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Gezocht: 
vrijwilligers

Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. 
Wij begeleiden Nederlanders die gevangen zitten in het 
buitenland. Met behulp van enthousiaste vrijwilligers bereiden we 
hen zo goed mogelijk voor op de terugkeer naar Nederland. 

Bureau Buitenland is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 

Spreekt u goed Nederlands? Woont u al langere tijd in het 
buitenland? Bent u geïnteresseerd in mensen? En bent u bereid  
om tijd te investeren in mensen die uw hulp goed kunnen 
gebruiken? 

Dan zijn wij op zoek naar u! 

Wat doet Bureau Buitenland?

Gedetineerdenbegeleiding
Reclassering Nederland houdt niet op bij de grens. Over de hele wereld zitten 
Nederlanders gevangen. Veelal onder lastige omstandigheden. Vaak spreken ze de taal 
niet en zijn ze niet op de hoogte van de gewoonten en de geldende wetten en regels. 
Ver verwijderd van familie en vrienden raken ze volledig geïsoleerd. Bureau Buitenland 
zet zich in voor Nederlanders die vastzitten in een buitenlandse gevangenis. Samen met 
een mondiaal netwerk van vrijwilligers ondersteunen wij gedetineerden en bereiden 
we hen voor op hun terugkeer naar Nederland. 

Werken aan een nieuwe start in Nederland
Zonder begeleiding is een nieuwe start in Nederland moeilijk en de kans op terugval 
groter. Daarom begint Bureau Buitenland tijdens de detentie met begeleiding. 
Bureau Buitenland wil zo bijdragen aan het vergroten van het zelfinzicht, de zelf
redzaamheid en de reintegratie van Nederlandse gedetineerden in het buitenland. 

Het netwerk van Bureau Buitenland
Bureau Buitenland werkt nauw samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken 
(departement, consulaat en ambassade) en vrijwilligers die Nederlandse gedetineerden 
in de gevangenis bezoeken. 

De Buitenlandbalie
De Buitenlandbalie verricht uitvoerende, coördinerende en adviserende werkzaam
heden voor de overdracht van strafvonnissen binnen Europa en het Koninkrijk. 

Internationale samenwerking
Bureau Buitenland stimuleert internationale samenwerking op het gebied van  
reclassering. Zo willen wij de kwaliteit bevorderen van reclasseringsdiensten in  
andere landen. 

Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland en heeft 
drie hoofdtaken: gedetineerdenbegeleiding, de Buitenlandbalie en 
internationale samenwerking.

Tijdens de detentie begint Bureau 
Buitenland al met de begeleiding. 
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Als er zicht is op de terugkeer naar Nederland moedigt u de gedetineerde aan om zijn 
of haar blik op de toekomst te richten.  U bespreekt toekomstplannen en de resociali
satiemogelijkheden in Nederland. Vaak kunnen er al tijdens de detentie allerlei zaken 
geregeld worden. U motiveert de gedetineerde om al tijdens de detentie actie te onder
nemen, een studie op te pakken en om contact te houden mat familie en vrienden. 
Zo werkt u op een proactieve manier mee aan een succesvolle terugkeer naar 
Nederland. 

Bent u de vrijwilliger die wij zoeken? 
Als vrijwilliger weet u wat er speelt in een land. U kent de problemen van het land  
en weet wat de heersende opvattingen zijn. Idealiter bent u woonachtig binnen een  
straal van 150 kilometer van de gevangenis. De kosten die u maakt om van en naar de  
gevangenis te reizen, krijgt u vergoed. 

Bureau Buitenland zoekt mensen die voldoen aan het volgende profiel: 
• U spreekt goed Nederlands en de taal van het Land.
• U woont voor langere tijd in het buitenland.
• U bent op de hoogte van lokale gebruiken en opvattingen.
• U bent geïnteresseerd in mensen.
• U beschikt over goede sociale vaardigheden.
• U heeft geduld en kunt goed luisteren.
• U staat stevig in uw schoenen.
• U beschikt over digitale vaardigheden.
• Bij voorkeur beschikt u over DigiD.

Bureau Buitenland biedt:
• interessant en nuttig werk op een plek waar u anders nooit zou komen;
• u de mogelijkheid om iets te betekenen voor mensen die veel hebben meegemaakt;
• verschillende activiteiten en trainingen ten bate van uw vrijwilligerswerk;
• een vergoedingsregeling voor de kosten die u maakt;
• coaching en ondersteuning door onze medewerkers. 

De rol van de vrijwilliger
Wilt u als vrijwilliger aan de slag? Dan kunt u zich aanmelden bij Bureau Buitenland. 
In de begeleiding van gedetineerden in het buitenland vervullen onze vrijwilligers een 
bijzondere rol. Als vrijwilliger bent u het aanspreekpunt namens Bureau Buitenland en 
fungeert u als onze ogen en oren. U werkt onder onze verantwoordelijkheid: wij sturen 
het proces aan en voorzien u, waar nodig, van de juiste informatie.

Als vrijwilliger doet u het volgende: 
•  U introduceert Bureau Buitenland bij gedetineerden en vertelt wat  

Bureau Buitenland voor hen kan betekenen.
• U spreekt met gedetineerden over hun situatie en toekomstplannen.
• U bereidt gedetineerden voor op een terugkeer naar Nederland.
• U wijst gedetineerden daarbij op hun eigen verantwoordelijkheid.
• U doet schriftelijk verslag van uw bezoek aan de gedetineerde(n).
• U voert overleg met Bureau Buitenland.
•  U neemt deel aan de door Bureau Buitenland en Buitenlandse Zaken georganiseerde  

werkconferenties.

