Kinderen met een ouder in detentie
De afwezigheid van een ouder, vanwege een gevangenisstraf, heeft een grote
impact op het dagelijks leven en de ontwikkeling van een kind. Op 7 november
zijn door kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en Exodus Nederland de
resultaten gepresenteerd van ‘Zie je mij wel?’, een project waarin aan kinderen
met een ouder in detentie is gevraagd om hun eigen verhaal te vertellen via een
‘timeline’.
Tekst: Engelien Houben-Feddema
Momenteel zijn er naar schatting 25.000 kinderen die een ouder hebben die in
detentie zit. Binnen het project is aan deze kinderen en jongeren gevraagd waar
aandacht voor moet komen. De vraag die centraal stond was: op welk moment
had jij welke informatie, hulp of steun nodig? Een van de opmerkelijke
antwoorden is dat zij meer en beter geïnformeerd hadden willen worden.

De kinderen en jongeren willen graag weten wat hen te wachten staat als een
ouder wordt aangehouden en/of naar de gevangenis gaat. Belangrijk voor ons,
als begeleiders in het onderwijs, is dat zij meer ondersteuning en zorg zouden
willen krijgen op school. De kinderen geven aan dat ze het goed zouden vinden
als er meer kennis en expertise is om hen bij te staan. Naast hulp van de
begeleiders en leerkrachten op school, willen zij deze zorg en ondersteuning ook
van andere hulpverleners en betrokken partijen.
Website
De kinderombudsman heeft een online informatiepunt voor professionals die
werkzaam zijn met deze kinderen. Op www.dekinderombudsman.nl/92/oudersprofessionals/publicaties/kinderen-met-ouder-in-detentie-willen-betereinformatie-zorg-en-ondersteuning/?id=757 staat alle informatie over dit project
en zijn ook de beschreven tijdlijnen te zien.
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Door te klikken op de afbeeldingen en logootjes kun je de verhalen lezen en ook
de aanbevelingen en citaten van de kinderen en jongeren bekijken. Deze tijdlijn
is gepresenteerd door de kinderen en jongeren zelf, in bijzijn van meer dan
zestig vertegenwoordigers van de partijen die aan de slag moeten met de
aanbevelingen, zoals de politie, het OM en de penitentiaire inrichtingen.
Meer informatie kun je vinden op www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fckuploaded/Kinderombudsman-Ziejemijwel-kinderenmeteenouderindetentiewebversie.pdf
Exodus Nederland is de grootste landelijke organisatie die met
professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan
ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden.
Meer informatie: www.exodus.nl

In het Beter Begeleiden Magazine van maart 2016 staat het artikel ‘Oog voor
kinderen van gedetineerden‘ waarin wordt beschreven wat kinderen en jongeren
met een ouder in de gevangenis doormaken. Je kunt het artikel downloaden via
de materialenbank op www.lbbo.nl.
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