
De volgende vijf pijlers kenmerken onze visie:

Zelfverantwoordelijkheid en steun 
Gedetineerden blijven, ondanks de moeilijke omstan-
digheden die een buitenlandse detentie met zich 
meebrengt, zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en 
de situatie waarin zij verkeren. Een detentie is bij uitstek 
een moment waarop de eigen kracht aangesproken 
wordt en vraagt om zelfreflectie. Bureau Buitenland 
wakkert dit aan door het zelfinzicht en de zelfredzaam-
heid gunstig te beïnvloeden. 
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Niet elke gedetineerde is in staat om zelfstandig te 
handelen en verantwoordelijkheid te nemen. Tijdelijke 
omstandigheden en persoonlijke problematiek kunnen 
dit belemmeren. Waar nodig biedt Bureau Buitenland 
daarom sociale en praktische steun. 

Steun voor en door het sociale netwerk
Het sociale netwerk is een belangrijke hulpbron voor ge-
detineerden tijdens en na detentie. Behoud van sociale 
banden is belangrijk om isolement te voorkomen en 
biedt steun bij terugkeer in de Nederlandse samen-
leving.

Het sociale netwerk van gedetineerden ondervindt 
schade van een buitenlandse detentie. Ook zij hebben 
steun en advies nodig. Bureau Buitenland voorziet hierin 
door een vraagbaak te zijn, zijn expertise te delen en 
de familie te betrekken bij de begeleiding van gedeti-
neerden.

Professioneel en toegewijd
Bureau Buitenland is ingebed in de Nederlandse re-
classeringspraktijk. Bureau Buitenland sluit aan bij de 
ontwikkelingen in het werkveld. Kennis en ervaring uit 
het werkveld dragen bij aan de kwaliteit en doeltref-
fendheid van Bureau Buitenland. 

Bureau Buitenland hecht waarde aan toegewijde en 
deskundige op de complexe werkpraktijk toegeruste 
professionals. Zij zijn essentieel in het vervullen van de 
missie. 

Betrokken vrijwilligers
Door het wereldwijde netwerk van vrijwilligers ver-
groten we ons bereik. Zij zijn de ‘ogen en oren’ van 
Bureau Buitenland. De persoonlijke en directe betrok-
kenheid van de reclasseringsvrijwilligers maakt dat 
gedetineerden zich gezien en niet vergeten voelen. 

Missie
Bureau Buitenland zet zich wereldwijd in voor 
Nederlanders die gedetineerd zijn in het buiten-
land. We doen dit vanuit humanitaire motieven 
en om de schade van maatschappelijke uitsluit-
ing te beperken en daarmee de kans op recidive 
te verkleinen.

Visie
Een gevangenisstraf kent nadelige effecten, een 
buitenlandse detentie doet de risico’s daarop 
toenemen. De menswaardigheid wordt aange-
tast en gedetineerden raken in een isolement. Ze 
zijn afgesloten van voorzieningen, steun en hun 
sociale netwerk. Dit belemmert de terugkeer in 
de Nederlandse samenleving na detentie. 

Om de terugkeer van gedetineerden in de Neder-
landse samenleving te verbeteren en om te voor-
komen dat gedetineerden opnieuw een straf-
baar feit plegen is begeleiding en ondersteuning 
tijdens detentie noodzakelijk. Maatschappelijke 
insluiting biedt perspectief en bevordert zo een 
veilige samenleving. 



Samen staan we sterk
Daar is Bureau Buitenland van overtuigd. Door samen te 
werken met andere organisaties, ministeries, gemeenten 
en vrijwilligers vergroot Bureau Buitenland zijn slagvaar-
digheid. 

Doelstellingen Bureau Buitenland

Bureau Buitenland streeft er naar dat:
• Nederlanders in buitenlandse detentie zelfredzaam 

zijn;
• dat zij de banden met het sociale netwerk behouden 

en versterken;
• dat ze voorbereid zijn op de terugkeer in de Neder-

landse samenleving;
• en dat hun maatschappelijke positie verbetert. 

Dat doen wij door:
• geschoolde reclasseringsvrijwilligers in te zetten die 

de gedetineerden in detentie bezoeken;
• gedetineerden aan te zetten tot zelfonderzoek en 

zelfverantwoordelijkheid;
• een verbindende factor te zijn tussen de gedeti-

neerden en het sociale netwerk;
• een vraagbaak te zijn voor en kennis en ervaring te 

delen met, gedetineerden, het sociale netwerk, keten-
partners en voorzieningen in Nederland;

• ketenpartners te betrekken bij de doelgroep.
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