detentie toebrengt aan de familiale banden is bijgevolg bijzonder 

problematisch doordat dergelijke connecties beschermende factoren blijken tegen recidive en 

andere negatieve uitkomsten na de vrijlating (Dyer, 2005). 

 



   

 

LITERATUURSTUDIE | 11 

 

2.2 Kind 

2.2.1 Detentie 

Kinderen zijn vaak het vergeten slachtoffer van een ouderlijke detentie (Boswell, 2002). Maar 

ook zij ervaren echter verschillende problemen door de detentie en worden beschouwd als een 

populatie met een hoog risico (Glesner, 2012). Er dient echter opgemerkt te worden dat de mate 

van problemen en gevolgen die kinderen ervaren afhankelijk zal zijn van de sterkte van de 

ouder-kind relatie voor de detentie. Het verlies van een ouder waarbij het kind vaak in de buurt 

was zal waarschijnlijk meer verstoring en verdriet veroorzaken dan het verlies van een afwezige 

ouder.  

2.2.1.1 Internaliserende en externaliserende problemen  

Enerzijds kunnen kinderen van gedetineerde ouders enkele internaliserende problemen 

ontwikkelen. De gedwongen scheiding kan de ontwikkeling en het sociaal en emotioneel 

welzijn van een kind enorm schaden (Glesner, 2012). De opsluiting van een ouder is een 

traumatische gebeurtenis waardoor de kinderen kwetsbaarder kunnen zijn voor depressies 

(Arditti, Lambert-Shute & Joest, 2003; Boswell, 2002; Glesner, 2012; Greene, 2005; Hairston, 

2002a). Kinderen met gedetineerde ouders hebben meer kans dan andere kinderen op hechtings- 

en psychische problemen (Glesner, 2012). Ze kunnen bovendien sociale problemen ervaren 

zoals schaamte, stress, angst, teleurstelling, eenzaamheid en isolatie waardoor ze zich 

emotioneel terugtrekken (Boswell, 2002; Nesmith & Ruhland, 2008). In situaties waar de 

moeder een slechte of gespannen relatie heeft met de gedetineerde vader kan het kind zich onder 

druk gezet voelen om de bezorgdheid over de gedetineerde vader te verbergen voor de moeder 

(Nesmith & Ruhland, 2008).  

Anderzijds kunnen bij kinderen van gedetineerde ouders tevens externaliserende problemen 

aanwezig zijn. Kinderen van gedetineerde ouders hebben een hoger risico op alcohol- en 
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drugsmisbruik,  tienerzwangerschappen, schoolproblemen en  antisociaal gedrag (Arditti et al., 

2003; Boswell, 2002; Glesner, 2012; Greene, 2005; Hairston, 2002a). Kinderen van 

gedetineerden zullen eerder agressief en antisociaal gedrag vertonen dan hun leeftijdsgenoten. 

Er is een sterker effect voor kinderen die hun vader verliezen door detentie dan kinderen die 

hun vader om andere redenen verliezen (Geller et al., 2012). In een studie van Murray en 

Farrington (2008) hadden jongens wiens ouders gedetineerd waren 5 keer meer kans om zelf 

ook ooit in de gevangenis te belanden, in vergelijking met jongens die om andere redenen van 

hun ouders gescheiden waren.  

Het geslacht van het kind kan verschillende reacties op de ouderlijke detentie voorspellen. 

Terwijl jongens van gedetineerde vaders meer delinquent en agressief gedrag vertonen, hebben 

meisjes meer internaliserende gedrags- en aandachtsproblemen (La Vigne et al., 2008). 

2.2.1.2 Stigmatisering  

Hiernaast worden kinderen van gedetineerden vaak blootgesteld aan stigmatisering. Vaak wordt 

het gezin van een gedetineerde een onschuldig slachtoffer door de detentie (Aaron & Dallaire, 

2010). Niet enkel de gedetineerde zelf, maar ook zijn familie kan te maken krijgen met 

negatieve stigmatiserende reacties vanuit de sociale omgeving (Arditti et al., 2005; Beyens et 

al., 2014). Het sociale stigma geassocieerd met de opsluiting kan de sociale relaties met anderen 

verstoren (Geller et al., 2012). Door dit stigma en de schaamte komen de familieleden vaak niet 

naar buiten met hun problemen, wat kan bijdragen tot een gebrek aan sociale steun. Het verlies 

van een familielid wegens opsluiting lokt zelden sympathie en steun van anderen uit (Arditti et 

al., 2003). Hoewel kinderen die om andere redenen dan opsluiting een ouder verliezen 

waarschijnlijk sympathie en zorg van anderen zullen ontvangen, worden kinderen die een ouder 

hebben verloren door opsluiting geconfronteerd met sociale lasten en stigma. Bij kinderen kan 

dit stigma zich manifesteren in gepest worden door klasgenoten op school. Kinderen kunnen 

dit stigma internaliseren en hierdoor een lager zelfbeeld ervaren (La Vigne et al., 2008).  
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2.2.1.3 Gevolgen voor het gezin  

De opsluiting van vaders kan een invloed hebben op kinderen door de gezinsomstandigheden. 

Vele aspecten van het gezinsleven worden aangetast door de detentie (Geller et al., 2012).  

Ten eerste is door de detentie een ontbinding van het gezin mogelijk (Arditti et al., 2003). 

Kinderen van gedetineerde vaders verblijven meestal bij hun moeder, waar ze voor de detentie 

ook al verbleven. Dit in tegenstelling tot kinderen van gedetineerde moeders die vaak geplaatst 

worden (La Vigne et al., 2008). Soms moeten kinderen door de detentie van hun ouder in een 

pleeggezin geplaatst worden. Ze moeten hun ouderlijk huis waar ze mee vertrouwd zijn verlaten 

(Glesner, 2012).  

Ten tweede kan de detentie leiden tot socio-economische achterstand. Vaak waren in het gezin 

reeds financiële problemen maar worden deze verzwaard door het verlies van financiële 

ondersteuning van de gedetineerde en de nieuwe onkosten in verband met de opsluiting (Arditti 

et al., 2003; Hairston, 2002a;  La Vigne et al., 2008; Swisher & Waller, 2008).   

2.2.1.4 Positieve gevolgen  

Er zijn echter redenen om te vermoeden dat de opsluiting van de vader mogelijks het welzijn 

van de kinderen zou verbeteren. Vaak verdwijnt de destabiliserende invloed wanneer de vader 

opgesloten wordt (Geller et al., 2012). Kinderen kunnen het slachtoffer zijn van hun 

gedetineerde vader waardoor zijn detentie een verbetering vormt in het leven van het kind. 

Een opvallende observatie bij de interviews van Nesmith en Ruhland (2008) was de veerkracht 

van de kinderen van gedetineerden. De meeste kinderen deden het goed op school en slechts 

enkele kinderen hadden significante gedragsproblemen. De meeste kinderen spraken positief 

over hun leven ondanks de tegenslagen waarmee ze werden geconfronteerd. Ze toonden tevens 

een opmerkelijke volwassenheid voor hun leeftijd.  
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2.2.2 Contact 

Het onderhouden van contact heeft positieve effecten op het welzijn en de ontwikkeling van 

een kind (Christian, 2009). Ondanks de unieke context van een gevangenis blijft het contact 

gunstig voor het kind (Dyer, 2005). Contact helpt kinderen om te werken aan hun gevoelens 

van verdriet en verlating vanwege de afwezigheid van hun vader (Nurse, 2005). Bezoek biedt 

de mogelijkheid om het verlies dat gepaard gaat met de opsluiting te overbruggen (Arditti, 

2003). Kinderen die contact houden met hun ouder tijdens detentie vertonen minder storend en 

angstig gedrag (Edin et al., 2002; La Vigne et al., 2008). Het kan tevens een beschermende 

factor zijn voor de vader-kind relatie nadat de vader terug vrijkomt (Lanskey, Lösel, Markson 

& Souza, 2016). 

Deze bevindingen benadrukken het belang van de bezoekfrequentie voor kinderen met 

gedetineerde ouders. De bezoekkwaliteit is echter ook van belang. De effecten van het ouder-

kind contact tijdens de detentie kunnen volgens Poehlmann-Tynan (2015) niet globaal als goed 

of slecht omschreven worden, maar zijn afhankelijk van de kwaliteit van het bezoek. 

Terwijl het bezoek een belangrijke manier vormt om het vader-kind contact te onderhouden, 

doen ook de andere contactmiddelen kinderen eraan herinneren dat hun afwezige vader aan hen 

denkt. Kinderen vinden het leuk om brieven te ontvangen en te verzenden. Ook 

telefoongesprekken blijken een belangrijk middel. Kinderen waarderen elke mogelijke 

gelegenheid tot contact met hun gedetineerde vader (Boswell, 2002).  
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3. Contacten tijdens detentie  

Via contacten met hun kinderen proberen vaders betrokken te blijven en hun identiteit als vader 

deels te behouden. Gedetineerden kunnen contact hebben met hun kinderen via brieven, 

telefoon en bezoek. Vooreerst worden de wettelijke mogelijkheden van contact in de 

gevangenis uiteengezet. Vervolgens worden concrete cijfers omtrent het contact weergegeven. 

3.1 Wettelijk kader  

De Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (2005) 

biedt een volledig kader aan voor de interne rechtspositie van gedetineerden. De wet garandeert 

enkele rechten waardoor de gedetineerde contact met de buitenwereld kan ouderhouden. In de 

wet bevindt zich een hoofdstuk aangaande de contacten met de buitenwereld. 

▪ Afdeling I: Algemeen beginsel 

De gedetineerde heeft recht op contacten met de buitenwereld binnen de beperkingen die door 

of krachtens de wet worden bepaald.1  

▪ Afdeling II: Briefwisseling 

Een gedetineerde heeft het recht om, onder bepaalde voorwaarden, een onbeperkt aantal brieven 

te verzenden en te ontvangen. De brieven die aan de gedetineerde worden toegezonden kunnen 

aan de controle van de directeur onderworpen worden.2 

▪ Afdeling III: Bezoek  

Verdachten hebben het recht om dagelijks bezoek te ontvangen. De overige gedetineerden 

hebben recht op minimum drie bezoeken per week, gespreid over drie dagen waarvan op zijn 

minst een dag in het weekend en de woensdagnamiddag. De duur van het bezoek bedraagt 

 
1 Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, B.S., 

1 februari 2005 
2 Ibid. 
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minimum één uur. Behoudens de door de wet voorziene uitzonderingen heeft iedere 

gedetineerde minstens eenmaal per maand recht op ongestoord bezoek gedurende minimum 

twee uur. Het huishoudelijk reglement bepaalt de regeling van het bezoek wat betreft de 

tijdstippen, locatie en regels waaraan gedetineerden en bezoekers zich dienen te houden. Het 

inrichtingshoofd draagt er zorg voor dat het bezoek kan plaatsvinden in omstandigheden die de 

banden met het affectief milieu in stand houden of bevorderen, inzonderheid wanneer het een 

bezoek door minderjarigen aan hun ouder betreft.3 

Er is geen wettelijk kader omtrent het kinderbezoek. Gevangenissen dienen elke maand ten 

minste één activiteit te organiseren voor gedetineerde ouders en hun kinderen. De invulling 

hiervan wordt per gevangenis bepaald (Belgische Federale Overheidsdiensten, 2019). 

▪ Afdeling IV: Gebruik van de telefoon en andere telecommunicatiemiddelen 

Een gedetineerde heeft het recht om, onder bepaalde voorwaarden, op zijn kosten dagelijks te 

telefoneren met personen van buiten de gevangenis op de tijdstippen en voor een duur die 

bepaald wordt door het huishoudelijk reglement. Elk ander telecommunicatiemiddel dat niet ter 

beschikking wordt gesteld is verboden.4 

3.2 Cijfers  

Het totaal aantal gedetineerden in de Belgische gevangenissen stond in 2013 op 11.835 

(Belgische Federale Overheidsdiensten, 2019). Onderzoek toont aan dat 95 % van de 

gedetineerden in België mannen zijn (Federale Overheidsdienst Justitie, 2017). Cijfers omtrent 

het aantal gedetineerde vaders bestaan tot op de dag van vandaag niet. Volgens een Vlaams 

 
3 Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, B.S., 

1 februari 2005 
4 Ibid. 
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onderzoek blijkt evenwel dat 47% van de gedetineerde mannen kinderen heeft (Lenaers, 2001). 

Zeer veel gedetineerde vaders en hun kinderen worden bijgevolg gescheiden door de detentie. 

Resultaten van verschillende studies tonen aan dat brieven en telefoon de meest voorkomende 

contactmiddelen zijn tussen gedetineerde ouders en kinderen, dewelke minstens maandelijks 

voorkomen (Glaze & Maruschak, 2008; Hairston, 2002a; Mendez, 2000; Naser & Visher, 2006; 

Nurse, 2005; Poehlmann-Tynan, 2015). Het onderzoek van Glaze en Maruschak (2008) toont 

aan dat briefwisseling het vaakst voorkomt tussen gedetineerden en hun kinderen, gevolgd door 

telefonisch contact. Briefwisseling komt bij 65% van de gedetineerde vaders maandelijks voor, 

in tegenstelling tot telefonisch contact dat slechts bij 18% van de vaders maandelijks aanwezig 

is. In het onderzoek van Clarke et al. (2005) komt telefonisch contact echter meer voor. In deze 

studie belt 56% van de gedetineerde vaders maandelijks of meer met de kinderen. 

Bezoek komt daarentegen minder frequent voor. Verschillende onderzoeken tonen aan dat 

gedetineerde ouders weinig tot geen bezoek krijgen van hun kinderen (Clarke et al., 2005; Glaze 

& Maruschak, 2008). Gemiddeld zien vaders hun kinderen minder dan eens per maand tijdens 

het gewoon bezoek (Lanskey et al., 2016).  

In België krijgen 69 % van de gedetineerden met kinderen bezoek van hun kinderen (Lenaers, 

2001). Dit onderzoek wijkt af van de internationale bevindingen. Er dient echter opgemerkt te 

worden dat er in dit onderzoek geen gegevens beschikbaar zijn over de frequentie van dit 

bezoek. Kinderbezoek komt veel minder frequent voor dan het gewoon bezoek. Het onderzoek 

van ‘Ouders als Onderzoekers’ toont aan dat slecht 20% van de gedetineerde ouders wekelijks 

gebruik maakt van het kinderbezoek (Houtman, 2014). Bij een externe evaluatie van het hulp- 

en dienstverleningsaanbod voor gedetineerden in België geeft 26% van de gedetineerden met 

kinderen aan dat ze kinderbezoek krijgen (Hellemans, Aertsen & Goethals, 2008). Er dient 

opgemerkt te worden dat deze cijfers van Belgisch onderzoek zowel betrekking hebben op 

mannelijke als vrouwelijke gedetineerden.   
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4. Beleving contacten 

4.1 Behoeften  

Gedetineerde vaders kunnen verschillende behoeften hebben omtrent het contact met hun 

kinderen. Enerzijds bestaan er behoeften op het vlak van bezoek en telefoneren. Anderzijds 

hebben gedetineerden behoefte aan ondersteuning en begeleiding bij hun rol als vader. 

4.1.1 Bezoekmomenten en andere vormen van contact  

Ten eerste hebben gedetineerde ouders behoefte aan meer en andere vormen van bezoek met 

hun kinderen. Uit de studie ‘Ouders als Onderzoekers’ blijkt dat er nood is aan aangepaste 

activiteiten voor oudere kinderen tijdens het kinderbezoek. Het beschikbare speelgoed tijdens 

het kinderbezoek is enkel geschikt voor jonge kinderen. Er is vraag naar een tienerbezoek of  

verschillende kinderbezoeken per leeftijdscategorie. Hiernaast is er nood aan kinderbezoek op 

andere tijdstippen zoals in het weekend, een avond in de week en ook tijdens de schoolvakanties 

(Houtman, 2014). Gedetineerde vaders wensen een betere regeling en procedures voor het 

bezoek om beter in contact te kunnen blijven met hun kinderen. Ze hebben behoefte aan 

frequenter en langer bezoek met hun kinderen zoals bijvoorbeeld een ouder-kind dag of een 

familiedag in de gevangenis (Meek, 2007). 

Ten tweede bestaan er tevens enkele behoeften op het vlak van telefonisch contact met de 

kinderen. Een behoefte die in het onderzoek ‘Ouders als Onderzoekers’ naar voren kwam is de 

behoefte aan een ‘sociale telefoon’. Dit houdt in dat gedetineerden in een rustige ruimte met 

privacy gedurende langere tijd met hun kinderen kunnen bellen. Er wordt tevens voorgesteld 

om een ruimte ter beschikking te stellen om gecontroleerd te kunnen Skypen (Houtman, 2014). 

Ook in de Werkgroep online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden wordt Skype als één 

van de prioriteiten van gedetineerden gezien (Bocklandt, 2016). Hiernaast wensen de 

gedetineerden extra belmogelijkheden met hun kinderen in crisissituaties (Houtman, 2014). 
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4.1.2 Ondersteuning en begeleiding bij de vaderrol  

Onderzoek toont aan dat gedetineerde vaders aanwezig willen blijven in het leven van hun 

kinderen (Mendez, 2000). Ze wensen ondersteuning te krijgen in het onderhouden van het 

contact met hun kinderen (Meek, 2007). Er is eveneens behoefte aan begeleiding die helpt om 

de relatie tussen de gedetineerde en de kinderen te verbeteren of te herstellen (Houtman, 2014; 

Mendez, 2000).  

Zoals hierboven reeds aangehaald zien gedetineerden zichzelf als slechte vader doordat ze hun 

rol als vader op het vlak van verzorging en opvoeding van het kind niet kunnen opnemen 

(Clarke et al, 2005). Toch is er een grote behoefte om deze rol te kunnen vervullen. 

Gedetineerden willen begeleiding krijgen met betrekking tot de verzorging van hun kind zoals 

bijvoorbeeld een pamper leren verversen. Bovendien willen ze meer leren over de ontwikkeling 

en het gedrag van kinderen en hoe zij bijvoorbeeld discipline kunnen aanbrengen bij hun 

kinderen (Meek, 2007). Sommige gedetineerden weten niet goed hoe ze moeten praten met hun 

kinderen of hoe ze moeten uitleggen dat ze in de gevangenis zitten (Houtman, 2014). Hiernaast 

hebben gedetineerde vaders tevens behoefte aan ondersteuning bij het omgaan met  het 

vaderschap in detentie en de emotionele problemen die hiermee gepaard gaan (Meek, 2007). 

Sommige gedetineerden hebben behoefte aan juridische hulp in het geval van echtelijke of 

familiale problemen (Lenaers, 2001). Ook in het onderzoek van Meek (2007) geven 22% van 

de gedetineerde vaders aan dat zij hulp wensen op juridisch vlak. Zij wensen meer te weten 

over hun rechten als vader en het recht op contact met hun kinderen. 

Het is positief dat gedetineerde vaders behoefte hebben aan ondersteuning en begeleiding bij 

hun rol als vader. Minder positief is echter dat deze behoefte tot ondersteuning zich beperkt tot 

ondersteuning tijdens de detentie. Het merendeel van de vaders geeft in het onderzoek van 

Meek (2007) aan geen nood te hebben aan ondersteuning wanneer zij vrijkomen. 
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4.2 Belemmeringen 

Gedetineerde vaders kunnen verschillende belemmeringen ervaren in het contact met hun 

kinderen. Deze belemmeringen kunnen opgedeeld worden in 3 categorieën. Ten eerste kunnen 

de keuze van de moeder, de vader, het kind of een contactverbod ervoor zorgen dat er weinig 

of geen contact bestaat. Ten tweede beperken enkele institutionele en praktische 

belemmeringen het contact. Tot slot vormt ook de gevangenissfeer een belemmering.  

4.2.1 Keuze van moeder, vader, kind of contactverbod  

4.2.1.1 Maternal gatekeeping  

Artikel 9 van het IVRK bepaalt dat een kind het recht heeft om op regelmatige basis persoonlijk 

contact te hebben met de ouders. Een kind kan echter geen recht op omgang met een ouder 

afdwingen. Dit probleem stelt zich in het bijzonder wanneer de moeder onwillig is om het kind 

naar de gevangenis te brengen (Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw, 2007).  

Vaders zijn tijdens hun detentie sterk beperkt bij de betrokkenheid met hun kinderen. Ze zijn 

hiervoor vrijwel volledig afhankelijk van de moeder die voor het kind zorgt (Arditti et al., 2005; 

Clarke et al., 2005; Lanskey et al., 2016; La Vigne et al., 2008; Nesmith & Ruhland, 2008; 

Nurse, 2005; Roy & Dyson, 2005; Swanson et al., 2013; Tudball, 2000). Moeders bevinden 

zich in een cruciale positie omdat ze de relatie tussen de kinderen en hun vader kunnen 

vergemakkelijken of verbieden (Nesmith & Ruhland, 2008). De moeder speelt bijgevolg een 

centrale rol daar haar aanwezigheid nodig is om kinderen naar het gevangenisbezoek te 

begeleiden (Clarke et al., 2005). Ze is tevens de persoon die helpt met het lezen en schrijven 

van brieven en toegang biedt tot de telefoon (Arditti et al., 2005; Dyer, 2005). Er wordt in de 

literatuur gesproken over ‘maternal gatekeeping’. Moeders fungeren als een poortwachter die 

beslissen of er al dan niet contact is tussen de gedetineerde vader en zijn kinderen (Arditti et 

al., 2005). In de studie van Roy en Dyson (2005) ervaart ongeveer de helft van de gedetineerde 
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vaders dit probleem dat beschreven wordt als 'babymama drama'. Ook in een Vlaams onderzoek 

geven 33% van de gedetineerden die geen kinderbezoek krijgen als reden dat niemand de 

kinderen wil of kan brengen naar de gevangenis (Hellemans et al., 2008). 

'Maternal gatekeeping' hangt af van de relatie tussen de gedetineerde vader en de moeder die 

voor het kind zorgt (Roy & Dyson, 2005). De moeder heeft vaak een gespannen (ex)-relatie 

met de gedetineerde en eigen emoties die van invloed zullen zijn op hoe zij omgaat met de 

relatie van het kind met de gedetineerde vader (Nesmith & Ruhland, 2008). Vaak liep het al 

niet goed tussen de moeder en vader voor de detentie en gebruiken de moeders de detentie nu 

als excuus om het contact tussen de vader en het kind te verbreken (Edin et al., 2002). Sommige 

moeders hebben een conflict met de gedetineerde of zijn kwaad en vinden dat de vader het niet 

verdient om zijn kind te zien (Greene, 2005). De moeder kan van mening zijn dat verder contact 

met de gedetineerde het kind kan schaden en daarom dergelijk contact voorkomen of 

ontmoedigen (Christian, 2009). Tevens willen moeders niet dat hun kind een gevangenis 

binnenkomt (Houtman, 2014). 

Het concept 'maternal gatekeeping' dient genuanceerd te worden. Wanneer een kind twee vaders 

heeft, bij een pleeggezin of bij familie van de gedetineerde vader verblijft, kunnen ook zij als 

poortwachter het contact tussen het kind en de gedetineerde vader belemmeren. 

4.2.1.2 Keuze vader 

In bepaalde gevallen is het contact afhankelijk van de vader zelf. Sommige vaders kiezen om 

verschillende redenen om niet in contact te blijven met hun kinderen tijdens de detentie.  

Allereerst willen sommige vaders hun kinderen beschermen tegen de ‘gevangenisomgeving’ 

daar dit een intimiderende plek kan zijn (Lanskey et al., 2016). Ze zijn bang dat het zien van 

hun vader in de gevangenis het kind overstuur zou maken (La Vigne et al., 2008). Er is 

bezorgdheid over het blootstellen van kinderen aan andere gedetineerden. In de studie van 
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Clarke (2005) waren enkele vaders bang dat hun kinderen tijdens het bezoek bijvoorbeeld 

blootgesteld zouden worden aan een gedetineerde met een crimineel verleden als pedofiel. 

Ten tweede willen gedetineerde vaders in bepaalde gevallen niet dat hun kinderen hen in de 

gevangenis komen bezoeken uit schaamte (La Vigne et al., 2008). Een gedetineerde schaamt 

zich vaak en is bang voor de reactie van zijn kinderen (Edin et al., 2002). Het kan gênant zijn 

voor zowel de vader als het kind als de vader moet vragen aan een bewaker om zijn tafel te 

mogen verlaten of om naar de wc te gaan. Bovendien zien veel mannen hun kinderen niet vaak 

en kunnen ze onzeker zijn over hoe ze zich moeten gedragen. Hierdoor kunnen kinderen zich 

oncomfortabel of gespannen voelen en kan een gênante sfeer ontstaan (Nurse, 2005). 

Tot slot schamen sommige vaders zich zo zwaar voor hun criminele feiten en detentie dat ze 

niet willen dat hun kinderen weten dat ze in de gevangenis zitten (Clarke et al., 2005; Greene, 

2005). In de studie van Tudball (2000) gaf 34% van de kinderen een andere verklaring over de 

afwezigheid van hun ouder. Dit cijfer dient genuanceerd te worden daar het niet enkel de keuze 

van de vader, maar ook die van de moeder omvat om de detentie niet aan het kind te vertellen. 

