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Voorwoord 
 
Bureau Buitenland van Reclassering Nederland zet zich wereldwijd in voor Nederlanders die 

gedetineerd zijn in het buitenland. 

Dat kunnen we niet zonder de inzet van ruim 300 vrijwilligers, verdeeld over 50 landen. Het 

netwerk is uniek en daar zijn we zuinig op. 

Met dit vrijwilligersbeleid wordt een aantal afspraken vastgelegd waarbinnen het vrijwilligerswerk 

plaatsvindt. 

Het is de verbinding met de uitgangspunten van Reclassering Nederland. Daarnaast beoogt het 

enige structuur en eenduidigheid aan te brengen in de werkzaamheden die per land en per 

vrijwilliger verschillend zijn. 

 

Het contact van mens tot mens blijft het belangrijkst. Dat is niet in beleidsafspraken te vatten. Ik 

nodig elke lezer uit om ervaringen uit het veld met ons te blijven delen, en eventuele opmerkingen 

over het vrijwilligersbeleid kenbaar te maken! 

 

 
 

Marjolein Groot 

Hoofd Bureau Buitenland 
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Introductie Bureau Buitenland 
 

Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland en zet zich wereldwijd in voor 

Nederlanders die gedetineerd zijn in het buitenland. Dat doen wij namens de drie 

reclasseringsorganisaties: Reclassering Nederland, de Verslavingsreclassering en het Leger des 

Heils. We verstrekken informatie en advies. Samen met een mondiaal netwerk van vrijwilligers 

zetten we ons wereldwijd in voor Nederlanders die gedetineerd zijn in het buitenland. We doen dit 

vanuit humanitaire motieven en om schade van maatschappelijke uitsluiting te beperken. Hierdoor 

verkleinen we de kans op recidive. 1Ten aanzien van de gedetineerdenbegeleiding werkt Bureau 

Buitenland nauw samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken (departement in Den Haag, 

consulaat en ambassade). 

Kerntaken Bureau Buitenland 
 
Naast de gedetineerdenbegeleiding hebben wij nog twee andere hoofdtaken: de Buitenlandbalie en 

internationale samenwerking. De Buitenlandbalie verricht uitvoerende, coördinerende en 

adviserende werkzaamheden voor de overdracht van strafvonnissen binnen Europa en het 

Koninkrijk. Daarnaast stimuleren wij internationale samenwerking op het gebied van reclassering 

om zo de kwaliteit te bevorderen van reclasseringsdiensten in andere landen. 

Vrijwilligers en Bureau Buitenland 
 
Het bureau werkt sinds de oprichting in 1975 met vrijwilligers. De reclasseringsvrijwilligers vormen 

de ruggengraat van de reclasseringsbegeleiding van in het buitenland gedetineerde Nederlanders. 

Zonder de reclasseringsvrijwilligers zou direct ’face to face’ contact met de gedetineerden 

grotendeels ontbreken. Daarmee zou de begeleiding aanzienlijk aan kwaliteit inboeten. De 

reclasseringsvrijwilligers zijn dus buitengewoon belangrijk voor het werk dat Bureau Buitenland 

doet voor in het buitenland gedetineerde Nederlanders. Vanwege de bijzondere relatie tussen het 

Bureau en haar vrijwilligers is het van belang om over de samenwerking heldere afspraken te 

maken en deze vast te leggen op schrift. 

De bedoeling van deze afspraken is om de kaders van de samenwerking goed vast te leggen. 

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om alles tot in detail voor te schrijven. Vanwege de soms zeer 

uiteenlopende omstandigheden in de verschillende landen en regio’s, waar Nederlanders 

gedetineerd zijn, moeten de afspraken voldoende ruimte laten om hierop te kunnen anticiperen. 
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Aanstelling vrijwilliger 
 

Werving en aanstelling 
 
De regiocoördinatoren van bureau Buitenland maken regelmatig een inschatting of er behoefte is 

aan nieuwe vrijwilligers. Kandidaten die belangstelling hebben, maken dit kenbaar via de 

ambassade van het desbetreffende land, of melden zich zelf bij Bureau Buitenland in Utrecht. 

 

De selectie 

Na het invullen en ontvangen van het aanmeldingsformulier neemt de regiocoördinator contact op 

met de aspirant vrijwilliger en spreekt met hem over de inhoud van het vrijwilligerswerk en de 

motivatie. Bij een gunstige indruk draagt de regiocoördinator, met een positief advies, de aspirant 

vrijwilliger voor aan het Hoofd van Bureau Buitenland. 

Vervolgens wordt de consulair medewerker van de ambassade of het consulaat verzocht om een 

kennismakingsgesprek te voeren met de aspirant vrijwilliger. Afhankelijk van de situatie kan dit in 

persoon of op de ambassade of telefonisch. Indien er ook vanuit de post een positief advies 

ontvangen wordt, stelt het hoofd van Bureau Buitenland de vrijwilliger aan. 

 

Verklaring omtrent het gedrag 

Voor aanvang van de werkzaamheden van de vrijwilliger is een Verklaring omtrent het Gedrag 

nodig (VOG).  

• Een VOG vraagt de vrijwilliger aan bij Justis. Zie de website van Justis ‘Hoe vraag ik een 

VOG aan als ik in het buitenland woon? 

