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Kinderen van gedetineerden bereiken, zodat zij gezien worden
Kinderen (en hun gezin) laagdrempelig ondersteunen bij het omgaan met de impact van de
detentie van vader

Achterblijvende kinderen zijn woonachtig in Breda of Den Haag
Kinderen zijn tussen 0 en 18 jaar oud
Kinderen en opvoeders beheersen de Nederlandse taal

Vader zit in PI Vught of PI Dordrecht
Vader is gedetineerd voor minimaal vier weken
Vader heeft gedurende zes maanden voorafgaand aan de detentie contact met zijn kind/gezin
gehad.
Vader begrijpt de Nederlandse taal.

Ernstige psychiatrische problematiek.
Vader is veroordeeld voor een zedendelict met minderjarigen of voor ernstig huiselijk geweld
Vader is gedetineerd in de extra beveiligde inrichting of op de terroristenafdeling 

Voor wie is deze brochure bedoeld?
Deze brochure is bedoeld voor professionals die in PI Vught of PI Dordrecht werken en die met
gedetineerde vaders in gesprek willen gaan over het vaderschap en over mogelijke deelname aan
het project Ouder in Detentie. In deze brochure staat alle informatie die nodig is om vaders op dit
project te wijzen en met hen over een mogelijke deelname in gesprek te gaan. 

Wat houdt het project Ouder in Detentie in?
Ouder in Detentie is een project dat uitgevoerd wordt door het lectoraat Transmuraal Herstelgericht
werken van Avans Hogeschool, Exodus Nederland, PI Dordrecht, PI Vught, Gemeente Breda,
Gemeente Den Haag en Expertisecentrum K I N D.

Wij ontwikkelen gezamenlijk een ondersteuningsaanpak voor kinderen van gedetineerde vaders en
hun gezinnen. Het project is een proeftuin. Er wordt een nieuwe werkwijze ontwikkeld, die op kleine
schaal wordt uitgeprobeerd. Daarmee sluiten we aan bij de ontwikkeling van herstelgericht werken
binnen de PI's. Het project wordt mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMW (Nederlandse
organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie).

Het project heeft twee doelen: 

Wie kan er meedoen? 
Er kunnen tenminste 20 gezinnen meedoen. Hieronder de belangrijkste selectiecriteria: 

INCLUSIECRITERIA GEDETINEERDE VADER :

EXCLUSIECRITERIA GEDETINEERDE VADER :

Vaders kunnen zichzelf aanmelden of aangemeld worden voor het project via:
PI Dordrecht: Paulien Brink (casemanager) via verzoekbriefje
PI Vught: Ank Hage (maatschappelijk werker), a.hage@dji.minjus.nl, 06-25652782



Tijdens de integrale intake gaat de casemanager bij de gedetineerde na of er sprake is van
achterblijvende kinderen. Als er kinderen zijn, checkt de casemanager of deze vader mogelijk in
aanmerking komt voor deelname aan het project. 
Als dat zo is, stelt de casemanager voor om meer informatie over het project te geven. De
casemanager overhandigt altijd de flyer voor vaders.
Indien vader open staat voor meer informatie, geeft de casemanager dit door aan de
contactpersoon binnen de PI en wordt een kennismakingsgesprek met de ambulant begeleider
gepland. Deze bespreekt samen met vader de gezinssituatie, samenstelling van het gezin en alle
in’s en out’s van het project en het onderzoek.  
 Indien vader interesse heeft, gaat vader na of de achterblijvende opvoeder wil meedoen. 
De ambulant begeleider plant een gesprek met beide ouders en bespreekt alle vragen die er zijn
en licht ook het onderzoek toe. 
Als beiden willen meedoen maakt de ambulant begeleider een afspraak voor een eerste
kennismaking bij het gezin thuis. 
Er wordt ook een kennismaking tussen vader en onderzoeker gepland.
De ambulant begeleider bezoekt vanaf dan het gezin regelmatig en bekijkt samen met de ouder
en de kinderen waar er ondersteuning bij geboden kan worden. De onderzoeker gaat in de
kennismakingsfase een keer mee om het onderzoek toe te lichten en toestemming voor
deelname te vragen.