4.2.1.3 Keuze kind  

Af en toe zijn er kinderen die er zelf voor kiezen om het contact met hun gedetineerde vader te 

verbreken. Dit omdat ze boos zijn omwille van het misdrijf, moeite hebben om hun vader te 

vertrouwen of geloven dat hij niet geïnteresseerd is en niet om hen geeft. Kinderen kunnen het 

slachtoffer zijn van de gedetineerde vader en om die reden hun vader niet bezoeken. Hiernaast 

dragen problemen met de bereikbaarheid en de gevangenissfeer er ook aan bij dat kinderen 

terughoudend zijn om op bezoek te komen. Soms hebben kinderen meer zin om tijd aan hun 

vrienden en hobby’s te spenderen dan aan het bezoeken van hun gedetineerde vader, wat door 

de bereikbaarheid tijdrovend kan zijn. Ze kunnen tevens bang zijn van hun gedetineerde vader 

of van de gevangenis zelf (Hairston, 2007). 
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4.2.1.4 Contactverbod  

Hiernaast kan ook een contactverbod het contact tussen de gedetineerde en zijn kinderen 

belemmeren. In het Vlaamse onderzoek van Hellemans et al. (2008) had 12% van de 

gedetineerden die geen kinderbezoek kreeg geen omgangsrecht met zijn kinderen. 

4.2.2 Institutionele en praktische belemmeringen 

Naast de keuzes voor het contact kunnen ten tweede enkele institutionele en praktische 

belemmeringen aanwezig zijn bij het bezoek, het telefonisch contact en de briefwisseling.  

4.2.2.1 Bezoek  

Lange afstanden tot de gevangenis, gebrek aan transport en beperkte financiële middelen zijn 

de meest voorkomende redenen waarom kinderen hun ouders niet bezoeken in de gevangenis 

(Greene, 2005; Naser & Visher, 2006). De studie van Arditti (2003) toont aan dat, hoe groter 

de geografische afstand tussen de gevangenis en de woonplaats van de kinderen, hoe minder 

frequent bezoek de gedetineerde krijgt. Ook in een Vlaams onderzoek is de lange afstand bij 

35% van de gedetineerden die geen kinderbezoek krijgen de voornaamste reden (Hellemans et 

al., 2008). De lange reis kan ontmoedigend en stressvol zijn, zeker met jonge kinderen (Lanskey 

et al., 2016). Bovendien hebben gezinnen van gedetineerden vaak financiële problemen en 

kunnen ze het zich niet veroorloven om wekelijks op bezoek te komen (Clarke et al., 2005; La 

Vigne et al., 2008; Nurse, 2005). 

Weinig kinderen wonen dicht bij de gevangenis en moeten dus rekenen op hun moeder of 

familie om hen naar het kinderbezoek te brengen. Vaak zijn de dagen of uren van het 

kinderbezoek niet combineerbaar met  de school, buitenschoolse activiteiten of het werk van de 

moeder (Houtman, 2014). In Wallonië worden kinderen, waarvan de moeder hen niet wil of 

kan voeren, door vrijwilligers van het Rode Kruis naar het kinderbezoek gebracht 

(Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw, 2007). 
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Naast de bereikbaarheid vormen ook de frequentie, tijdstippen en duur van het bezoek een 

belemmering. Gedetineerden vinden vaak dat er te weinig bezoek is en dat het bezoek 

bovendien niet lang genoeg duurt (Meek, 2007). Sommige vaders geven echter aan dat het 

bezoek soms te lang duurt. Na een tijdje raken zowel de gedetineerde als de kinderen 

uitgesproken wat ongemakkelijke situaties kan veroorzaken (Clarke et al., 2005). Bovendien 

zijn er vaak lange wachttijden voor de kinderen hun gedetineerde vader te zien krijgen (Arditti, 

2003; Greene, 2005; Tudball, 2000). 

4.2.2.2 Telefoon  

De eerste en voornaamste reden voor het gelimiteerde telefooncontact is de kost (Nurse, 2005). 

Gezinnen van gedetineerden hebben vaak beperkte financiële middelen dewelke hen niet 

toelaten om dagelijks te telefoneren (Nurse, 2005). Deze tarieven maken misbruik van hun 

afhankelijkheid van de telefoon als primair middel voor communicatie tijdens de detentie 

(Bates, Lawrence & Hairston, 2003). Wanneer een gedetineerde familie in het buitenland heeft 

is telefonisch contact een van de weinige opties die hij heeft en lopen de kosten hoog op. Ook 

in België werd tot voor kort de kostprijs van de telefoongesprekken als extreem hoog 

beschouwd. Deze problematiek werd al meerdere malen aangehaald door de Centrale 

Toezichtsraad (Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen, 2010).  

Ten tweede vormt de telefoonduur een belemmering. Oproepen zijn vaak tijdsgebonden 

waardoor niet uitgebreid gepraat kan worden. Wanneer een gedetineerde meerdere kinderen 

heeft en hiernaast ook nog met de moeder wil praten is deze tijd zeer beperkt (Poehlmann-

Tynan, 2015). In België wordt de telefoonduur lokaal per gevangenis bepaald (Houtman, 2014).  

Een derde belemmering zijn de beperkte momenten waarop gedetineerden kunnen telefoneren. 

Deze momenten passen vaak niet voor de moeder en de kinderen. Soms kan de gedetineerde 

enkel bellen op ogenblikken waarop het gezin niet thuis is (Bates et al., 2003; Clarke et al., 
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2005). Kinderen kunnen hun gedetineerde ouder zelf niet bereiken, ze moeten wachten tot hun 

vader zelf belt. Dit kan een pijnpunt zijn wanneer het kind bijvoorbeeld iets meemaakt en moet 

wachten tot de vader belt om dit te kunnen vertellen (Houtman, 2014). Bovendien zijn jonge 

kinderen afhankelijk van de hulp van hun moeder of familie om met hun vader te kunnen 

telefoneren (Poehlmann-Tynan, 2015).  

Tot slot biedt de fysieke omgeving voor telefoongesprekken een probleem. De telefoons staan 

vaak dicht bij elkaar op de gang of in een lege cel waardoor de omgeving enorm lawaaierig is. 

Deze opstelling maakt het vaak moeilijk om over gevoelige zaken te spreken daar er geen 

privacy is (Houtman, 2014; Poehlmann-Tynan, 2015). 

Momenteel zijn reeds initiatieven aan de gang die deze belemmeringen willen aanpakken. In 

2019 zouden alle gevangenissen in België uitgerust worden met een telefoon op de cel. 

Hierdoor zullen gedetineerden meer vrijheid hebben doordat ze zelf kunnen beslissen op welke 

momenten ze bellen. Dit zal zorgen voor minder frustratie bij de gedetineerden en bijgevolg 

voor een betere re-integratie doordat het contact met de buitenwereld verbeterd wordt. In de 

nieuwste gevangenissen zoals die van Beveren kunnen gedetineerden reeds vanuit hun eigen 

cel bellen via het systeem Prison Cloud. Hiernaast is ook de prijs van het bellen drastisch 

gedaald van 0,86 naar 0,11 euro per minuut (mvl, 2019).  

4.2.2.3 Brieven 

Een nadeel bij het schrijven van brieven is het gebrek aan directheid. Het kan vaak lang duren 

voor een brief aankomt (Lanskey et al., 2016). Een kind kan een belangrijke gebeurtenis 

meegemaakt hebben en deze in zijn brief neerschrijven. Het zal hierbij echter enkele dagen 

duren voor de vader hierop een reactie kan geven. Hiernaast zijn jonge kinderen afhankelijk 

van hun moeder voor het lezen, schrijven en opsturen van een brieven (Poehlmann-Tynan, 

2015). 
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4.2.3 Gevangenissfeer  

Een laatste belemmering bij het contact tussen gedetineerde vaders en hun kinderen betreft de 

gevangenissfeer. De fysieke omgeving van een gevangenis kan voor kinderen beangstigend en 

traumatisch zijn (Christian, 2009). Eenmaal binnen in de gevangenis worden kinderen 

onderworpen aan een veiligheidscheck en kunnen ze gefouilleerd worden. Deze 

omstandigheden kunnen het toekomstig bezoek afschrikken (Greene, 2005).  

Bezoekruimtes zijn vaak ongezellige, warme, drukke ruimtes met gebrek aan privacy 

(Christian, 2009; La Vigne et al., 2008; Tudball, 2000). Volgens gedetineerde vaders is er 

tijdens het bezoek sprake van een gevangenisatmosfeer waarbij geen fysiek contact mogelijk 

is. Zo mag men elkaar bijvoorbeeld niet aanraken. Hierdoor kan het contact niet op een 

natuurlijke manier verlopen en voelt het bezoek geforceerd aan (Clarke et al., 2005). 

Gedetineerde ouders kunnen niet opstaan en spelen met hun kinderen, ze moeten aan tafel 

blijven zitten (Houtman, 2014).  

Een moeilijk aspect van het bezoek is dat kinderen zich snel vervelen. Er is geen of beperkte 

toegang tot speelgoed, activiteiten of een buitenruimte (Clarke et al., 2005; Houtman, 2014; 

Tudball, 2000). Tijdens het kinderbezoek zijn de activiteiten vaak niet afgestemd op de oudere 

kinderen (Houtman, 2014).  

Kinderen ervaren gevoelens van angst bij het bezoeken van hun vader in de gevangenis 

(Nesmith & Ruhland, 2008). Ze worden tijdens het bezoek beïnvloed door interacties met de 

gevangenis, het personeel en andere gedetineerden (Arditti, 2003). De houding en het gedrag 

van het gevangenispersoneel kan de kinderen beangstigen (Christian, 2009). Sommige 

personeelsleden hebben weinig respect en begrip voor bezoekers (Houtman, 2014).  
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5. Toekomstperspectief op het moment van gezinshereniging  

Na de detentie komt de vrijlating. De overgang van de gevangenis naar de samenleving verloopt 

vaak niet feilloos. Naast de behoeften en belemmeringen die gedetineerde vaders in de 

gevangenis ervaren, kunnen er zich tevens problemen voordoen wanneer zij vrijkomen. Kijken 

naar de belemmeringen die gedetineerden ervaren wanneer ze vrijkomen zou deze masterproef 

echter te ver leiden. Toch is het belangrijk om ook onrechtstreeks naar de belemmeringen bij 

het vrijkomen te kijken. Dit door een blik te werpen op de toekomstperspectieven van 

gedetineerden op de gezinshereniging, en na te gaan of deze al dan niet realistisch zijn. Dit zal 

van grote invloed zijn op het re-integratieproces van de gedetineerde en het al dan niet 

recidiveren. De gezinshereniging valt te beschouwen op het vlak van huisvesting en hechting.  

5.1 Huisvesting  

Allereerst kan gezinshereniging gezien worden op het vlak van huisvesting, met name het al 

dan niet (terug) samenwonen met het gezin en de kinderen. Wanneer gedetineerden terug 

vrijkomen rijst onmiddellijk de vraag waar zij zullen wonen. Gedetineerden hebben vaak 

financiële problemen wanneer ze vrijkomen en raken door hun strafblad bovendien vaak 

moeilijk aan werk (Dirkzwager, Nieuwbeerta & Fiselier, 2009; Nurse, 2002). Deze ex-

gedetineerden zijn bijgevolg financieel niet in staat om een woning te huren of kopen, waardoor 

de meesten bij familie of vrienden verblijven tot ze een job vinden en geld hebben om voor 

eigen onderdak te zorgen (Seiter & Kadela, 2003).   

In een onderzoek waar gedetineerden reflecteren over hun vrijlating verwachten 58% van de 

gedetineerde vaders dat minstens één van hun kinderen bij hen zal wonen wanneer zij vrijkomen 

(Visher, Baer & Naser, 2006). Het Vlaams onderzoek van Lenaers (2001) vergelijkt onder 

andere de leefsituatie voor de detentie met de verwachting van de gedetineerden omtrent hun 

leefsituatie na de detentie. Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste gedetineerden die voor de 
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detentie bij hun kinderen woonden, ook verwachten dit na de detentie terug te doen. Van de 

gedetineerden die voordien bij hun partner en kinderen woonden, verwacht 75% hier terug te 

gaan wonen na de detentie. Van de gedetineerden waarvan enkel hun kinderen voordien bij hen 

woonden, denkt 62,5% dat de kinderen ook na de detentie terug bij hen zullen wonen. Dit 

onderzoek omvat echter zowel mannelijke als vrouwelijke gedetineerden, waardoor de 

resultaten niet helemaal representatief zijn voor gedetineerde vaders (Lenaers, 2001). Ander 

onderzoek toont dan weer aan dat gedetineerde vaders minder geneigd zijn om na de detentie 

(terug) bij hun kinderen te gaan wonen dan gedetineerde moeders. Dit omdat de meeste mannen 

reeds voor hun detentie niet samen met hun kinderen woonden (Koban, 1983).  

Evenwel blijkt dat, hoewel gedacht wordt dat het huwelijk een beschermende factor is en het 

contact en de relatie met de kinderen ondersteunt, de meeste relaties eindigen tijdens de detentie 

(Hairston, 2002b). Het is niet vanzelfsprekend om na de detentie onmiddellijk terug bij de 

kinderen en hun moeder te gaan wonen. Deze moeders zijn tijdens de detentie ook veranderd 

en zijn veel zelfstandiger geworden doordat ze zonder hun partner voor de kinderen dienden te 

zorgen (Nurse, 2002). 

5.2 Hechting  

Ten tweede kan gezinshereniging gezien worden op het vlak van hechting. Wanneer een 

gedetineerde vrijkomt is de hereniging met zijn kinderen één van de moeilijkste zaken die hem 

te wachten staat. De sterkte van de band tussen de gedetineerde vader en zijn kinderen wanneer 

hij vrijkomt, zal afhankelijk zijn van hoe sterk de band voor en tijdens de detentie was (Naser 

& Visher, 2006). Door het gebrek aan contact kan de vader-kind relatie tijdens de detentie 

enorm achteruitgegaan zijn (Nurse, 2002). Toch gaven 80% van de gedetineerde vaders in een 

onderzoek aan dat ze dachten dat het gemakkelijk zou zijn om de relatie met hun kinderen te 

herstellen wanneer ze vrijkomen (Visher, Baer & Naser, 2006). Onderzoek toont echter aan dat 

gedetineerde vaders vaak hoge en onrealistische verwachtingen hebben over de toekomst. 
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Tijdens hun afwezigheid zijn zowel de kinderen als hun moeder veranderd. De moeder kan 

eventueel haar leven voortgezet hebben wat het einde van hun relatie betekent. Ook de kinderen 

zijn opgegroeid en veranderd ten opzichte van vroeger. De kans bestaat dat de kinderen hun 

vader niet meer herkennen waardoor de ex-gedetineerde zich als een vreemde voelt tegenover 

zijn kinderen. De grootste uitdaging is dan ook het terug integreren in het leven van de kinderen. 

Het onderzoek toont tevens aan dat veel gedetineerden die in de gevangenis hoge 

verwachtingen hadden over hun vrijlating, geconfronteerd werden met de harde realiteit 

wanneer zij vrijkwamen (Nurse, 2002).  

6. Aanbod gevangenis Beveren 

Alvorens het onderzoek in de gevangenis uit te voeren, wordt er gekeken wat er reeds kan op 

het vlak van contact met de kinderen alsook welke ondersteuning, begeleiding en 

kindvriendelijke initiatieven er reeds aanwezig zijn in de gevangenis van Beveren. 

6.1 Bezoek 

In de gevangenis van Beveren is er elke dag op 3 tijdstippen, namelijk om 10.30, 13.30 en 16.30 

uur, een mogelijkheid tot tafelbezoek of glasbezoek gedurende 1 uur. Glasbezoek vindt enkel 

plaats wanneer dit verplicht wordt opgelegd en men geen tafelbezoek mag krijgen. Op 

woensdag wordt het tafelbezoek in de namiddag vervangen door het kinderbezoek dat anderhalf 

uur duurt. Eén keer per maand vindt een kinderbezoek plaats voor de gedetineerde vader en zijn 

kind(eren) zonder de moeder of begeleider van het kind (Belgische Federale Overheidsdiensten, 

2019). Hiernaast kunnen gedetineerden wekelijks gebruik maken van het familiaal bezoek, 

waar ze gedurende 2 uur kunnen samenkomen met hun familie in een aparte ruimte. 

Bezoekers dienen tijdig aanwezig te zijn daar, om organisatorische redenen, de inschrijvingen 

voor het bezoek 30 minuten voor aanvang afgesloten worden (Belgische Federale 

Overheidsdiensten, 2019). 
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6.2 Telefoon 

In de gevangenis van Beveren kunnen gedetineerden bellen vanuit hun cel via het systeem 

Prison Cloud (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2015). Zij zijn bijgevolg niet 

gebonden aan bepaalde tijdstippen of tijdsduur voor het telefonisch contact. Per gedetineerde 

kan een black list en/of white list aangemaakt worden die de telefooncontacten begrenzen 

(Bocklandt, 2016). 

6.3 Brieven 

In de gevangenis van Beveren wordt een Heen en Weer boekje ter beschikking gesteld door 

Justitieel Welzijnswerk, dat zorgt voor briefwisseling tussen gedetineerden en hun kinderen. 

Het boekje bestaat uit tekeningen en opdrachten en biedt een mogelijkheid om op een leuke 

manier te communiceren met de kinderen (D. Mariën, persoonlijke communicatie, 29 november 

2018). 

6.4 Ondersteuning en begeleiding  

Bij Justitieel Welzijnswerk Beveren (JWB) en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) 

kunnen gedetineerden onder andere terecht met vragen over het bezoek en hoe ze het contact 

met hun familie kunnen herstellen. Ook de familieleden van de gedetineerde kunnen 

ondersteuning of begeleiding krijgen van een trajectbegeleider van JWB. Bovendien kunnen 

gedetineerden hier ook terecht met vragen over de toekomst (Departement Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin, 2016).  

Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) ’t Open Poortje biedt 

opvoedingsondersteuning voor gedetineerde vaders met kinderen van 0 tot 12 jaar. Deze 

begeleiding focust op het gezin. Hiernaast wordt tevens gefocust op gedetineerden hun rol als 

vader (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2016). 
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Naast het CKG ’t Open Poortje zijn sinds maart 2019 ook de organisaties Kind & Gezin en De 

Keerkring aanwezig in de gevangenis. Bij beide organisaties kan men terecht met 

opvoedingsvragen. Kind & Gezin richt zich op ouders met kinderen van 0 tot 3 à 4 jaar. Bij de 

Keerkring kan men terecht met opvoedingsvragen over kinderen van 3 à 4 tot 18 jaar. Dit 

aanbod is echter minder intensief en niet op regelmatige basis zoals bij het CKG (D. Mariën, 

persoonlijke communicatie, 29 november 2018). 

In 2016 werd een vorming ‘Vader zijn in detentie’ georganiseerd door het Vormingscentrum 

opvoeding en kinderopvang (VCOK) in de gevangenis van Beveren (De Rode Antraciet, 2017).   

Tot slot kan in de gevangenis van Beveren ondersteuning gevonden worden op juridisch vlak. 

Er bestaat een juridisch spreekuur waar gedetineerden terecht kunnen voor juridisch advies 

(folder). De juridische problemen hebben voornamelijk betrekking op het familierecht 

(echtscheidingen, adoptie, …) (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2015).  

6.5 Kindvriendelijke initiatieven  

Tijdens het kinderbezoek wordt gewerkt met vrijwilligers die de activiteiten organiseren zoals 

bijvoorbeeld knutselen, cup-cakes versieren en voorleesmomenten (Departement Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin, 2015). Hiernaast kunnen kinderen op het kinderbezoek hun 

huiswerk meebrengen om dit samen met hun vader te maken. Bovendien kunnen gedetineerden 

tijdens het kinderbezoek een cadeau en taart bestellen voor hun kinderen wanneer zij jarig zijn. 

Op een bijgewoonde vergadering van de werkgroep Directe Sociale Omgeving werd beslist dit 

uit te breiden naar het tafelbezoek en familiaal bezoek (D. Mariën, persoonlijke communicatie, 

29 november 2018).  

In de gevangenis wordt 1 keer per jaar een familiedag georganiseerd waar, in de sporthal, 

gedurende anderhalf uur allerlei activiteiten voor de kinderen voorzien zijn (D. Mariën, 

persoonlijke communicatie, 29 november 2018).  
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In 2016 werd in opdracht van de gevangenis van Beveren een prentenboek ontworpen voor 

kinderen van gedetineerden (van Remoortel, 2016). Dit boekje ‘Papa, mama, Lotte en de 

blauwe bazen’ bereidt kinderen voor op het bezoeken van hun vader in de gevangenis. Er 

hangen stickers van dit boek langs de weg die kinderen moeten lopen wanneer ze op bezoek 

komen bij hun vader in de gevangenis (D. Mariën, persoonlijke communicatie, 29 november 

2018).  

De Rode Antraciet vzw probeert met ‘Voorleesverhalen’ de band tussen de gedetineerde ouder 

en het kind te versterken. In verschillende sessies maken gedetineerden onder begeleiding een 

verhaal voor hun kinderen. Hierna wordt dit verhaal door de gedetineerde voorgelezen en 

opgenomen. Dit wordt op een dvd aan de kinderen bezorgd zodat hun afwezige vader toch thuis 

een verhaaltje kan voorlezen. In 2016 vond dit initiatief plaats in de gevangenis van Beveren 

(De Rode Antraciet, 2017).   

7. Conclusie 

Uit de literatuurstudie blijkt dat gedetineerde vaders en hun kinderen heel wat negatieve 

gevolgen ondervinden wanneer ze door de detentie gescheiden worden. Er kunnen echter 

positieve effecten waargenomen worden wanneer het contact tijdens de detentie onderhouden 

wordt. De kans op recidive vermindert en er is meer kans op een positieve re-integratie wanneer 

de vader vrijkomt.  

Hoewel het bewezen is dat het onderhouden van het contact tijdens de detentie bevorderend is, 

doen er zich nog vaak problemen voor met betrekking tot dit contact. Gedetineerden hebben 

behoefte aan meer en andere vormen van contact met hun kinderen alsook aan ondersteuning 

en begeleiding bij hun rol als vader. Verschillende belemmeringen kunnen het contact tijdens 

de detentie verstoren. Allereerst kunnen de keuze van de moeder, de vader, het kind of een 
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contactverbod ervoor zorgen dat het contact beperkt wordt. Ten tweede bestaan er enkele 

institutionele en praktische belemmeringen. Tot slot belemmert de gevangenissfeer het contact.  

Hiernaast werd ook een blik geworpen op het toekomstperspectief. Gedetineerde vaders die 

voordien bij hun kinderen woonden, verwachten dit ook na de detentie te doen. De meeste 

gedetineerde vaders verwachten geen problemen op het vlak van hechting met hun kinderen. 

Onderzoek toont echter aan dat zij vaak hoge en onrealistische verwachtingen hebben over de 

toekomst.  

In de gevangenis van Beveren werd nog geen onderzoek gevoerd naar de behoeften en 

belemmeringen van gedetineerde vaders, evenmin naar hun toekomstperspectief inzake het 

contact met hun kinderen. Het is echter van belang om deze behoeften en belemmeringen in 

kaart te brengen om het contact tussen de gedetineerde vaders en hun kinderen te verbeteren. 

Door hiernaast een zicht te krijgen op de al dan niet realistische toekomstperspectieven van 

gedetineerde vaders, is er meer mogelijkheid om hen voor te bereiden op een positieve 

gezinshereniging. In deze masterproef wordt dit onderzoek dan ook uitgevoerd.  

 

 

. 
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DEEL II: METHODOLOGIE 

1. Inleiding  

In deze masterproef worden twee onderzoeksmethodieken gehanteerd. Allereerst werd een 

verkennende literatuurstudie gevoerd. Vervolgens wordt gekozen voor een empirisch 

onderzoek waarbij een mixed-method-onderzoeksdesign gehanteerd wordt. Deze masterproef 

beoogt zowel breedte als diepgang te verkrijgen in het probleem door middel van een 

combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek (Creswell, 2014).  

Kwantitatief onderzoek betreft een brede en grootschalige aanpak die generalisering van de 

resultaten mogelijk maakt, maar beperkingen oplegt aan de diepgang en detaillering van de 

resultaten. Kwalitatief onderzoek betreft een  kleinschalige aanpak die tot diepgang, detaillering 

en complexiteit van het onderwerp leidt, maar beperkingen oplegt aan de generalisering 

(Hardyns, 2018).  

Het mixed-method-onderzoeksdesign houdt een enorm voordeel in. Door de integratie van 

kwantitatief en kwalitatief onderzoek worden de zwaktes van beide methoden geneutraliseerd. 

De combinatie van de twee methoden creëert een beter inzicht in het probleem dan de twee 

methoden apart op zichzelf zouden doen (Creswell, 2014). Door het gebruik van een mixed-

method-onderzoeksdesign is het mogelijk om de gegevens uit het kwantitatief onderzoek meer 

te specifiëren via het kwalitatief onderzoek. 

2. Kwantitatief luik  

2.1 Kwantitatieve survey  

Om de behoeften en belemmeringen van het contact tussen de gedetineerde vaders en hun 

kinderen specifiek in de gevangenis van Beveren in kaart te brengen, wordt allereerst geopteerd 

voor een kwantitatieve survey (zie bijlage 1). Dit met het oog op het bereiken van zoveel 
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mogelijk vaders in de gevangenis. Het kwantitatieve luik van het onderzoek beoogt een zo breed 

mogelijk beeld te verkrijgen van het onderwerp aangezien nog geen voorgaand onderzoek werd 

gevoerd in de gevangenis van Beveren. Dit algemeen beeld is noodzakelijk daar er nog geen 

kennis is in de gevangenis van Beveren omtrent de specifieke behoeften en belemmeringen van 

de vaders in hun gevangenispopulatie. Concreet wordt een enquête met gesloten vragen 

opgesteld, dewelke verspreid wordt via het online dienstplatform voor gedetineerden Prison 

Cloud. In de gevangenis van Beveren werden reeds enquêtes afgenomen via dit platform, wat 

praktisch en efficiënt verliep.  

