Document van Gevangenenzorg Nederland, 2016
Voorbereiding op de datum van vrijlating
Zoals detentie veel gevolgen heeft voor de gedetineerde en voor de achterblijvende familie, zo heeft
ook een naderende datum van vrijlating veel gevolgen voor beiden. Personen kunnen verschillend
aankijken tegen de vrijlating. Waar de een uitziet naar de vrijlating is er bij anderen spanning of zelfs
angst. Hoe de situatie en de relatie ook is, er is altijd sprake van een nieuwe situatie waarin mensen
weer hun plek moeten vinden. Dit geldt ook als de gedetineerde na detentie niet bij gezin/familie gaat
wonen.
Bij de verdere informatie wordt geschreven in de hij/zijn vorm. Het geldt vanzelfsprekend ook voor
vrouwelijke (ex)gedetineerden.

1. Welke praktische zaken moet iemand regelen bij zijn vrijlating?
De gedetineerde kan tijdens zijn detentie al bepaalde zaken regelen als voorbereiding op zijn
vrijlating. Hij/zij kan hierbij hulp vragen van de Casemanager. Zodra iemand uit de gevangenis komt, is
het nodig dat hij de volgende zaken regelt:
-

Inschrijven in de Gemeente Basis Administratie. Dit kan alleen met een geldig
legitimatiebewijs en met een adres waarop hij/zij zich kan laten inschrijven.

-

Als er sprake is van tijdelijke huisvesting is het van belang om definitieve huisvesting te
regelen. Dit kan o.a. door het inschrijven bij een woningbouwvereniging. Vaak is hierbij echter
een lange wachttijd. Een alternatief is particuliere huur. Via www.kamernet.nl kan een kamer
gezocht worden. Voor kortdurende huisvesting kan gebruik maakt worden van een anti-kraak
woning. De organisatie Bonjo biedt ook hulp bij het zoeken van tijdelijke huisvesting.
http://www.bonjo.nl/wat-doet-bonjo/huisbewaring2

-

Het regelen van ziektekostenverzekering en verzekeringen

-

Het aanvragen van een uitkering, dit kan bij het UWV Werkbedrijf

-

Het zoeken van (vrijwilligers)werk

-

Zo nodig aanmelding bij professionele hulpverlening (AMW, schuldhulpverlening)

Familie kan evt. vooraf aan de datum van vrijlating met de Belastingdienst afstemmen als de
woonsituatie na de datum van vrijlating wijzigt. Dit kan nl. gevolgen hebben voor diverse Toeslagen
van de Belastingdienst (bijvoorbeeld huur- / zorg- / kinderopvangtoeslag). Als gedetineerde
ingeschreven wordt op zelfde adres, kan dat ook van invloed zijn op de hoogte van uitkering.

2. Hoe kan familie zich voorbereiden op de datum van vrijlating?
De situatie na vrijlating is een nieuwe situatie. Vroegtijdig voorbereiden op een nieuwe situatie kan
deze vergemakkelijken. Voorbereiden betekent zelf nadenken over de nieuwe situatie, maar het

betekent ook het samen bespreken van de naderende nieuwe situatie. Dit alles geldt ook als de
gedetineerde niet bij familie komt wonen. Hieronder worden een aantal onderwerpen uitgewerkt.
Verwachtingen afstemmen
Bespreek je verwachtingen met je familielid in detentie. Dan weet hij ook wat er van hem verwacht
wordt en kan er mogelijk een gesprek komen of deze verwachtingen reëel zijn. Vraag je familielid in
detentie of hij ook wil na denken wat zijn verwachtingen zijn richting familie. Stem wederzijdse
verwachtingen op elkaar af. Welke verwachtingen heb je van de periode na de vrijlating? Zijn het
verwachtingen die haalbaar zijn? Hoe was de situatie vooraf aan detentie? Wat is er nu veranderd?
Hoe zou je de situatie nu willen vormgeven? Onderwerpen van verwachtingen zijn bijvoorbeeld:
-

Hoe kan ieder investeren in opbouw van relatie/ vertrouwen?

-

Hoe wordt zorg voor kinderen verdeeld (gezamenlijk ouderschap)?

-

Hoe worden praktische taken verdeeld (huishouden, administratie enz.)?

-

Hoe worden financiële zaken geregeld, wie gaat wat doen?

