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Dames en heren, Excellentie, beste vrijwilligers, 

 

Geweldig om hier vandaag voor u te staan, op dit symposium ‘Buiten winnen is binnen beginnen’ dat 

georganiseerd is door het Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing van de Dienst Justitiële 

Inrichtingen en de vrijwilligersorganisatie When The Eagle Learns To Fly. Het is daarmee een 

bijzonder symposium dat voor en met vrijwilligers georganiseerd is.  Het doet mij goed om u allen 

hier bij elkaar te zien: al die betrokken vrijwilligers, die zich vol passie en belangeloos inzetten voor 

justitiabelen. Een duur woord voor mensen die door een delict met justitie in aanraking zijn 

gekomen. Vaak ook mensen die met hun criminaliteit ook slachtoffers gemaakt hebben. Als je je dat 

realiseert dan wordt het werken met justitiabelen geen gemakkelijke opgave. Dat vraagt wat van je 

zelf als vrijwilliger die ook de kranten leest en er van weet wat mensen elkaar kunnen aandoen. 

Dit symposium heeft de naam ‘Buiten winnen is binnen beginnen’ gekregen. Niet zo maar omdat het 

lekker bekt, nee, het is een bewuste keuze om vandaag te luisteren naar inspirerende sprekers en 

elkaar, en om met elkaar na te denken en te spreken over hoe vrijwilligers een bijdrage kunnen 



leveren aan een succesvolle re-integratie van justitiabelen in onze maatschappij. Want waar heleboel 

mensen in onze maatschappij niet bij stil staan is dat er jaarlijks 30 tot 35 duizend justitiabelen uit 

een justitiële inrichting terugkeren in de maatschappij.  

Mensen die de fout zijn ingegaan maar na hun straf of maatregel weer terugkeren. Onze 

maatschappij staat alleen op zijn kop als het gaat om justitiabelen die met hun daad 

maatschappelijke onrust veroorzaakt hebben, zoals pedoseksuelen of zware criminelen. Als die met 

toeters en bellen in de media moeten terugkeren dan staat onze maatschappij op haar achterste 

benen en schreeuwen de mensen om het hardst dat zij die slechte mens niet in hun buurt hebben 

willen wonen. U zult daarover in de toespraken van vandaag zeker meer horen.  

De eerste spreker die ik u mag aankondigen is de Staatssecretaris de heer Fred Teeven. Het is een 

grote eer en tevens een grote erkenning en waardering van de vrijwilligers dat u dit symposium wilt 

openen. 

Dames en heren, ik wens u namens ons allen die dit symposium georganiseerd hebben een bijzonder 

interessant en interactief symposium toe!  