• Daarvoor is het aanvraagformulier nodig, dit mailt Bureau Buitenland aan de vrijwilliger.  

• Op dit formulier dient (wanneer de vrijwilliger geen adres in Nederland heeft ) bij adres het 

adres genoteerd te worden waarheen de VOG gestuurd kan worden. Dat kan ook het adres 

zijn van familie of een kennis in Nederland. 

• Dit mag, omwille van de privacy, niet het adres van Reclassering Nederland zijn.  

• Bij de aanvraag dient de datum van uitschrijving uit de Nederlandse gemeente vermeld te 

worden, deze datum wordt gecontroleerd. 

• De vrijwilliger stuurt de VOG naar Bureau Buitenland.  

• De kosten voor de VOG krijgt de vrijwilliger vergoed. 

 

Een vrijwilliger die langer dan 10 jaar weg is uit Nederland dient een VOG aan te vragen in het land 

van vestiging/verblijf. 

 

DigiD 

De vrijwilliger heeft een DigiD nodig om in te loggen op het Buitenland Extern Portaal (BEP). 

Beschikt de vrijwilliger niet over een DigiD dan ontvangt de vrijwilliger van Bureau Buitenland een 

instructie over hoe deze te verkrijgen.  

Vrijwilligers die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken loggen in met een token.  
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De aanstelling en vrijwilligersovereenkomst 

Nadat door het hoofd van Bureau Buitenland en de vrijwilliger de vrijwilligersovereenkomst is 

ondertekend is de vrijwilliger aangesteld en inzetbaar voor Bureau Buitenland. 

Met de ondertekening van de vrijwilligersovereenkomst verplichten de reclassering en de 

vrijwilliger zich tot hetgeen is gesteld in de overeenkomst. 

Introductie en evaluatie 
 
Na de aanstelling wordt de vrijwilliger door de regiocoördinator schriftelijk op de hoogte gesteld 

van (lokale) afspraken en regels met bijvoeging van een afschrift van de overeenkomst, evenals de 

werking van het BEP en andere relevante informatie. 

 

Introductiecursus/e-learning 

Nieuwe vrijwilligers doorlopen de introductiecursus middels het e-learningprogramma voordat zij 

het eerste bezoek afleggen. 

 

Inwerkperiode 

Nieuwe vrijwilligers worden geïntroduceerd en ingewerkt door al actieve vrijwilligers en/of 

consulaire medewerkers. Ondersteuning en coaching vinden vooral ook plaats vanuit Nederland 

door de betreffende regiocoördinator van Bureau Buitenland. 

 

Evaluatiemomenten 

Nieuwe vrijwilligers hebben meestal  na het afleggen van de eerste bezoeken aan de gedetineerden 

behoefte om de ervaringen na te bespreken. Dat kan telefonisch of via skype met de 

regiocoördinator. Soms voldoet e-mail contact. Met nieuwe vrijwilligers wordt door de 

regiocoördinator, na ongeveer drie tot zes bezoeken, een evaluatiegesprek gevoerd.  Dit heeft als 

doel om na te gaan of het vrijwilligerswerk voldoet aan de verwachtingen, te reflecteren op de 

ervaringen en om te kijken wat de wensen en behoeften zijn voor de toekomst.  

 

Tijdens de vrijwilligersbijeenkomsten ontmoeten vrijwilligers de regiocoördinator. Ook zijn 

vrijwilligers van harte welkom om tijdens hun bezoek aan Nederland het kantoor van Bureau 

Buitenland te bezoeken. Op deze momenten kan het vrijwilligerswerk geëvalueerd worden. De 

vrijwilliger kan zelf aangeven waar behoefte aan is.  

Op initiatief van de regiocoördinator, de consulair medewerker of de vrijwilliger kan altijd een 

evaluatie plaatsvinden. 

Beëindiging vrijwilligerswerkzaamheden 
 
Beëindiging van de vrijwilligerswerkzaamheden (ontbinden van de overeenkomst) kan geschieden 

door: 

• Beëindiging door de vrijwilliger zelf. 

• Beëindiging door Bureau Buitenland wanneer de vrijwilliger zich niet kan of wil conformeren 

aan afspraken en regels zoals gesteld door Bureau Buitenland. 
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Indien gewenst kan aan het einde van de werkzaamheden van de vrijwilliger een 

evaluatie(exit)formulier ingevuld worden, waarin gevraagd wordt naar de ervaringen en 

bevindingen.  

Ook kan de vrijwilliger aangeven of een getuigschrift op prijs wordt gesteld. 

Gedetineerdenbegeleiding nader toegelicht 
 

Doelstelling gedetineerdenbegeleiding 
 
De begeleiding van gedetineerden door Bureau Buitenland is nodig omdat een detentie in het 

buitenland regelmatig complicaties met zich meebrengt. Nederlandse gedetineerden in het 

buitenland zitten meestal lang in voorarrest, kennen de taal en cultuur niet en hebben amper 

toegang tot rechtsbijstand en hulpverlening. Ook zijn de omstandigheden vaak slecht en zijn 

gedetineerden ver verwijderd van familie en vrienden. 

Zonder begeleiding is een nieuwe start in Nederland moeilijk en de kans op terugval in crimineel 

gedrag groter. Daarom begint Bureau Buitenland al tijdens de detentie met begeleiding. 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 Nederlandse samenleving; 

• en dat hun maatschappelijke positie verbetert.  