De keuze voor kwantitatief onderzoek biedt enkele voordelen. Deze methode maakt het 

mogelijk om snel en eenvoudig een groot aantal respondenten te bevragen. Een grootschalige 

aanpak maakt generalisering van de resultaten mogelijk (Pauwels, 2015). Daar het vaderschap 

in detentie als gevoelig thema beschouwd wordt, biedt de online vragenlijst een voordeel. Door 

de afwezigheid van het direct contact tussen de onderzoeker en de respondent, vermindert de 

kans dat respondenten sociaal wenselijk gaan antwoorden (Pauwels, 2015). 

Aan het kwantitatief onderzoek zijn hiernaast echter enkele nadelen verbonden. Onderzoek in 

de breedte legt beperkingen op aan de diepgang en detaillering van de resultaten. Een 

kwantitatieve vragenlijst maakt het niet mogelijk om door te vragen (Pauwels, 2015). Om die 

reden wordt verder bouwend op de kwantitatieve vragenlijst tevens een kwalitatieve vragenlijst 

gebruikt. Bij een enquête kunnen respondenten niet aangeven wanneer ze iets niet begrijpen. 

Ook kan de onderzoeker geen extra uitleg geven (Pauwels, 2015). Bij het opstellen van de 

vragenlijsten voor de gedetineerden is het bijgevolg belangrijk dat de vragen eenvoudig 

geformuleerd worden en geen moeilijke terminologie gehanteerd wordt. Om die reden wordt 

de vragenlijst vooraf aan een lesgever van Centrum voor Basiseducatie (CBE)  voorgelegd ter 

evaluatie. 
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2.2 Steekproef 

Voor het kwantitatief onderzoek wordt gebruik gemaakt van een selecte steekproef die enkel 

gericht is op gedetineerde vaders in de gevangenis van Beveren. Daar er geen lijst beschikbaar 

is met alle gedetineerde vaders, wordt de enquête verspreid over alle gedetineerden in de 

gevangenis van Beveren. Bij aanvang van de enquête wordt echter duidelijk voor de 

respondenten dat deze gericht is op gedetineerde vaders.  

In de gevangenis van Beveren is plaats voor 312 mannelijke gedetineerden. Een cijfer over het 

aantal gedetineerde vaders is in de gevangenis niet gekend. Om die reden is het bijgevolg 

moeilijk een inschatting te maken van het beoogde aantal respondenten die dit onderzoek wil 

bereiken. Voorgaand onderzoek toont aan dat ongeveer de helft van alle Belgische 

gedetineerden vader is (Lenaers, 2001). Gedetineerde vaders dienen echter aan een aantal 

criteria te voldoen om deel te kunnen nemen aan het onderzoek. Onder gedetineerde vaders 

worden in dit onderzoek vaders die minstens één minderjarig kind hebben verstaan. Vaders met 

meerderjarige kinderen worden buiten beschouwing gelaten. In dit onderzoek worden zowel 

gedetineerden onder het statuut van veroordeelde als beklaagde in de gevangenis van Beveren 

betrokken. Dit om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen schetsen van de noden en behoeften 

van alle gedetineerde vaders in de gevangenis van Beveren. Door ook beklaagde gedetineerden 

in het onderzoek te betrekken kan onderzocht worden of er een verschil aanwezig is tussen de 

behoeften en belemmeringen bij beklaagden en veroordeelden. De gevangenis van Beveren 

biedt geen plaats voor geïnterneerden. Bijgevolg maken zij geen deel uit van de 

onderzoekspopulatie. Hiernaast moeten de gedetineerden tevens de Nederlandse taal machtig 

zijn. Dit omdat de enquête enkel in het Nederlands verspreid wordt. Op die manier is tevens het 

mogelijk om later tijdens het diepte-interview voldoende gedetailleerd door te kunnen vragen.  
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2.3 Procedure en dataverzameling  

De vragenlijst werd vooreerst zelfstandig opgesteld en vervolgens eind februari samen met de 

beleidscoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden van de gevangenis van Beveren 

overlopen, om na te gaan of deze voldeed aan de verwachtingen. Tijdens dit gesprek werden 

enkele zaken aangepast en bijgevoegd. Hierna werd de vragenlijst doorgestuurd naar een 

lesgever van het Centrum voor Basiseducatie ter feedback. Er werden enkele zaken aangepast 

om de enquête voor laaggeschoolden leesbaar te maken. Vervolgens werd de vragenlijst aan de 

ICT-dienst van de gevangenis bezorgd om deze op Prison Cloud te plaatsen. Om praktische 

redenen diende de vragenlijst nog getest te worden. Door onderbemanning van de ICT-dienst 

werd de enquête uiteindelijk pas eind maart online geplaatst. Er werd voorgenomen om de 

enquête twee weken online te plaatsen. Gedetineerde vaders werden door het 

gevangenispersoneel op het kinderbezoek aangesproken en aangespoord om deel te nemen. 

Hiernaast kregen gedetineerden een nieuwsflash op Prison Cloud. Ondanks deze aansporingen 

werd de enquête na 2 weken slechts door 17 gedetineerde vaders ingevuld. Om die reden werd 

beslist om nog een nieuwe bekendmaking op Prison Cloud te plaatsen. Helaas kwam hier 

weinig respons op. De enquête werd uiteindelijk op 15 april 2019 afgesloten met een povere 20 

respondenten.  

2.4 Data analyse  

Na het afsluiten van de online-enquête werden de verkregen gegevens ingevoerd in het 

statistisch softwareprogramma SPSS Statistics 25. Om een antwoord te kunnen bieden op de 

onderzoeksvragen werden voor alle variabelen frequentietabellen berekend. Hiernaast werden 

voor sommige variabelen kruistabellen gevormd. 
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3. Kwalitatief luik  

3.1 Kwalitatief diepte-interview 

Om vervolgens meer details te verkrijgen over de behoeften en belemmeringen van 

gedetineerde vaders worden binnen het kwalitatief luik diepte-interviews uitgevoerd. Een 

kleinschalige aanpak stelt het onderzoek in staat om meer diepgaand in te gaan op de behoeften 

en belemmeringen die gedetineerde vaders ervaren bij het contact met hun kinderen. Er wordt 

gekozen voor een diepte-interview om op die manier relevante informatie omtrent de 

belevingsaspecten van de gedetineerde vaders te bekomen.   

Aan het kwalitatief onderzoek zijn enkele voordelen verbonden. Een eerste voordeel van deze 

methode is de relatief grote stuurbaarheid van het onderzoek door het open en flexibel karakter 

van diepte-interviews. Door gericht vragen te stellen kan de onderzoeker precies op die 

informatie aansturen die nodig is voor de beantwoording van de onderzoeksvragen (Hardyns, 

2018). Door middel van doorvragen of ‘probing’ wordt ingegaan op wat de respondent vertelt 

en kan enigszins een richting aan het gesprek gegeven worden (Decorte & Zaitch, 2016).  Bij 

onduidelijke antwoorden van de respondent kan door de onderzoeker om meer verduidelijking 

gevraagd worden (Billiet & Waege, 2001).  Daar het vaderschap in detentie als gevoelig thema 

beschouwd wordt, biedt ook het diepte-interview als methode een voordeel. Een kwalitatieve 

methode is het meest geschikt voor gevoelige onderwerpen om die reden dat ‘face to face’ 

contact drempelverlagend werkt. Hierdoor worden sociaal wenselijke antwoorden vermeden 

(Bijleveld, 2013). Bij interviews kan de methode van synergie toegepast worden. Dit houdt in 

dat elk interview na afloop meteen verwerkt en geanalyseerd wordt. Zodoende kan uit het ene 

interview geleerd worden hoe in het volgende te werk gegaan moet worden (Hardyns, 2018).  
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Een nadeel van deze methode betreft het gebrek aan generalisering van de resultaten (Hardyns, 

2018). Dit nadeel is echter niet van belang in dit onderzoek daar voorafgaand aan het kwalitatief 

onderzoek eerst een kwantitatief onderzoek uitgevoerd wordt.  

3.2 Steekproef  

In het kwalitatief onderzoek wordt geopteerd voor een doelgerichte steekproef. Doelgericht 

steekproeftrekken vertrekt van een aantal criteria die opgesteld zijn om de respondenten te 

selecteren (Decorte & Zaitch, 2016). Respondenten worden geselecteerd op basis van volgende 

criteria: Nederlandstalige gedetineerden in de gevangenis van Beveren die vader zijn van 

minstens één minderjarig kind. Binnen deze criteria wordt echter getracht om zo veel mogelijk 

diversiteit te hebben tussen de verschillende respondenten om inzichten te krijgen vanuit 

verschillende perspectieven (Hardyns, 2018).  

In een kwalitatief onderzoek is het aantal respondenten afhankelijk van het bereikte 

saturatiepunt, het punt waarbij een case geen nieuwe of relevante informatie meer oplevert. Een 

steekproef is volledig van omvang wanneer theoretische saturatie bereikt is. In de praktijk 

gebeurt het echter vaak dat in een onderzoek wél een maximum aantal respondenten 

geïnterviewd worden. Niemand kan concreet zeggen hoe groot een kwalitatieve steekproef 

moet zijn (Decorte & Zaitch, 2016).  

3.3 Procedure en dataverzameling 

De gedetineerden die deelnamen aan de enquête hadden de mogelijkheid om aan te duiden 

indien ze geïnteresseerd waren in een interview. 13 gedetineerden gaven in de enquête aan hier 

toe bereid te zijn. Enkel deze gedetineerden werden dan ook gecontacteerd voor het interview. 

Wanneer de interviews uiteindelijk uitgevoerd werden, waren nog maar 3 respondenten bereid 

om deel te nemen. 8 gedetineerden weigerden hun verdere samenwerking en 2 gedetineerden 

hadden op het moment van de interviews uitgaansvergunning en penitentiair verlof.   



   

 

METHODOLOGIE | 40 

 

Aanvankelijk was het de bedoeling om in overleg te gaan met de Psychosociale Dienst en 

Justitieel Welzijnswerk voor de selectie van respondenten. Daar reeds 13 gedetineerden bereid 

waren om deel te nemen, werd beslist enkel deze respondenten te interviewen. Toen uiteindelijk 

bleek dat slechts 3 respondenten wilden meewerken was het echter te laat om nog in overleg te 

gaan en nieuwe respondenten te zoeken. Bovendien werd ervan uitgegaan dat respondenten die 

niet deelnamen aan de enquête, ook niet bereid zouden zijn om deel te nemen aan een interview. 

Hiernaast speelde ook het feit dat de gevangenis reeds tevreden was met de resultaten van de 

enquête en zij bijkomende interviews niet nodig achtten.  

De interviews vonden plaats in een vrij gesprekslokaal in de gevangenis op maandag 13 en 

donderdag 16 mei 2019. De interviews werden opgenomen door middel van een dictafoon. 

Hiervoor werd steeds bij aanvang van het interview toestemming gevraagd. De interviews 

gebeurden aan de hand van semigestructureerde diepte-interviews (zie bijlage 2). Hierbij werd 

vooraf een lijst met vragen en thema’s opgesteld die tijdens het gesprek aan bod dienden te 

komen. Deze lijst diende vooral als een houvast zodat tijdens het onderzoek geen belangrijke 

info vergeten werd.  

3.4 Data analyse 

Na het uitvoeren van de interviews volgde de analyse van de gegevens. De opnames van de 

interviews werden letterlijk uitgetypt en meteen na de transcriptie verwijderd. Vervolgens 

werden de getranscribeerde interviews ingevoerd en geanalyseerd via het softwareprogramma 

NVivo 12. Aan de hand van de besproken thema’s werd een codeboom opgesteld (zie bijlage 

3). Door middel van codering werden alle interviewgegevens geclassificeerd en gesorteerd 

waardoor vaststellingen gemaakt konden worden. De onderzoeksresultaten worden 

geïllustreerd door middel van citaten uit de interviews. 
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4. Ethische aspecten  

Daar de onderzoekspopulatie een kwetsbare groep betreft, is het ten slotte belangrijk om stil te 

staan bij de ethische aspecten verbonden aan dit empirisch onderzoek.  

Allereerst werd voor het onderzoek in de gevangenis toestemming gevraagd en gekregen bij 

het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. 

Gedetineerden die deelnemen aan het onderzoek, dienen dit op een geïnformeerde en vrijwillige 

basis te doen. Bij de aanvang van het onderzoek wordt aan de respondenten een informatiebrief 

(zie bijlage 4) en een ‘informed consent’ (zie bijlage 5) voorgelegd. Dit omvat informatie over 

de aard en het doel van het onderzoek, de gehanteerde methodes, de anonimiteit en 

vertrouwelijkheid van informatie, het vrijwillig karakter en de mogelijkheid tot weigering, en 

de eindbestemming van de resultaten van het onderzoek. Respondenten worden tevens op de 

hoogte gesteld van het gebruik van opnameapparatuur tijdens het interview. Op deze manier 

zijn gedetineerden voldoende geïnformeerd en kunnen ze een bewuste keuze maken om al dan 

niet deel te nemen aan het onderzoek (O’Gorman & Vander Laenen, 2009). De ‘informed 

consent’ wordt in tweevoud ondertekend, zodat zowel respondent als onderzoeker over een 

exemplaar kunnen beschikken.  

Om het risico te vermijden dat gegevens verloren zouden kunnen gaan, wordt geopteerd voor 

het gebruik van opnameapparatuur tijdens de interviews. Respondenten werden hiervan op de 

hoogte gebracht en hierbij werd tevens de toestemming gevraagd. Dergelijke audio-registratie 

maakt het mogelijk om gebruik te maken van de letterlijke bewoording van respondenten 

(Decorte & Zaitch, 2016).  

Om de anonimiteit van de respondenten te waarborgen en vertrouwelijkheid van informatie te 

garanderen, worden persoonsgegevens, met name alle gegevens die het mogelijk maken om 

iemand te identificeren, in het onderzoek gecodeerd.  
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Een data management plan werd opgesteld waarin beschreven staat hoe de onderzoeker voor, 

tijdens en na het onderzoek met de verzamelde data omgaat (zie bijlage 6).  

5. Beperkingen onderzoek 

Een eerste beperking van dit onderzoek heeft betrekking op het beperkt aantal respondenten, 

zowel bij het kwantitatief als kwalitatief luik. Hoewel de enquête meerdere malen gepromoot 

werd, werd deze slechts door 20 respondenten ingevuld. Vanaf 40 à 50 respondenten zijn de 

resultaten van een kwantitatieve analyse betrouwbaar (Hardyns, 2018). De 

onderzoeksresultaten zijn dus niet representatief en kunnen bijgevolg niet gegeneraliseerd 

worden. Ook bij het kwalitatief onderzoek namen, ondanks het feit dat vooraf 13 gedetineerden 

bereid waren, slechts 3 respondenten deel aan een interview. Tijdens de interviews kon echter 

wel diepgang verkregen worden. Een reden voor deze povere resultaten zou kunnen zijn dat de 

gedetineerden het nut van het onderzoek niet inzagen. Dit enerzijds omdat zij geen problemen 

ondervinden in het contact met hun kinderen of anderzijds omdat ze geen contact meer hebben 

met hun kinderen en niet verwachten dat deze situatie zou veranderen. Bovendien betreft het 

een gevoelig onderwerp. Ondanks deze beperking is het onderzoek niet zinloos geweest en 

bracht het enkele interessante resultaten naar voren voor de gevangenis. Het onderzoek kan 

aanzet geven tot verdere uitwerking van de behoeften en aanpak van de belemmeringen.  

Een tweede beperking houdt in dat de enquête volledig gebaseerd is op zelf-rapportage. 

Hierdoor is het mogelijk is dat respondenten sociaal wenselijk antwoorden doordat vaderschap 

in detentie een gevoelig onderwerp is. Om sociaal wenselijke antwoorden te vermijden werd de 

enquête via Prison Cloud verspreid waardoor er geen direct contact was tussen de onderzoeker 

en de respondenten. Het invullen van de vragenlijst gebeurde bijgevolg niet in aanwezigheid 

van anderen. 
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Een derde beperking betreft het feit dat geen beklaagden deelnamen aan het onderzoek. Hoewel 

de enquête over alle gedetineerden verspreid werd, werd deze enkel door veroordeelden 

ingevuld. Vooraf werd gesteld dat het interessant zou zijn om naar de verschillende behoeften 

en belemmeringen te kijken bij veroordeelden en beklaagden. Helaas kon dit onderscheid in dit 

onderzoek niet gemaakt worden. 

Een laatste beperking houdt in dat dit onderzoek slechts in één gevangenis uitgevoerd werd. 

Wanneer respondenten uit verschillende gevangenissen bevraagd zouden worden, zou dit 

gediversifieerde resultaten kunnen opleveren. Het doel van dit onderzoek is echter de behoeften 

en belemmeringen in de gevangenis van Beveren in kaart brengen, omdat deze gevangenis hier 

specifiek naar vraagt. Onderzoek omtrent dit onderwerp dient echter over verschillende 

gevangenissen heen gevoerd te worden. Andere gevangenissen hebben immers een andere 

context wat zich zou kunnen vertalen in andere resultaten. 

6. Conclusie 

In dit onderzoek werd een mixed-method-onderzoeksdesign gehanteerd. Vooreerst werden in 

het kwantitatief onderzoek gedetineerde vaders via een enquête bevraagd over het contact met 

hun kinderen. Slechts 3 van de 20 respondenten waren vervolgens bereid om deel te nemen aan 

het kwalitatief onderzoek. Zij werden onderworpen aan een semigestructureerd diepte-

interview waarin meer uitgebreid gepeild werd naar hun beleving omtrent het contact met hun 

kinderen. 

Ondanks het beperkt aantal respondenten werden evenwel heel wat resultaten verkregen, 

dewelke in het volgend deel uitvoerig besproken zullen worden. 
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DEEL III: RESULTATEN EMPIRISCH ONDERZOEK 

1. Inleiding  

In dit onderdeel worden de onderzoeksresultaten van het empirisch onderzoek besproken. 

Vooreerst worden de resultaten van het kwantitatief onderzoek behandeld. Vervolgens worden 

de resultaten van het kwalitatief onderzoek aangehaald. 

2. Kwantitatieve onderzoeksresultaten  

Alvorens de kwantitatieve resultaten van het onderzoek te bespreken dient nogmaals  

opgemerkt te worden dat slechts 20 respondenten deelnamen aan dit onderzoek en de resultaten 

bijgevolg niet te generaliseren zijn naar de volledige populatie gedetineerde vaders. 

Voor de vragenlijst van het kwantitatief onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1.  

2.1 Voorstelling respondenten 

Leeftijd  

De gemiddelde leeftijd van de respondenten bedraagt 31,5 jaar en varieert van 21 tot 47 jaar. 

Nationaliteit  

De meerderheid van vaders die deelnamen aan de enquête heeft de Belgische nationaliteit 

(65%). Hiernaast namen drie Marokkanen (15%) één Nederlander (5%), één Tsjech (5%), één 

Bosniër (5%) en één Koerd (5%) deel.  

Burgerlijke staat  

De meerderheid van de respondenten is alleenstaand (55%). Tevens is 10% gescheiden. Eén op 

de vier vaders (25%) heeft een relatie of is samenwonend, alsook is één op de tien (10%) 

getrouwd. Van diegenen die een relatie hebben of getrouwd zijn is dit bij allen met de moeder 

van de kinderen.  
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Diploma  

Eén op de vier vaders (25%) beschikt niet over een diploma. Eén op drie (35%) heeft enkel een 

diploma lager onderwijs en twee op vijf vaders (40%) hebben tevens een diploma secundair 

onderwijs. Geen enkele van de respondenten beschikt over een diploma hoger onderwijs of 

universiteit.  

Duur straf 

Alle respondenten waren op het moment van de enquête reeds veroordeeld. Geen enkele 

beklaagde nam deel. De periode dat de gedetineerden reeds in de gevangenis zitten varieert van 

1 jaar tot 7 jaar en een half. Gemiddeld verblijven de gedetineerden reeds 4 jaar in de gevangenis 

en moeten ze nog 5 en een half jaar van hun straf ondergaan. De periode van de nog te ondergane 

straf varieert van 2 maanden tot 21 jaar. 

2.2 Gezinssituatie  

Kinderen 

Iets meer dan de helft (55%) van de gedetineerde vaders heeft 1 kind. Bijna één op drie (30%) 

heeft twee kinderen. De overige drie vaders (15%) hebben elk drie kinderen. Twee 

respondenten geven aan dat het om stiefkinderen gaat. In totaal hebben de 20 gedetineerde 

vaders 32 kinderen. Drie respondenten (15%) geven aan dat niet al hun kinderen dezelfde 

moeder hebben. In die drie gevallen zijn er telkens 2 verschillende moeders aanwezig. De 

leeftijd van de kinderen varieert van 6 maanden tot 18 jaar. 

Tabel 1: Leeftijd kinderen   

Leeftijd  Frequentie  

6 maanden 1 
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1 jaar 3 

2 jaar 0 

3 jaar 4 

4 jaar 2 

5 jaar 2 

6 jaar 4 

7 jaar 2 

8 jaar 3 

9 jaar 3 

10 jaar 3 

11 jaar 0 

12 jaar 1 

13 jaar 0 

14 jaar 1 

15 jaar 1 

16 jaar 1 

17 jaar 0 

18 jaar 1 

 

Woonst kinderen voor en tijdens de detentie  

Bij iets meer dan de helft (55%) van de gedetineerde vaders woonden de kinderen voor de 

detentie samen bij de vader en de moeder. Eén op vier (25%) van de kinderen woonden voor 

de vader in de gevangenis zat reeds bij hun moeder. 1 respondent (5%) had co-ouderschap over 

de kinderen met de moeder. Van twee vaders (10%) woonden de kinderen voor de detentie bij 

een pleeggezin, alsook van één vader (5%) bij de grootouders.  
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Vier op de vijf (80%) vaders geven aan dat hun kinderen momenteel bij hun moeder wonen. In 

één geval (5%) wonen de kinderen nog steeds bij de grootouders. De overige kinderen wonen 

bij een pleeggezin (5%) of in een tehuis bijzondere jeugdzorg (10%). 

Contact met kinderen voor detentie  

Uit de resultaten blijkt dat iets minder dan de helft (45%) van de vaders voor de detentie 

dagelijks contact had met de kinderen. Eén op de vijf (20%) vaders zag zijn kinderen wekelijks 

en iets minder dan een op de vijf (15%) maandelijks. Eén vader (5%) zag zijn kinderen slechts 

enkele keren per jaar en drie vaders (15%) hadden geen contact met hun kinderen.  

Band met kinderen voor en tijdens detentie  

Uit de resultaten blijkt dat de meeste vaders (70%) voor hun detentie een uitstekende of goede 

band hadden met hun kinderen. Bij 4 vaders (20%) was de band reeds middelmatig en bij 2 

vaders (10%) zeer slecht. Opmerkelijk is dat 3 vaders hierboven aangaven hun kinderen nooit 

te zien voor de detentie, maar slechts 2 vaders een zeer slechte band hadden met hun kinderen 

voor de detentie.  

Op dit moment beschrijven slechts twee op de vijf vaders (40%) de band met hun kinderen als 

uitstekend of goed. Twee op de vijf vaders (40%) geven aan dat ze momenteel een slechte of 

zeer slechte band hebben met hun kinderen. De overige 4 vaders (20%) geven de score 

‘middelmatig’ aan de band met hun kinderen.  

We kunnen hier nadrukkelijk waarnemen dat de band met de kinderen op dit moment als 

slechter gescoord wordt dan de band voorheen de detentie. Dit kan te maken hebben met enkele 

problemen gepaard aan de detentie.  
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Tabel 2: Band met kinderen voor en tijdens detentie  

  Hoe was de band met je kind(eren) voor je in de gevangenis 

zat? 

  Uitstekend Goed  Middel-

matig 

Slecht  Zeer 

slecht  

Hoe zou je de 

band met je 

kind(eren) op 

dit moment 

omschrijven? 

Uitstekend 4 0 0 0 0 

Goed  2 1 0 0 1 

Middelmatig 2 0 2 0 0 

Slecht  0 0 1 0 0 

Zeer slecht  3 2 1 0 1 

 

We zien duidelijk dat de band voor detentie als beter beschouwd werd als de band tijdens de 

detentie. De meeste vaders geven de band met hun kinderen tijdens de detentie een lagere of 

dezelfde score als de band toen ze nog niet in de gevangenis zaten. Opvallend is dat één vader 

die voor de detentie een zeer slechte band had met zijn kinderen, deze band momenteel als goed 

beschrijft. Een verontrustend resultaat wordt gevonden bij 3 vaders die voor hun detentie een 

uitstekende band hadden met hun kinderen en op dit moment de band als zeer slecht 

beschrijven. 

