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Geachte lezer,
Op 4 april 2018 is door de Raad van Europa een aanbeveling voor kinderen, waarvan een ouder
gedetineerd is, opgesteld en verstuurd naar haar 47 lidstaten. Reden voor deze aanbeveling is o.a.
het groeiende besef dat de rechten van deze groep kinderen onvoldoende geborgd zijn. Ook staat
inmiddels vast dat de negatieve gevolgen voor zowel de ouder als het kind groot zijn als de
gezinsrelaties tijdens de detentie niet erkend en in stand gehouden kunnen worden.
Met het opstellen van deze zogenaamde 'Recommendations' wordt in 56 aanbevelingen aan
Nederland gevraagd om in haar wetgeving, beleid en praktijk het thema ouderschap en detentie
een plek te geven. Samenvattend zijn deze aanbevelingen als volgt:
❖ Gedurende het gehele strafproces is er sprake van een integrale kindgerichte aanpak. Dit
betekent o.a. dat:
- De penitentiaire inrichting of forensische zorginstelling zicht heeft op de ouderrol van elke
gedetineerde.
- Er samenwerking is met externe ketenpartners rondom het gezin.
- Kindvriendelijke bezoeken binnen een week na binnenkomst en eens per week mogelijk zijn.
- Digitale communicatie tussen kinderen en ouders zoveel als gewenst mogelijk is.
❖ Er is scholing en training aan professionals die in contact komen met kinderen en
hun gedetineerde ouders. Deze training en scholing richt zich o.a. op:
- Het vergroten van de awareness inzake de rechten van het kind.
- Het onderkennen en het handelen naar de impact van detentie en de gevangenisomgeving op
het kind en de gedetineerde in zijn rol van ouder.
- Kennisvergroting over de specifieke problemen waarmee kinderen en hun gedetineerde
ouder te maken hebben.
❖ Er is onderzoek naar en implementatie van het methodisch handelen van betrokken (semi-)
professionals om de ouderrol van gedetineerden te herstellen. Het methodisch handelen is:
- Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten (evidence-based)
- Houd rekening met de nationale wet- en regelgeving
- Sluit aan bij de internationale verdragen van mensen- en kinderrechten.
Het Expertisecentrum K I N D is een rechtstreeks antwoord op bovenstaande aanbevelingen. Het
Expertisecentrum K I N D is een netwerkorganisatie die kinderen, waarvan een ouder gedetineerd
is, en hun sociale netwerk informeert en adviseert. K I N D verricht daarnaast praktijkgericht
onderzoek en traint & schoolt (semi-) professionals en vrijwilligers rondom kinderen met een
ouder in detentie. We zetten in op een kracht- en herstelgerichte aanpak waarbij we op
multidisciplinaire wijze evalueren hoe kinderen de detentie van hun ouder, het contact en hun
onderlinge relatie ervaren en we doen aanbevelingen voor het verbeteren van het beleid en de
praktijk.

www.expertisecentrumkind.nl
0800-KIND000 (0800-5463000)
info@expertisecentrumkind.nl
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