Doelgroep Bureau Buitenland 
 
De volgende mensen komen in aanmerking voor begeleiding van Bureau Buitenland:  

gedetineerden die beschikken over een Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse 

verblijfsvergunning; 

gedetineerden die voor hun aanhouding in het buitenland woonachtig waren in Nederland of op één 

van de BES-eilanden (Bonaire, St Eustacius, Saba); 

gedetineerden die na hun straf terugkeren naar Nederland. 

Het begeleidingsproces 
 

De start 

Wie in het buitenland wordt opgepakt op verdenking van een strafbaar feit, krijgt eerst bezoek van 

de Nederlandse ambassade of ontvangt een informatiepakket met daarin de informatie over Bureau 

Buitenland. Als een gedetineerde begeleiding wil van Bureau Buitenland moet hij/zij het 

reclasseringsformulier invullen. Daarmee legitimeert de gedetineerde de begeleiding van Bureau 

Buitenland. In tegenstelling tot het werk van de reclassering in Nederland, waar in een verplicht 

justitieel kader wordt gewerkt, werkt Bureau Buitenland op basis van vrijwilligheid. Zonder 

ingevuld en ondertekend reclasseringsformulier kan en mag Bureau Buitenland geen 

reclasseringsbegeleiding geven. 
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Het komt voor dat de gedetineerden het reclasseringsformulier nog niet hebben ingevuld en wel 

gesprekken willen met de vrijwilliger. De gedetineerde kan maximaal drie gesprekken krijgen met 

een vrijwilliger zonder dat het reclasseringsformulier is ingevuld en ondertekend. In deze eerste 

gesprekken kan de vrijwilliger de gedetineerde motiveren tot- en ondersteunen bij het invullen van 

het reclasseringsformulier. Hierbij is het wel van belang dat de gedetineerde het formulier zoveel 

mogelijk zelf invult. 

 

De fasen 

Bij het begeleiden van gedetineerden onderscheidt Bureau Buitenland drie fasen te weten: 

 

• Fase 1: Het beperken van detentieschade: ongeveer de periode voorafgaand aan de 

veroordeling.  

De aandacht ligt op het beperken van de schade die een detentie met zich meebrengt. In de 

beginfase van het contact met de gedetineerde zijn vaak alle leefgebieden onderwerp van gesprek 

om zodoende snel een beeld van de gedetineerde te krijgen. Vooral ook omdat juist in het begin er 

vaak praktische zaken in Nederland geregeld moeten worden.  

Informatie en advies over de aanpak van praktische zaken in Nederland kunnen erger voorkomen. 

Zoals het tijdig opzeggen van een huurwoning wanneer deze niet doorbetaald kan worden en het 

opschorten van de zorgverzekering. Wij kunnen bijvoorbeeld detentieverklaringen maken en 

voorbeeldbrieven voor schuldeisers aan gedetineerden of contactpersonen versturen. 

De arrestatie en detentie kunnen ook veel (schadelijke) emoties met zich mee brengen.  

Een luisterend oor bieden en helpen bij het wegwijs worden in een gevangenis zijn dan belangrijk. 

 

De vrijwilliger bespreekt met de gedetineerde hoe de situatie op de leefgebieden eruit ziet en of er 

zaken zijn die nu of later geregeld moeten worden. De vrijwilliger geeft informatie en advies en 

stimuleert de gedetineerde in actie te komen.  

De vrijwilliger maakt een verslag zodat de regiocoördinator een duidelijk beeld heeft van de 

situatie, welke acties de gedetineerde gaat ondernemen en bij welke zaken ondersteuning nodig is. 

 

• Fase 2: Het bevorderen van reflectie op (delict)gedrag: deze fase start ongeveer na de 

veroordeling. 

In deze fase is er ruimte voor diepgang. Er kan ingezoomd worden op enkele leefgebieden. De 

aandacht ligt op het aanzetten tot reflectie op gedrag. De gedetineerde wordt uitgedaagd om te 

leren van zijn ervaringen. Hoe gedraagt een gedetineerde zich binnen de gevangenis, hoe lopen de 

contacten met thuis, hoe kijkt de gedetineerde aan tegen eerder genomen beslissingen in zijn 

leven (waaronder het delict) en welke toekomstplannen heeft de gedetineerde? 

 

De vrijwilliger bespreekt met de gedetineerde of en zo ja welke veranderingen nodig zijn. De 

vrijwilliger bespreekt mogelijkheden en onmogelijkheden op dit vlak.  

De vrijwilliger maakt hier een verslag van zodat de regiocoördinator een duidelijk beeld heeft van 

de situatie, welke acties de gedetineerde gaat ondernemen en bij welke zaken hij ondersteuning 

nodig heeft. 
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• Fase 3: voorbereiden op terugkeer: deze fase start ongeveer een half jaar voor de 

mogelijke terugkeer.  

De aandacht ligt op terugkeer naar Nederland, de resocialisatiemogelijkheden in Nederland en 

zaken die de gedetineerde al tijdens detentie kan ondernemen. Het boek “Return” biedt handvatten 

om de gesprekken over de terugkeer meer vorm te geven. 

