
Kijk jij liever naar de toekomst van jongeren?
Word taakstrafbegeleider 

Dirk-Pieter kijkt verder dan 
mijn grote mond.

Ik zie Gregory gewoon 
als een van de jongens.



Jongeren tussen de 12 en 18 jaar 
die zich schuldig maken aan 
een strafbaar feit kunnen een 
taakstraf krijgen. De kinderrechter 
of officier van justitie legt die 
taakstraf op. En de Raad voor de 
Kinderbescherming (RvdK) zorgt 
voor de uitvoering ervan. Jaarlijks 
krijgen gemiddeld 8.000 jongeren 
een taakstraf. De lengte van de 
taakstraf varieert doorgaans van 
20 tot 120 uur, met een maximum 
van 240 uur. Jongeren voeren de 
taakstraf vaak uit na schooltijd, in 
de vakantie of in het weekend.  
Om hen te begeleiden zoekt de 
RvdK taakstrafbegeleiders.

Word taakstrafbegeleider

Wat doet een 
taakstrafbegeleider?

Een taakstrafbegeleider begeleidt 
jongeren bij de uitvoering van hun 
taakstraf. Taakstrafbegeleiders 
maken de jongeren wegwijs in de 
organisatie en geven instructies over 
de uitvoering van hun werk. Ook zijn 
ze vaak vertrouwenspersoon en zijn 
ze een voorbeeld voor de jongeren.   
Taakstrafbegeleiders werken op de 
plek waar de jongeren de taakstraf 
uitvoeren en doen de begeleiding 
naast hun gewone werk, op vrijwillige 
basis.

Waar worden taakstraffen 
uitgevoerd?

Het idee achter een taakstraf is 
dat jongeren door te werken iets 
terugdoen voor de samenleving. 
Dus zijn organisaties met een 
maatschappelijk doel de ideale 
plek voor de uitvoering van 
taakstraffen. Dan kan je denken aan 
kinderboerderijen, kringloopwinkels, 
bejaardentehuizen, sportclubs, 
begraafplaatsen, dierenasiels, 
buurthuizen, wijk- en dienstencentra, 
zwembaden, afvalverwerkers 
en milieustraten, ziekenhuizen, 
instellingskeukens, sociale 
werkplaatsen.

“Een taakstraf kan een 
opstapje zijn voor een betere 
toekomst van een jongere. 
Als taakstrafbegeleider heb 
je daarin een  
cruciale rol.”

Bertine Schmeets 

Officier van Justitie



Wanneer kan je taakstrafbegeleider worden?

Er zijn geen specifieke eisen om taakstrafbegeleider te worden, zoals leeftijd of 
opleiding. Sta je stevig in je schoenen? Heb je een zekere mate van overwicht? En vind 
je omgaan met moeilijk gedrag een interessante uitdaging? Dan ben je geschikt! Als je 
je ook nog eens betrokken voelt bij jongeren en vindt dat zij een tweede kans verdienen 
dan ben je van harte welkom!

“Werk je bij een 
maatschappelijke 
organisatie of gemeente? 
Met jouw expertise kun je als 
taakstrafbegeleider het verschil 
maken in het leven 
van een jongere.”

Ahmed Aboutaleb 

Burgemeester Rotterdam

De jongeren moeten 
leren van hun fouten.

Angelina leert mij hier ook 
samenwerken en behandelt 
me alsof ik een van haar 
eigen kinderen ben.

Welke rol heeft de RvdK?

De coördinator taakstraffen van 
de RvdK zorgt dat een jongere op 
de juiste plek terechtkomt. Hij of zij 
houdt toezicht en houdt in de gaten 
of de jongere de taakstraf goed 
uitvoert. Als er problemen zijn, dan 
kan de taakstrafbegeleider altijd 
contact opnemen met de coördina-
tor taakstraffen en om hulp vragen. 
Vaak volgt een gesprek met de 
jongere en kan eventueel de taak-
straf worden stopgezet.

r weten?



Kijk op de website 
www.wordtaakstrafbegeleider.nl  

of neem contact op met de 
Raad voor de Kinderbescherming via  
wordtaakstrafbegeleider@rvdk.nl 

“Jongeren bij hun taakstraf 
begeleiden is niet altijd even 
makkelijk, maar geeft wel  
voldoening. En het betekent 
veel voor de samenleving. 
Dus meld je aan!”

Herke Elbers 
Algemeen directeur Raad voor 
de Kinderbescherming

Naomi had in het begin best 
wat sturing nodig. Nu werkt ze 

steeds zelfstandiger. 

Daisy kan streng zijn. 
Maar ze heeft altijd tijd  als 
er iets is.

Word ook taakstrafbegeleider, dan:

• Geef je jongeren een tweede kans
• Doe je iets moois voor de samenleving
• Werk je mee aan een betere toekomst 

van jongeren
• Krijg je er een paar helpende handjes bij 
• Heb je een meer afwisselende - en soms 

uitdagende - werkdag

• Leer je interessante mensen kennen
• Vind je misschien wel een hele 

goede vakantiekracht
• Ben jij degene die voor een jongere 

het verschil maakt




