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Doel vader-kinddag
Het doel van de vader-kinddag (hierna VKD) is het onderhouden en/of
versterken van de relatie van de vader en zijn kind(eren) gedurende
detentie. Dit is met name van groot belang voor kinderen in de eerste
levensjaren (0-16 jaar). In deze fase kan het gebrek aan aandacht van de
ouders of verzorgers, vergaande gevolgen hebben in de emotionele
ontwikkeling van een kind. Het is de bedoeling dat de vader zelf een nuttige
invulling geeft aan het bezoek met zijn kind(eren).
De vader-kinddagen kunnen ook een positieve bijdrage leveren aan een
rustiger leefklimaat in detentie; de gedetineerde kan beter contact
onderhouden of opbouwen met zijn kind(eren), wat een positiever
perspectief biedt voor het leven buiten detentie en dit maakt zijn detentie
ook dragelijker. Daarnaast kan het hem helpen zijn rol/plek in het gezin
terug te krijgen, waardoor hij ook meer rust in zichzelf vindt en er beter in
slaagt om zijn kalmte te bewaren tijdens detentie. Tevens draagt het bij aan
de bewustwording van de zware taak die de moeders ‘buiten’ op hun
schouders dragen, wat hem kan wijzen op zijn verantwoordelijkheidsgevoel.

Waar, wanneer en voor wie
Sinds 2013 vindt de vader-kinddag 6 keer per jaar plaats.

Er wordt gebruik gemaakt van de sportzaal van unit 2 (en dojo). De ruimte
is multifunctioneel; er is een sporthal om te sporten en te spelen, een
middengedeelte om bijvoorbeeld te kunnen tekenen of gewoon te praten
met elkaar. Daarnaast kan er iets worden gedronken en kan er een spelletje
worden gedaan of een puzzeltje worden gelegd. De dojo is een ruimte waar
je rustig kunt zitten (deze ruimte is met name geschikt voor de kleinste
kinderen omdat je hier enkel op sokken naar binnen mag en er overal
matten op de grond liggen).
Omdat er gebruik wordt gemaakt van de sporthal op unit 2 komen de
kinderen hierdoor niet op de unit; dit kan te indrukwekkend zijn voor de
kinderen wat het contact zou kunnen beïnvloeden. Daarnaast is het
noodzakelijk om de confrontatie met andere gedetineerden en de daarbij
behorende veiligheidsrisico’s tot een minimum te beperken.
De vader-kinddagen worden op zaterdagochtend gehouden, van 10:00 uur
tot 12:00 uur. Er is voor de zaterdagochtend gekozen i.v.m. schoolgaande
kinderen. Deze tijden zijn inclusief het ophalen en wegbrengen van de
kinderen naar de moeders/begeleiders. Bezoekers worden geadviseerd om

om 9:30 uur aanwezig te zijn. Degenen die te laat arriveren kunnen in
principe nog aansluiten, maar dit zal wel ten koste gaan van hun tijd.

Criteria voor de deelnemers/gedetineerden
•
Gedetineerden kunnen deelnemen als ze verblijven op de: ISD Unit 2,
Unit 3 en 4 (PPC), Unit 6 en Unit 7.
•
Je bent ouder/voogd van het kind(eren); Of je bent als niet ouder
altijd medeverantwoordelijk geweest voor de opvoeding van het
kind(eren) en je hebt een duurzame relatie gekend waarbij het
kind(eren) van de partner jou ook als een vaderfiguur beschouwd.
Het is niet alleen extra bezoek; je staat in contact met het
•
maatschappelijk werk waarmee je je situatie bespreekt en de bezoeken
ook evalueert.
•
Je draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de verzorging en veiligheid
van je kind gedurende het bezoek.
•
Je wilt structureel gebruik maken van deze mogelijkheid.
Per vader mogen maximaal 4 kinderen op bezoek komen in de
•
leeftijdscategorie 0 t/m 16 jaar.
•
De moeder of voogd is akkoord met de deelname en zal het kind zelf
brengen (mits anders afgesproken met de maatschappelijk werker).
Deze bezoekers gaan akkoord om in de personeelskantine (samen met
de andere verzorgers) te wachten tot het bezoek is afgelopen.
Uitzonderingen hierop kunnen worden gemaakt na akkoord door het
maatschappelijk werk.
Rol van maatschappelijk werk
Het Maatschappelijk werk beoordeelt o.a. aan de hand van het
intakegesprek, de bovengenoemde criteria, thuissituatie, het detentieverloop
en verleden of een gedetineerde in aanmerking komt om deel te nemen aan
de vader-kinddag.
Hierna draagt de maatschappelijk werker de zorg om het bezoek te laten
plaatsvinden (contact met overige disciplines, het thuisfront en evt. derden).
Het bezoek wordt met de gedetineerde in de weken erna geëvalueerd.
Organisatorisch gezien heeft het maatschappelijk werk de volgende
taken:
Selectie van de deelnemers en de daarbij behorende contacten met
•
het thuisfront en derden.
•
Aanleveren van de deelnemerslijst van de vader-kind-dag (in de week
voorafgaand aan het bezoek) aan alle belanghebbenden.
•
Het bestellen van tafels en stoelen (via de facilitaire dienst).
•
Verzorgen van versnaperingen voor de kinderen, vaders en verzorgers
(via de winkel).
•
Contact onderhouden met de BOS over deelname van één ilo’er
tijdens de vader-kinddag.
Op de bezoekdag zullen er 2 maatschappelijk werkers (waarvan een
stagiaire MW) aanwezig zijn:
Van 9:00uur tot 13:00uur.
•
•
Zij zetten de spullen klaar zoals de koffie/thee, versnaperingen en
knutselspullen.
De verschillende afdelingen worden een half uur voor aanvang gebeld
•
om gedetineerden op te roepen.
Eén maatschappelijk werker is aanwezig bij de ontvangst en
•

