
 
 

Nederlanders in de gevangenis bezoeken. Iets voor u? 
 

Heeft u interesse in uitdagend en boeiend vrijwilligerswerk, waarbij u in aanraking komt 

met een heel andere wereld dan u gewend bent? Leest u dan vooral verder! 

 
Bureau Buitenland van Reclassering Nederland is op zoek naar Nederlands sprekende vrijwilligers 

die bereid zijn om in de regio Lille regelmatig Nederlandse gedetineerden te bezoeken die 

aangegeven hebben daar prijs te op stellen.  
 
Wat doen wij? 
Bureau Buitenland zet zich wereldwijd in voor Nederlanders die gedetineerd zijn in het buitenland. 
We doen dit vanuit humanitaire motieven en om de schade van maatschappelijke uitsluiting te 

beperken en daarmee de kans op recidive te verkleinen.  
We worden daarbij geholpen door een onmisbaar wereldwijd netwerk van ca. 300 vrijwilligers, 

waarvan een kleine 25 in Frankrijk woonachtig zijn. Zij  functioneren als de uitgestoken hand en 
de ogen en oren van BB. Ze brengen verslag van hun bezoeken uit aan Bureau Buitenland in 
Utrecht en de Nederlandse ambassade  
 
Behalve dat het prettig is voor de gedetineerde om Nederlands met iemand te kunnen praten, 

streven we de volgende doelen na: 
- Zelfredzaamheid 
- Behoud en versterking van het sociaal netwerk 
- Voorbereiding op terugkeer naar Nederland 
- Verbetering van de maatschappelijke positie 

 
Wat bieden wij? 

De vrijwilligers worden door de medewerkers van Bureau Buitenland in hun werk ondersteund. 
Voor een onkostenvergoeding en verzekering wordt natuurlijk ook gezorgd.  
Verder krijgen vrijwilligers toegang tot BEP (Buitenland Extern Portaal) van Bureau Buitenland 
waar veel interessante en relevante informatie te vinden is.  

In de praktijk werkt de vrijwilliger samen met de Nederlandse vertegenwoordiging (Ambassade / 
Consulaten) in het betreffende land. 

 
Wie zoeken wij? 
- Mensen met een behoorlijke portie gezond ‘Hollands’ verstand. 
- Mensen die met beide benen op de grond staan. 
- Mensen die tegen een stootje kunnen, geduld kunnen opbrengen en goed kunnen luisteren. 
- Mensen met gevoel voor humor en relativeringsvermogen. 
- Mensen die goed kunnen samenwerken met de reclassering en de Nederlandse Ambassade in 

Parijs en daaraan verslag willen doen van de bezoeken. 
- Mensen die bereid zijn de vrijwilligersbijeenkomsten te bezoeken. 
- Mensen die kunnen omgaan met een digitale werkomgeving, liefst in bezit van DigiD. 
- Mensen die kennis hebben van de Franse landstaal. 
 
Bent u diegene die wij zoeken en durft u het aan? 
Dan kunt u contact opnemen met: 

- De Nederlandse Ambassade in Parijs 

- Bureau Buitenland via buitenland@reclassering.nl  
of tel. +31 88 804 1090 / +31 30 287 9900 

 
Meer informatie vindt u op www.reclassering.nl/buitenland en 
https://www.reclassering.nl/bibliotheek/gezocht-

vrijwilligers?search_documents_id=95&search=true  
 
Ook kunt u contact opnemen met de regiocoördinator voor Frankrijk,  
dhr. Klaas Spoelstra (tel. 08880 42 343; op werkdagen m.u.v. de woensdag) 
 
 

Wij zien naar u uit! 
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