2.3 Contact met kinderen tijdens detentie  

Tabel 3: Contact met kinderen tijdens detentie  

Bezoek  55% 

Telefoon 75% 
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Brieven 35% 

 

Uit de resultaten blijkt dat iets meer dan de helft van de vaders (55%) enige vorm van bezoek 

krijgt van zijn kinderen in de gevangenis. Het merendeel van de vaders (75%) heeft telefonisch 

contact met hun kinderen. Eén op de drie vaders (35%) heeft contact met zijn kinderen via 

brieven. 

Bezoek  

Tabel 4:Frequentie kinderbezoek  

1 keer per maand 5 

4 keer per maand  2 

Nooit  13 

 

Ruim drie op de vijf vaders (65%) nemen nooit deel aan het kinderbezoek. Eén op de vier vaders 

(25%) neemt één keer per maand deel. Slechts 2 vaders (10%) nemen 4 keer per maand of met 

andere woorden elke week deel. 

Tabel 5: Frequentie familiaal bezoek 

1 keer per maand  6 

3 keer per maand 1 

4 keer per maand 1 

Nooit  12 

 

Ook aan het familiebezoek wordt door het merendeel van de vaders (60%) niet deelgenomen. 

Ongeveer één op de drie vaders (30%) neemt één keer per maand deel. Vervolgens neemt 1 

vader (5%) drie keer per maand en 1 vader (5%) vier keer per maand deel. 
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Tabel 6: Frequentie tafelbezoek 

Dagelijks  1 

Wekelijks 3 

Maandelijks 5 

Nooit  11 

 

Iets meer dan de helft van de vaders (55%) krijgt nooit tafelbezoek van hun kinderen. Hiernaast 

krijgt 25 % maandelijks en 15 % wekelijks tafelbezoek. Slechts 1 vader (5%) heeft dagelijks 

tafelbezoek met zijn kinderen. 

Tabel 7: Frequentie glasbezoek 

Maandelijks  1 

Nooit  19 

 

Op 1 vader na heeft geen enkele vader (95%) verplicht glasbezoek met zijn kinderen. Bij 1 

vader (5%) gebeurt dit maandelijks. Dit betekent dat hij geen andere vorm van bezoek mag 

krijgen maar enkel bezoek achter glas.  

Beslissing bezoek 

Uit de resultaten blijkt dat in de meeste gevallen (80%) de persoon die voor de kinderen zorgt, 

bepaalt of er al dan niet bezoek is tussen de gedetineerde en zijn kinderen. Drie vaders (15%) 

geven aan dat door de jeugdrechtbank een beslissing genomen werd. Bij 1 vader (5%) weten de 

kinderen niet dat hij in de gevangenis zit. Uit de volgende vraag wordt duidelijk dat bij twee op 

de vijf vaders (40%) de persoon die voor de kinderen zorgt ook effectief beslist dat er geen 

bezoek is. Deze vaders krijgen geen bezoek omdat de moeder van hun kinderen beslist om niet 

op bezoek te komen met hun kinderen.  
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Bellen 

Naast het bezoek wordt door de vaders ook op andere manieren contact onderhouden met hun 

kinderen. Drie vaders (15%) bellen dagelijks, vier (20%) wekelijks en zes (30%) maandelijks. 

Zeven vaders (35%) bellen echter nooit met hun kinderen. 

Tabel 8: Frequentie telefonisch contact  

Dagelijks 3 

Wekelijks 4 

Maandelijks 6 

Nooit 7 

 

Brieven  

Tabel 9: Frequentie briefwisseling  

Maandelijks  8 

Nooit  12 

 

Meer dan de helft van de vaders (60%) schrijft nooit brieven of kaartjes naar hun kinderen. Bij 

twee op de vijf vaders (40%) gebeurt dit maandelijks. Hiernaast geven 3 vaders (15%) tevens 

aan het Heen en Weer boekje te gebruiken.  

2.4 Behoeften  

Om de noden van de gedetineerde vaders in kaart te brengen werden verschillende zaken 

geformuleerd waar vaders eventueel behoefte aan zouden kunnen hebben. De gedetineerden 

konden vervolgens die zaken aanduiden waar zij behoefte aan hadden. 
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Eén op de vier vaders (25%) heeft behoefte aan tienerbezoek, een bezoek voor kinderen van 12 

tot 18 jaar, los van het kinderbezoek. In tabel 1 wordt aangegeven dat vijf kinderen 12 jaar of 

ouder zijn. Wanneer een kruistabel gemaakt wordt voor de variabelen leeftijd van de kinderen 

en behoefte aan tienerbezoek, kan afgeleid worden dat het de vijf vaders met kinderen ouder 

dan 12 zijn die nood hebben aan een tienerbezoek. Alle vaders met kinderen ouder dan 12 jaar 

in dit onderzoek hebben dus behoefte aan een tienerbezoek. 

Ongeveer de helft van de vaders (45%) wil meer kinderbezoek met partner erbij. De helft van 

de vaders (50%) wil tevens meer kinderbezoek zonder partner erbij. Ongeveer de helft van de 

gedetineerden heeft behoefte aan vernieuwende activiteiten. Enkele voorstellen betreffen 

activiteiten aangepast aan de leeftijd en capaciteit van kinderen, 1 keer per maand een volledige 

woensdagnamiddag activiteiten in de sportzaal en meer knutselactiviteiten. Eén vader wenst 

ook pannenkoeken of wafels tijdens het bezoek voor zijn kinderen.  

Alle vaders (100%) willen kunnen bellen met beeld of Skype. Eén vader (5%) heeft nood aan 

bezoek op andere tijdstippen. 

Drie op de vijf vaders (60%) hebben nood aan ondersteuning en begeleiding bij hun rol als 

vader en hoe ze een goede vader kunnen zijn vanuit de gevangenis. Onder ondersteuning en 

begeleiding kunnen verschillende zaken verstaan worden. De respondenten konden bij 

verschillende stellingen aanduiden of ze hier behoefte aan hadden.  

Tabel 10: Noden ondersteuning en begeleiding vaderrol  

Noden ondersteuning en begeleiding vaderrol  

Ik wil leren hoe ik me kan voorbereiden op het bezoek met mijn kind(eren). 25% 

Ik wil leren hoe ik mijn kind(eren) kan voorbereiden op een bezoek aan de 

gevangenis. 

25% 
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Ik wil tips over gespreksonderwerpen voor tijdens het bezoek met mijn kinderen. 20% 

Ik wil gezinsbegeleiding na het bezoek (bv. JWB, Kind & Gezin, …). 20% 

Ik wil tips over hoe ik met mijn kinderen kan praten over het hebben van een ouder 

die in de gevangenis zit. 

15% 

Ik wil tips rond wat ik kan schrijven in brieven aan mijn kinderen. 20% 

Ik wil tips rond hoe ik kan bellen met mijn kinderen. 20% 

Ik wil tips rond opvoeding. 20% 

Ik wil praktische tips over hoe ik voor mijn kinderen kan zorgen (bv. pamper 

verversen, in bad doen, …). 

10% 

Ik wil weten hoe ik betrokken kan blijven bij het leven van mijn kinderen, vanuit de 

gevangenis. 

50% 

Ik wil weten hoe ik verdriet, stress en eenzaamheid van mijn kinderen kan 

verminderen. 

30% 

Ik wil weten hoe ik met problemen van mijn kinderen, die gepaard gaan met een 

bezoek aan de gevangenis (angst, schuldgevoelens, ongerustheid) kan omgaan. Wat 

ik hier aan kan doen. 

20% 

Ik wil meer informatie over de effecten die mijn opsluiting kunnen hebben op het 

leven van mijn kinderen. 

25% 

Ik wil meer informatie over wat ik mag verwachten als ik vrij kom en terugkeer in 

mijn gezin, mijn familie. 

35% 

 

Uit de resultaten wordt duidelijk dat de behoeften zeer verspreid liggen. Slechts bij één behoefte 

geeft de helft van de vaders (50%) aan hier nood aan te hebben. De belangrijkste behoefte 

betreft informatie krijgen over hoe gedetineerde vaders betrokken kunnen blijven in het leven 

van hun kinderen terwijl ze in de gevangenis zitten. 
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Bij de vraag of er nog andere zaken waren, waar de gedetineerde vaders nood aan hadden, werd 

vooral geantwoord dat de vaders hun kinderen wilden zien. Eén vader heeft nood aan langere 

bezoekuren. Een andere vader schreef dat het leuk zou zijn om zelf eens drankje en hapje te 

kunnen betalen tijdens de bezoekuren. 

2.5 Belemmeringen 

In wat volgt wordt een overzicht geboden van welke specifieke problemen zich kunnen 

voordoen bij het contact tussen gedetineerde vaders en hun kinderen in de gevangenis. 

2.5.1 Bereikbaarheid en kostprijs  

Vervoer naar gevangenis 

Bij twee op de vijf  vaders (40%) komen de kinderen meestal met de auto naar het bezoek. Bij 

één op de vijf (20%) is dit met de bus. Eén op de tien vaders (10%) geven tevens de trein als 

vervoersmiddel aan. 40% geeft aan dat hun kinderen niet naar het bezoek komen. 

Tijd naar gevangenis 

Bij iets minder dan de helft van de vaders (45%) zijn de kinderen 1 uur of minder dan 1 uur 

onderweg naar de gevangenis. Bij een vierde (25%) duurt dit gemiddeld 2 uur. Bijna een derde 

van de kinderen (30%) is 3 uur of langer onderweg.  

Afstand tot gevangenis 

Bijna de helft van de kinderen (45%) woont in een andere stad en bijna de andere helft (45%) 

in een andere provincie. Van slechts 1 vader (5%) wonen de kinderen in de buurt in Beveren. 

Ook wonen de kinderen van 1 vader (5%) in een ander land. 
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Begeleiding naar bezoek 

Bij de meerderheid van de vaders (60%) begeleidt de partner of de ex partner de kinderen naar 

het bezoek. Bij de andere vaders is dit de familie (15%), pleegouders (5%), opvoeder (10%) of 

iemand anders (10%). 

Belemmeringen 

De helft van de gedetineerden (50%) is akkoord dat de lange afstand of de moeilijke 

bereikbaarheid van de gevangenis een reden is dat hun kinderen hen niet vaak bezoeken. Eén 

derde van de vaders (35%) vindt dan weer dat de hoge kostprijs van het vervoer naar de 

gevangenis het bezoek van hun kinderen belemmert.  

2.5.2 Frequentie, tijdstip en duur van het bezoek 

Te weinig bezoek 

Volgens de helft van de gedetineerden (50%) worden te weinig bezoekmomenten 

georganiseerd. Een op vijf van de vaders (20%) is hier echter niet mee akkoord. 

Bezoek op slecht tijdstip 

Twee vijfde van de vaders (40%) vindt dat de bezoekmomenten voor het tafelbezoek vaak op 

slechte tijdstippen vallen. Bij het kinderbezoek vindt slechts een derde van de vaders (30%) dit. 

Duur bezoek 

De meerderheid (70%) is van mening dat de duur van het bezoek te kort is. Opvallend is dat 

één op vijf vaders (20%) hier niet mee akkoord is. Toch geeft echter maar 1 persoon (5%) aan 

dat de duur van het bezoek te lang is. 

 

 



   

 

RESULTATEN | 56 

 

Wachttijden bezoek 

Bijna de helft van de vaders (45%) vindt dat er lange wachttijden zijn voor hun kinderen bij het 

bezoek. Eén op vijf vaders (20%) is hier niet mee akkoord. 

2.5.3 Sfeer tijdens het bezoek 

Tabel 11: Belemmeringen gevangenissfeer  

Belemmering  Probleem Neutraal / 

geen mening 

Geen 

probleem 

De weg naar de bezoekersruimte voor 

mijn kind(eren) is niet goed. 

2 (10%) 13 (65%) 5 (25%) 

Ik heb geen fysiek contact met mijn 

kind(eren) tijdens het bezoek. 

5 (25%) 9 (45%) 6 (30%) 

Ik heb te weinig of geen privacy tijdens 

het bezoek. 

7 (35%) 6 (30%) 7 (35%) 

Ik kan moeilijk afscheid nemen na het 

bezoek. 

10 (50%) 5 (25%) 5 (25%) 

Ik weet niet waarover ik kan praten met 

mijn kind(eren) tijdens het bezoek. 

4 (20%) 7 (35%) 9 (45%) 

Ik stoor me aan de aanwezigheid van het 

gevangenispersoneel in de 

bezoekersruimte. 

5 (25%) 7 (35%) 8 (40%) 

Ik stoor me aan de houding van het 

gevangenispersoneel in de 

bezoekersruimte. 

5 (25%) 6 (30%) 9 (45%) 
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Ik stoor me aan de aanwezigheid van 

andere gedetineerden in de 

bezoekersruimte. 

4 (20%) 8 (40%) 8 (40%) 

Ik stoor me aan de houding van de andere 

gedetineerden in de bezoekersruimte. 

4 (20%) 9 (45%) 7 (35%) 

De bezoekersruimte is niet 

kindvriendelijk of niet aangepast aan 

kinderen. 

3 (15%) 9 (45%) 8 (40%) 

Er is onvoldoende speelgoed of het 

speelgoed is niet aangepast aan mijn 

kind(eren). 

7 (35%) 8 (40%) 5 (25%) 

Er zijn onvoldoende activiteiten voor 

kinderen. 

7 (35%) 11 (55%) 2 (10%) 

Er is te weinig ondersteuning en hulp voor 

de kinderen. 

6 (30%) 9 (45%) 5 (25%) 

 

De meningen omtrent de gevangenissfeer zijn enorm verdeeld. Bij geen enkele van de 

belemmeringen sluit een meerderheid van de vaders zich aan. Enkel bij het afscheid nemen van 

de kinderen na het bezoek ervaart de helft van de vaders problemen. Hiernaast zijn de grootste 

belemmeringen onvoldoende of onaangepast speelgoed (35%), onvoldoende activiteiten voor 

de kinderen (35%), alsook te weinig ondersteuning en hulp voor de kinderen (30%). 

2.5.4 Telefoon en brieven  

Bijna alle gedetineerden (85%) vinden dat telefoneren te duur is. Op het vlak van privacy 

ervaren 2 vaders (10%) problemen tijdens het telefoneren en 3 vaders (15%) bij het schrijven 

van brieven.  
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Drie op de vijf vaders (60%) wil een mogelijkheid dat hun kind zelf kan bellen naar de 

gevangenis wanneer het zijn of haar vader nodig heeft of bepaalde problemen heeft. De helft 

van de vaders (50%) wil extra mogelijkheden tot contact met hun kinderen bij onverwachte 

gebeurtenissen of crisissituaties zoals langer bellen met meer privacy. 

2.5.5 Suggesties  

Naast de gesloten vragen konden de respondenten in de enquête ook enkele suggesties doen 

voor een verbetering van het contact met de kinderen tijdens detentie alsook voor ondersteuning 

om de vaderrol beter te kunnen opnemen tijdens de detentie. Hoewel het hier om extra 

suggesties ging, gaven de meeste respondenten echter zaken aan die reeds voordien in de 

enquête aan bod gekomen waren. Zo willen enkele vaders kunnen Skypen met hun kinderen en 

willen ze nieuwe activiteiten voor de kinderen. Hiernaast wenst één vader een uitgebreider 

aanbod van betaalbare wenskaartjes.  

2.6 Toekomst 

Woonst kinderen na detentie  

Ruim de helft van de gedetineerden (55%) denkt dat zijn kinderen op de zelfde plaats zullen 

blijven wonen als waar ze nu wonen wanneer de vader vrijkomt. 4 personen (20%) verwachten 

dat de kinderen terug bij hen en de moeder zullen wonen. Twee vaders (10%) denken dat de 

kinderen volledig bij hen zullen wonen en 3 vaders (15%) veronderstellen dat er co-ouderschap 

zal zijn. 

Contact met kinderen na detentie  

De helft van de vaders (50%) denkt hun kinderen dagelijks te zien wanneer ze vrijkomen. Ook 

van de andere helft verwachten de meesten (35%) echter op regelmatige basis (wekelijks of 

maandelijks) contact te hebben met hun kinderen. Slechts 2 vaders (10%) denken hun kinderen 
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enkele keren per jaar te zien en 1 vader (5%) vermoedt dat hij zijn kinderen nooit zal zien 

wanneer hij vrijkomt.  

Tabel 12: Contact met kinderen voor en na detentie  

  Hoe vaak zag je je kind(eren) toen je nog niet in de 

gevangenis zat? 

  Dagelijks  Wekelijks Maandelijks Enkele 

keren per 

jaar 

Nooit  

Hoe vaak denk 

je dat je jouw 

kind(eren) zal 

zien wanneer 

je vrijkomt? 

Dagelijks  6 1 2 0 1 

Wekelijks  1 1 0 0 1 

Maandelijks  1 2 0 1 0 

Enkele keren 

per jaar  

1 0 1 0 0 

Nooit   0 0 0 0 1 

 

Uit bovenstaande tabel is af te leiden dat de twee vaders die denken hun kinderen slechts enkele 

keren per jaar te zien wanneer ze vrijkomen, hun kinderen voor de detentie echter dagelijks en 

maandelijks zagen. Bij de vader die verwacht zijn kinderen nooit te zien wanneer hij vrijkomt, 

was dit reeds voor zijn detentie het geval. 

Het meest opvallende resultaat kan gevonden worden bij de twee vaders die hun kinderen nooit 

zagen toen ze nog niet in de gevangenis zaten, maar nu wel vermoeden dagelijks en wekelijks 

contact te hebben met hun kinderen wanneer ze vrijkomen. Eén van de vaders die aangaf zijn 

kinderen voor zijn detentie nooit te zien, gaf echter wel aan dat hij voor zijn detentie samen met 
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de moeder en de kinderen woonde. Hij verwacht hier ook terug te gaan wonen wanneer hij 

vrijkomt en denkt zijn kinderen dan dagelijks te zien. Bovendien geeft hij aan wekelijks 

kinderbezoek en familiaal bezoek en dagelijks tafelbezoek te krijgen. Hieruit kan afgeleid 

worden dat zijn antwoord ‘nooit’ een fout was. Bij de andere vader die zijn kinderen nooit zag, 

woonden deze kinderen bij de moeder. Ook krijgt hij tijdens zijn detentie nooit bezoek maar 

belt en schrijft hij wel maandelijks. Toch denkt hij dat wanneer hij vrijkomt, hij zijn kinderen 

wekelijks zal zien. Ofwel ziet deze gedetineerde vader de toekomst zeer rooskleurig, ofwel 

hoopt deze vader dat dit in de toekomst het geval zal zijn.  

Band met kinderen na detentie  

65% van de vaders vermoedt dat de band met hun kinderen uitstekend of goed zal verlopen na 

hun vrijlating. Eén op de vier vaders (25%) denkt dat de band middelmatig zal zijn. Slechts 2 

vaders (10%) verwachten een zeer slechte band met hun kinderen in de toekomst.  

Tabel 13: Band met kinderen tijdens en na detentie 

  Hoe zou je de band met je kind(eren) op dit moment 

omschrijven? 

  Uitstekend Goed  Middel-

matig 

Slecht  Zeer 

slecht  

Hoe denk je 

dat de band 

met jouw 

kind(eren) zal 

verlopen 

wanneer je 

vrijkomt? 

Uitstekend 4 2 1 0 3 

Goed  0 1 2 0 0 

Middelmatig 0 1 1 1 2 

Slecht  0 0 0 0 0 

Zeer slecht  0 0 0 0 2 
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De band na detentie wordt als positiever dan die tijdens de detentie ingeschat. Opvallend is dat 

drie vaders waarvan de band met hun kinderen op dit moment zeer slecht is, verwachten dat 

deze band uitstekend zal verlopen wanneer ze vrijkomen. Zij gaven allen aan voor de detentie 

een goede of uitstekende band te hebben met hun kinderen en verwachten dan ook dat dit na de 

detentie opnieuw zo zal zijn.  

Aanpassen 

Twee op de vijf vaders (40%) denkt dat het aanpassen zal zijn voor zichzelf in het contact met 

de kinderen wanneer ze vrijkomen. Eén derde (35%) denkt echter niet dat dit het geval zal zijn. 

Iets minder dan de helft (45%) denkt dat het tevens aanpassen zal zijn voor de kinderen wanneer 

hun vader vrijkomt. Ook hier denkt echter één op de drie vaders (30%) dat dit niet het geval zal 

zijn. 

Voorbereiden op toekomst  

Drie vierde (75%) van de gedetineerde vaders vindt het belangrijk om zich voor te bereiden op 

het contact met hun kinderen wanneer ze vrijkomen. Hiervan heeft één vader (6,7%) reeds 

contact met diensten die hem hier in begeleiden. Twee gedetineerden (13,3%) kennen reeds 

diensten in de gevangenis waarbij ze hier voor terecht kunnen, en gaan deze nog contacteren. 

Twaalf personen (80%) geven echter aan niet te weten waar ze terecht kunnen.  
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3. Kwalitatieve onderzoeksresultaten 

Hieronder worden de resultaten van het kwalitatief onderzoek voorgesteld. Er wordt gebruik 

gemaakt van citaten uit de interviews om de onderzoeksresultaten te verduidelijken. Hierbij zal 

de ene gedetineerde vader al wat meer aan bod komen dan de andere. Dit kan toegeschreven 

worden aan de volgende factoren. Eén van de gedetineerde vaders heeft bij 2 verschillende 

vrouwen kinderen waardoor hij vaak meer te vertellen had. Bovendien was deze respondent 

spraakzamer dan de andere respondenten. Daarnaast heeft één van de respondenten nog nooit 

bezoek gekregen van zijn kinderen in de gevangenis van Beveren, waardoor zijn mening bij 

deze onderwerpen niet aan bod kan komen.  

Voor de vragenlijst van het kwalitatief onderzoek wordt verwezen naar bijlage 2. 

3.1 Voorstelling respondenten  

Respondent 1 is 24 jaar en heeft een buitenlandse nationaliteit Hij zit reeds 4 jaar in de 

gevangenis. Hij hoopt hier nog zo’n 6 à 7 maanden te moeten blijven en vervolgens terug naar 

zijn land van herkomst gestuurd te worden. Zo niet dient hij nog 3 jaar van zijn straf te 

ondergaan. Hij heeft 1 dochtertje van 1 jaar. Zij is geboren toen hij reeds in de gevangenis zat. 

Momenteel heeft hij geen relatie meer met de moeder van zijn dochter.  

Respondent 2 is 30 jaar en komt uit België. Hij verblijft reeds 1 jaar in de gevangenis. Wanneer 

hij niet vroeger zou vrijkomen, dient hij nog 6 jaar van zijn straf te ondergaan. Hij heeft een 

zoon van 6 jaar en een dochter van 5 en is niet meer samen met de moeder van zijn kinderen. 

Respondent 3 is 46 jaar en heeft de Belgische nationaliteit. Hij zit bijna 8 jaar in de gevangenis. 

Hij is veroordeeld tot 20 jaar maar kan in het beste geval tegen het begin van 2020 vrijkomen. 

Uit zijn eerste huwelijk heeft hij een dochter van 16 en een zoon van 15. Uit dit huwelijk heeft 

hij ook 2 stiefzonen van 20 en 22 die hij als zijn eigen kinderen beschouwt. Zijn stiefzoon van 

20 heeft een verstandelijke handicap en een mentale leeftijd tussen de 6 en 9 jaar. Om die reden 
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zal deze zoon ook 1 keer ter sprake komen bij de resultaten aangezien dit relevante informatie 

opleverde. Met zijn huidige vriendin, waarmee hij pas tijdens zijn detentie een relatie vormde, 

heeft de gedetineerde nog een dochtertje van 4 jaar. Zij werd geboren toen hij reeds in de 

gevangenis zat. 

3.2 Gezinssituatie 

De dochter van respondent 1 werd pas geboren toen de vader reeds in de gevangenis zat. 

Momenteel woont zijn dochter bij de moeder thuis. In het begin kwam de moeder nog op bezoek 

met hun dochter maar sinds hun relatiebreuk heeft de gedetineerde bijna geen contact meer met 

zijn dochter. Hierdoor heeft hij geen echte band met zijn dochter.  

Voordat respondent 2 in de gevangenis zat, verbleven zijn kinderen in het weekend of om de 

twee weekends bij hem. In de week verbleven de kinderen bij de moeder. Hij had toen een 

goede band met zijn kinderen. 

“Goed, mijn zoon die lachte altijd, dat was een pakkenkindje. Ja ik vond dat goed.” – 

Respondent 2  

Wanneer de vader naar de gevangenis moest bleven de kinderen voltijds bij de moeder. Nu 

wonen de kinderen echter wegens omstandigheden in een pleeggezin. De band met zijn 

kinderen is nu dan ook veel minder omdat hij er weinig contact mee heeft. Zijn kinderen blijven 

slechts 1 dag in het weekend bij hun moeder dus enkel dan kan de gedetineerde bellen met zijn 

kinderen. Zijn detentie heeft ook duidelijk een effect op de kinderen. De gedetineerde vader 

ziet hun band achteruit gaan en heeft het gevoel dat hij aan het vervreemden is van zijn kinderen 

doordat zij niet meer goed beseffen wie hij is.  

“En uh ik merk ook wel aan mijn kinderen, als ik mijn zoon aan de telefoon heb, dat die 

zenuwachtig wordt, die herkent me niet meer. Allez die weet wel wie dat ik ben maar die 

kan niet voortgaan op onze gesprekken snapt ge… Ook al weten ze niet wie dat ik ben. 
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Snapt ge de moeder zegt wel ‘ja papa is hier’. Maar ja als ge al 3 vrienden hebt gehad 

en ge zegt bij elk vriendje tegen de kinderen ja oké ‘das papa’ ‘das papa’ ‘das papa’, 

ja na een tijd die kinderen weten niet meer wie dat ik ben. Die pakken gewoon alles aan 

wat de moeder zegt hé. Als de moeder zegt ‘dat is papa’, ah ja oké dan is dat papa.” – 

Respondent 2 

De oudste dochter van respondent 3 woonde reeds voor hij in de gevangenis zat bij zijn tante. 