Wat houdt het ondersteuningsaanbod in? 
Een ambulant begeleider van Exodus wordt gekoppeld aan het gezin. Hiervoor is gekozen omdat
Exodus een onafhankelijke organisatie is die bij gedetineerden en hun gezinnen veel vertrouwen
geniet.  Er is in veel gezinnen wantrouwen jegens Justitie en Jeugdzorg. De medewerksters van
Exodus die deze begeleiding uitvoeren zijn sociaal werkers, zij zijn gewend om met gedetineerden
en hun gezinnen te werken en weten de weg in de justitiële context.  De ondersteuning duurt zo lang
als gewenst is, maar maximaal 12 maanden.
De ondersteuning is laagdrempelig en maatwerk. Daarbij ligt de focus op het versterken van de
veerkracht van het gezin en van de individuele kinderen.  Het sociale netwerk kan daarbij een
belangrijke rol spelen. Waar nodig worden kinderen en gezinnen geholpen bij het regelen van zaken
en bij contacten met instanties, school, PI en andere organisaties. Kinderen worden praktisch en
mentaal ondersteund bij het behoud van het contact met de gedetineerde vader. Voor kinderen
kunnen school, sportclubs en vriendengroepen ook een belangrijke rol spelen, ook  daarbij kunnen
zij worden geholpen. De ambulant begeleiders hebben een aparte training ontvangen voor dit
project en kunnen bij vragen terugvallen op experts in hun eigen organisatie en bij de gemeenten.

Wat houdt de netwerkaanpak in? 
We willen zorgen dat kinderen van gedetineerden in beeld zijn en dat zij en hun gezin ondersteund
worden. Daarbij volgen we deze stappen: 

In de PI wordt het project bekend gemaakt via voorlichtingen, flyers en deze brochure
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Onderzoek
Dit project is een pilot die door middel van actieonderzoek ontwikkeld wordt. Dit houdt in dat
onderzoekers van Avans Hogeschool meekijken, meedenken en mee-ontwikkelen met ambulant
begeleiders. De deelnemers aan het onderzoek (vaders, achterblijvende opvoeder en kinderen vanaf
12 jaar) worden tweemaal per traject om hun mening, ervaringen en verbetertips gevraagd.
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Gezinnen kunnen ook ondersteuning krijgen zonder aan het
onderzoek mee te doen.

Deelname aan het project bespreken?
Gedetineerde vaders die in aanmerking komen voor deelname aan het project zullen hier mogelijk
niet direct ja op zeggen. Het is voor velen een heel proces om zich te realiseren welke gevolgen hun
detentie heeft voor hun naasten. Het is ook een hele stap om iemand toe te laten in het eigen gezin.
Daarom is het belangrijk dat er binnen de PI verschillende mensen zijn die met hen kunnen
meedenken. Zij kunnen een belangrijke rol spelen om vaders te informeren en waar mogelijk te
motiveren. Zij kunnen hem doorverwijzen naar de contactpersoon waar hij zich kan aanmelden, of
hem hierbij helpen. 
We denken dan bijvoorbeeld aan: medewerkers in het RIC, aandacht functionarissen herstelgericht
werken, mentoren, geestelijk verzorgers, professionals en vrijwilligers die meehelpen bij de vader-
kind dagen, maar ook bijvoorbeeld stagiaires. Wij nodigen hen van harte uit om vaders die aan de
selectiecriteria voldoen te attenderen op het project en met hen te bespreken waarom dit zinvol zou
kunnen zijn. 
Daarbij is het van belang dat voor gedetineerden duidelijk is dat deelname vrijwillig is. Niet
deelnemen of afhaken heeft geen negatieve gevolgen voor de detentie. 

Meer weten?
Voor meer informatie over het project of het aanvragen van een voorlichting kunt u contact
opnemen met:

Projectleider Ouder in Detentie: 
Mechtild Höing; ma.hoing@avans.nl, 06-22541733

Contactpersonen PI voor de aanmelding: 
PI Vught: Ank Hage (maatschappelijk werker), 06-25652782
PI Dordrecht: Paulien Brink (casemanager), 088-0722786

Meer informatie vind je ook op: 
 www.ouderindetentie.nl 
 https://expertisecentrumkind.nl

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw; projectnummer  744130102