Begeleiding van gedetineerden
Als vrijwilliger staat u de gedetineerde bij gedurende detentie. In het begin van de 
detentie informeert en adviseert u de gedetineerde bij het regelen van allerlei 
praktische zaken in Nederland. U spoort hem of haar aan om tijdig contact op te nemen 
met uitkeringsinstanties, om schuldeisers en de verhuurder van de woning te benade
ren,  de zorg rondom kinderen te regelen en meer van dat soort praktische zaken. 
U biedt een luisterend oor en ondersteunt de gedetineerde bij het wegwijs worden 
in de gevangenis.
 
Als deze eerste periode achter de rug is ontstaat er ruimte voor verdieping. Het is 
belangrijk dat de gedetineerde tijdens zijn gevangenisstraf reflecteert op zijn situatie. 
U voert gesprekken met de gedetineerde over gemaakte keuzes. U daagt de gedetineer
de uit om te leren van zijn ervaringen. 

‘Ik vind het dankbaar werk, dat mijn 
leven enorm heeft verrijkt.’ 
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Voorbereiding op een nieuwe start  
in Nederland
‘Een collega van mijn vrouw werkte als vrijwilliger voor Bureau Buitenland. Hij nodigde 
mij uit om een keer mee te gaan naar de gevangenis in Paramaribo. Uit pure nieuws
gierigheid heb ik dat toen gedaan. Ik had werkelijk geen flauw idee wat ik moest  
verwachten, maar het was meteen duidelijk dat onze aanwezigheid enorm op prijs 
werd gesteld. Na een paar bezoekjes wist ik zeker dat dit werk iets voor mij was en  
heb ik me als vrijwilliger aangemeld. 

Momenteel bezoek ik meerdere gedetineerden. Eens in de vijf of zes weken houd ik 
een week vrij en zoek ik ze allemaal op. Van tevoren lees ik alle informatie nog even 
door en kijk ik of er nog onbeantwoorde vragen zijn. In de gevangenis word ik over het 
algemeen goed ontvangen. Als het mogelijk is, maak ik nog even een praatje met de 
gevangenisleiding. Zo kom ik erachter of er misschien dingen spelen die ik moet weten. 
De meeste gedetineerden hier zijn veroordeeld voor drugs gerelateerde delicten. 
Geldproblemen zijn meestal de drijfveer. Over dat soort problemen praat ik met ze.  
En ik wijs ze bijvoorbeeld op de schuldhulpverlening. Vaak weten ze helemaal niet dat 
ze in aanmerking komen voor hulp. Samen met Bureau Buitenland probeer ik ze op het 
juiste spoor te zetten, zodat ze een nieuwe start kunnen maken als ze vrijkomen.’

Jan-Willem van der Heijden heeft drie jaar als vrijwilliger voor Bureau Buitenland 
in Paramaribo gewerkt. 

Gedetineerden hebben ons nodig
‘Ik heb jarenlang gewerkt voor het ministerie van Buitenlandse Zaken op de  
consulaire afdeling van diverse ambassades in het buitenland. Een van mijn taken  
was het bezoeken van gedetineerden. Een paar jaar terug heb ik mijn baan opgezegd  
en ben ik naar Spanje verhuisd waar ik nu onder andere als vrijwilliger voor  
Bureau Buitenland werk. 

Wat ik mooi aan dit werk vind, is de wisselwerking tussen mij en de gedetineerden. 
Zij hebben mij nodig, maar tegelijkertijd vind ik dat ze mij ook wat teruggeven. Van 
iedereen die ik bezoek, steek ik wel wat op. Sommige mensen zullen me de rest van mijn 
leven bijblijven. Zo heb ik een keer iemand gehad die zwaar drugsverslaafd was. Ik heb 
hier veel met hem over gepraat. Het is heel bijzonder om van dichtbij mee te maken  
hoe het iemand lukt om clean de gevangenis te verlaten. Ik vind het dankbaar werk,  
dat mijn leven enorm heeft verrijkt.’

Helen Geerdes werkt sinds 2007 als vrijwilliger voor Bureau Buitenland in de 
gevangenissen in Palencia, Burgos, Soria en Valladolid.

‘Geen flauw idee wat ik moest 
verwachten.’

‘Van iedereen die ik bezoek, 
steek ik wel wat op.’



Slogan? 

www.reclassering.nl/buitenland 
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Aan de slag als reclasseringsvrijwilliger? 
Bent u geïnteresseerd in het werk van een reclasserings
vrijwilliger? Of wilt u meer informatie ontvangen? 

Neem dan contact op met: 

Bureau Buitenland
Postbus 136 NL
3500 AC  Utrecht
Nederland

T: +31 (0)88 804 10 90 (tijdens Nederlandse kantooruren)

buitenland@reclassering.nl
www.reclassering.nl/buitenland 

Deze folder is een uitgave van Bureau Buitenland. 
Aan deze folder kunnen geen rechten worden  
ontleend. Bureau Buitenland kan niet aan
sprakelijk worden gesteld voor eventuele  
onjuiste of onvolledige informatie. 