Ze woont daar nu nog steeds. Over zijn zoon van 15 jaar hadden hij en de moeder co-ouderschap 

voor hij in de gevangenis zat. Nu wonen zijn zoon en zijn stiefzonen bij de moeder. Zijn jongste 

dochtertje werd pas geboren toen hij reeds in de gevangenis zat en woont nu bij de moeder. De 

gedetineerde vader had reeds voor de detentie, en nu nog steeds een zeer goede band met al zijn 

kinderen. De band met zijn oudste dochter lijkt het sterkst en beschrijft hij als een soort 

vriendschap.  

“En het maakt dus dat ze tegen mij heel veel dingen verteld. Dat dat ze zowel thuis nie 

weten als de mama nie weet, als eender wie nie weet. En uh langs de ene kant ik vind 

da super super goe want uiteindelijk dat bewijst maar eens de sterke band tussen m’n 

dochter en ik, maar langs den andere kant heb ik zoiets van oei ik kom hier precies in 

een soort friendzone. Ik ben wel haar papa maar ja, als ge mekaar maar om de zoveel 

tijd ziet. Maar langs den andere kant vind ik het wel oké want uiteindelijk ik kom alles 

te weten hé. Die zegt dinges tegen mij da ik denk van oei moest ik da gaan zeggen tegen 

haar moeder of die tante, … Maar ik doe da nie. Dat is uh, we hebben een heel goeie 

vertrouwensband en die mag tegen mij alles zeggen, allez ja zolang ze geen gekke dinges 

gaat doen natuurlijk, zolang dat da zoiets is van ja weet ge wa, da’s een vader dochter 

relatie hé. Ik vind da gewoon super. Al is het maar gewoon dat ik meer weet dan de 

rest.” – Respondent 3  
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 Met zijn jongste dochter die pas geboren werd toen hij reeds in de gevangenis zat heeft hij 

enkel telefonisch contact, maar ook deze band beschrijft hij als goed.  

“Ze weet dat ik haar papa ben. Ze heeft wel een paar foto’s. Bijvoorbeeld met kerstmis 

worden foto’s getrokken, op sinterklaas wordt eens een foto getrokken, … Een keer per 

jaar hebben wij hier sowieso de kans om een keer een foto te laten trekken. Ja die stuur 

ik dan wel op. Dus ze kan wel een gezicht op mij plakken in de zin van ze heeft mij wel 

op foto gezien, en mijn stem natuurlijk ook. En ze noemt mij ook papa, dat vind ik ook 

al vrij belangrijk.” – Respondent 3 

3.3 Contact met kinderen tijdens detentie  

Bezoek 

Slechts één van de gedetineerde vaders krijgt momenteel nog bezoek van zijn kinderen. Eén 

respondent heeft zijn dochter al 3 maanden niet meer gezien. De breuk met zijn vriendin heeft 

ervoor gezorgd dat zij niet meer op bezoek wil komen met hun dochter. Vroeger kreeg hij echter 

bijna dagelijks bezoek. 

“Tafelbezoek, kinderbezoek, familiebezoek. Elke bezoek die ik kon pakken.” – 

Respondent 1 

Respondent 2 heeft in de gevangenis van Beveren nog geen bezoek gekregen van zijn kinderen. 

De reden hiervoor is dat zijn kinderen momenteel in een pleeggezin verblijven. De derde vader 

krijgt sporadisch bezoek van sommige van zijn kinderen. Om de 5 weken komt zijn oudste 

dochter op bezoek, zijn zoon ziet hij slechts 1 of 2 keer per jaar. De reden dat de zoon maar 

weinig op bezoek komt ligt bij de moeder die haar kinderen niet wil voeren naar de gevangenis. 

Ook van zijn jongste dochter krijgt de gedetineerde geen bezoek omdat de moeder dit niet wil. 
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Telefoon  

Het telefonisch contact is voor de gedetineerde vaders een belangrijke manier om in contact te 

blijven met hun kinderen. Het is voor alle respondenten de meest voorkomende vorm van 

contact met hun kinderen, doch komt dit contact bij allen niet frequent voor. De gedetineerde 

vaders hebben gemiddeld wekelijks telefonisch contact met hun kinderen. Eén van de vaders 

belde voor de breuk met zijn vriendin dagelijks met zijn dochter. Nu hoort hij haar met wat 

geluk 1 keer in de week. Ook een andere respondent had vroeger meer telefonisch contact met 

zijn kinderen dan nu. Toen zijn kinderen nog bij hun moeder woonden, belden ze 2 of 3 keer 

per week met elkaar. Nu de kinderen bij een pleeggezin verblijven is dit niet meer mogelijk. 

Enkel wanneer de kinderen 1 dag in het weekend naar de moeder gaan, heeft de gedetineerde 

vader telefonisch contact met zijn zoon en dochter. 

“Ja ik probeer dat toch hé, ik probeer het. Ik heb altijd belwaarde op mijn telefoon 

staan. En ik weet ja in het weekend, heeft ze die dan een dag en dan bel ik daar 5 of 10 

minuten mee hé.” – Respondent 2 

Brieven  

Over het algemeen schrijven de respondenten geen brieven naar hun kinderen, daar de meeste 

van hun kinderen nog te jong zijn. 

“Ja ik heb zoiets die kleine mannen kunnen waarschijnlijk nog niet lezen dus.” – 

Respondent 2 

Eén van de gedetineerde vaders maakt echter wel gebruik van het Heen en Weer boekje. Dit 

doet hij niet met zijn jonge kinderen, maar met zijn stiefzoon die 20 jaar is en een verstandelijke 

beperking heeft. 
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“We hebben wel een boek, zo’n soort van Heen en Weer boekje, dat komt ook van JWW, 

op bezoek bij papa of zo iets. Naar papa in de gevangenis. Ik ben het kwijt hoe het juist 

noemt. Dat is een boekje en daar staan heel veel doe dingen en schrijf dingen in, der 

zijn ook 2 blaren met 2 envelopjes in waar dat ge dus een briefke kunt schrijven naar 

uw kind en daar in steken, uh en dan het kind ook naar mij. Dat is ook een apart 

envelopje. D’r is nog een speciaal envelopje van mijn geheimen of privé dingen. Dat is 

wel tof.” – Respondent 3 

3.4 Behoeften  

3.4.1 Meer of andere vormen van contact  

Eén van de gedetineerde vaders heeft twee tienerkinderen. Hij is voorstander van een 

tienerbezoek apart van het kinderbezoek. Het kinderbezoek is volgens deze respondent gericht 

op jonge kinderen en niet voldoende aangepast voor oudere kinderen.  

“Tijdens het kinderbezoek wordt er heel veel voorzien zoals spelletjes, knutseldingen, 

… Maar ja mijn die komt op kinderbezoek om de 5 weken en die heeft ook zoiets van ‘ja 

papa weet ge, kleuren, ik word 16 jaar, dat is wel eens grappig, maar dat is het eigenlijk 

niet hé’. En dan kunt ge zo een keer origami doen maar dat is dan echt basic basic, op 

kinderniveau voor kindjes van 0 tot 10 – 12 jaar, maar daar is echt wel de grens. Ja en 

wat doen wij dan, ja wij babbelen wat, we doen een beetje UNO, maar ja dat is niks 

voor meisjes of jongens van 15 – 16 jaar. Dat is ook geen kind meer hé. Het is een kind 

van de vader of moeder maar het is geen kind meer.” – Respondent 3 

Eén van de gedetineerde vaders wenst zijn dochter te kunnen zien zonder de moeder erbij. Het 

kinderbezoek zonder partner bestaat echter al in de gevangenis van Beveren. Eén keer per 

maand wordt het kinderbezoek georganiseerd voor gedetineerde vaders en hun kinderen zonder 
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de moeder erbij. Het probleem van deze respondent ligt bij het feit dat de moeder haar dochter 

niet wil brengen naar dit bezoek.  

Hiernaast is één respondent van mening dat het kinderbezoek vaker georganiseerd zou mogen 

worden. Hij is er zich van bewust dat dit niet dagelijks mogelijk is doordat dan geen gewoon 

tafelbezoek zou kunnen plaatsvinden, maar stelt een extra kinderbezoek in het weekend voor. 

Dit hoeft voor hem niet even lang te duren als het kinderbezoek op woensdagmiddag, met een 

uur extra in het weekend zou hij al tevreden zijn.  

Eén respondent geeft aan dat er in de gevangenis van Beveren 1 keer per jaar een familiedag 

met allerlei activiteiten voor de kinderen is. Dit is volgens hem zeer weinig en hij zou dit graag 

maandelijks of tweemaandelijks georganiseerd zien. Als reden hiervoor wijst hij erop dat 

sommige ouders ook in het weekend moeten werken en de kans dus bestaat dat zij net op de 

familiedag moeten werken.  

Tot slot is er bij de gedetineerde vaders behoefte aan contact met hun kinderen via Skype. Skype 

als aanvulling op het telefoneren zou volgens één van de respondenten voor meer interactie 

kunnen zorgen. Eén respondent gaf aan al blij te zijn om 1 keer per week van Skype gebruik te 

kunnen maken. Eén van de vaders had vroeger zelf een gsm in de gevangenis, wat echter 

verboden is, om te kunnen Skypen met zijn dochter.  

“Allez ja, gij ziet uw dochter echt wat ze thuis doet en zo. Gij kunt da nie allemaal 

meemaken hier op het bezoek.” – Respondent 1 

3.4.2 Ondersteuning en begeleiding  

Alle gedetineerde vaders zijn van mening dat er nood is aan ondersteuning en begeleiding in 

het contact met de buitenwereld. Twee vaders hebben behoefte aan deze ondersteuning om 

contact te kunnen krijgen met hun kinderen. Eén van de vaders heeft geen contact met zijn kind 
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en wenst hulp en ondersteuning om contact te leggen en te bemiddelen met de moeder in de 

hoop zo zijn kind te kunnen zien. 

“Want eigenlijk ja, niemand hier kan u helpen met zoiets. Ge staat er alleen voor. Ge 

moet dan een rechtszaak spannen.” – Respondent 1 

De vader waarvan de kinderen in een pleeggezin zitten, wenst dan weer begeleiding om contact 

te leggen met het pleeggezin. 

“Toch al op z'n minst door es ene keer in de maand bezoek te regelen maar ik weet niet 

hoe ik dat moet doen. Want JWB, ik praat daar ook met JWB over en zo maar ja die 

weten ook nie die zeggen van ‘ja oké naar wie moeten we schrijven, hoe moeten we dat 

gaan oplossen’. Dus ja dat zou toch al beter kunnen. Dat ze ten minste daar wat 

begeleiden.” – Respondent 2  

De derde vader heeft eerder behoefte aan een soort van gezinsondersteuning en -begeleiding 

om de band met zijn kinderen aan te houden.   

“Ik vind vooral uh dat er ergens een organisatie zou moeten bestaan dat ook doet in de 

familiale band aanhouden. Een soort van gezinshulp of dergelijke, hetgeen dat er buiten 

wel is. Er is geen enkele gezinsondersteuning dat gaat tussen iemand in de gevangenis 

en de andere ouder buiten en hun kind. Dat is er niet. Om te bemiddelen eventueel en 

ook voor een stuk meer misschien te begeleiden. Ik bedoel, wij hebben het moeilijk, maar 

de mensen buiten hebben het even moeilijk. Of misschien zelfs voor een deel nog 

moeilijker. Wij weten waarom we hier zitten, voor de stommiteiten die we hebben 

begaan. Maar de mensen buiten die worden er ook mee gestraft, de kinderen worden er 

ook mee gestraft.” – Respondent 3  

Hiernaast wenst een vader beter contact met de school van de kinderen. Hij vindt dat er in het 

algemeen meer hulp nodig is tussen de ouder in de gevangenis en de school. Hij heeft reeds 
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telefonisch contact gehad met de school maar deze communicatie verloopt volgens hem zeer 

moeilijk daar de school geen informatie wil doorgeven omdat zij niet weten of de kinderen nog 

contact mogen hebben met hun vader.  

“En dan de school die is helemaal niet op de hoogte van hetgeen dat mag en hetgeen 

dat niet mag. Ja dan ligt het aan de andere ouder om te zeggen van ja oké ja het is goed, 

geef die informatie maar door, een kopietje van het schoolrapport of zo. Maar ik weet 

niks. Ik weet zelf niet de naam van de school, ik heb er geen idee van. En dat vind ik 

heel vervelend. En ik denk dat dat voor de meeste ouders hier wel zo is.”                                 

– Respondent 3  

3.5 Belemmeringen  

3.5.1 Bereikbaarheid en kostprijs 

Twee respondenten zien geen probleem bij de bereikbaarheid van de gevangenis. Zij krijgen 

beiden geen bezoek van hun kinderen, maar het zijn hierbij niet de bereikbaarheid van de 

gevangenis of de kostprijs van het vervoer die het bezoek belemmeren. Voor één gedetineerde 

vader vormen de bereikbaarheid en de kostprijs echter wel een probleem. De meeste van zijn 

kinderen wonen in een andere provincie en komen met het openbaar vervoer en/of de auto naar 

de gevangenis.  

“Ge zit eerst met een stukske bus dacht ik, dan nog een stuk met de trein, dan van met 

den trein een stuk met de tram of afhankelijk van waar dat ze opgepikt worden, van aan 

het station met de auto tot hier. Maar als ge die kostprijs allemaal samen rekent, plus 

den tijdsduur.” – Respondent 3  

Eén kind werd door de grootmoeder naar de gevangenis gevoerd, maar door de lange afstand 

en de vele files heeft zij afgehaakt. Dit is één van de redenen waarom de gedetineerde nu geen 
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bezoek meer krijgt van zijn jongste dochter. Naast de lange afstand en files kent ook het 

openbaar vervoer zijn problemen.  

“De bereikbaarheid van de gevangenis was een mooi idee ooit. Want hier is een perfecte 

bushalte voorzien. Spijtig genoeg rijdt er geen bus… D’r is hier een belbus, maar die 

komt niet altijd, die rijdt niet altijd, ge moet dat op voorhand aanvragen, mensen die 

kunnen dat gewoon niet met hun werk. Die hebben zoiets van ‘ik heb vroeger gedaan, 

ik kan nog op bezoek’, maar ja dan is het wel dik drie kwartier stappen naar hier. En 

dan de wegwijzers, er staan dan ‘Poort van Beveren’, maar als ge da nie weet dat da 

hier Poort van Beveren heet, er staat nergens nie detentie of gevangenis. En het is hier 

een godvergeten gat.” – Respondent 3 

Voor deze vader is de afstand en bereikbaarheid van de gevangenis een zodanig probleem dat 

hij reeds een aanvraag indiende om van gevangenis te veranderen. Deze aanvraag werd destijds 

echter negatief beantwoord door de overbevolkingsproblematiek.  

3.5.2 Frequentie, tijdstip en duur van het bezoek 

Frequentie  

Eén van de vaders vindt dat er te weinig kinderbezoek georganiseerd wordt. Zoals hierboven 

bij de behoeften reeds aangehaald, stelt deze vader een extra kinderbezoek in het weekend voor. 

Verder wordt door geen enkele respondent de frequentie van het bezoek als probleem 

aangehaald.  

Tijdstip 

Over de tijdstippen van het bezoek zijn de respondenten over het algemeen tevreden. Eén vader 

is echter van mening dat het kinderbezoek op slechte uren valt voor de files, en is dan ook 

voorstander van een extra kinderbezoek tijdens het weekend.  
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Duur  

Het tafelbezoek in de gevangenis van Beveren duurt 1 uur. Twee gedetineerde vaders vinden 

deze bezoekduur te kort. Eén gedetineerde verkiest dan ook familiaal bezoek omdat dit 2 uur 

duurt. Bovendien opteert één van de respondenten voor een bezoekduur van 1 uur en 45 minuten 

zoals het geval is bij het kinderbezoek. 

Wachttijden  

De wachttijden voor het bezoek worden door de gedetineerde vaders als een belemmering 

gezien. Bezoekers moeten gemiddeld een half uur wachten voor ze naar de bezoekerszaal 

mogen. Volgens één van de gedetineerden moeten de bezoekers soms buiten wachten wanneer 

het druk is. Wanneer het koud is of regent is dit echter niet aangenaam, zeker niet met kinderen. 

De lange wachttijden voor de kinderen vormen vooral een probleem wanneer het kinderbezoek 

zonder partner plaatsvindt.  

“Dat is soms moeilijk want we hebben bijvoorbeeld het eerste kinderbezoek van de 

maand is kinderbezoek zonder ouder. Dat is alleen met de papa dan eigenlijk. En dan 

zitten de kinderen ook alleen te wachten in het wachtzaaltje. Die zitten daar een half 

uur te gapen.” – Respondent 3 

3.5.3 Sfeer tijdens het bezoek 

Fysiek contact  

Beide gedetineerden die bezoek krijgen van hun kinderen ervaren problemen met fysiek 

contact. Eén van de vaders probeert dan ook steeds familiaal bezoek te nemen omdat hij daar 

niet op zijn stoel hoeft te blijven zitten, er is een zetel aanwezig. Daardoor hangt er een 

ontspannende sfeer. Vooral voor gedetineerde vaders met jonge kinderen is het spijtig dat ze 

tijdens het tafelbezoek niet met hun kinderen kunnen spelen.  
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“Ja tijdens het bezoek niet. Gij moet blijven zitten. En dat vind ik een beetje belachelijk. 

Dat gij moet blijven zitten terwijl gij met uw dochter allez ja een beetje kan wandelen 

ofzo.” – Respondent 1 

Privacy 

Op het vlak van privacy tijdens het bezoek ervaren de gedetineerde vaders geen problemen. 

Eén vader vindt het echter spijtig dat, wanneer er weinig volk is op het bezoek, toch iedereen 

dicht bij elkaar gezet wordt. Hij zou het aangenaam vinden om dan wat verder uit elkaar te 

zitten om toch iets meer privacy te hebben.  

“Goh, het enige waar ze misschien op zouden kunnen letten is als er bijvoorbeeld maar 

5 man komt in de bezoekzaal, dat we wat verder uit mekaar zitten. Da ge toch iets meer 

privacy hebt. Maar soms dan ‘ja weet ge wat ge hebt 5 tafels naast mekaar weet ge wat 

we zetten die mannen allemaal met 5 naast elkaar’. Ja dat is gemakkelijker om in het 

oog te houden maar ja dan heb ik zo iets van allez man hier staan 25 tafels, moeten we 

nu echt op mekaars schoot gaan zitten?” – Respondent 3 

Gespreksonderwerpen 

Eén vader geeft aan dat hij soms het gevoel heeft dat hij niet goed weet waarover hij moet 

praten met zijn dochter. Dit omdat hij geregeld belt met zijn dochter en ze bijgevolg op het 

bezoek snel zijn uitgepraat.  

Aanwezigheid en houding andere gedetineerden  

De gedetineerde vaders storen zich niet aan de aanwezigheid en houding van andere 

gedetineerden tijdens het bezoek. Tijdens het bezoek focussen de vaders zich op hun kinderen 

en wordt geen aandacht geschonken aan andere gedetineerden. Er heerst op het moment van 

het bezoek een wederzijds respect tussen de gedetineerden.   
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“De sfeer is voor mij, allez ja, ik richt mij niet op andere mensen, ik richt mij op mijn 

gezin. En ge hebt zo weinig tijd dat gij niet tijd hebt om naar andere mensen te luisteren 

of zo.” – Respondent 1 

“In het algemeen is dat, ook al is misschien de verstandhouding onder sommige 

gedetineerden niet altijd optimaal, op het moment van het kinderbezoek, proberen die 

mensen wel elkaar te mijden zodanig dat ze toch een goed bezoek hebben, dat wel. Dat 

wordt wel heel hard gerespecteerd. Dat klinkt misschien heel cru maar dat wordt onder 

de gedetineerden ook absoluut niet geduld dat er iemand anders van de gedetineerden 

vervelend doet. Dat is zoiets van respect naar uw eigen kinderen, respect naar andere 

kinderen, respect voor het bezoek. Als ge dat niet kunt opbrengen, ik zen zelf een vrij 

kalme mens, maar er zijn er andere hier die …” – Respondent 3  

Aanwezigheid en houding gevangenispersoneel 

De aanwezigheid en de houding van het gevangenispersoneel vormt daarentegen wel af en toe 

een probleem. Twee respondenten zijn van mening dat sommige penitentiaire beambten zeer 

hard zijn bij het afronden van het bezoek waardoor het afscheid nemen moeilijk verloopt.  

“Goh ja het gevangenispersoneel is er altijd wel aanwezig. Meestal wel op de 

achtergrond. Maar er zijn er sommige dat iets wat korter zijn ingesteld dan andere. En 

uh ja bijvoorbeeld met het einde van het kinderbezoek kunt ge bijvoorbeeld rustig 

zeggen ‘ah ja het is nog 5 minuutjes’ of ge kunt zeggen ‘NOG 5 MINUTEN’. Da kan 

ook. En die hebt ge ook.” – Respondent 3 

Kindvriendelijkheid 

Tijdens het gewone tafelbezoek is geen speelgoed voorzien voor de kinderen. Bij het 

kinderbezoek is dit wel aanwezig, maar de gedetineerde vaders vinden het aanbod beperkt. Eén 

van de vaders geeft dan ook aan dat het soms moeilijk is om drukke kinderen 1 uur en 45 
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minuten bezig te houden tijdens het kinderbezoek. Bovendien merkt een vader op dat het 

speelgoed niet met veel respect behandeld wordt.  

“Ja dat is wel oké, denk ik. Nu, veel gezelschapsspellekes zijn er nie echt. En als ze er 

zijn, worden die ook compleet afgebeuld binnen de kortste keren. En dan is dat meestal 

niet door de kinderen. Ja, voor de een of de andere reden vinden sommige plezant van 

bepaalde spellekes, en dan ontbreken er ineens kaarten of pionnen of weet ik veel. En 

dan heb ik zoiets van hebt toch es een beetje respect voor die zaken want da kost 

allemaal veel geld.” – Respondent 3 

Op het vlak van ondersteuning en hulp voor de kinderen hebben de gedetineerde vaders niet 

veel op te merken. Eén van de vader vindt het leuk dat er een mogelijkheid bestaat om een 

cadeau of taartje te bestellen voor de kinderen wanneer zij jarig zijn. Ook over de vrijwilligers 

tijdens het kinderbezoek is één van de vaders tevreden. 

3.5.4 Telefoon en brieven  

Telefoneren is voor de respondenten de meest frequent gebruikte manier om in contact te 

blijven met hun kinderen. Wanneer de gedetineerden zich uitspreken over het telefoneren in de 

gevangenis is er veel enthousiasme op te merken. Dit omdat de telefoontarieven recent 

goedkoper geworden zijn. Toch vindt één van de respondenten het tarief nog steeds duur. 

Wanneer we het hebben over telefoneren komt ook het gebruik van gsm’s ter sprake. Eén van 

de gedetineerde vaders geeft toe dat hij vroeger, tegen de regels in, over een gsm beschikte in 

de gevangenis om niet te hoeven telefoneren aan de hoge tarieven.  

“Ik ben héél tevreden over dat. Ja. Dus uh, maar nee vroeger was echt niet te doen. En 

vroeger ja omdat dat zo duur was. Ik weet niet of ik dat mag zeggen maar ik had ook 

veel gsm’s hier in de gevangenis en ik ben ook allez ja ik heb mijn tucht gekregen voor 

die gsm’s. Maar de reden was omdat allez ja, omdat ik mijn dochter wou zien opgroeien. 
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En ja als het regent ofzo dan kan mijn vrouw niet komen hier op bezoek en zo. En dan 

wou ik ook willen bellen en haar zien, snapt ge, Skypen of Facebook en dit en dat. Allez 

ja, gij ziet uw dochter echt wat ze thuis doet en zo. Gij kunt da nie allemaal meemaken 

hier op het bezoek. En dat is ook de reden dat ik wegens die telefoon zoveel gsm’s had. 

En nu dat dat echt goedkoop is ben ik echt blij.” – Respondent 1 

Ook over de privacy tijdens het telefoneren zijn geen klachten, wat te wijten is aan het feit dat 

de gedetineerden in de gevangenis van Beveren over een telefoon in hun cel beschikken.  

“Goh ja wij hebben het geluk van een telefoon op cel te hebben. Tegenwoordig is dat 

ook al in veel verschillende andere gevangenissen.” – Respondent 3  

Op het vlak van briefwisseling worden geen problemen ervaren aangezien geen van de vaders 

brieven schrijft met zijn kinderen. Eén vader gebruikt het Heen en Weer boekje met zijn zoon, 

maar ook hij ondervindt hierbij geen belemmeringen. 

3.5.5 Maternal gatekeeping  

Een laatste belemmering die één van de vaders ondervindt, is het fenomeen ‘maternal 

gatekeeping’. De gedetineerde vader is voor het contact met zijn kinderen afhankelijk van beide 

moeders van zijn kinderen. Bij de ene moeder speelt de bereikbaarheid van de gevangenis een 

rol. Ze is er mee akkoord dat haar kinderen hun vader zien, maar is niet bereid de kinderen naar 

de gevangenis te voeren.  

