Hoe begeleid je jongeren met een taakstraf?
‘Hier in het zwembad komt hun hulp goed van pas’
Jaarlijks krijgen duizenden jongeren uit heel Nederland een taakstraf. Ze moeten zich dan een bepaald
aantal uren inzetten voor de maatschappij. Zo’n taak kan op allerlei manieren ingevuld worden. Maar één
ding is altijd cruciaal: goede begeleiding. Daarom koppelt de Raad voor de Kinderbescherming jongeren met
een taakstraf aan taakstrafbegeleiders. Bijvoorbeeld in sportcentra. ‘We laten ze een beter pad zien.’
SportPlaza in Tiel is specialist in sport. Klanten
kunnen er gebruikmaken van twee sporthallen, vijf
gymzalen, een fitnessruimte en een zwembad. Maar
naast de sportieve functie heeft het bedrijf ook een
maatschappelijke rol: manager Carla den Ouden en
haar collega’s begeleiden er nu al zo’n vijftien jaar
jongeren met een taakstraf. ‘Het is belangrijk om hen
nú te helpen. Zo zorg je dat ze niet verder afglijden.’
Volwaardige teamleden
Taakstrafbegeleiding begon bij SportPlaza als een
eenmalige klus: de buitenweide van het zwembad
kreeg een opknapbeurt en een aantal jongeren

met een taakstraf hielp hierbij, onder toezicht. Zo
vervulden zij hun taakstraf en was het buitenterrein
binnen twee zaterdagen klaar voor gebruik. Carla:
‘Toen zagen we de win-win van taakstrafbegeleiding.
We konden niet alleen jongeren en de maatschappij
helpen, maar ook klusjes gedaan krijgen die anders
bleven liggen. Dat wilden we vaker! De jongeren
met een taakstraf ondersteunen nu vooral bij het
schoonmaken in het zwembad.’ Dat doen ze als
volwaardig onderdeel van het team, maar wel onder
individuele begeleiding. Hierdoor hebben ze het
gevoel er echt bij te horen, hebben ze steeds iets te
doen en krijgen ze genoeg aandacht.

‘We moeten voorkomen dat jongeren in een
jeugdgevangenis terechtkomen.’

Indringende rondleiding
Kort na haar eerste ervaring als taakstrafbegeleider
kreeg Carla een uitnodiging van de Raad voor de
Kinderbescherming. Ze kreeg een rondleiding door
een jeugdgevangenis en zag dat jongeren daar echt
opgesloten zitten. ‘Ze hebben er weinig ruimte,
verplichte schema’s, geen sociaal leven, geen familie.
Vreselijk.’ Het bezoek benadrukte voor haar nog
eens het belang van een taakstraf. ‘We moeten
voorkomen dat ze in zo’n instelling terechtkomen.
Die verantwoordelijkheid moeten we nemen, als
samenleving en als SportPlaza.’
Jongeren krijgen een taakstraf omdat ze schade
aangebracht hebben aan de maatschappij. Het is
aan Carla en haar collega’s om de jongeren ervan
te doordringen dat dit not done is. Dat het een pad
is naar gevangenschap. En dat er een beter pad is.
‘We laten dit zien door ze mee te laten draaien met
ons team. Zo leren ze de waarde van samenwerking.
Als we er met z’n allen de schouders onder zetten,
komen we vooruit.’ De meeste jongeren zien in dat ze
bij SportPlaza een kans krijgen om hun leven een
positieve draai te geven. ‘Velen grijpen die kans’,
zegt Carla. ‘En daar doen we het voor.’

Mooie impact
De reden dat jongeren de fout in gaan, kan te
maken hebben met hun verleden of thuissituatie.
Als taakstrafbegeleider doet Carla haar best hen
ook daarbij te helpen. ‘Ik probeer ze, in de korte tijd
dat ze hier zijn, bijvoorbeeld normen en waarden
bij te brengen die ze van huis uit niet altijd hebben
meegekregen.’
Wat ze doet als een jongere de taakstraf niet serieus
oppakt? ‘Die krijgt dan de minder leuke taken.
Vervelend gedrag heeft nu eenmaal gevolgen.’
Gelukkig komt dat soort weerstand niet vaak voor,
zegt ze. Over het algemeen hebben de jongeren
het naar hun zin bij SportPlaza. Velen komen na
hun taakstraf ook geregeld terug, bijvoorbeeld
om te zwemmen met hun vrienden. ‘Het weerzien
is altijd gezellig en ze gedragen zich voorbeeldig.
Sommige jongeren hebben we na hun taakstraf zelfs
aangenomen als weekendhulp, zo tevreden waren
we over hun vooruitgang. Die impact van begeleiding
is mooi om te zien.’

‘Als we er met z’n allen
de schouders onder
zetten, komen we
vooruit.’

Ook taakstrafbegeleider worden?
Jongeren met een taakstraf hebben goede taakstrafbegeleiders nodig. Ook in jouw regio.
Benieuwd hoe jij en jouw organisatie kunnen helpen om jongeren een tweede kans te geven?
Kijk op wordtaakstrafbegeleider.nl voor meer informatie. Daar vind je ook de contactpersoon voor
jouw regio. Die kun je altijd e-mailen of bellen; hij of zij beantwoordt graag je vragen!