begeleiding van de moeders/verzorgers naar de kantine. De afspraak
met de complexbeveiliging is dat invoer NIET mogelijk is.

•

•
•
•
•
•

Wel toegestaan zijn: sloffen/gymschoenen, knuffeldier,
verzorgingsspullen (zoals babyvoeding en luiers) en eenvoudige
tekeningen en eventuele medicatie, mits van tevoren aangegeven.
Moeders/verzorgers worden geattendeerd op de regels m.b.t. het
bezoek (ruim op tijd aanwezig zijn, het gebruik van de kantine en deze
weer netjes achter te laten en dat men niet naar buiten mag tijdens
het bezoek).
De kinderen worden door het maatschappelijk werk naar de sportzaal
van unit 2 gebracht.
Eén maatschappelijk werker wacht de vaders op in de sporthal, samen
met de ilo’er.
Om 11.45uur ruimen kinderen, vaders en personeel de sporthal
gezamenlijk op.
Om 12.00uur nemen de kinderen afscheid en worden door de
maatschappelijk werkers teruggebracht naar uitgang waar de
moeders/verzorgers op hen wachten.
De maatschappelijk werkers en ilo’er dragen zorg voor het netjes
achterlaten van de personeelskantine en de sporthal.

Rol van overige disciplines
Vaders kunnen worden aangemeld worden door het BSD, afdelingspersoneel,
MMD, GV, psycholoog. Ook kunnen vaders zich bij het MW aanmelden.
Taken van BOS:
•
één ilo’er is om 9:00 uur aanwezig in de sporthal van unit 2.
•
In samenwerking met de maatschappelijk werkers verzorgt hij de
inrichting van de sporthal unit 2.
•
De ilo’er houdt toezicht en biedt begeleiding t.a.v. sport en spel.
•
Hij wacht de vaders en de kinderen op in de sporthal bij aanvang.
Hij begeleidt na het bezoek de vaders naar de visitatie.
•
Taken van de Complexbeveiliging:
Kinderen en moeders/verzorgers ontvangen via de personeelsingang.
•
•
De moeders/verzorgers naar de personeelskantine begeleiden.
Toezicht houden in de personeelskantine door de patrouille.
•
•
Bezoekers uitschrijven in de personeelskantine.
Bezoekers uiteindelijk weer naar buiten begeleiden.
•
•
Het is niet wenselijk dat personeel in uniform zich tijdens het vader
kind bezoek in de sportzaal begeeft.
Vanaf juli 2013 wordt de VKD ondersteund door één vrijwilliger van
Humanitas en één vrijwilliger van Exodus. Zij bieden met name
ondersteuning in het begeleiden van de kinderen over het terrein en hebben
een observerende rol tijdens de activiteit zelf. Deze observaties worden aan
de MW’er teruggekoppeld. De MW’er meldt de vrijwilligers altijd aan via een
personele bezoekafspraak.
Overige afspraken
•
Per vaderkinddag kunnen maximaal 30 kinderen deelnemen.
Bij onduidelijkheid beslist maatschappelijk werk, evt. in overleg met
•
de UD.
Na afloop van de vader-kinddag zal er standaard worden gefouilleerd
•
bij de visitatie, visiteren vindt steekproefsgewijs plaats.

•

Deelname is onderdeel van een traject van maatschappelijk werk.
Bezoeken worden dan ook voor- en nabesproken.

Op alle gevallen waar deze regeling tijdens het bezoek niet in voorziet zal
door de dienstdoende (directie-) piketfunctionaris een beslissing genomen
worden.

De Vestigingsdirecteur
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Hierbij verklaar ik op de hoogte te zijn van de regels die gelden tijdens de
vader-kinddag en dat ik mij aan deze regels zal houden:
Handtekening:

Op alle gevallen waar deze regeling tijdens het bezoek niet in voorziet zal door de
dienstdoende (directie-) piketfunctionaris een beslissing genomen worden.

De Vestigingsdirecteur

