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Geachte leden van de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid, 
 
De uitdagingen die COVID-19 met zich meebrengt voor onze samenleving, en het gevangeniswezen 
in het bijzonder, zijn ons allen bekend. De maatregelen zoals genomen door DJI zijn noodzakelijk 
en begrijpelijk, maar vraagt ook om maatwerk daar waar het kinderen van gedetineerden betreft. 
We zijn verheugd dat jonge kinderen sinds 16 juni hun gedetineerde papa of mama weer mogen 
bezoeken, maar er is meer nodig om de band tussen gedetineerde ouders en hun kinderen in alle 
leeftijden te herstellen. Daarvoor vragen we uw aandacht.  
 
Spanningsveld 
We erkennen dat het werken aan veiligheid, re-integratie, en herstel op gespannen voet staat met 
de fysieke en mentale gezondheid van de gedetineerden en het personeel werkzaam in de 
penitentiaire inrichtingen. Echter, hoe worden binnen het huidige spanningsveld de rechten en 
belangen van de kinderen van gedetineerden geborgd? Onderzoek toont aan dat langdurige 
onthouding van fysiek contact tussen ouder en kind negatieve gevolgen heeft voor de algehele 
ontwikkelingsuitkomst van kinderen. Daarnaast blijkt ook dat behoud van de ouder-kindrelatie 
tijdens de detentie een belangrijke beschermende factor is voor zowel het kind als de gedetineerde 
ouder.1  
Naast het spanningsveld binnen het gevangeniswezen, staan ook moeders c.q. verzorgers voor 
ingewikkelde dilemma's. Welk kind neem ik mee op bezoek? Hoe leg ik aan een kind uit dat je papa 
of mama alleen achter plexiglas ziet en niet kunt knuffelen? Hoe ga ik om met de angsten die mijn 
kind ervaart vanwege alle maatregelen? Gedetineerde ouders geven in het belang van het kind aan 
dat hun bezoek niet wenselijk is vanwege de weinige kindvriendelijke mogelijkheden.  
 
Kiezen voor herstelgerichte aanpak tijdens COVID-19 
Ondergetekende  organisaties en netwerkorganisatie K I N D roepen u op om onze 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te pakken voor deze kinderen en hun ouders. Het 
opkomen voor de rechten en het belang van kinderen en hun gedetineerde ouder is geen 
vrijblijvende taak. Ten eerste heeft Nederland het Internationale Verdrag inzake de Rechten van 
het Kind gegratificeerd en daaruit volgt logischerwijs een inspanningsverplichting. Ten tweede, als 
lidstaat van de EU, is het aan Nederland de taak om te handelen in lijn met de aanbevelingen van 
de Raad voor Europa2 om in onderzoek, beleid, en praktijk meer aandacht te hebben voor de relatie 

                                                   
1 Claes, B., & Verhagen, A. (2019). Herstelgericht werken met kind en gedetineerde ouder. Panopticon, 40(2), 153. 
2 Recommendation CM/Rec. (2018)5 of the Committee of Ministers to member States concerning children with imprisoned parents 
(Adopted by the Committee of Ministers on 4 April 2018 at the 1312th meeting of the Ministers' Deputies 
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tussen gedetineerde ouders en hun kinderen. In dit aanbevelingsrapport staan maar liefst 35 
deelaanbevelingen die specifiek voor het gevangeniswezen gelden, ook in tijden van COVID-19.  
Ten derde, ook onze nationale Kinderombudsman pleit voor ouder-kind contacten daar waar 
kinderen niet samenwonen met hun ouders.3 Wat zou het mooi zijn als wordt besloten dat alle 
kinderen die willen weer op bezoek kunnen bij hun gedetineerde ouder.  
 
Hoe verder? 
Herstelgericht werken onderscheidt zich door te kijken naar wat kán, ook voor kinderen ouder 
dan 4 jaar. Wat betekent dit voor de huidige beperkingen? We adviseren om partnerorganisaties 
te betrekken om kinderen, hun gedetineerde ouder en de verzorgers voor te bereiden  op het 
bezoek aan de gevangenis. We adviseren om partnerorganisaties en hun vrijwilligers te betrekken 
om kinderen, hun gedetineerde ouder en de verzorgers voor te bereiden en te ondersteunen op 
en rond het bezoek aan de gevangenis.” 
Maak fysiek bezoek mogelijk door te zoeken naar 'glasvrije' ontmoetingen in bijvoorbeeld de 
buitenlucht of binnen de ouder-kind dagen. Daar waar dit echt niet kan, maak gebruik van creatieve 
middelen om het plexiglas als communicatiemiddel tussen ouder en kind in te zetten. Wat dacht u 
van raamstiften? Expertisecentrum K I N D heeft tal van voorbeelden, welke ook reeds op verzoek 
met enkele gevangenissen zijn gedeeld. Tot slot, handhaaf het videobellen, maar kijk goed naar wat 
logistiek, randvoorwaardelijk (ICT) en sociaal-emotioneel nodig is om gedetineerde ouders en hun 
kinderen daar op voor te bereiden.4 Daarbij, het videobellen is een extra mogelijkheid om de ouder-
kindrelatie te behouden of te herstellen, maar mag nooit het persoonlijke contact vervangen. 
 
We denken graag mee en nodigen u van harte uit om samen met K I N D en de diverse organisaties 
de mogelijkheden te verkennen om gezond, veilig, én herstelgericht te werken met gedetineerde 
ouders en hun kinderen. Nu, en in de toekomst.  
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