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Inleiding
De stichting PrisonWatch is opgericht ter verbetering van de situatie van buitenlandse
gedetineerden. De stichting vraagt aandacht voor hun specifieke behoeftes en zet
daarnaast vrijwilligers in om te zorgen dat deze groep gedetineerden niet in een sociaal
isolement raakt. PrisonWatch wil hiermee een bijdrage leveren aan een humaan,
rechtvaardig, inclusief en positief detentieklimaat.
PrisonWatch werkt hierbij samen met diensten van justitiële inrichtingen, met
ministeries van buitenlandse zaken, met consulaten, en verschillende nationale en
internationale (niet)overheidsorganisaties.

Missie en visie
De stichting PrisonWatch heeft oog voor buitenlandse gedetineerden. De missie van
deze onafhankelijke organisatie is om bewustzijn te creëren voor de situatie van
buitenlandse gedetineerden en om menselijk contact met hen te maken. Hiermee wil
PrisonWatch een bijdrage leveren aan een inclusieve, meer humane en rechtvaardige
detentie.

Aanleiding
Wereldwijd zitten meer dan een half miljoen mensen in een buitenlandse detentie.
Vanwege taalproblemen, onbekendheid met de gevangenisregels en procedures, en
fysieke afstand tot hun familie, ondervindt deze groep verschillende problemen. In de
praktijk zijn de gevangenisautoriteiten zich vaak niet bewust van de problemen waar
buitenlandse gedetineerden tegenaan lopen en kommen ze niet tegemoet aan hun
specifieke noden. Het gevolg is dat veel buitenlandse gedetineerden ’s zich sociaal
buitengesloten voelen en niet in staat zijn om voor hun rechten op te komen, zoals
bijvoorbeeld het inschakelen van consulaire hulp.
Onderzoek toont aan dat bezoek van vrijwilligers een positieve invloed heeft op FNP’s
tijdens detentie en dat het ze een betere kans geeft om hun leven op te bouwen na
vrijlating.

Strategie
Om de situatie van buitenlandse gedetineerden onder de aandacht te brengen en te
verbeteren zet PrisonWatch met verschillende soorten activiteiten in en werkt zij met
vrijwilligers in penitentiaire inrichtingen.
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Vrijwilligers
De stichting stelt per inrichting waar zij actief is een PrisonWatch Team van aandachtsfunctionarissen samen. Dit zijn medewerkers die, vanuit verschillende disciplines, oog
hebben voor de specifieke behoeften van buitenlandse gedetineerden. Deze
medewerkers spreken veelal zelf diverse buitenlandse talen. De PrisonWatch
Teamleden kunnen worden opgeroepen om als tolk/vertaler te fungeren bij
noodsituaties. Het PrisonWatch Team komt een paar keer per jaar bijeen.
Ten tweede werkt PrisonWatch met PrisonWatch Hosts. Dit zijn gedetineerden die een
buitenlandse taal spreken en die nieuw binnengekomen gedetineerden in hun eigen taal
wegwijs maken. De hosts zijn speciaal geselecteerd en opgeleid. Zo krijgen ze een korte
training en een informatiepakket voor met daarin vertalingen van de huisregels en
procedures. Ze dragen een rood hesjes voor de herkenbaarheid. De hosts krijgen niet
betaald voor hun werk maar krijgen wel de mogelijkheid om vaker uit hun cel te zijn om
anderen te helpen.
Tenslotte coördineert PrisonWatch een netwerk van vrijwilligers van verschillende
nationaliteiten, de PrisonWatch Volunteers. Zij kunnen op verzoek hun landgenoten of
taalgenoten in de gevangenis bezoeken voor een sociaal gesprek. PrisonWatch verzorgt
de werving, selectie en training van vrijwilligers en organiseert in samenwerking met de
penitentiaire inrichting het bezoek en/of Skype-gesprek.

Overige activiteiten
Om te waarborgen dat de gevangenisautoriteiten op de hoogte zijn van de specifieke noden
en rechten van buitenlandse gedetineerden heeft PrisonWatch een lijst opgesteld van de
basis mensenrechten van buitenlandse gedetineerden. Deze regels, zoals vastgelegd in
internationale en EU-wetgeving, zijn door PrisonWatch in 28 talen vertaald.
PrisonWatch heeft daarnaast het beeldwoordenboek Picture it in Prison ontwikkeld ter
bevordering van de communicatie met buitenlandse gedetineerden. Aan de hand van ruim
500 universele plaatjes en vertalingen van basiswoorden en zinnen kunnen buitenlandse
gedetineerden met taalproblemen een vreemde taal leren.