Kinderen erbij betrekken
Kinderen moeten ook wennen aan het feit dat papa of mama weer thuis gaat komen. Bespreek met je
kinderen hoe zij toeleven naar datum van vrijlating. Geef je kinderen ruimte om op hun eigen manier
toe te leven naar deze datum. Een hulpmiddel (bijvoorbeeld kalender) kan hier helpend in zijn. Het
kan kinderen helpen als ze het ook met anderen kunnen delen (vriendjes/ vriendinnen/ onderwijzer/
vertrouwd familielid). Overweeg daarom om bijvoorbeeld de school van de kinderen te informeren.
Nadenken over (professionele) hulp
Overweeg of er hulp nodig is om het samen weer op te gaan pakken. Vaak is er een
vertrouwensbreuk geslagen en zijn er misschien wel gesprekken met bijvoorbeeld een relatietherapeut
nodig om weer samen verder te kunnen. Het kan helpen om dit vooraf aan de datum van vrijlating te
bespreken. Onder punt 4. staan diverse mogelijkheden van hulp.
Familie en vrienden informeren
Overweeg welke familie en vrienden je kunt betrekken bij de voorbereiding van de datum van
vrijlating. Door met hen te delen wat deze situatie voor u betekent, kunnen zij je beter begrijpen en
steunen. Bereid je voor op hun reacties. Familie kan ook moeite hebben met keuzes die je maakt.
De buurt informeren
Overweeg of je de buurt op de hoogte stelt van de thuiskomst van je familielid uit de gevangenis.
Bedenk welke reacties er zouden kunnen komen uit de buurt en neem deze mee in je overweging om
wel of niet de buurt te informeren.

3. Welke situatie kan ontstaan na de VI datum?
De praktijk laat zien dat detentie nog langere tijd zijn sporen kan trekken na VI. Zowel op de exgedetineerde als op de familie komt veel af. Dit kan allerlei vragen oproepen.
Hoe kan je vertrouwen opbouwen?
Delict en detentie kunnen veel impact hebben op onderlinge relaties. Familie kan zich teleurgesteld

voelen of vertrouwen kan beschadigd zijn. Opbouw van vertrouwen vraagt tijd. Het vraagt ook moed
om eigen gevoelens te bespreken en open te staan voor het gevoel van de ander.
Door teleurstellende ervaringen ontstaat soms de neiging om de (ex-) gevangene krampachtig te
controleren omdat het vertrouwen beschadigd is, dat kan ook averechts werken. Een gedetineerde
heeft vaak tijd nodig om te acclimatiseren als hij vrijkomt. Hij is lange tijd de regie en de controle kwijt
geweest. In de praktijk blijkt soms dat gedetineerden tijdens detentie vol goede voornemens zijn, en
dat het dan thuis tegenvalt. De familie en gedetineerde kunnen hier rekening mee houden. Dit alles
vraagt tijd.
Hoe kan je weer gezamenlijk ouder zijn?
Wanneer er sprake is van een gezin met kinderen, is de achterblijvende ouder tijdelijk alleen ouder
geweest. Nu de gedetineerde ouder weer vrijkomt en zij weer gezamenlijk ouder zullen zijn, vraagt dit
een nieuw evenwicht. Praat met het kind over de veranderde situatie en wat hierin het kind kan helpen
om te wennen. Geef ruimte voor vragen en emoties die er zijn. Zowel kinderen als ouders moeten
wennen aan het feit dat er weer twee ouders gezagsdrager zijn. Het is belangrijk dat ouders elkaar
ondersteunen in hun gezag rol richting het kind. Als het kind ziet dat vader en moeder elkaar erkennen
in hun gezag, zal het kind hier makkelijker in volgen. Door als ouders een gezamenlijke aanpak te
hebben in benadering en regels kan er duidelijkheid zijn voor het kind. Consequent zijn in regels
samen met het geven van gerichte liefde en aandacht is essentieel in de opvoeding van een kind.
Hoe kan je taken (her)verdelen?
Tijdens detentie neemt familie vaak taken over. Als de gedetineerde vrijkomt, vraagt dat herordenen
van taken. Zoals genoemd kan het een meerwaarde hebben als familie en gedetineerde hun
verwachtingen hierover vooraf gedeeld hebben. Naast verwachtingen in de situatie van gezin of relatie
zijn er ook de praktische zaken. Te denken valt ook aan het regelen van uitkering en evt. aanmelding
voor schuldhulpverlening. Maak met elkaar afspraken over de (her)verdeling van taken waarin ieder
ook eigen verantwoordelijkheid mag/moet nemen of begrenzen.
Evenwicht vinden in hulp/loslaten
Vooral ouders van wie een zoon/dochter in detentie zitten worstelen vaak met de vraag welke zorg zij
blijven bieden aan hun kind. Dit betreft hulp tijdens detentie, maar ook na detentie. Zoals genoemd is
het belangrijk dat ouders en (ex-) gedetineerde zoon/dochter vooraf aan vrijlating hun verwachtingen
bespreken. Als eerste is nodig dat ouders helder krijgen wat hun mogelijkheden en grenzen zijn. Op
welk moment mogen zij “nee” zeggen of “voor zichzelf kiezen”. Deze vragen kunnen ook leven bij
familieleden van wie een partner in detentie zit. Keuzes kunnen (her)overwogen worden aan de hand
van vragen als: “Wat is de reden dat ik dit/wel of niet zou kiezen”. “Wat gebeurt er als ik dit wel/ niet
doet?” “Wat verwachten anderen van mij, wat verwacht ik van mezelf”.
Omgaan met reacties uit familie/omgeving
Vanuit de omgeving kan er heel divers gereageerd worden op het thuiskomen van de gedetineerde.
Reacties vanuit familie en buurt kunnen steunend zijn. Als reacties uit de buurt/omgeving moeilijk of
negatief zijn, is het van belang om hierin steun te vragen. Neem iemand in vertrouwen om de situatie
mee te delen. Ga na welke positief contact er (nog) wel mogelijk is met familie en buurt. Investeren in
de (paar) positieve contacten is soms meer kansrijk dan om de negatieve reacties/contacten te
verkleinen. (Emotioneel) afstand proberen te nemen van reacties kan soms ook helpen.

