
RECLASSERINGSVRIJWILLIGERS GEZOCHT in Belgie!!! 
 

 

 
Bureau Buitenland van Reclassering Nederland zoekt Nederlandstalige 
vrijwilligers die bereid zijn om regelmatig Nederlandse gedetineerden te 
bezoeken. 
Houdt u van vrijwilligerswerk dat uitdagend en boeiend is en u tevens een kijkje 
geeft in een heel andere wereld dan u gewend bent?  
Dan is deze oproep wellicht interessant voor u! 
 
Wij zijn op zoek in de volgende regio’s: 
Luik, Andenne, Namen, Gent, Beveren, Dendermonde, en Brugge 
Wie zoeken wij? 

• u spreekt goed Nederlands; 
• u woont al langere tijd in Belgie; 
• 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. 

 
Wat willen wij? 
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 zelfredzaamheid en de re-integratie van Nederlandse gedetineerden in het buitenland. 
 
Wie helpen ons daarbij? 
Over de hele wereld beschikt het bureau momenteel over bijna 300 vrijwilligers in 61 landen. Een keer per 6 à 8 
weken bezoeken zij Nederlandse gedetineerden. Dat gebeurt om het contact met deze gedetineerden te 
onderhouden en om reclasseringsbegeleiding vorm te geven. 
Onze reclasseringsvrijwilligers zijn daarbij onmisbaar! Zij zijn ‘de uitgestoken handen, de oren en de ogen’ van 
Bureau Buitenland en onderhouden, namens het bureau, het contact met de gedetineerden. 
 
Wat bieden wij? 

• 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 medewerkers van Bureau Buitenland 
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Meer weten?  
Wilt u meer weten over de rol van de vrijwilliger? Kijk dan op onze website; https://www.reclassering.nl/over-de-
reclassering/bureau-buitenland/vrijwilliger-worden 
 
 
Bent u diegene die wij zoeken en durft u het aan? Neem dan contact op met: 
Eva Scherer  of Grainne Tumpane, regiocoördinatoren van Bureau Buitenland in Utrecht, tel. 0031-888041090, of 
via e-mail: vrijwilligerbuitenland@reclassering.nl 
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