Wat moet u doen als…
u bezoek wilt
ontvangen van
een reclasserings
vrijwilliger?

Op het reclasseringsformulier geeft u aan dat u graag
bezoek krijgt van één van onze reclasseringsvrijwilligers. Misschien heeft u inmiddels al bezoek gehad
van een reclasseringsvrijwilliger. Wat kan deze persoon voor u doen?

Wat kan een reclasseringsvrijwilliger niet voor u doen?
Een reclasseringsvrijwilliger kan geen geld of goederen voor u
meenemen. Ook kan hij of zij geen contact opnemen met uw
familie of instanties in Nederland. Dit laatste is een taak van
Bureau Buitenland. Ook moet een reclasseringsvrijwilliger zich
altijd houden aan de gevangenisregels en de lokale regels.

Wat doet een reclasseringsvrijwilliger?
Een reclasseringsvrijwilliger bezoekt u namens Bureau Buitenland.
Hij of zij kent de cultuur en de gebruiken van het land waar u
gevangen zit en probeert u zo goed mogelijk te informeren en te
begeleiden. Alle reclasseringsvrijwilligers hebben
geheimhoudingsplicht. De reclasseringsvrijwilliger doet van elk
bezoek verslag aan Bureau Buitenland. Ook de ambassade of het
consulaat worden geïnformeerd.

Privacy van de reclasseringsvrijwilliger
Bureau Buitenland beschermt de privacy van zijn reclasserings
vrijwilligers. Wij geven daarom geen informatie over hen door aan
anderen.

Een reclasseringsvrijwilliger op bezoek
Een bezoek van een reclasseringsvrijwilliger kost u niets. Wel is het
belangrijk dat u van tevoren goed weet wat u met hem of haar wilt
bespreken. Als u vragen heeft voor de reclasseringsvrijwilliger, dan
kunt u die het beste van tevoren even opschrijven!
Wat kan een reclasseringsvrijwilliger voor u doen?
Een reclasseringsvrijwilliger kan goed luisteren. U zult merken dat
het prettig is om uw verhaal te vertellen en Nederlands te kunnen
praten. Een reclasseringsvrijwilliger informeert u over de mogelijk
heden in de gevangenis, de ontwikkelingen in Nederland en wat
Bureau Buitenland voor u kan doen. Als er in Nederland praktische
zaken geregeld moeten worden, dan neemt hij of zij contact op
met Bureau Buitenland. Wij kunnen u en uw contactpersoon
daarin adviseren en waar nodig en mogelijk ondersteunen.

Contactgegevens
Bureau Buitenland

t: +31(0)30-287 99 00 (tijdens Nederlandse kantooruren)

Postbus 136 NL

f: +31(0)30-287 99 98

3500 AC UTRECHT

e: buitenland@reclassering.nl

NEDERLAND

www.reclassering.nl/buitenland
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Meer weten?
Al deze informatie en meer kunt u ook terugvinden op
www.reclassering.nl/buitenland.