 

De gedetineerde wordt door de vrijwilliger aangemoedigd om zijn blik op de toekomst te richten.  

De vrijwilliger verkent en inventariseert en bespreekt met de gedetineerde hoe de situatie op de 

leefgebieden er nu tegen het einde van detentie uit ziet. Zijn er zaken die nog geregeld moeten 

worden? Welke acties zijn nodig en is een aanmelding bij de gemeente voor de nazorg zinvol? 

De vrijwilliger maakt hier een verslag van zodat de regiocoördinator een duidelijk beeld heeft van 

de situatie, welke acties de gedetineerde gaat ondernemen en bij welke zaken hij ondersteuning 

nodig heeft. Zo nodig meldt de regiocoördinator de gedetineerde voor de nazorg aan. 

 

Terugkeer 

Wanneer een gedetineerde na detentie terugkeert naar Nederland, zit het belangrijkste werk van 

Bureau Buitenland erop. De regiocoördinator kan de gedetineerde, met zijn of haar instemming, 

aanmelden bij de gemeentelijke nazorg voor ex-gedetineerden. Een gedetineerde kan alleen een 

beroep doen op nazorg in de gemeente waar hij/zij stond ingeschreven op het moment van 

aanhouding in het buitenland. 
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Het vrijwilligerswerk 
 

De vrijwilligers 
 
De vrijwilligers bezoeken de in het buitenland gedetineerde Nederlanders. De vrijwilligers zijn het 

aanspreekpunt namens Bureau Buitenland en fungeren als de ogen en oren van Bureau Buitenland. 

De vrijwilligers werken onder de verantwoordelijk van Bureau Buitenland en worden hierin 

aangestuurd door een regiocoördinator van Bureau Buitenland. De vrijwilligers onderhouden ook 

contact met de Ambassade of het Consulaat (Generaal), dat toezicht houdt op de omstandigheden 

waarin de gedetineerde verkeert. De bezoekvrijwilligers zijn Nederlandstalig en woonachtig binnen 

een straal van 150 kilometer van de te bezoeken gevangenis. 

Taken vrijwilliger 
 

• De vrijwilliger bezoekt de gedetineerde(n) conform de met de regiocoördinator afgesproken 

bezoekfrequentie. 

• De vrijwilliger introduceert Bureau Buitenland bij de gedetineerden met focus op wat 

Bureau Buitenland voor hen kan betekenen. 

• De vrijwilliger spreekt met gedetineerden over hun situatie en toekomstplannen. 

• De vrijwilliger bereidt gedetineerden voor op een terugkeer naar Nederland. 

• De vrijwilligers besteedt aandacht aan zaken die van belang zijn voor een succesvolle re- 

integratie en met name op het gebied van huisvesting, financiën, relaties, gezondheid en 

werk. 

• De vrijwilliger wijst gedetineerden daarbij op hun eigen verantwoordelijkheid. 

• De vrijwilliger tracht een aanzet te geven tot zelfinzicht en zelfredzaamheid bij de 

gedetineerde. 

• De vrijwilliger doet schriftelijk verslag van het bezoek aan de gedetineerde(n) en maakt 

hierbij gebruik van het format bezoekverslag van Bureau Buitenland. 

• De vrijwilliger voert overleg met de betreffende regiocoördinator van Bureau Buitenland. 

• De vrijwilliger bezoekt de door Bureau Buitenland ( en soms door Buitenlandse Zaken) 

georganiseerde bijeenkomsten. 

Caseload 
 
Vrijwilligerswerk moet vrijwilligerswerk blijven. Gestreefd wordt daarom naar een caseload (=het 

aantal te bezoeken gedetineerden door één vrijwilliger) van maximaal 10 gedetineerden per 

vrijwilliger. 
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Richtlijn bezoekfrequentie 
 
De volgende richtlijn is van toepassing. 

Gedetineerden worden minimaal 1x per 8 weken bezocht en maximaal 1x per 4 weken. In 

uitzonderingsgevallen kan in overleg met de regiocoördinator van deze frequentie worden 

afgeweken. 

Gedetineerden kunnen 3x bezocht worden zonder dat zij zich met een reclasseringsformulier 

hebben aangemeld voor begeleiding door Bureau Buitenland. 

Toegang tot de gedetineerden 
 
In veel landen hebben vrijwilligers vrijelijk toegang tot de gedetineerden. In andere landen kan de 

ambassade of het consulaat bemiddelen bij het verkrijgen van toegang. 

Komt de vrijwilliger vaker en regelmatig in de gevangenis dan zal hem doorgaans op grond van 

bekendheid volledige medewerking door het gevangenispersoneel worden verleend. Per land, 

cultuur, gevangenis en moment kunnen de omgangsvormen, afspraken en regels verschillen. Soms 

zelfs kan (b.v. in Zuid-Amerikaanse gevangenissen) de toegang worden geweigerd omdat de 

veiligheid van de vrijwilliger niet kan worden gewaarborgd. 

De verslaglegging 
 

Bezoekverslagen worden door de vrijwilligers zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee 

weken na een bezoek, ingediend. De vrijwilliger maakt het verslag in BEP.  