4. Welke hulp is mogelijk in de periode rondom de vrijlating?
Zodra de gedetineerde vrijkomt, ontstaat er ook voor de familie een nieuwe situatie. Detentie trekt
vaak nog langere tijd zijn sporen zowel voor gedetineerde als voor zijn/ haar familie. Er zijn diverse
mogelijkheden van hulp, deze worden hieronder uitgewerkt.
Vrijwilligershulp via Gevangenenzorg Nederland
Vanuit Gevangenenzorg Nederland is er zowel tijdens detentie als daarna hulp mogelijk. Een
vrijwilliger kan op bezoek komen voor een luisterend oor en het meedenken bij (praktische) vragen.
Deze hulp is mogelijk voor de familieleden en voor de (ex-) gedetineerde zelf. Naast de vrijwilliger is er
een maatschappelijk werker op kantoor die op de achtergrond meedenkt. Hierin kan er gericht advies
gegeven worden bij praktische vragen of vragen ten aanzien van doorverwijzingen. Aanmelding voor
deze hulp vindt telefonisch plaats, zie elders op deze website.
Algemeen Maatschappelijk Werk
In de situatie na detentie kunnen er nog allerhande vragen zijn rondom praktische zaken als
huisvesting en financiën. Het Algemeen Maatschappelijk Werk kan hierin hulp bieden. Naast adviezen
rondom praktische vragen kan het Algemeen Maatschappelijk Werk hulp bieden bij psychosociale
problemen en bij vragen rondom relatie en opvoeding. Door middel van gesprekken wordt begeleiding
geboden. Aanmelding kan plaatsvinden via een afspraak of door naar het Inloopspreekuur te gaan.
Nagenoeg iedere woonplaats heeft een kantoor van Algemeen Maatschappelijk Werk. Voor het maken
van een afspraak is geen doorverwijzing van de huisarts nodig.
Psychologische hulp
Een detentie kan leiden tot psychische klachten. Daarbij kan een situatie van detentie soms ook
herinneringen of pijn van eerdere situaties verergeren. Als dit langer voortduurt, is het aan te bevelen
om hulp te vragen. Hulp van een psycholoog kan hierin raadzaam zijn. De huisarts kan hierin
adviseren. Voor hulp van een psycholoog is een doorverwijzing van de huisarts nodig.
Relatie ondersteuning
Detentie kan zijn sporen trekken in de relatie. Er kan vertrouwen beschadigd zijn, dit vraagt tijd en
herstel. Als hier extra hulp in nodig is, kan relatie ondersteuning nodig zijn. Tijdens detentie is geen
relatie ondersteuning mogelijk. Soms kan de gedetineerde via de Geestelijke Verzorging in de PI een
gezamenlijk gesprek aanvragen. Familieleden kunnen tijdens detentie wel zelf hulp vragen bij
bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of een psycholoog. In deze gesprekken kan ook aandacht
zijn voor de relatie. Na detentie kan familie en gedetineerde gezamenlijk hulp zoeken voor de relatie.
Deze hulp kan gevraagd worden bij het Algemeen Maatschappelijk Werk. Als problemen langdurig zijn
of meer complex kan het raadzaam zijn om hulp te vragen van een psycholoog.
Opvoedingsondersteuning
Kinderen kunnen probleemgedrag uiten als vader/moeder uit detentie komt. Dit vraagt veel van de
ouder(s). Opvoedingsondersteuning kan hierbij een hulpmiddel zijn. Opvoedingsondersteuning wordt
geboden door het Algemeen Maatschappelijk Werk. Het AMW bevindt zich in (nagenoeg) iedere
woonplaats. Hiervoor is geen doorverwijzing van een huisarts nodig. Een afspraak kan telefonisch
gemaakt worden of via het Inloopspreekuur. Daarnaast wordt hulp bij de opvoeding ook geboden door
bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg.