“Van mijn ex vrouw mag ik de kinderen allemaal zien, geen enkel probleem. Maar ze 

zegt als je ze wil zien, allemaal goed maar ik rij niet… Het is een lastige hé. Plus mijn 

zoontje daar zou ik eventueel nog iets voor kunnen doen gerechtelijk gezien, maar als 

mijn ex vrouw zegt van ‘ik rij ze niet’, ja dan kan ik dat laten vaststellen door politie en 

weet ik wat nog allemaal. Maar als ze niet komt dan komt ze niet. Dus voor alle 
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gemoederen goed houden, voor de goede verstandhouding, ik heb een goede 

verstandhouding met haar, dan laat ik het zoals het is.” – Respondent 3 

Bij de andere moeder speelt naast de bereikbaarheid ook de stigmatisering een rol. Ze wil niet 

dat hun dochter weet dat de vader in de gevangenis zit. Hierdoor komt deze dochter dan ook 

nooit op bezoek in de gevangenis. De moeder wil haar kind afschermen omdat ze bang is dat 

de buitenwereld dit te weten zou komen en zij daardoor anders behandeld zouden worden.  

“Nee ze denkt dat ik momenteel aan het werken ben. En dat ik daarom nie naar huis kan 

komen. Dat ik ver weg werk. Een hele lastige, want ik wil wel, ik heb altijd open willen 

zijn tegen mijn kinderen. Maar dan voor ja zeker die kleintjes die hebben ook geen 

remming naar andere mensen toe. Ja natuurlijk ‘en hoe is ‘t met uw papa dit en dat’, 

‘ja papa zit in de gevangenis’, dat is nie … en nu is het gewoon ‘papa is aan het werk’. 

Het is wel makkelijker.” – Respondent 3 

3.6 Toekomst  

Eén van de respondenten hoopt vroeger vrij te komen en teruggestuurd te worden naar zijn land 

van herkomst. Het is reeds besproken met zijn ex-vriendin dat hun dochter bij de moeder zal 

blijven wonen in België. De gedetineerde vader denkt dan in de toekomst contact te hebben met 

zijn dochter via Facebook en Skype. Er kan afgevraagd worden of deze gedetineerde dit niet 

iets te rooskleurig ziet aangezien zijn ex-vriendin momenteel echter al zeer weinig moeite doet 

om het contact met zijn dochter te onderhouden. De gedetineerde heeft reeds contact met 

Justitieel Welzijnswerk om contact te krijgen met zijn dochter en zich voor te bereiden op de 

toekomst, maar is hier niet tevreden over. 

“Ja. Ik was naar JWW. Die beginnen mij zogezegd te helpen maar dat weet ik niet … 

Ja. Wat kan ze doen? Een brief schrijven, of vragen of bellen dat ze op bezoek kan komen 

of zo iets. Dat zij iets kan doen. Maar zij doen niet top top top.” – Respondent 1 
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De tweede respondent hoopt dat zijn kinderen, die momenteel in een pleeggezin verblijven, 

wanneer hij vrijkomt terug bij de moeder zullen wonen. Hij zal dan bezoekrecht regelen en is 

van plan zijn kinderen veel te zien wanneer hij vrijkomt. 

“Ja ja ja. Zeker, zeker. Ik heb al teveel maanden die kleine mannen nie gezien.” – 

Respondent 2 

Toch denkt hij dat de band met zijn kinderen in het begin moeilijk zal verlopen doordat zijn 

kinderen terug moeten beseffen wie hij is, namelijk hun vader en niet weer één van de vriendjes 

van hun moeder. De gedetineerde beseft dat hij het hier lastig mee zal hebben, maar denkt dat 

het vooral voor zijn kinderen aanpassen zal zijn wanneer hij vrijkomt.  

“Stroef in het begin, echt stroef. In het begin ga ik daar last mee hebben omdat ik ga 

zien van oké die herkennen mij nie, die weten nie wie dat ik ben. Dat gaat het lastige 

zijn denk ik.” – Respondent 2 

De gedetineerde is zich reeds aan het voorbereiden op de toekomst, maar ook hij ondervindt 

hierbij problemen.  

“Ja het is daarmee dat ik daar hier al mee wil beginnen. Ik ben daar nu al 6 of 7 

maanden mee bezig in de gevangenis. Maar dan zit ik ook met het probleem van ja die 

van de jeugdrechtbank dat ik nodig heb, die werkt alleen maar vrijdag ‘s voormiddags. 

Allez die werkt volledige dagen maar ik kan die alleen maar bellen vrijdag ‘s 

voormiddags. Dus daar begint het ook al mee hé, dat die es een paar dagen extra aan 

haar telefoon zit.” – Respondent 2 

De derde vader veronderstelt dat zijn kinderen zullen blijven wonen waar ze nu wonen. Hij 

denkt niet dat hij het financieel zou aan kunnen moest één van zijn kinderen bij hem komen 

wonen wanneer hij vrijkomt. Zijn kinderen hebben momenteel  hobby’s, gaan op reis, … De 

gedetineerde zou niet in staat zijn om dit alles te bekostigen. Wanneer hij vrijkomt verwacht hij 
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wel meer contact te hebben met zijn kinderen dan nu in de gevangenis. De gedetineerde vader 

heeft nu reeds een goede band met zijn kinderen en denkt dat deze alleen maar zal versterken 

wanneer hij vrijkomt. Hij vindt het dan ook niet zo belangrijk om zich voor te bereiden op de 

toekomst aangezien alles reeds goed verloopt. 

“Sowieso. Sowieso ze staan er allemaal voor te springen dat ik thuis zen. Thuis, ze 

noemen dat dan thuis maar uit de gevangenis. Dat wel en ze zien er naar uit om van 

alles samen te kunnen doen, dus uh ja dat gaat veel beter zijn.” – Respondent 3 

De situatie met zijn huidige vriendin en dochter zal volgens hem wel wat aanpassen zijn. De 

gedetineerde vormde pas een relatie met zijn vriendin toen hij reeds in de gevangenis zat, 

waardoor ze geen voorgeschiedenis hebben. Hij denkt dat het een slecht idee is om rechtstreeks 

vanuit de gevangenis bij zijn vriendin en dochter te gaan wonen daar dit voor allen een enorme 

aanpassing zal zijn. 

4. Conclusie 

In dit onderdeel werden de onderzoeksresultaten van het empirisch onderzoek besproken. De 

combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek bracht behoorlijk wat resultaten naar 

voren. Deze resultaten worden in het volgende deel geïnterpreteerd en gekoppeld aan 

bevindingen uit de literatuur. 
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DEEL IV: DISCUSSIE 

1. Inleiding  

In het vierde deel worden de belangrijkste onderzoeksresultaten per onderzoeksvraag 

aangehaald, geïnterpreteerd en gekoppeld aan bevindingen uit de literatuur. Vervolgens worden 

aanbevelingen geformuleerd. Als laatste wordt afgesloten met een algemene conclusie.  

2. Interpretatie resultaten  

▪ Welke behoeften ervaren gedetineerde vaders in de gevangenis van Beveren inzake 

het contact met hun kinderen tijdens de detentie?  

o Wat zijn de bestaande behoeften op het vlak van bezoekmomenten en 

andere vormen van contact?  

Wanneer we kijken naar de behoeften van de gedetineerde vaders in de gevangenis van Beveren 

op het vlak van bezoekmomenten en andere vormen van contact, kunnen dezelfde resultaten 

gevonden worden als in het onderzoek ‘Ouders als onderzoekers’ in de gevangenis van Gent 

(Houtman, 2014). 

Ten eerste hebben de gedetineerde vaders voor het contact met hun kinderen een aantal 

behoeften op het vlak van bezoek. Enerzijds blijkt zowel uit het kwantitatief als kwalitatief 

onderzoek dat er bij de gedetineerde vaders met oudere kinderen behoefte is aan een 

tienerbezoek met activiteiten aangepast aan de leeftijd van deze kinderen. Dit resultaat sluit aan 

bij de literatuur daar voorgaand onderzoek reeds aantoonde dat de activiteiten in de gevangenis, 

tijdens het kinderbezoek vaak niet afgestemd zijn op oudere kinderen (Houtman, 2014). 

Anderzijds heerst in het algemeen een behoefte aan extra bezoeken en activiteiten voor de 

kinderen. Gedetineerde vaders geven aan zowel meer kinderbezoek met als zonder de partner 

erbij te willen. Een extra kinderbezoek in het weekend of een volledige namiddag kinderbezoek 
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met activiteiten voor de kinderen worden voorgesteld. Hiernaast is er ook een wens om de 

familiedag die 1 keer per jaar georganiseerd wordt in de gevangenis, vaker te laten doorgaan.  

Ten tweede kunnen ook op het vlak van telefoneren enkele behoeften gevonden worden inzake 

het contact met de kinderen. Een eerste behoefte die bij alle gedetineerden in het onderzoek 

aanwezig is, is het gebruik van Skype. Telefoneren blijkt uit het onderzoek de meest 

voorkomende vorm van contact met de kinderen. Deze gedetineerde vaders zien hun kinderen 

niet frequent, waardoor bellen met beeld erbij een ideale oplossing zou kunnen vormen. Skype 

wordt tevens in het onderzoek ‘Ouders als Onderzoekers’ als alternatief voorgesteld (Houtman, 

2014). Vervolgens heeft in het kwantitatief onderzoek een meerderheid van de vaders behoefte 

aan de mogelijkheid dat de kinderen hun gedetineerde vader zelf kunnen contacteren. In de 

literatuur wordt aangekaart dat het voor kinderen een probleem vormt dat ze hun gedetineerde 

ouder niet zelf kunnen bereiken, maar moeten wachten tot deze hen opbelt (Houtman, 2014).  

o Wat zijn de bestaande behoeften op het vlak van ondersteuning en 

begeleiding bij de vaderrol tijdens detentie? 

Uit het kwantitatief onderzoek blijkt dat de meerderheid van de gedetineerde vaders nood heeft 

aan ondersteuning en begeleiding bij hun rol als vader in de gevangenis. De gedetineerden 

willen vooral weten hoe ze betrokken kunnen blijven in het leven van hun kinderen vanuit de 

gevangenis. Hiernaast wil één op drie vaders leren hoe ze het verdriet, de stress en de 

eenzaamheid van hun kinderen kunnen verminderen. Ook wil één derde van de vaders zich 

voorbereiden op de toekomst door meer informatie te krijgen over wat ze kunnen verwachten 

wanneer ze vrijkomen.  

Wanneer het onderwerp ondersteuning en begeleiding in het kwalitatief onderzoek ter sprake 

kwam, werd duidelijk dat er voornamelijk nood is aan ondersteuning en begeleiding in het 

contact met de buitenwereld. Ten eerste is ondersteuning nodig om contact te kunnen krijgen 
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met de kinderen. Deze ondersteuning kan enerzijds op het vlak van bemiddelen met de moeder 

van de kinderen of anderzijds op juridisch gebied. Ook uit de literatuur blijkt dat sommige 

gedetineerden behoefte hebben aan juridische hulp met familiale problemen (Lenaers, 2001; 

Meek, 2007). Er dient echter opgemerkt te worden dat in de gevangenis van Beveren reeds een 

juridisch spreekuur bestaat (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2015). 

 Ten tweede bevestigt dit onderzoek de bevinding uit de literatuur dat er nood is aan 

ondersteuning om het gezin en de kinderen te begeleiden en zo het contact en de band tussen 

de gedetineerde en zijn gezin aan te houden (Meek, 2007; Mendez, 2000). In de gevangenis van 

Beveren zijn echter reeds verschillende organisaties, zoals Justitieel Welzijnswerk, Centrum 

Algemeen Welzijnswerk, CKG ’t Open Poortje, Kind & Gezin en De Keerkring, die 

begeleiding hieromtrent aanbieden.         

 Ten derde geeft een gedetineerde aan behoefte te hebben aan ondersteuning inzake het 

contact met de school van de kinderen, daar deze communicatie volgens hem niet vlot verloopt. 

Deze specifieke behoefte werd in de literatuur niet gevonden.   

▪ Welke belemmeringen ervaren gedetineerde vaders in de gevangenis van Beveren 

inzake het contact met hun kinderen tijdens de detentie? 

o In welke mate hebben gedetineerden contact met hun kind(eren)?  

Uit de resultaten van zowel het kwantitatief als kwalitatief onderzoek blijkt dat telefoneren bij 

de gedetineerde vaders een populaire manier is om in contact te blijven met de kinderen. Het 

telefonisch contact komt dan ook het meest frequent voor, maar bij de meesten is dit slechts 

wekelijks of maandelijks. Deze resultaten bevestigen bevindingen uit andere studies waaruit 

blijkt dat de telefoon en brieven de meest voorkomende contactmiddelen zijn, en bezoek 

daarentegen minder frequent voorkomt. Deze studies geven echter aan dat naast telefonisch 

contact ook briefwisseling vaak voorkomt (Clarke et al., 2005; Glaze & Maruschak, 2008). Uit 
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de resultaten van dit onderzoek blijkt echter dat slechts één op de drie vaders contact heeft met 

de kinderen via brieven en dit dus het minst voorkomende middel voor contact is.  

De helft van de vaders die deelnamen aan het kwantitatief onderzoek ontvangt bezoek van zijn 

kinderen, waardoor bezoek zodoende frequenter voorkomt dan briefwisseling. De vaststelling 

dat het kinderbezoek slechts door 35% gebruikt wordt, waarvan slechts door 2 vaders (10%) 

wekelijks, is consistent met een onderzoek in België waaruit blijkt dat slechts 26% van de 

gedetineerden met kinderen kinderbezoek krijgt (Hellemans et al., 2008). Ook familiaal bezoek 

wordt slechts door twee op de vijf vaders (40%) gebruikt. Tafelbezoek komt daarentegen 

frequenter voor. Slechts eén op de vijf vaders (20%) krijgt echter op regelmatige basis 

(dagelijks of wekelijks) tafelbezoek van zijn kinderen. Deze resultaten zijn niet representatief 

voor het kwalitatief onderzoek aangezien hier slechts één vader momenteel bezoek krijgt van 

zijn kinderen.  

Er kunnen verschillende redenen zijn voor de mate van het contact dat de gedetineerde vaders 

hebben met hun kinderen. In wat volgt worden verschillende belemmeringen besproken die 

ervoor kunnen zorgen dat het contact beperkt wordt.  

o In hoeverre kiest de gedetineerde vader zelf voor het contact met zijn 

kind(eren) of is hij afhankelijk van anderen? 

De voornaamste reden dat de gedetineerde vaders geen of weinig bezoek krijgen is, zowel in 

het kwantitatief als kwalitatief onderzoek, de moeder van de kinderen die beslist om niet op 

bezoek te komen met de kinderen. Dit wordt in de literatuur omschreven als ‘maternal 

gatekeeping’. Hierbij zijn gedetineerde vaders voor het contact met hun kinderen afhankelijk 

van de moeder van de kinderen, die fungeren als een poortwachter en beslissen of er al dan niet 

contact is tussen de gedetineerde en zijn kinderen (Arditti et al., 2005; Clarke et al., 2005; 

Nesmith & Ruhland, 2008; Roy & Dyson, 2005). Dit probleem dat in de literatuur reeds talloze 
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keren werd aangekaart, blijkt ook in dit onderzoek bij de gedetineerde vaders aanwezig. Twee 

op de vijf vaders krijgen geen bezoek van hun kinderen omdat de moeder van hun kinderen 

beslist om niet op bezoek te komen met de kinderen. Moeders weigeren om op bezoek te komen 

om verschillende redenen. Bij sommigen speelt de bereikbaarheid een rol, anderen willen hun 

kind dan weer afschermen van hun gedetineerde vader. Uit de literatuur blijkt dat de ‘maternal 

gatekeeping’ vaak afhangt van de relatie tussen de gedetineerde vader en de moeder (Roy & 

Dyson, 2005). Deze vaststelling wordt ook teruggevonden in het onderzoek. In het kwalitatief 

onderzoek geeft één van de vaders aan dat de breuk met zijn vriendin de reden is dat zij niet 

meer met hun dochter op bezoek komt. Sommige gedetineerden zijn echter niet afhankelijk van 

de moeder voor het contact met hun kinderen, maar van de rechtbank of van het pleeggezin. Er 

kan bijgevolg geconcludeerd worden dat vaders vrijwel volledig afhankelijk zijn van anderen 

voor het contact met hun kinderen. Anders dan in de literatuur besproken, bevestigen de 

resultaten van dit onderzoek niet dat de gedetineerde vader of het kind er zelf voor kiezen om 

geen contact te hebben, evenmin dat er een contactverbod is.  

o In hoeverre dragen institutionele en praktische belemmeringen bij tot de 

mate van contact tussen de gedetineerde en zijn kind(eren)?  

Vooreerst kunnen de bereikbaarheid van de gevangenis en de kostprijs van het vervoer 

naar de gevangenis een praktische belemmering vormen waardoor het contact tussen de 

gedetineerde vader en zijn kinderen beperkt wordt. De resultaten van het onderzoek bevestigen 

de bevindingen uit de literatuur dat lange afstanden tot de gevangenis, gebrek aan transport en 

beperkte financiële middelen vaak voorkomende redenen zijn waarom kinderen hun ouders niet 

bezoeken in de gevangenis (Greene, 2005; Naser & Visher, 2006). De helft van de 

gedetineerden geeft de lange afstand of moeilijke bereikbaarheid als reden dat hun kinderen 

niet vaak naar de gevangenis komen. Ongeveer de helft van de kinderen is meer dan 2 uur 

onderweg naar de gevangenis. De kinderen van de gedetineerde vaders komen zowel met de 
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auto als met het openbaar vervoer naar de gevangenis. Beide vervoersmiddelen kennen hun 

beperkingen. Op de baan naar de gevangenis zijn dagelijks files waardoor bezoekers 

ontmoedigd worden om met de auto te komen. Ook het openbaar vervoer is onvoldoende 

uitgebreid. Het dichtstbijzijnde treinstation is op 5 km afstand van de gevangenis. Er zijn ook 

geen rechtstreekse buslijnen. De enige manier om met het openbaar vervoer tot aan de 

gevangenis te raken is met de belbus, dewelke op voorhand aangevraagd dient te worden. 

Hiernaast wordt door één derde van de gedetineerden ook de hoge kostprijs van het vervoer als 

een belemmering gezien. De literatuur bevestigt dat gezinnen van gedetineerden vaak een 

beperkt budget hebben waardoor het niet mogelijk is om wekelijks vervoerkosten uit te geven 

(Clarke et al., 2005; La Vigne et al., 2008; Nurse, 2005). 

Ten tweede kent ook het bezoek enkele praktische belemmeringen. De frequentie, tijdstip, 

duur en wachttijden van het bezoek kunnen een belemmering vormen voor het contact tussen 

gedetineerde vaders en hun kinderen. Allereerst vindt de helft van de gedetineerden dat er te 

weinig bezoekmomenten georganiseerd worden. Tafelbezoek is echter elke dag mogelijk en 

ook kinderbezoek en familiaal bezoek zijn wekelijks beschikbaar (Belgische Federale 

Overheidsdiensten, 2019).        

 Bovendien hebben sommige gedetineerden een probleem met de tijdstippen van het 

bezoek. Zo valt het kinderbezoek op slechte tijdstippen voor het verkeer, er zijn op deze 

momenten vaak files. In de literatuur wordt eerder gesproken over de school en hobby’s van de 

kinderen of het werk van de moeder waardoor de tijdstippen van het bezoek niet goed uitkomen 

(Houtman, 2014). Dit probleem wordt door de gedetineerden in dit onderzoek echter niet 

aangehaald.           

 Vervolgens vinden de meeste vaders in dit onderzoek dat de bezoeken niet lang genoeg 

duren. Opvallend is dat één vader in de enquête aangeeft dat het bezoek te lang duurt. Ook dit 

kan teruggekoppeld worden aan de literatuur. In een onderzoek werd door vaders aangegeven 
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dat bezoeken soms te lang duren en men uitgesproken raakt waardoor ongemakkelijke situaties 

ontstaan (Clarke et al., 2005). Ook in het kwalitatief onderzoek verklaart één van de vaders dat 

hij soms het gevoel heeft dat hij niet goed weet over wat hij moet praten met zijn kind. Dit 

omdat hij geregeld belt met zijn dochter en ze bijgevolg op het bezoek snel zijn uitgepraat.  

 Als laatste bevestigen de resultaten van het onderzoek de bevinding uit de literatuur dat 

er in gevangenissen vaak lange wachttijden zijn voor bezoekers (Arditti, 2003; Greene, 2005; 

Tudball, 2000). De wachttijden voor het bezoek worden door de gedetineerde vaders als een 

belemmering gezien. Bezoekers moeten zich in de gevangenis van Beveren namelijk om 

organisatorische redenen minstens een half uur op voorhand aanmelden voor zij naar het bezoek 

kunnen (Belgische Federale Overheidsdiensten, 2019). De lange wachttijden voor de kinderen 

vormen vooral een probleem wanneer het kinderbezoek zonder partner plaatsvindt. 

Ten derde worden tevens belemmeringen ondervonden bij het telefoongebruik. Als eerste kan 

de kostprijs van het telefoneren een probleem vormen. Er is een opvallend verschil op te merken 

tussen de resultaten van het kwantitatief en kwalitatief onderzoek. In het kwantitatief onderzoek 

geven vrijwel alle gedetineerden aan dat het telefoneren te duur is. Dit resultaat bevestigt 

bestaand onderzoek dat erop wijst dat de voornaamste reden voor het beperkt telefooncontact 

de kostprijs is (Nurse, 2005). Deze bevindingen worden in het kwalitatief onderzoek echter niet 

teruggevonden. De respondenten waren hier eerder tevreden over de telefoonkost. De reden 

hiervoor is dat de telefoontarieven recent enorm gedaald zijn. Toch is het voor sommigen nog 

steeds duur daar zij slechts een beperkt budget hebben.     

 Hiernaast wordt in de literatuur ook de fysieke omgeving voor telefoongesprekken als 

probleem aangehaald. Het gebrek aan privacy tijdens het telefoneren vormt voor vele 

gedetineerden een belemmering in het contact met hun kinderen (Houtman, 2014; Poehlmann-

Tynan, 2015). De resultaten van dit onderzoek bevestigen dit echter niet, daar gedetineerden in 

de gevangenis van Beveren over een telefoon in hun cel beschikken.   



   

 

DISCUSSIE | 87 

 

 Tot slot worden de beperkte momenten waarop men kan telefoneren en ook de 

telefoonduur in de literatuur als belemmering aangehaald (Bates et al., 2003; Clarke et al., 2005; 

Poehlmann-Tynan, 2015). Dit kan in de gevangenis van Beveren echter niet het geval zijn daar 

gedetineerden kunnen bellen vanuit hun cel via het systeem Prison Cloud. Zij worden bijgevolg, 

afgezien van financiële beperkingen, niet belemmerd door bepaalde tijdstippen of tijdsduur 

(Bocklandt, 2016).  

o In hoeverre draagt de gevangenissfeer bij tot de mate van het contact tussen 

de gedetineerde en zijn kind(eren)? 

Allereerst kunnen op vlak het van gevangenissfeer problemen zijn met het fysiek contact. In 

de literatuur wordt gesproken over een gevangenisatmosfeer waarbij men elkaar tijdens het 

bezoek niet mag aanraken en ouders aan tafel moeten blijven zitten en niet mogen opstaan om 

met hun kinderen te spelen (Clarke et al., 2005; Houtman, 2014). Ook in de gevangenis van 

Beveren worden vooral door vaders met jonge kinderen problemen ondervonden met het fysiek 

contact. Hierbij gaat het echter vooral over fysiek contact tijdens het tafelbezoek en het feit dat 

men hier niet van zijn stoel mag komen.  

De gevangenissfeer kan ten tweede gezien worden op het vlak van privacy. Op het vlak van 

privacy worden tijdens het bezoek echter weinig problemen ervaren. Eén vader vindt het echter 

spijtig dat, wanneer er weinig volk is op het bezoek, toch iedereen dicht bij elkaar gezet wordt. 

Hij zou het aangenaam vinden om dat wat verder uit elkaar te zitten om toch iets meer privacy 

te hebben.  

Vervolgens kunnen de aanwezigheid en houding van andere gedetineerden en/of het 

gevangenispersoneel tot de gevangenissfeer bijdragen. Slechts een minderheid van de 

gedetineerde vaders stoort zich aan de aanwezigheid en houding van andere gedetineerden 

tijdens het bezoek. Tijdens het bezoek focussen de vaders zich op hun kinderen en wordt geen 
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aandacht geschonken aan andere gedetineerden. De literatuur toont daarentegen aan dat 

gedetineerden angst hebben dat hun kinderen blootgesteld worden aan andere gedetineerden 

(Clarke et al., 2005). Deze bevinding werd in het onderzoek niet teruggevonden. De 

aanwezigheid en de houding van het gevangenispersoneel vormt daarentegen wel af en toe een 

probleem. Er wordt opgemerkt dat sommige penitentiaire beambten zeer kort en hard zijn bij 

het afronden van het bezoek, waardoor het afscheid nemen moeilijk verloopt. Dit is 

problematisch daar de helft van de gedetineerde vaders reeds problemen ervaart met het 

afscheid nemen. De literatuur toont aan dat de houding en het gedrag van het 

gevangenispersoneel de kinderen kan beangstigen waardoor het contact via bezoek beperkt 

wordt (Christian, 2009). Dit is bij de respondenten momenteel echter niet het geval, maar kan 

een gevolg worden wanneer deze houding bij het gevangenispersoneel blijft aanhouden.   