De vrijwilliger ontvangt zo snel als mogelijk, vóór het volgende bezoek, een terugkoppeling op het 

bezoekverslag. De regiocoördinator geeft opheldering en antwoord op vragen. De regiocoördinator 

stelt zelf vragen en stelt de vrijwilliger op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het dossier. Op 

die wijze draagt de regiocoördinator bij aan het gewenste begeleidingsproces van de gedetineerde 

en aan een juiste en verantwoorde voortzetting van het vrijwilligersbezoek. 

Externe contacten 
 
Uitgangspunt is dat de officiële contacten met de Rechterlijke Macht, het Openbaar Ministerie, het 

gevangeniswezen en de advocatuur behoren tot de taak van de consulaire vertegenwoordiging en 

Bureau Buitenland. Contacten met familie, relaties en derden in Nederland behoren tot de taak van 

de regiocoördinatoren van Bureau Buitenland. 
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Ondersteuning van vrijwilligers 
 

Contact met de regiocoördinator 
 

Ondersteuning en coaching vinden vooral plaats vanuit Nederland door de betreffende 

regiocoördinator van Bureau Buitenland. De vrijwilliger kan telefonisch of per e-mail contact 

opnemen met de regiocoördinator van Bureau Buitenland. Bij afwezigheid van de vaste coördinator 

kan een clustergenoot worden benaderd. 

Deskundigheidsbevordering 
 

Bijeenkomsten 

Er worden regelmatig bijeenkomsten gedetineerdenbegeleiding georganiseerd – soms in 

samenwerking met Buitenlandse Zaken en de betreffende post - om de vrijwilligers te informeren 

over eventuele (beleids)veranderingen, om successen en knelpunten te bespreken en zo nodig 

nieuwe werkafspraken te maken. Indien mogelijk wordt een training aangeboden. De 

regiocoördinator beslist welke vrijwilliger voor welke bijeenkomst uitgenodigd wordt. 

 

E-learning 

Er zijn diverse e-learning modules ontwikkeld voor de vrijwilligers. Zo is er de introductiecursus – 

iedere nieuwe vrijwilliger moet deze e-learning doorlopen voordat hij/zij op gedetineerdenbezoek 

kan gaan. Ook is er een e-learning gericht op de gespreksvoering.  

 

Lokale trainingsmogelijkheden 

Indien de mogelijkheid daartoe bestaat kan de vrijwilliger zich, in overleg met de regiocoördinator 

van Bureau Buitenland, aansluiten bij lokale vrijwilligersnetwerken en gebruik maken van door hen 

georganiseerde of aan te bieden trainingen e.d. op gebied van het vrijwilligerswerk en 

deskundigheidsbevordering. 

 

Informatiebronnen 

De vrijwilliger kan verschillende bronnen raadplegen om aan actuele algemene informatie te 

komen. 

 

• De website  

Bureau Buitenland beschikt over een website waar actuele informatie over het aanbod van het 

bureau te vinden is. De vrijwilliger wordt daar bij aanstelling op gewezen. Het adres is: 

https://www.reclassering.nl/buitenland/bureau-buitenland  
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• Het Buitenland Extern Portaal (BEP) 

De vrijwilliger wordt in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van het online platform BEP. 

Het BEP is een beveiligde omgeving op internet, exclusief voor de vrijwilligers en de 

beroepskrachten van Bureau Buitenland. Om toegang tot BEP te verkrijgen is een DigiD of een 

token nodig. Op het BEP worden de bezoekverslagen ingevoerd en kunnen de declaraties ingediend 

worden. Ook is er een infotheek beschikbaar en zijn er nieuwsberichten te lezen. Het BEP is te 

bereiken via de website van Reclassering Nederland: www.reclassering.nl   in het menu 

‘Buitenland’. De videoscribe ‘Bureau Buitenland Extern Portaal: BEP’ geeft informatie over het 

platform.   

 

• Informatiebladen en brochures 

Bij aanstelling ontvangt de vrijwilliger relevante brochures, informatiebladen en formulieren van de 

regiocoördinator. 

 

Klankbordgroep Vrijwilligers 

Bureau Buitenland wil vrijwilligers graag betrekken bij de afdeling en de beleidsontwikkeling. 

Bureau Buitenland hecht belang aan het raadplegen van vrijwilligers en willen met vrijwilligers in 

gesprek gaan over dilemma’s en mogelijke oplossingen daarvoor. Naast de bijeenkomsten en 

conferenties is het ook mogelijk om deel uit te maken van een klankbordgroep vrijwilligers, onder 

leiding van het hoofd Bureau Buitenland. Gemotiveerde vrijwilligers die het leuk vinden om actief 

mee te denken en vanuit ervaring beleidsadvies te geven worden van harte uitgenodigd voor de 

klankbordgroep. Minimaal twee maal per jaar vindt via een telefoonconferentie contact met het 

hoofd van Bureau Buitenland plaats. Het is de intentie om een vertegenwoordiging van vrijwilligers 

uit verschillende werelddelen in de klankbordgroep op te nemen. Belangstellenden voor deelname 

aan de klankbordgroep kunnen via de regiocoördinator van Bureau Buitenland contact opnemen. 

