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In 2020 hebben 36 professionals en/of familie informatie en advies gevraagd bij K I N D voor individuele 
vraagstukken rondom kinderen met een gedetineerde ouder. Bij deze casuïstiek waren 40 kinderen 
betrokken. De meeste vragen van professionals (24) kwamen uit het sociale domein of onderwijs. Ook veel 
studenten van verschillende universiteiten en hogescholen vragen K I N D naar onderzoek, materialen of 
organisaties voor hun onderzoeksprojecten. De connecties via LinkedIn met (vooral) professionals zijn 
gegroeid naar ruim 900. Sinds eind 2020 heeft K I N D een bedrijfspagina gelanceerd,  waarbij 720 
connecties zich hebben aangesloten. De kwartaalnieuwsbrief van K I N D gaat eind 2020 naar 410 lezers.  

Publicaties 

In samenwerking met Avans Hogeschool, lectoraat ‘Transmuraal Herstelgericht werken’ is er twee keer 
gepubliceerd in ‘Sancties’ over de impact van COVID-19 op ouder-kindbezoek1.  

K I N D heeft twee publicaties naar het Nederlands vertaald van Children of Prisoners Europe (COPE). Het 
betreft de publicatie over de aanbevelingen van de Raad van Europa ‘Kom in Actie’2 en het 
wetenschapsblad van COPE: ‘European Journal of Parental Imprisonment’3 getiteld ‘Het belang van het 
kind: van theorie naar praktijk als ouders de wet overtreden’. In laatstgenoemde ‘journal’ staat ook een 
artikel van de onderzoekers, die betrokken zijn bij K I N D. Hogeschoolstudenten van Vives, Leuven, 
leverden een bachelorproef af naar de werking van Expertisecentrum K I N D voor Vlaanderen.4 

Samenwerkingen  

K I N D stuurde samen met de vier grote vrijwilligersorganisaties, Exodus, Gevangenenzorg, Bonjo en 
Humanitas, een brief naar de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid om aandacht te vragen voor 
versoepeling	 van het ouder-kind bezoek. Bezoeken van kinderen aan hun gedetineerde ouder waren eind 
juni nog niet mogelijk. Hiertoe heeft de Christen Unie	op 2 juli samen met CDA en SP een motie ingediend 
die is aangenomen. Daarna startten de ouder-kindbezoeken weer langzaam op. Ook deelde K I N D 
informatie van Europris, Barnardo’s UK,  Humanitas, Dienst Justitiële Inrichtingen en COPE over hoe  in 
tijden van COVID-19 kind en ouder te ondersteunen. Daaronder waren ook een gratis tool met  creatieve 
ideeën voor  gebruik van  videobellen en plexiglas en een informatiefilm over corona voor kinderen op 
bezoek in de gevangenis. Ook heeft K I N D samengewerkt op individueel casusniveau met Exodus 
Nederland, Jeugdzorgorganisaties en Eigen Kracht Centrale. Ook zijn er contacten met Belgische 
organisaties als Klasbak, ‘de Huizen’ en Katholieke Hogeschool Vives Leuven. 

Het Promotieonderzoek van Angela Verhagen, gehonoreerd met een NWO beurs voor 5 jaar, gaat  over 
welke factoren de relatie tussen een gedetineerd vader en zijn kinderen beïnvloeden. Dit onderzoek  wordt 
uitgevoerd in samenwerking met K I N D5. Het project ‘ Kind in zicht’ ontwikkelt een toolkit en 
handelingskader voor professionals die met vaders werken in detentie. Deze samenwerking tussen Avans 

                                                             
1 Verhagen, A., Janssen, J., & Claes, B. (2020). Herstel de relatie tussen gedetineerde ouder en kind - juist nu. Sancties, 
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2 https://expertisecentrumkind.nl/2020/06/10/kom-in-actie-2/ 
3 https://childrenofprisoners.eu/wp-content/uploads/2020/06/EJPI_2019-DUTCH.pdf 

4 https://www.klasbak.net/bakberichten/de-ontoereikendheid-van-het-hulp-en-dienstverleningsaanbod-in-vlaanderen-voor-
kinderen-van-ex-gedetineerden 
5 https://www.avans.nl/onderzoek/projecten/detail/gedetineerde-vaders-en-hun-kinderen 



Hogeschool, ‘lectoraat Transmuraal Herstelgericht werken’ en Perspectiefherstelbemiddeling levert 
resultaten op die gedeeld worden met  K I N D. 

Belangrijke presentaties in het veld zijn gegeven bij o.a. Soroptomisten club Walcheren, vrijwilligers van 
Exodus Nederland, Avans Hogeschool bij Minor Werken in gedwongen kader en de Leergemeenschap 
Social Work. De studenten van Avans Hogeschool werken aan beroepsinnovaties en producten, die actief 
bijdragen aan bewustwording van en herstelgericht werken met kinderen met een gedetineerde ouder. 
Daarnaast is K I N D veel benaderd voor informatie en advies bij lopende onderzoeken. Het bereik ligt 
rondom de 250 personen, w.o. vooral (aanstaande) professionals, waarvan sommige direct en anderen 
indirect (bijvoorbeeld via de ouder) met de kinderen in contact staan.  

Naast de operationeel manager, projectmedewerker en docent-onderzoekers (Avans) zijn er 4 vrijwilligers 
actief bij K I N D. Zij verzorgen afbeeldingen, ervaringsdeskundigheid, sociale media en administratie. In 
2020 is begonnen aan het doorontwikkelen van de website, deze wordt in 2021 opgeleverd. 

 