Ten vierde worden problemen ondervonden met de kindvriendelijkheid van de 

bezoekersruimte. Bezoekersruimtes zijn vaak ongezellige ruimtes met een beperkte toegang 

tot speelgoed en activiteiten voor kinderen. Tijdens het tafelbezoek in de gevangenis van 

Beveren is geen speelgoed voorzien, bij het kinderbezoek is dit wel het geval. Sommige 

gedetineerde vaders vinden het aanbod van speelgoed onvoldoende en van slechte kwaliteit. Er 

zijn verbeteringen mogelijk, maar de kindvriendelijkheid van de bezoekersruimte wordt niet als 

problematisch gezien. 

Een laatste probleem in verband met de gevangenissfeer wordt in dit onderzoek niet 

teruggevonden, evenwel hier aangehaald. In de literatuur wordt de weg naar de 

bezoekersruimte voor kinderen als afschrikkend gezien (Greene, 2005). De meeste vaders 

staan in dit onderzoek echter neutraal tegenover de weg naar de bezoekersruimte voor hun 

kinderen en zien hier noch een probleem noch geen probleem in. In het kwalitatief onderzoek 

kwam dit onderwerp zowaar niet ter sprake. Een verklaring hiervoor bestaat erin dat in de 

gevangenis van Beveren stickers van ‘Papa, mama, Lotte en de blauwe bazen’ ophangen langs 
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de weg die de kinderen moeten volgen naar de bezoekersruimte. De kinderen krijgen hier een 

boekje over met uitleg. Ook is het mogelijk dat deze bevindingen uit de literatuur vooral 

voortkomen uit onderzoeken waar het oogpunt van de moeder of het kind centraal staat, en 

vaders hier eerder onwetend over zijn.  

▪ Welk toekomstperspectief hebben gedetineerde vaders in de gevangenis van 

Beveren inzake het contact met hun kinderen op het moment van 

gezinshereniging?  

o Hoe zien gedetineerden de invulling van hun vaderrol in functie van 

gezinshereniging op het vlak van huisvesting of terug samenwonen met de 

kinderen? 

De resultaten van het kwantitatief onderzoek tonen aan dat de helft van de gedetineerde vaders 

verwacht dat de kinderen op dezelfde plaats zullen blijven wonen als waar ze momenteel 

verblijven. De andere helft denkt dat de kinderen op de één of andere manier bij hen zullen 

wonen. Deze vaders verwachten dat zij terug bij de moeder en kinderen zullen gaan wonen, dat 

de kinderen bij hen komen wonen, of dat er co-ouderschap zal zijn over de kinderen. Deze 

verwachtingen lijken realistisch, daar ook voor de detentie de helft van de gedetineerden met 

hun kinderen en de moeder samenwoonde. Voorgaand onderzoek toont eveneens aan dat de 

meeste gedetineerden die voor de detentie bij hun kinderen woonden, ook verwachten dit na de 

detentie te doen (Lenaers, 2001).  

Wanneer we de resultaten van het kwalitatief onderzoek bekijken blijkt dat geen enkele van de 

gedetineerde vaders verwacht (terug) samen te wonen met de kinderen. Eén vader heeft nog 

een relatie met de moeder van zijn kind, maar ook hij verwacht niet dat zij onmiddellijk na zijn 

vrijlating zullen samenwonen daar dit voor zijn detentie ook niet het geval was. Uit onderzoek 

blijkt immers dat gedetineerde vaders minder dan gedetineerde moeders geneigd zijn om na de 
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detentie bij hun kinderen te wonen, vermits dit reeds voor hun detentie niet het geval was 

(Koban, 1983). De andere vaders uit het kwalitatief onderzoek hebben geen relatie meer met de 

moeder van hun kinderen, en verwachten dan ook dat de kinderen bij de moeder zullen blijven 

wonen.  

Er wordt door een gedetineerde opgemerkt dat, ook al zouden de kinderen het willen, hij het 

financieel niet aan zou kunnen moesten zij bij hem komen wonen wanneer hij vrijkomt. Dit 

probleem wordt ook in de literatuur aangehaald. Ex-gedetineerden hebben vaak financiële 

problemen en ervaren moeilijkheden om een job te vinden, waardoor ook een woning vinden 

moeizaam verloopt (Dirkzwager, Nieuwbeerta & Fiselier, 2009; Nurse, 2002; Seiter & Kadela, 

2003).  

o Hoe zien gedetineerden de invulling van hun vaderrol in functie van 

gezinshereniging op het vlak van hechting? 

De meerderheid van de vaders in het kwantitatief onderzoek verwacht dat de band met hun 

kinderen goed zal zijn wanneer zij terug vrijkomen. Uit de literatuur blijkt dat de sterkte van de 

band tussen de gedetineerde vader en zijn kinderen wanneer hij vrijkomt, afhankelijk is van hoe 

sterk de band voor en tijdens de detentie was (Naser & Visher, 2006). Uit de resultaten blijkt 

duidelijk dat de band voor de detentie als beter beschouwd werd dan de band tijdens de detentie, 

en de band na de detentie als positiever wordt ingeschat dan die tijdens de detentie. De helft 

van de vaders verwacht dan ook hun kinderen dagelijks te zien wanneer zij vrijkomen. Ook 

voor hun detentie zagen de helft van de vaders hun kinderen dagelijks. Van diegenen die niet 

verwachten hun kinderen dagelijks te zien, denken de meesten echter ook op een regelmatige 

basis contact te hebben met hun kinderen. Onderzoek toont evenwel aan dat gedetineerden vaak 

hoge en onrealistische verwachtingen hebben over de toekomst (Nurse, 2002). Slechts enkele 

vaders zijn niet positief over het contact met hun kinderen in de toekomst en verwachten hun 

kinderen niet veel te zien, terwijl dit voor de detentie wel het geval was.  
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In het kwalitatief onderzoek is er bij een gedetineerde vader schrik dat de band met zijn kinderen 

moeizaam zal verlopen. De resultaten van dit onderzoek bevestigen bevindingen uit de 

literatuur die stellen dat er veel kan veranderen tijdens de afwezigheid van de gedetineerde 

vader en de kans bestaat dat de kinderen hun vader niet meer herkennen (Nurse, 2002). Ook de 

gedetineerde in dit onderzoek vreest hiervoor. Een andere vader in het kwalitatief onderzoek 

denkt dat de band met zijn kinderen zeer goed zal verlopen in de toekomst. Hij meent nu reeds 

een zeer goede band te hebben met zijn kinderen, doch heeft hij er slechts weinig contact mee. 

Ondanks dit beperkt contact denkt de gedetineerde niet dat het aanpassen zal zijn en vindt hij 

het dan ook niet nodig om zich voor te bereiden op de toekomst.  

De meeste gedetineerden vinden het echter wel belangrijk om zich voor te bereiden op de 

toekomst en het contact met hun kinderen daar zij denken dat het aanpassen zal zijn voor 

zichzelf en voor de kinderen wanneer zij vrijkomen. In kwantitatief onderzoek geven de meeste 

vaders aan niet te weten waar ze hiervoor terecht kunnen. In de brochure ‘Aanbod hulp- en 

dienstverlening in de gevangenis van Beveren’ die op Prison Cloud te vinden is, valt echter te 

lezen dat gedetineerden hiervoor bij JWB en CAW terecht kunnen (Departement Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin, 2016). In het kwalitatief onderzoek hebben 2 vaders reeds contact 

met één van deze diensten, maar zijn ze hier niet tevreden over. De reden hiervoor is dat deze 

diensten hen niet kunnen helpen om contact te krijgen met de kinderen.   

Over het algemeen kan gesteld worden dat de meeste gedetineerde vaders alleszins geen 

onrealistische verwachtingen hebben over de toekomst. Of de toekomstperspectieven allemaal 

even realistisch zijn valt echter moeilijker te beantwoorden.  
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3. Aanbevelingen  

Een uiteindelijke doelstelling van het onderzoek is om wetenschappelijk gefundeerde 

aanbevelingen te formuleren voor beleidsmakers binnen het gevangeniswezen in Vlaanderen, 

meer specifiek met betrekking tot de gevangenis van Beveren. Uit het onderzoek blijkt dat er 

enkele belemmeringen zijn die gedetineerden ervaren wat betreft het contact met hun kinderen 

in de gevangenis van Beveren. Uit deze belemmeringen kunnen enkele aanbevelingen 

geformuleerd worden die een aanzet kunnen geven tot de verdere uitwerking van de noden van 

gedetineerde vaders.  

Als eerste is er bij de gedetineerde vaders behoefte aan meer mogelijkheden tot contact met hun 

kinderen. Enerzijds dient de gevangenis na te gaan of het praktisch haalbaar is om meerdere 

familiedagen per jaar te organiseren of een extra kinderbezoek in het weekend te voorzien. 

Hiernaast dient ook het voorstel van een tienerbezoek overwogen te worden. Anderzijds hebben 

veel gedetineerde vaders enkel telefonisch contact met hun kinderen. Aldus lijkt het een 

evidentie om het gebruik van Skype aan te bevelen. In het onderzoek verklaarde een vader dat 

hij vroeger over een verboden gsm beschikte om te Skypen met zijn kind. Hij zal waarschijnlijk 

niet de enige gedetineerde met een gsm zijn. Door Skype ter beschikking te stellen zou dit gsm 

gebruik in de gevangenis eventueel beperkt kunnen worden. Deze aanbeveling is niet 

vanzelfsprekend daar eerst de haalbaarheid van dit alternatief dient nagegaan te worden. 

Ten tweede dient gewerkt te worden aan een leefbare omgeving waarin het bezoek plaatsvindt. 

Allereerst moeten de wachttijden voor het bezoek zo minimaal mogelijk gehouden worden. 

Indien dit niet mogelijk is kan de wachtruimte bijvoorbeeld kindvriendelijker ingekleed worden 

door speelgoed ter beschikking te stellen zodat de tijd voor kinderen sneller vooruit gaat. Ook 

tijdens het tafelbezoek kunnen bijvoorbeeld kleur- en leesboeken of gezelschapspelletjes 

voorzien worden. Tijdens het kinderbezoek kan eventueel meer of gevarieerder speelgoed 

aangeboden worden. Hiernaast dient tevens de omgang door het gevangenispersoneel 
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kindvriendelijker te verlopen. Vooral bij het afscheid nemen worden kinderen soms 

geconfronteerd met een strenge houding van de penitentiaire beambten. Een lossere omgang 

met kinderen en een betere omkadering door aangepast personeel tijdens het bezoek kunnen 

bijdragen tot een kindvriendelijke sfeer. 

Zowel uit de literatuur als uit het onderzoek blijkt vervolgens dat het merendeel van de 

gedetineerde vaders weinig tot geen bezoek ontvangt van de kinderen. De voornaamste reden 

hiervoor is dat de moeder van de kinderen beslist om niet op bezoek te komen met de kinderen. 

Gedetineerde vaders dienen meer ondersteuning en begeleiding te krijgen in het contact met de 

moeder of diegene die voor de kinderen zorgt, om zo het contact met de kinderen te herstellen. 

Hiernaast zou het aangewezen zijn om bijkomende middelen of mogelijkheden te voorzien om 

vrijwilligers in te zetten die kinderen, waarvan de moeders hun niet willen of kunnen voeren, 

in contact brengen met hun gedetineerde vader. Het initiatief van het Rode Kruis in Wallonië 

kan als voorbeeld dienen. 

Een volgende aanbeveling heeft betrekking op het openbaar vervoer. Veel gezinnen 

ondervinden problemen met de bereikbaarheid van de gevangenis. Enkel met een belbus die 

men op voorhand moet aanvragen kan men tot aan de gevangenis geraken. Eventueel kan samen 

met De Lijn gekeken worden of het mogelijk is om op de uren van het bezoek een vaste buslijn 

in te schakelen. 

Tot slot een aanbeveling voor verder onderzoek. Het is aangewezen om ook in andere 

gevangenissen dergelijk onderzoek uit te voeren om specifiek te kijken welke belemmeringen 

zich voordoen in welke gevangenis en gevangenissen bijgevolg hun aanbod hierop kunnen 

aanpassen. Gevangenissen hebben immers elk een verschillende context wat zich zou kunnen 

vertalen in andere resultaten. Hiernaast dient ook een grootschalig onderzoek over alle 

gevangenissen uitgevoerd te worden om te kijken wat er op nationaal of Vlaams niveau 

aangepast kan worden. 
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4. Algemene conclusie  

Detentie is de meest ingrijpende strafrechtelijke sanctie. Door een detentie worden vaders en 

hun kinderen gescheiden, wat heel wat negatieve gevolgen kan veroorzaken. Zowel het welzijn 

van de vader als van het kind wordt enorm aangetast. Wanneer het contact tijdens de detentie 

aangehouden wordt, kunnen echter positieve effecten waargenomen worden. Voor de 

gedetineerde is er meer kans op een positieve re-integratie en minder kans op recidive, voor het 

kind is dit contact bevorderend voor de ontwikkeling en het welzijn. Het onderhouden van het 

contact is bijgevolg belangrijk om de negatieve gevolgen van de detentie te beperken en de 

positieve effecten te vergroten. Het contact met de buitenwereld is dan ook wettelijk verankerd 

in de Basiswet. Gedetineerden hebben het recht op bezoek, telefonisch contact en 

briefwisseling. Cijfers van voorgaande onderzoeken tonen echter aan dat gedetineerde vaders 

voornamelijk via de telefoon en brieven contact hebben met hun kinderen, en bezoek slechts 

minder voorkomt.           

 Uit de literatuurstudie blijkt dan ook dat er zich nog vaak problemen voordoen met 

betrekking tot dit contact en dat gedetineerde vaders verschillende behoeften en belemmeringen 

ervaren bij het contact met hun kinderen. Gedetineerden hebben behoefte aan meer en andere 

vormen van contact met hun kinderen alsook aan ondersteuning en begeleiding bij hun rol als 

vader én om het contact met hun kinderen te verbeteren. Hiernaast kunnen enkele 

belemmeringen het contact tijdens de detentie verstoren. Allereerst kunnen de keuze van de 

moeder, de vader, het kind of een contactverbod ervoor zorgen dat er weinig tot geen contact 

is. Ten tweede bestaan er enkele institutionele en praktische belemmeringen zoals de 

bereikbaarheid van de gevangenis en de frequentie, tijdstippen, duur en kost van het bezoek en 

telefoneren. Tot slot vormt de niet-kindvriendelijke gevangenissfeer met weinig speelgoed, een 

gebrek aan fysiek contact en privacy en de aanwezigheid van andere gedetineerden en het 

gevangenispersoneel, een belemmering bij het contact.     
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 Vervolgens werd een blik geworpen op het toekomstperspectief. Uit de literatuur blijkt 

dat gedetineerde vaders die voordien bij hun kinderen woonden, verwachten dit ook na de 

detentie te doen. De meeste gedetineerde vaders verwachten bovendien geen problemen op het 

vlak van hechting met hun kinderen. Evenwel blijkt dat gedetineerden vaak hoge en 

onrealistische verwachtingen hebben over de toekomst. 

Op vraag van de gevangenis van Beveren werd een empirisch onderzoek gevoerd, specifiek 

toegespitst op hun populatie, naar de behoeften en belemmeringen van gedetineerde vaders bij 

het contact met hun kinderen, alsook naar hun toekomstperspectief. Teneinde hier een antwoord 

op te formuleren werd een mixed-method-onderzoeksdesign aangewend. Vooreerst werd in het 

kwantitatief onderzoek een enquête verspreid, dewelke door 20 gedetineerde vaders ingevuld 

werd. Slechts 3 respondenten waren vervolgens bereid om deel te nemen aan het kwalitatief 

onderzoek, waar zij onderworpen werden aan een diepte-interview.  

De belangrijkste bevinding uit het onderzoek is ongetwijfeld de ernst van het beperkt contact 

tussen gedetineerde vaders en hun kinderen. Uit het onderzoek blijkt dat slechts weinig 

gedetineerde vaders frequent bezoek krijgen van hun kinderen in de gevangenis. De 

voornaamste reden voor dit beperkt bezoek is de moeder die weigert op bezoek te komen met 

de kinderen, het zogenaamde fenomeen ‘maternal gatekeeping’. Hiernaast kunnen institutionele 

en praktische belemmeringen zoals de bereikbaarheid van de gevangenis en de frequentie, 

tijdstippen, duur en wachttijden van het bezoek het contact beperken. Tot slot worden 

aangaande de gevangenissfeer enkele belemmeringen ondervonden. Vooral de strenge houding 

van sommige penitentiaire beambten in het bijzijn van de kinderen wordt door de gedetineerden 

niet geapprecieerd. Het gebrek aan fysiek contact, privacy en speelgoed vormt ook een 

probleem, maar slechts in mindere mate.       

 Gedetineerde vaders in de gevangenis van Beveren hebben voor het contact met hun 

kinderen behoefte aan een uitgebreider aanbod, zowel op het vlak van bezoek als op het vlak 
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van telefonisch contact. Er is nood aan een tienerbezoek, meer kinderbezoek, meer 

familiedagen en Skype. Hiernaast hebben zij behoefte aan ondersteuning en begeleiding om 

hun rol als vader te kunnen opnemen alsook om het contact met hun kinderen en de moeder van 

de kinderen te verbeteren.         

 Uit het onderzoek blijkt dat vooral de gedetineerde vaders die voor de detentie bij hun 

kinderen woonden, verwachten dit ook na de detentie te doen. Het zijn de vaders die voor de 

detentie hun kinderen dagelijks zagen, die vermoeden dat dit in de toekomst ook zo zal zijn. 

Deze vaders denken dan ook dat de band met hun kinderen goed zal verlopen. De 

verwachtingen van deze gedetineerden lijken niet onrealistisch. Gedetineerde vaders die voor 

de detentie niet bij hun kinderen woonden, een slechte band of weinig contact hadden of  nog 

steeds hebben, zijn over het algemeen realistisch en hebben geen hoge verwachtingen. Doch 

zijn sommige vaders echter overmoedig en denken zij dat de toekomst geen problemen met 

zich zal meebrengen.  

Het is verontrustend dat het contact tussen gedetineerde vaders en hun kinderen zoveel 

problemen kent daar dergelijk contact kan bijdragen tot een succesvolle re-integratie. Het is 

positief dat de gedetineerde vaders geen onrealistische verwachtingen hebben over de toekomst.  

Dit onderzoek laat de gevangenis van Beveren toe het bestaande aanbod te optimaliseren, 

teneinde de behoeften te beantwoorden en de belemmeringen te beperken, alsook de 

gedetineerden voor te bereiden op een positief contact met hun kinderen in de toekomst.   
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Bijlage 1: Kwantitatieve vragenlijst  

Kwantitatieve vragenlijst  

Onderzoek rond noden van gedetineerde vaders.   

Hallo! Ik doe onderzoek naar de noden van vaders in de gevangenis op vlak van het contact 

met hun kinderen.  

Ben jij papa?  Vul dan deze vragenlijst in. 

Met de resultaten van deze vragenlijst zal er aan de slag gegaan worden om een aantal dingen 

te verbeteren in de gevangenis. 

Alvast bedankt! 

Sara 

Start vragenlijst 

Een aantal vragen over je kinderen en je gezinssituatie. 

- Hoeveel kinderen jonger dan 18 heb je? (invulstrook – 3 tekens) 

(stiefkinderen inbegrepen) 

o Hoeveel hiervan zijn stiefkinderen? (invulstrook – 3 tekens) 

o Wat is de leeftijd van je kind(eren)? (kind 1: invulstrook – 3 tekens … zo 

mogelijkheid om tot 10 kinderen te gaan.) 

o Hebben al je kinderen dezelfde moeder? 

▪ Ja  

▪ Nee 

• Hoeveel moeders? (invulstrook – 3 tekens) 

- Waar woonde(n) je kind(eren) voor je in de gevangenis zat?  (1 optie) 

o Bij mij samen met hun moeder 

o Bij mij (zonder moeder) 

o Bij hun moeder  

o We hadden co-ouderschap 

o Bij de grootouders  

o Bij een ander familielid  

o Bij een pleeggezin 

o In een tehuis bijzondere jeugdzorg  
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- Hoe vaak zag je je kind(eren) toen je nog niet in de gevangenis zat?  (1 optie) 

o Dagelijks 

o Wekelijks  

o Maandelijks 

o Enkele keren per jaar 

o Nooit  

- Waar woont/wonen je kind(eren) momenteel? ((1 optie) 

o Bij hun moeder  

o Bij hun grootouder 

o Bij een ander familielid 

o Bij een pleeggezin 

o In een tehuis bijzondere jeugdzorg  

- Hoe was de band met je kind(eren) voor je in de gevangenis zat? (1 optie) 

o Uitstekend 

o Goed  

o Middelmatig 

o Slecht  

o Zeer slecht  

- Hoe zou je je band met je kind(eren) op dit moment omschrijven? (1 optie) 

o Uitstekend  

o Goed  

o Middelmatig  

o Slecht  

o Zeer slecht  

Een aantal vragen over hoe je contact met je kind(eren) is. 

- Op welke manier heb je contact met je kind(eren)? (meerdere antwoorden mogelijk)  

o Via bezoek. Mijn kind(eren) komt/komen op bezoek in de gevangenis. 

o Via de telefoon.  

o Via brieven en kaartjes. 

- Hoe vaak heb je contact met je kind(eren)? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Ik neem deel aan het kinderbezoek  

▪ 1 keer per maand 

▪ 2 keer per maand 
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▪ 3 keer per maand 

▪ 4 keer per maand 

▪ Nooit  

o Ik heb familiaal bezoek met mijn kind(eren) 

▪ 1 keer per maand  

▪ 2 keer per maand 

▪ 3 keer per maand 

▪ 4 keer per maand  

▪ Nooit  

o Ik heb tafelbezoek met mijn kind(eren) 

▪ Dagelijks  

▪ Wekelijks  

▪ Maandelijks  

▪ Nooit  

o Ik heb verplicht glasbezoek met mijn kind(eren) 

▪ Dagelijks 

▪ Wekelijks  

▪ Maandelijks  

▪ Nooit   

o Ik krijg geen bezoek omdat de moeder van mijn kind(eren) weigert op bezoek 

te komen met mijn kind(eren). 

o Hoe vaak bel je met je kind(eren)?  

▪ Dagelijks  

▪ Wekelijks  

▪ Maandelijks  

▪ Nooit   

o Hoe vaak schrijf je een brief of kaartje naar je kind(eren)? 

▪ Dagelijks  

▪ Wekelijks  

▪ Maandelijks  

▪ Nooit   

o Gebruik je het Heen en Weer boekje?  Het Heen en Weer boekje is te 

verkrijgen via JWB en bestaat uit tekeningen en opdrachten die zorgen voor 

een briefwisseling tussen jou en je kinderen.   
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▪ Ja 

▪ Nee  

▪ Ik heb het gebruikt. Ik was hier tevreden over. 

▪ Ik heb het gebruikt maar was hier niet tevreden over. 

o Ik heb contactverbod en mag geen contact hebben met mijn kind(eren) 

(aanvinkmogelijkheid) 

- Wie beslist over het bezoek van je kind(eren)? (1 optie) 

o De persoon die voor mijn kind(eren) zorgt. (De moeder, een familielid of een 

pleeggezin, … ). 

▪ De persoon die voor mijn kind(eren) zorgt, komt met mijn kind(eren) 

op bezoek. 

▪ De persoon die voor mijn kind(eren) zorgt, wil niet dat mijn kind(eren) 

mij komt/komen bezoeken in gevangenis 

o De jeugdrechtbank  

o Ik zelf wil niet dat mijn kind(eren) mij komt/komen bezoeken in gevangenis  

o Mijn kind(eren) wil(len) mij niet komen bezoeken in gevangenis  

o Mijn kind(eren) weet/weten niet dat ik in gevangenis zit  

Een aantal vragen over wat je nodig hebt. Je behoeften in contact met je kind(eren). 

Je mag bij de vragen steeds JA of NEE aanvinken. Er zijn meerdere mogelijkheden mogelijk.  

- Ik heb nood aan meer of andere vormen van contact  met mijn kind(eren) 

o Ik wil een tienerbezoek (bezoek voor kinderen van 12 tot 18 jaar), los van het 

kinderbezoek. 

o Ik wil meer kinderbezoek met partner er bij. 

o Ik wil meer kinderbezoek zonder partner. 

- Ik wil vernieuwende activiteiten zoals: (invulstrook – 100 tekens)  

- Ik wil kunnen bellen met beeld of Skype. 

- Ik heb behoefte aan bezoek op andere tijdstippen. 

- Ik heb nood aan ondersteuning en begeleiding bij mijn rol als papa en hoe ik een 

goede papa kan zijn vanuit de gevangenis.  