  

  

13   
 
 

http://www.reclassering.nl/
https://youtu.be/QW8yavhvp9M


Aanvullende zaken 
 

De onkostenvergoeding 
 

Reiskosten 

De reis wordt in principe gemaakt op basistarief openbaar vervoer. Wanneer dat in de praktijk niet 

mogelijk of niet efficiënt blijkt mag gebruik gemaakt worden van de eigen auto. In dat geval mag 

per gereden kilometer een bedrag worden gedeclareerd dat gelijk is aan het bedrag dat lokale 

medewerkers van de post van het betreffende land/regio kunnen declareren. De maximaal te 

vergoeden afstand tot een gevangenis is 150 kilometer enkele reis. In overleg met de 

regiocoördinator kan hier soms – na toestemming van het hoofd Bureau Buitenland - van worden 

afgeweken. In dit bedrag is begrepen een evenredig gedeelte van de all-riskpremie, no-claim 

korting en eigen risico. Overnachtingen, reizen per boot of vliegtuig zijn alleen na overleg en met 

instemming van de regiocoördinator van Bureau Buitenland declarabel. 

 

Verblijfkosten 

Voor de tijd die gemoeid is met reizen en bezoeken mag per uur een bedrag worden gedeclareerd 

voor kleine uitgaven.  

Bij een reis- en bezoektijd tussen 12:00 en 14:00 uur en een minimale reisduur van 4 uur mag de 

vrijwilliger een maximumbedrag declareren voor de lunch.  

Bij een reis- en bezoektijd na 20:00 uur en een minimale reisduur van 4 uur mag de vrijwilliger 

een maximumbedrag declareren voor het diners. 

 

Declareren 

De te declareren bedragen worden ontleend aan de tarieflijst inzake logies- en overige kosten 

buitenlandse reizen zoals die wordt verstrekt door het Landelijk Kantoor van Reclassering 

Nederland. Wijzigingen worden één keer per jaar worden doorgevoerd en wel op 1 januari van elk 

jaar. De bedragen zijn per land c.q. regio verschillend. 

Kosten kunnen alleen met het (digitale) declaratieformulier op het BEP worden gedeclareerd. 

Wanneer geen bezoekverslagen zijn ontvangen kan er ook geen betaling plaats vinden van 

gemaakte reis- en verblijfskosten. In geval van onduidelijkheid/afwijkingen beslist het Hoofd van 

Bureau Buitenland. 

 

De vrijwilliger wordt verzocht om uiterlijk aan het einde van elk kwartaal, maar bij voorkeur 

maandelijks, de gemaakte kosten bij Bureau Buitenland in rekening te brengen middels het 

(digitale)declaratieformulier op het BEP. Eén keer per maand krijgt de salarisadministratie van 

Reclassering Nederland een overzicht van de uit te betalen bedragen per vrijwilliger. Dit overzicht 

wordt rond de 15e van elke maand gegenereerd. De salarisadministratie zorgt er dan voor dat alle 

declaraties uiterlijk op de 26e betaald zijn. Het is dus raadzaam om elke maand te declareren, 

liefst ruim vóór de 15e. 
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Verzekering 
 
Vrijwilligers zijn –collectief- verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. 

Het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan derden is uitsluitend gedekt tijdens het verrichten van 

werkzaamheden als reclasseringsvrijwilliger, inclusief de reistijd. 

Het verzekerde bedrag is maximaal  € 500.000,- per gebeurtenis. 

Uitgesloten is de aansprakelijkheid naar derden wanneer gebruik wordt gemaakt van 

motorvoertuigen. Het advies luidt dan ook: neem een all-risk verzekering. 

Indien een reclasseringscliënt aan de vrijwilliger letsel- en/of zaakschade toebrengt binnen de 

polisvoorwaarden dan zal de verzekeraar tot vergoeding overgaan. Dit geldt alleen voor 

gebeurtenissen waarvoor de reclasseringscliënt zelf niet of niet voldoende is verzekerd. Vergoeding 

gebeurt met een maximum van € 1.250,- per vrijwilliger en per aanspraak. 

Het ongevallen risico is uitsluitend gedekt tijdens verrichten van de werkzaamheden als vrijwilliger. 

Daaronder valt ook de reistijd. 

De volledige verzekeringspolis is in te zien/op te vragen bij Bureau Buitenland. 

Privacybescherming 
 

Privacybescherming gedetineerden. 

De Reclassering Nederland kent een privacyreglement inzake bescherming van cliëntgegevens. 

Evenals de beroepskrachten zijn ook de reclasseringsvrijwilligers gehouden aan dit reglement. 

Het belangrijkste voor de vrijwilliger is dat hij/zij de gedetineerde moet informeren dat hij/zij 

namens de reclassering komt en dat verslag wordt gedaan van het gesprek aan Bureau Buitenland 

en aan de post. Daarnaast is het punt van geheimhouding en dossierbeheer van belang. 

 

Privacybescherming vrijwilligers. 

Bureau Buitenland verplicht zich ertoe de vrijwilliger in staat te stellen om op een veilige en 

verantwoorde wijze zijn werk te doen. Dat betekent dat de Bureau Buitenland geen namen, 

adressen en andere privacygevoelige gegevens doorgeeft aan gedetineerden, familie en relaties. 

Op haar beurt verwacht Bureau Buitenland dat de vrijwilliger evenmin zijn private gegevens 

(telefoonnummer, mailadres, huisadres e.d.) prijs geeft aan de gedetineerden, familie en relaties. 

Waar dit toch gebeurd kan Bureau Buitenland geen verantwoordelijkheid dragen. 

