Hoe begeleid je jongeren met een taakstraf?
‘In het groen behandelen we ze als gelijken’
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 het publieke groen van Súdwest-Fryslân.
‘Soms willen ze na hun straf bij ons in dienst.’
De openbare tuinen en begraafplaats in de gemeente
Súdwest-Fryslân liggen er goed bij. Dat kom onder
andere door de inzet van Evert Westerhof, leidinggevende in het publieke groen en al meer dan twintig
jaar medewerker bij de gemeente. Sinds 2014 is hij
ook taakstrafbegeleider, waarbij hij jongeren die de
fout zijn ingegaan weer het juiste pad op helpt.
‘Het is heel effectief: er is vrijwel niemand die in
herhaling valt.’

Extra handjes
Jongeren met een taakstraf lopen met Evert en zijn
team mee en voeren verschillende klussen uit. Van het
bijhouden van de tuinen en de begraafplaats die in
gemeentebeheer zijn tot het snoeien van bomen, het
schoffelen van publieke perkjes en het strooien van
zout op gladde wegen. Allemaal onder begeleiding.
‘De gemeente werkt al jaren met jongeren met een
taakstraf,’ vertelt Evert. ‘Degenen die bij mij komen,

‘Wat ze hier leren is heel nuttig voor hun latere leven.’

hebben een taakstraf van zo’n 40 uur. Ze draaien
hier gewoon met de ploeg mee en zijn nooit tot last.
Sterker nog: al die extra handjes helpen enorm; het
scheelt ons flink in de werkdruk.’ Evert begeleidt
jaarlijks twee á drie jongeren met een taakstraf.
Zij voeren hun straf uit buiten schooltijden, op
momenten dat ze eigenlijk vrije tijd zouden hebben.
‘Heel vervelend voor ze. Maar zo leren ze wel van hun
fouten.’
Goede match
‘Mensen verdienen een tweede kans’, zegt Evert.
‘Vooral jongeren. Wij helpen ze hun focus te
verleggen: van het criminele circuit naar het normale
leven, met de mogelijkheden die ze dáár kunnen
pakken.’ Zorgvuldige plaatsing is belangrijk voor het
succes van een taakstraf, benadrukt de begeleider.
De coördinator taakstraffen van de Raad voor de
Kinderbescherming kijkt goed naar de achtergrond
en de leerrichting van de jongeren. Degenen die uit
de regio komen en interesse hebben in groen, komen
bij Evert terecht. ‘Hier leren ze zich aan regels te
houden, voelen ze de kracht van teamwork en doen
ze werkervaring op. Dat is heel nuttig voor
hun latere leven.’
Soms lukt het Evert zelfs om jongeren
echt te enthousiasmeren voor zijn vak.
‘Eentje raadde ons aan bij zijn vriend,
die ook een taakstraf moest uitvoeren.
Een ander is na zijn taakstraf bij ons
door gaan leren in het groen. Dat
soort ontwikkelingen zijn heel mooi.
Zo plukken wij ook na de taakstraf de
vruchten van onze inzet!’
Positieve benadering
Geen jongere is
hetzelfde, weet
Evert. Ze verschillen

van karakter en ook de reden van hun taakstraf
verschilt. Soms gaat het om een inbraak, soms
om een vechtpartij. Daarnaast zijn er jongeren die
grotere problemen hebben dan alleen het misdrijf
dat ze hebben gepleegd. De één werkt bovendien
makkelijker mee dan de andere. ‘Maar als je hen
positief benadert, is er altijd een pad met ze te
bewandelen.’
Niet alleen de jongeren leren van de begeleiding.,
Evert doet dat zelf ook. ‘Door de een-op-eenbegeleiding kom je veel te weten over de jongeren
én over jezelf. Je begrijpt beter hoe mensen op het
verkeerde pad kunnen belanden, je denkt meer na
over hoe je zelf bent gekomen waar je staat, en je leert
jongeren steeds beter de goede richting op te duwen.
Het is mooi werk.’
Dat vindt niet alleen Evert, zijn hele team vindt het. Hij
stelt iedereen op de hoogte van de taakstraf. ‘Dat vind
ik wel zo netjes. Maar niemand van ons behandelt
de jongeren daardoor anders. Maaien wij, dan
maaien zij. Schoffelen wij, dan schoffelen zij. Iedereen
helpt elkaar.’ Een succesvolle taakstraf helpt ook de
maatschappij, weet Evert. Dat maakt begeleiding
extra bevredigend. ‘Ik ben dankbaar dat we dit
kunnen doen. Het is erg bijzonder hoeveel je
met een positieve aanpak kunt bereiken.’

‘De ene jongere is
makkelijker dan de andere.
Maar er is altijd een pad
te bewandelen.’

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!