NEE 

JA: (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Ik wil leren hoe ik me kan voorbereiden op het bezoek met mijn kind(eren). 
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o Ik wil leren hoe ik mijn kind(eren) kan voorbereiden op een bezoek aan de 

gevangenis. 

o Ik wil tips over gespreksonderwerpen voor tijdens het bezoek met mijn 

kinderen. 

o Ik wil gezinsbegeleiding na het bezoek (bv. JWB, Kind & Gezin, …) 

o Ik wil tips over hoe ik met mijn kinderen kan praten over het hebben van een 

ouder die in de gevangenis zit. 

o Ik wil tips rond wat ik kan schrijven in brieven aan mijn kinderen.  

o Ik wil tips rond hoe ik kan bellen met mijn kinderen.  

o Ik wil tips rond opvoeding. 

o Ik wil praktische tips over hoe ik voor mijn kinderen kan zorgen (bv. pamper 

verversen, in bad doen, …).   

o Ik wil weten hoe ik betrokken kan blijven bij het leven van mijn kinderen, 

vanuit de gevangenis.  

o Ik wil weten hoe ik verdriet, stress en eenzaamheid van mijn kinderen kan 

verminderen  

o Ik wil weten hoe ik met problemen van mijn kinderen, die gepaard gaan met 

een bezoek aan de gevangenis (angst, schuldgevoelens, ongerustheid) kan 

omgaan. Wat ik hier aan kan doen. 

o Ik wil meer informatie over de effecten die mijn opsluiting kunnen hebben op 

het leven van mijn kinderen. 

o Ik wil meer informatie over wat ik mag verwachten als ik vrij kom en 

terugkeer in mijn gezin, mijn familie.   

- Zijn er nog andere zaken waar je nood aan hebt? (invulstrook – 100 tekens)   

Een aantal vragen over de bereikbaarheid van de gevangenis, de kostprijs, het bezoek, 

telefonie en brieven  

Bereikbaarheid en kostprijs  

- Hoe komt/komen je kind(eren) naar het bezoek? 

o Auto  

o Bus  

o Trein 

o Andere  
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o Mijn kind(eren) komt/komen niet naar het bezoek  

- Hoe lang duurt deze weg? 

o Minder dan 1 uur  

o 1 uur  

o 2 uur  

o 3 uur  

o Langer  

- Hoe ver woont/wonen je kind(eren) van de gevangenis? 

o In de buurt (in Beveren) 

o Andere stad 

o Andere provincie  

o Ander land  

- Wie begeleidt je kind(eren) naar het bezoek? 

o Partner 

o Ex partner 

o Familie 

o (Ex) schoonfamilie 

o Pleegouders 

o Vrienden 

o (Ex) grootouders 

o Opvoeder 

o Andere 

- Een reden dat mijn kind(eren) mij niet vaak bezoeken in de gevangenis is de lange 

afstand of de moeilijke bereikbaarheid van de gevangenis.  (helemaal akkoord, 

akkoord, neutraal / geen mening, niet akkoord, helemaal niet akkoord) 

- Een reden dat mijn kind(eren) mij niet vaak bezoeken in de gevangenis is de hoge 

kostprijs van het vervoer naar de gevangenis.  (helemaal akkoord, akkoord, neutraal / 

geen mening, niet akkoord, helemaal niet akkoord) 

Frequentie, tijdstip en duur van het bezoek  

Bij elk van deze stellingen: helemaal akkoord, akkoord, neutraal / geen mening, niet akkoord, 

helemaal niet akkoord. 

- Er worden te weinig bezoekmomenten georganiseerd.    
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- De bezoekmomenten van het tafelbezoek vallen vaak op slechte tijdstippen voor mijn 

kind(eren).   

- De bezoekmomenten van het kinderbezoek vallen vaak op slechte tijdstippen voor 

mijn kind(eren).  

- De duur van het bezoek is te kort.   

- De duur van het bezoek is te lang.  

- Bij het bezoek zijn er lange wachttijden voor mijn kind(eren).  

Sfeer tijdens het bezoek en in welke mate je hier problemen mee hebt.  

Bij elke optie hieronder heb je de keuze tussen 3 antwoorden: probleem, neutraal / geen 

mening, geen probleem 

• Welke problemen heb je bij het tafelbezoek en het kinderbezoek?   

▪ De weg naar de bezoekersruimte voor mijn kind(eren) is niet goed.  

▪ Ik heb geen fysiek contact met mijn kind(eren) tijdens het bezoek.  

▪ Ik heb te weinig of geen privacy tijdens het bezoek.  

▪ Ik kan moeilijk afscheid nemen na het bezoek.  

▪ Ik weet niet waarover ik kan praten met mijn kind(eren) tijdens het 

bezoek.  

▪ Ik stoor mij aan de aanwezigheid van het gevangenispersoneel in de 

bezoekersruimte.  

▪ Ik stoor mij aan de houding van het gevangenispersoneel in de 

bezoekersruimte. 

▪ Ik stoor mij aan de aanwezigheid van andere gedetineerden in de 

bezoekersruimte.  

▪ Ik stoor mij aan de houding van de andere gedetineerden in de 

bezoekersruimte. 

▪ De bezoekersruimte is niet kindvriendelijk of niet aangepast aan 

kinderen.  

▪ Er is onvoldoende speelgoed of het speelgoed is niet aangepast aan mijn 

kind(eren).  

▪ Er zijn onvoldoende activiteiten voor kinderen.  

▪ Er is te weinig ondersteuning en hulp voor de kinderen.  
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Telefoon en brieven  

Bij elk van deze stellingen: helemaal akkoord, akkoord, neutraal / geen mening, niet akkoord, 

helemaal niet akkoord. 

- Telefoneren is te duur.  

- Bij het telefoneren ervaar ik weinig privacy. 

- Bij het schrijven van brieven ervaar ik weinig privacy. 

- Ik wil een mogelijkheid dat mijn kind zelf kan bellen naar de gevangenis wanneer het 

mij nodig heeft of bepaalde problemen heeft. 

- Ik wil extra mogelijkheden tot contact met mijn kind(eren) bij onverwachte 

gebeurtenissen/crisissituaties (vb langer bellen met meer privacy). 

Heb je nog suggesties voor verbetering van het contact met je kinderen tijdens detentie? 

Invulstrook – 200 tekens  

Heb je nog suggesties voor ondersteuning om je vaderrol beter te kunnen opnemen 

tijdens detentie? 

Invulstrook – 200 tekens  

Een aantal vragen over de toekomst  

- Waar denk je dat jouw kind(eren) zullen wonen wanneer je vrijkomt? 

o Zelfde plaats waar ze nu wonen 

o (Terug) bij mij samen met hun moeder 

o (Terug) bij mij  

o Co-ouderschap 

- Hoe vaak denk je dat je jouw kind(eren) zal zien wanneer je vrijkomt?  

o Dagelijks  

o Wekelijks  

o Maandelijks  

o Enkele keren per jaar  

o Nooit  

- Hoe denkt je dat de band met jouw kind(eren) zal verlopen wanneer je vrijkomt? 

o Uitstekend 

o Goed  
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o Middelmatig  

o Slecht  

o Zeer slecht  

Hieronder staan een aantal stellingen. Geef aan in welke mate je akkoord bent. 

- Ik denk dat het aanpassen gaat zijn voor mij in mijn contact met mijn kind(eren) als ik 

vrijkom. (helemaal akkoord, akkoord, neutraal / geen mening, niet akkoord, helemaal 

niet akkoord) 

- Ik denk dat het aanpassen gaat zijn voor mijn kind(eren) als ik vrijkom. (helemaal 

akkoord, akkoord, neutraal / geen mening, niet akkoord, helemaal niet akkoord) 

- Ik vind het belangrijk om mij voor te bereiden op het contact met mijn kind(eren) als 

ik vrij ben  

o Ja  

▪ Ik heb al contact met diensten die me hier in begeleiden. 

▪ Ja, ik ken al diensten in de gevangenis waar ik hier voor terecht kan. Ik 

ga hier nog contact mee opnemen. 

▪ Ja, maar ik weet niet waar ik terecht kan.  

o Nee  

Tot slot een aantal vragen over jou 

- Je leeftijd (invulstrook – 7 tekens – jaar) 

- Je nationaliteit  (invulstrook – 20 tekens) 

- Je burgerlijke staat  

o Ik ben alleenstaand 

o Ik heb een relatie / samenwonend (als men dit aanklikt – komen er 2 extra 

opties) 

▪ Met de moeder van mijn kinderen 

▪ Met iemand anders 

o Ik ben getrouwd   (als men dit aanklikt – komen er 2 extra opties) 

▪ Met de moeder van mijn kinderen 

▪ Met iemand anders  

o Ik ben gescheiden  

- Je diploma 

o Ik heb geen diploma  
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o Ik heb enkel diploma van lager onderwijs  

o Ik heb enkel diploma van secundair onderwijs (middelbaar) 

o Ik heb een diploma hoger onderwijs of universiteit 

- Ben je beklaagde of veroordeeld op dit moment? 

o Beklaagde  

o Veroordeelde  

- Hoe lang zit je al in de gevangenis?  

o Ik ben veroordeeld tot … jaar en … maanden 

o Ik verblijf al … jaar en … maanden in de gevangenis  

o Ik moet nog … jaar en … maanden van mijn straf uitzitten  

Bedankt voor het invullen van deze enquête.  

Als je bereid bent om hier ook over in gesprek te gaan en meer uitleg te geven over wat voor 

jou als vader belangrijk is, noteer dan hier je naam. Dit zou een grote hulp zijn. Ik neem dan 

contact met je op voor dit gesprek. (invulstrook – 50 tekens) 
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Bijlage 2: Kwalitatieve vragenlijst 

 Kwalitatieve vragenlijst  

Ik zal beginnen met enkele vragen over jezelf en je kinderen. 

- Hoe oud ben je? 

- Welke nationaliteit heb je? 

- Welk diploma heb je? 

- Hoe lang zit je al in de gevangenis en hoe lang moet je er nog blijven? Ben je beklaagde 

of al veroordeeld? 

Vertel eens over je kinderen 

- Hoeveel kinderen heb je en hoe oud zijn ze? 

- Heb je ook stiefkinderen?  

- Hebben al je kinderen dezelfde moeder?  

o Zo nee hoeveel moeders? 

o Heb je een relatie/getrouwd met de moeder? Of alleenstaand? 

- Waar woonde(n) je kind(eren) voor je in de gevangenis zat? 

- Hoe vaak zag je je kind(eren) toen je nog niet in de gevangenis zat? 

- Waar woont/wonen je kind(eren) momenteel? 

- Hoe was de band met je kind(eren) voor je in de gevangenis zat? 

- Hoe is de band met je kind(eren) nu? 

Nu heb ik een aantal vragen over hoe je contact met je kind(eren) nu is.  

- Op welke manier heb je contact met je kind(eren) en hoe vaak? 

o Kinderbezoek, familiaal bezoek, tafelbezoek, glasbezoek, geen bezoek (door 

moeder of contactverbod)  

o Telefoon 

o Brieven, Heen en weer boekje (ken je dit?) 
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- Wie beslist er over het bezoek van je kinderen? (moeder, rechtbank, jij, kind)  

Nu heb ik een aantal vragen over wat je nodig hebt, je behoeften in het contact met je 

kind(eren). 

- Meer of andere vormen van contact  

o Tienerbezoek 

o Meer kinderbezoek met/zonder partner 

- Vernieuwende activiteiten 

- Skype  

- Ondersteuning en begeleiding bij je rol als papa en hoe je een goede papa kan zijn vanuit 

de gevangenis  

o Jezelf en kind voorbereiden op bezoek 

o Gespreksonderwerpen 

o Gezinsbegeleiding na het bezoek (bv. JWB, Kind & Gezin, …) 

o Praten met kind over ouder in gevangenis 

o Brieven schrijven 

o Bellen  

o Opvoeding  

o Kinderen verzorgen (bv. pamper verversen, in bad doen, …).   

o Betrokken blijven bij leven kinderen 

o Verdriet, stress, eenzaamheid van kind verminderen 

o Problemen kinderen gepaard met bezoek 

o Informatie over effecten opsluiting op leven kinderen 

o Informatie over verwachting bij vrijkomen en terugkeer naar gezin  

- Zijn er nog andere zaken die je hier aan wil toevoegen? 
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Belemmeringen  

Dan heb ik nog een aantal vragen over de bereikbaarheid van de gevangenis  

- Hoe komt/komen je kind(eren) naar het bezoek? (auto, bus, trein, …) 

- Hoe lang duurt deze weg? Hoe lang zijn ze onderweg? 

- Moet(en) je kind(eren) van ver komen? Wonen ze hier in de buurt of in een andere stad 

of een andere provincie?  

- Denk je dat dit (bereikbaarheid/lange afstand) een reden is waarom je kinderen niet vaak 

op bezoek komen?  

- Denk je dat de kostprijs van het vervoer een reden is waarom je kinderen niet vaak op 

bezoek komen? 

- Wie begeleidt/brengt jouw kind(eren) naar het bezoek? 

Nu enkele vragen over de frequentie, tijdstip en duur van het bezoek 

- Vind je dat er genoeg bezoekmomenten georganiseerd worden? 

- Vind je dat de bezoekmomenten op goede tijdstippen vallen voor je kinderen? 

(tafelbezoek en kinderbezoek) 

- Wat vind je van de duur van het bezoek? Duurt dit te lang of kort volgens jou? 

- Moeten je kinderen lang wachten voor het bezoek? 

Sfeer tijdens het bezoek 

- Wat vind je van de sfeer tijdens het bezoek? Heb je hier problemen mee? Heb je het 

idee dat de bezoekerszaal goed ingericht is om te voldoen aan een goed bezoekmoment 

met je kind(eren)? 

o Weg naar bezoekersruimte  

o Fysiek contact  

o Privacy 

o Afscheid nemen  

o Gespreksonderwerpen 
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o Aanwezigheid en houding gevangenispersoneel 

o Aanwezigheid en houding andere gedetineerden  

o Kindvriendelijke bezoekersruimte (speelgoed, activiteiten, …) 

o Ondersteuning en hulp voor kinderen  

Telefoon en brieven 

- Ben je tevreden over het telefoneren in de gevangenis? (kostprijs, privacy, kind zelf 

bellen)  

- Ben je tevreden over het schrijven van brieven? (privacy) 

Als laatste nog een aantal vragen over de toekomst  

- Waar denk je dat jouw kind(eren) zullen wonen wanneer je vrijkomt? 

- Denk je dat je je kind(eren) vaak zal zien wanneer je vrijkomt? (dagelijks, wekelijks, 

maandelijks, jaarlijks)  

- Hoe denk je dat de band zal zijn met je kind(eren) als je terug vrijkomt? 

- Denk je dat het aanpassen gaat zijn voor jou of je kinderen? 

- Vind je het belangrijk om je voor te bereiden op het contact met je kind(eren) als je 

terug vrijkomt? 

o Heb je al contact met diensten die je hier in begeleiden? 

Einde  
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Bijlage 3: Codeboom NVivo  

 

BOOMSTRUCTUUR KWALITATIEVE GEGEVENS 

 

VOORSTELLING RESPONDENTEN 

GEZINSSITUATIE 

 Kinderen 

  Aantal 

  Leeftijd  

 Moeder 

  Aantal 

  Relatie 

 Woonst kinderen voor detentie  

 Contact kinderen voor detentie  

 Woonst kinderen tijdens detentie 

 Band kinderen voor detentie 

 Band kinderen tijdens detentie 

CONTACT KINDEREN TIJDENS DETENTIE  

 Bezoek 

  Beslissing  

 Telefoon 

 Brieven  

BEHOEFTEN 

 Meer of andere vormen contact  

 Ondersteuning en begeleiding  

BELEMMERINGEN  

 Bereikbaarheid en kostprijs vervoer  

 Frequentie, tijdstip en duur bezoek 

  Frequentie 

  Tijdstip 



   

 

BIJLAGEN | XVII 

 

  Duur 

  Wachttijden  

 Sfeer bezoek  

  Aanwezigheid en houding gevangenispersoneel 

  Aanwezigheid en houding andere gedetineerden 

  Fysiek contact   

Privacy 

Kindvriendelijkheid  

 Speelgoed en activiteiten 

 Ondersteuning en hulp  

 Telefoon en brieven  

  Kostprijs 

  Privacy  

TOEKOMST  

 Woonst kinderen na detentie  

 Contact kinderen na detentie  

 Band kinderen na detentie  

 Aanpassen 

 Voorbereiden  
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Bijlage 4: Informatiebrief  

 

Beste, 

Ik ben Sara, studente Criminologie aan de Universiteit van Gent. Voor mijn masterproef doe ik 

een onderzoek naar het contact tussen gedetineerde vaders en hun kinderen.  

Misschien heb je de voorbije weken mijn enquête over vader zijn in de gevangenis zien passeren 

en ingevuld. Nu zou ik graag via een interview te weten komen hoe het voor jou is om 

gescheiden te zijn van je kinderen en welke problemen je hierbij ervaart. 

De gevangenis zou graag een zicht krijgen op welke noden jullie hebben als papa in de 

gevangenis. Met de resultaten van dit onderzoek zal er aan de slag gegaan worden om een aantal 

dingen te verbeteren in de gevangenis. 

• Indien u akkoord gaat om deel te nemen, zal ik u mondeling enkele vragen stellen. 

Belangrijk om weten: de informatie die u geeft kan niet tegen u gebruikt worden en zal 

bij de verwerking anoniem gemaakt worden.  

 

• Indien u akkoord gaat, zal u gevraagd worden om een toestemmingsverklaring te lezen 

en te ondertekenen. Van deze verklaring mag u zelf één exemplaar houden. 

 

• Indien u hiermee akkoord gaat, zal het gesprek opgenomen worden. Deze opname zal 

enkel door mij beluisterd worden om op die manier alle informatie te verwerken. Na het 

verwerken van de informatie zal de opname verwijderd worden.  

 

• Uw medewerking aan het onderzoek is vrijwillig. U kan uw deelname op ieder moment 

stopzetten. 

Bedankt voor uw medewerking,  

Sara Mat 
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Bijlage 5: Informed consent  

 

 

 

FORMULIER ‘INFORMED CONSENT’ 

Ik ondergetekende, ……………………………………………………………………………, 

verklaar hierbij dat ik,  

(1) de informatiebrief ontvangen heb en dus op de hoogte ben van: het doel van het 

onderzoek en de manier waarop de gegevens worden verzameld en verwerkt; 

 

(2) totaal vrijwillig deelneem aan het onderzoek; 

 

(3) de onderzoeker mijn toestemming geef om mijn resultaten op anonieme wijze te 

bewaren, te verwerken en te rapporteren; 

 

(4) op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder 

moment stop te zetten, zonder verdere gevolgen; 

 

(5) akkoord ga / niet akkoord ga met de opname van het gesprek; 

 

(6) ervan op de hoogte ben dat ik een samenvatting van de onderzoeksbevindingen kan 

krijgen. 

 

Gelezen en goedgekeurd op ……………………………….. (datum) 

Handtekening ……………………………………………………….. 
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Bijlage 6: Data management plan  

Behoeften en belemmeringen bij het contact tussen gedetineerde vaders en hun kinderen: 

een kwantitatief en kwalitatief onderzoek in de gevangenis van Beveren 

Administrative Data 

Date of first version: 16/02/2019 

Date of last update: 11/08/2019 

1. Data Collection 

1.1. What data will you collect or create?  

In de eerste fase wordt reeds bestaand materiaal verzameld voor de literatuurstudie. Dit omvat 

enerzijds (inter)nationale literatuur waarin wetenschappers hun kennis hebben neergeschreven 

en anderzijds secundaire data of empirische gegevens die door anderen in eerder onderzoek zijn 

verzameld. De literatuurstudie wordt uitgeschreven in het programma ‘Word’ en wordt 

opgeslagen als een docx-document én een PDF-bestand.  

In de tweede fase, het empirisch onderzoek, wordt zelf data gecreëerd. Ten eerste worden 

vragenlijsten gemaakt via het programma ‘Word’ en opgeslagen als een docx-document. Deze 

vragen worden door de ICT-dienst van de gevangenis van Beveren in de vorm van een enquête 

op het online dienstplatform voor gedetineerden Prison Cloud geplaatst. De resultaten van deze 

enquête worden opgeslagen als een xls-document. Deze data wordt geanalyseerd via het 

statistisch verwerkingsprogramma ‘SPSS Statistics 25’ en bewaard als spv-bestand. Ten tweede 

worden interviews afgenomen. De primaire data omvat de ruwe audio-opname van deze 

interviews. De opnames, die gebeuren aan de hand van een voice recorder, worden opgeslagen 

als MP3-bestanden. De audio-opnames worden vervolgens letterlijk uitgeschreven in het 

programma ‘Word’ en bijgevolg opgeslagen als een docx-document. De transcripties worden 

op hun beurt ter analyse ingevoerd in het softwareprogramma ‘NVivo 12’ en bewaard als een 

nvb-bestand.  
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1.2. How will the data be collected or created?  

In de eerste fase, de literatuurstudie, vindt een bureauonderzoek plaats ter analyse van reeds 

bestaand materiaal dat werd verzameld. In de tweede fase wordt een kwantitatief en kwalitatief 

empirisch onderzoek uitgevoerd aan de hand van een enquête en interviews met gedetineerden 

en wordt zodoende zelf data gecreëerd. 

De data wordt op een overzichtelijke manier bewaard in mappen. De verschillende bestanden 

worden vervolgens ondergebracht in deze mappen en op een consequente wijze benoemd bv. 

‘Transcript interview 1’. 

2. Data Documentation and Metadata 

2.1. How will you document the data?  

De informatie op het niveau van het onderzoek zoals het onderzoeksontwerp, de context van de 

datacollectie, de dataverzamelingsmethoden en de onderzoeks- en analysemethoden wordt in 

de masterproef opgenomen. 

Daarnaast is er de informatie op het niveau van de data. Verschillende codes die worden 

gebruikt bij de analyse van de transcripties worden onder gebracht in een boomstructuur. Deze 

codeboom wordt als bijlage toegevoegd aan de masterproef. 

3. Ethical and Legal Issues 

3.1. How will you manage any ethics and confidentiality issues? 

Aan de hand van een informatiebrief worden de respondenten ingelicht over het onderzoek. 

Deze brief omvat een korte toelichting van het onderzoek, de vraag tot participatie en een 

verduidelijking van een aantal elementen die de discretieplicht dienen te waarborgen. 

Voorafgaand het interview wordt de informed consent mondeling overlopen en wordt een 

schriftelijke vorm, in tweevoud, ondertekend. Hierbij wordt de vrijwilligheid van de deelname 

benadrukt en de mogelijkheid om ten allen tijde het gesprek te beëindigen. Tevens wordt 
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uitdrukkelijk toestemming gevraagd om een audio-opname van het interview te maken. Ten 

slotte wordt uitgelegd hoe de resultaten worden verwerkt en verspreid en op welke manier de 

onderzoeker de anonimiteit van de respondent hierbij waarborgt.  

Om de privacy van de respondenten te beschermen wordt in geen enkel geval hun identiteit 

gedeeld. Om deze anonimiteit te garanderen wordt bij de rapportage van de 

onderzoeksresultaten codenamen gebruikt vb. ‘respondent 1’. 

3.2. How will you manage intellectual property rights issues? 

In de literatuurstudie wordt volgens de APA-richtlijnen gerefereerd naar de gehanteerde 

wetenschappelijke bronnen zodat de intellectuele eigendomsrechten niet worden geschonden. 

De data verzameld uit de interviews wordt toegeschreven aan de respondenten. Hiervoor dienen 

echter geen bijkomende protocollen te worden doorlopen daar de respondenten via de informed 

consent reeds hun toestemming hebben gegeven om de informatie te gebruiken in het 

onderzoek. In de uiteindelijke rapportage wordt gebruik gemaakt van citaten waarbij 

gerefereerd wordt naar het respondentennummer van de desbetreffende respondent. 

4. Data Storage and Backup during Research  

4.1. How will you store and backup data during research? 

In eerste instantie wordt de data op de lokale schijf van de laptop van de onderzoeker 

opgeslagen. Als back-up wordt de data tevens bewaard op een externe harde schijf. 

4.2. How will you ensure that stored data are secure? 

De laptop van de onderzoeker is beveiligd met een wachtwoord waardoor enkel de onderzoeker 

toegang heeft tot de data. Bovendien wordt enkel gebruik gemaakt van beveiligde Wi-Fi-

netwerken.  
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5. Data Selection and Preservation after Research 

5.1. Which data should be retained for preservation and/or sharing? 

Om de anonimiteit te garanderen worden de audio-opnames verwijderd van zodra de 

transcripties zijn voltooid. De overige ruwe data wordt bewaard tot er een voldoende score 

wordt behaald voor de masterproef. De verwerkte onderzoeksresultaten worden opgenomen in 

de masterproef en worden dus voor een langere tijd bewaard. 

5.2. What is the long-term preservation plan for the selected datasets? 

De masterproef met daarin de onderzoeksresultaten wordt ter beschikking gesteld in de 

databank van de universiteit van Gent. Dit brengt voor de onderzoeker geen kosten met zich 

mee. 

6. Data Sharing  

6.1. Are any restrictions on data sharing required?  

Er wordt een informed consent afgenomen bij de respondenten daar de data persoonlijke 

gegevens bevat. De onderzoeksresultaten worden dus enkel gedeeld wanneer toestemming is 

verkregen van de participant. 

6.2. How will you share data selected for sharing? 

De masterproef die de onderzoeksresultaten bevat, wordt gedeeld via lib.ugent.be  

7. Responsibilities and Resources 

7.1. Who will be responsible for data management?  

De onderzoeker is zelf verantwoordelijk voor het datamanagement. Dit gebeurt onder het 

promotorschap van dr. Vincent Eechaudt.  

7.2. Will you need additional resources to implement your DMP? 

Er worden geen extra middelen vereist. 