 

Geheimhoudingsplicht 

Werken bij de reclassering betekent werken met vertrouwelijke gegevens. De reclassering kent een 

pakket aan maatregelen dat er voor zorgt dat de vertrouwelijkheid van cliëntgegevens zo optimaal 

mogelijk te kunnen beschermen. De basis hiervoor ligt in de Wet bescherming 

persoonsgegevens(Wbp), de Reclasseringsregeling van 1995 en het Privacyreglement inzake 

bescherming van cliëntgegevens van 4 maart 2009. 

Reclasseringsvrijwilligers hebben tijdens de periode van functioneren, maar ook daarna, 

geheimhoudingsplicht over alle cliëntgegevens. Cliëntgegevens mogen alleen worden gedeeld met 

Bureau Buitenland in Utrecht en het Ministerie van Buitenlandse Zaken(in de persoon van de 

consulair medewerker(s) op de ambassade of het consulaat in het desbetreffende land). 
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Voor vrijwilligers betekent deze geheimhoudingsplicht bijvoorbeeld ook dat er geen gegevens over 

de gedetineerden die worden bezocht, mag worden gedeeld met familie of vrienden. De 

geheimhoudingsplicht is onverminderd van kracht op het internet. Vertrouwelijke informatie mag 

dan ook niet worden geplaatst op social media zoals Facebook of Twitter. 

 

Informatie delen 

Bij het eerste bezoek aan een gedetineerde dient de vrijwilliger goed uit te leggen dat informatie 

die tijdens een bezoek wordt vergaard, gedeeld wordt met (uitsluitend) bovenstaande partijen.  

Alles wat gedetineerden met de vrijwilliger bespreekt wordt gedeeld met Bureau Buitenland.  

Als een gedetineerde niet wil dat bepaalde informatie bij reclassering of Buitenlandse Zaken 

bekend wordt, zal de gedetineerde deze informatie niet moeten delen. De gedetineerde ontvangt 

van de regiocoördinator het informatieblad over reclasseringsvrijwilligers, waarin dit ook vermeld 

staat. 

Dossiers 
 
Alle informatie over gedetineerden staat op BEP. Vrijwilligers leggen geen eigen dossiers aan. Soms 

kan het tijdelijk niet anders en worden documenten op een andere plek dat op BEP bewaard. 

Daarop zijn de volgende richtlijnen van toepassing.  

 
Technische en organisatorische beveiliging 

Informatie over reclasseringscliënten die door vrijwilligers wordt bewaard op een PC, dient te 

worden afgeschermd voor derden. Dit kan door: 

• De map waar de informatie wordt opgeslagen te beveiligen met een wachtwoord. 

• De reclasseringsdocumenten niet op te slaan op de harde schijf, maar op een losse data- 

drager (zoals USB-stick). Deze dient op een beschermde plaats (een afgesloten kast) te 

worden opgeborgen. 

• E-mails met cliëntgegevens, dienen voor derden niet toegankelijk te zijn. Geadviseerd 

wordt om de mails zowel uit de map “verzonden items” en de map “verwijderde items” te 

verwijderen. 

• Computers waarop cliëntgegevens zijn opgeslagen, dienen beveiligd te zijn tegen 

zogenaamde hackers (digitale inbrekers). Dit kan door een firewall te installeren en up- to- 

date te houden. Computerleveranciers kunnen hierover informatie geven. 

• Papieren cliëntendossiers te bewaren in een afgesloten kast. 

 

Onderweg 

Om de kans op vermissing van cliëntgegevens zo klein mogelijk te houden is het belangrijk dat de 

vrijwilliger met zo min mogelijk cliëntgegevens op pad gaat. Een aantekeningenboekje met alleen 

de voor het komende gesprek belangrijke gegevens volstaat doorgaans. 

Wanneer de vrijwilliger onderweg cliëntgegevens kwijtraakt, waarschuwt deze onmiddellijk de 

betrokken regiocoördinator bij het Bureau Buitenland voor overleg over de te ondernemen stappen. 
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Cliënt verdwijnt uit cliëntenbestand. 

Wanneer een cliënt uit het cliëntenbestand van de vrijwilliger verdwijnt (cliënt wordt overgeplaatst, 

cliënt komt vrij, of de vrijwilliger stopt met het reclasseringswerk), dienen alle cliëntgegevens te 

worden vernietigd. Ook wanneer de vrijwilliger een nieuwe PC koopt en de oude PC afdankt 

(weggeeft, verkoopt, of bij het vuilnis zet) is het belangrijk dat de eventuele cliëntgegevens van de 

PC worden verwijderd dan wel vernietigd. Clientgegevens verwijderen van PC kan door: 

• Bij afdanken van de PC de harde schijf uit de PC te halen en deze onklaar te maken. 

• Bij overdoen van de PC naar derden alle cliëntbestanden definitief te wissen. Dit betreft ook 

de bestanden op losse data-dragers (usb-stick, externe harde schijf). 

 

Ook alle papieren dossiers dienen door de vrijwilliger vernietigd te worden. De reclassering heeft 

afschriften en bewaart deze nog een tijd, zoals de Nederlandse archiefwet dit voorschrijft. 
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Bijlage 1: Bureau Buitenland Missie & Visie 
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Bijlage 2: Richtlijnen voor reclasseringsvrijwilligers 
 
 

Privacy 

 

• Geef de gedetineerde nooit uw (privé)adres/telefoonnummer/mailadres en stel u 

bijvoorbeeld alleen met uw voornaam aan de gedetineerde voor.  