Begunstigden
PrisonWatch helpt met haar activiteiten:
•
•

Buitenlandse gedetineerden (en indirect hun families);
Gevangenisautoriteiten (bekendheid en bewustzijn over de situatie, buitenlandse
gedetineerden voelen zich gezien en minder sociaal uitgesloten, meer rust op de
afdeling;
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•
•

Diplomatieke missies en consulaten (contact in noodgevallen);
Land van herkomst (indien gewenst kan PrisonWatch info geven ter bevordering
van succesvolle re-integratie in de maatschappij en voorkomen van recidive).

Werkwijze
In 2020 zet PrisonWatch de volgende zaken in om onze doelstelling te realiseren:
•
•
•
•

Werving, selectie en training van 20 vrijwilligers.
Werving van een PrisonWatch Team en PrisonWatch Hosts in de penitentiaire
inrichting Alphen aan den Rijn, Nieuwersluis en Ter Apel.
Uitgave van nieuwsbrieven en het organiseren van events om de vrijwilligers,
partners en andere relevante stakeholders te informeren over waar we staan, en
om ze te betrekken en betrokken te houden bij PrisonWatch.
Het geven van advies, training en lezingen: medewerkers van PrisonWatch
adviseren relevante partijen, verzorgen trainingen voor vrijwilligers en houden
lezingen op verzoek.

Organisatie
De stichting PrisonWatch is in mei 2019 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer74881434. Het management van PrisonWatch bestaat uit
twee personen: Femke Hofstee-van der Meulen (oprichter) en Astrid de Jong
(Engagement Partner).
Hun bezoldiging bestaat uit een vergoeding van € 50,- per uur, op declaratiebasis.
Vrijwilligers, partners en andere geïnteresseerden kunnen allen informatie vinden op en
contact opnemen via:
Website: www.prisonwatch.org
Email: info@prisonwatch.org
Tel: 06 – 481 003 33

Bestuur
Drie personen maken deel uit van het bestuur/Raad van Toezicht, allen onbezoldigd:
•
•
•

Voorzitter: Lisette Heerze, hoofd departement internationale relaties
Nationale Politie
Penningmeester: Thomas Loudon, Editor in Chief BNNVARA
Secretaris: Emily Bremer, HR Manager Nederland Global Functions
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Daarnaast is een Raad van Advies actief, bestaande uit:
•
•
•
•
•

Hans Barendrecht, directeur Gevangenzorg Nederland
Peter van der Sande: president ICPA, voormalig hoofd DJI
Rob de Leeuw: Adviseur Carnegie Foundation, Nederland
Judith Swinkels: rechter te Haarlem, Nederland
John Cameron-Webb: HM Brits consul, Nederland

Alle leden van de Raad van Toezicht en Raad van Advies ontvangen een
onkostenvergoeding voor gemaakte kilometers (0,19 cent per km) en
representatiekosten.
De Raad van Toezicht, Raad van Advies en Management komen 2x per jaar bij elkaar.

Personeel
PrisonWatch heeft geen personeel in dienst maar maakt gebruik van vrijwilligers. De
vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding voor gemaakte kilometers (0,19 cent
per km of kosten openbaar vervoer 2e klasse) en representatiekosten.

Begroting
Op de volgende pagina staat de begroting voor het jaar 2020.
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4 uur p.w. / 2 pers./
40 weken / € 50 p.u.

events
hesjes hosts
website

marketing
€ 4,300

Onvoorzien
€ 2.150

€ 35.000

€ 15.000

Kansfonds**

** Voorbeelden t.b.v fondsenwerving
en subsidies.

Totale inkomsten
€ 35.000

€ 2.500

Haëlla Stichting**

€ 17.500

Private funding

* Uitgaven in 2019 t.b.v. de oprichting als KvK, ontwikkeling
brand identity e.d. vallen in de jaarrekening 2019.

€ 2.000
€ 1.000
€ 850
€ 750
€ 250
€ 150

€ 3.800
€ 2.500
€ 1.000
€ 250

5 ipads
acc./admin.
drukwerk
telecom
kant.art.
bankkosten

reiskosten
training
VOG
onkost. hosts

bureaukosten
€ 5.000

vrijwilligers
€ 7,550

Totale uitgaven*

manageme
nt
€ 16,000

€ 3.500
€ 500
€ 300

Begroting 2020