 

• Geef niet uw mailadres ook niet een apart mailadres om te corresponderen met 

gedetineerden. Dit kan te herleiden zijn naar privégegevens. Als gedetineerden mogen 

mailen dan kunnen ze een mail sturen via de regiocoördinator. 

 

• Geef  in de contacten met de gedetineerden alleen het (mail) adres en telefoonnummer 

van Bureau Buitenland. Contacten met familie en contactpersonen lopen via Bureau 

Buitenland.  

 

• De geheimhoudingsplicht is onverminderd van kracht op het internet. Zet dus geen 

vertrouwelijke informatie op Facebook of Twitter e.d.  

 

Regels 

 

• Neem kennis van de regels die gelden in de detentie-inrichting en volg deze op.  

Het is in veel gevangenissen niet toegestaan zaken in te voeren. Doe dit nooit zonder 

toestemming van de gevangenisleiding. Bij overtreding van de regels kunnen er voor u 

ernstige problemen ontstaan en bent u in sommige gevallen zelfs strafbaar. 

 

• Het bieden van – zelfs de geringste vorm van – hulp aan ontvluchte gedetineerden kan 

strafbaar zijn. U kunt hierbij denken aan het bieden van onderdak, schone kleding, 

reisgeld, of contact leggen met familieleden.  

 
Het vrijwilligerswerk 

 

• Probeer het vrijwilligerswerk "vrijwillig" te houden en maak er geen fulltime arbeidsplaats 

van. Houdt u aan de afgesproken bezoekfrequentie. 

 

• Houdt er rekening mee dat u geconfronteerd kunt worden met gedetineerde landgenoten 

die een normen- en waardesysteem kunnen hebben dat afwijkt van het uwe.  

  

• Houdt er rekening mee dat uw familie, kennissen en vrienden er niet altijd begrip voor op 

kunnen brengen dat u zich inzet voor deze "criminelen".  
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Omgang met gedetineerden 

 

• Kijk uit dat u geen doorgeefluik wordt voor berichten van de gedetineerde. Als u bepaalde - 

soms onschuldig lijkende - berichten doorgeeft, brengt u uzelf mogelijk in ernstige 

problemen.  

 

• Wees alert op situaties waarin men u kan chanteren. Een brief of geld meenemen, fysiek 

contact met een gedetineerde: het kan later tegen u worden gebruikt. 

 

• Beloof alleen wat u kunt nakomen en wees duidelijk in uw afspraken. Het niet nakomen 

van gedane beloftes kan uw relatie met de gedetineerde schaden. 

Dit lijkt vanzelfsprekend en misschien ervaart u het zelfs als betuttelend dat het hier 

benoemd wordt. Echter, in confrontatie met een gedetineerde die een klemmend beroep op 

u doet, kan het toch gebeuren dat u beloftes doet (over een snel vervolgbezoek 

bijvoorbeeld) die u niet waar kunt maken. Enige bezinning op een antwoord is dan beter.  

 

• Als er tijdens uw gesprek met de gedetineerde zaken op tafel komen waar u niet meteen 

raad mee weet, geef dan aan dat u daarop niet meteen antwoord kan geven maar daarover 

wil overleggen met collega vrijwilligers of met Bureau Buitenland. Improviseer dus niet, 

maar maak ruimte voor ruggespraak.  

 
• Alles wat gedetineerden met u bespreken deelt u met Bureau Buitenland. Zorg dat dit 

duidelijk is voor de gedetineerde. Als een gedetineerde niet wil dat bepaalde informatie bij 

reclassering of Buitenlandse Zaken bekend wordt, dan kan de gedetineerde deze informatie 

beter niet met u delen. 

 

• Vat aan het einde van het bezoek nog eens uitdrukkelijk samen wat u denkt dat er is 

afgesproken. Houdt hiervoor enige minuten in reserve, vaak blijkt dat de gedetineerde een 

afwijkend beeld heeft van de gemaakte afspraken. Door samen te vatten kunt u het bezoek 

goed en duidelijk afronden.  

 

• Laat de gedetineerde en zijn familie zelf doen wat redelijkerwijze van hen verwacht mag 

worden. Door té graag te helpen, of door zaken uit handen te nemen, ontneemt u de 

gedetineerde z’n eigen verantwoordelijkheid en de gelegenheid om te leren.  

 

• Probeer een goed idee te krijgen van de kennis en de vaardigheden van de gedetineerde. 

Probeer de mogelijkheden van de gedetineerde juist in te schatten. Niet iedereen is 

bijvoorbeeld in staat zijn gevoelens te  verwoorden, vragen te formuleren of problemen 

goed in te schatten. Geringe taalvaardigheid hoeft niet altijd te wijzen op geringe (sociale) 

intelligentie. Een gedetineerde met een goede babbel kan soms veel maskeren.  

 
• Wees nieuwsgierig, toon interesse door de gedetineerde te bevragen.  Op die manier leert 

u de gedetineerde kennen en komt u te weten wat er achter eventuele problemen zit.   
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