Hoe begeleid je jongeren met een taakstraf?
‘In dit buurthuis krijgen ze volop aandacht’
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 gestrafte
jongeren aan taakstrafbegeleiders. Bijvoorbeeld in buurthuizen. ‘Ik neem hier echt de tijd voor ze.’

Elke inwoner van Leiden moet kunnen meedoen
aan de maatschappij. Daar streeft de gemeente
naar. Wie meedoen lastig vindt, kan terecht bij
welzijnsorganisatie Incluzio – in het bijzonder bij één
van de zeven buurthuizen in de stad. ‘We zijn heel
laagdrempelig’, zegt Tom Oomen, sociaal beheerder
van Huis van de Buurt Op Eigen Wieken en al vijftien
jaar taakstrafbegeleider voor jongeren.

Lang spijbelen
Bij Op Eigen Wieken kan je aanschuiven voor een kop
koffie met buurtgenoten, een schilderworkshop, een
gezamenlijke maaltijd en nog veel meer. Maar je vindt
in elk buurthuis ook een wijkteam: welzijnswerkers
van Incluzio die je helpen om zo zelfstandig mogelijk
mee te draaien in de samenleving. ‘Want iedereen
verdient de kans om uit een lastige situatie te komen

‘Ook extra lastige jongeren slagen hier. Misschien omdat ik er geen
strafkamp van maak.’

en het juiste spoor te vinden’, zegt Tom. Dat is meteen
ook de reden waarom hij taakstrafbegeleider is.
‘Zeker jongeren moeten die kans krijgen.’
Per jaar heeft hij zo’n zestig jongens en meisjes onder
zijn hoede, vaak van een jaar of 15. ‘Die komen dan na
schooltijd of in het weekend. Bijvoorbeeld omdat ze
net iets te lang gespijbeld hebben – een halfjaar of zo.
Of omdat ze in een vechtpartij zijn beland.’
Geen bevelen
‘Bij mij verloopt een taakstraf 99,9 van de 100 keer
goed’, zegt Tom. ‘Ook bij extra lastige jongeren, die op
andere werkplekken niet slaagden.’ Waar dat precies
door komt, weet hij niet. ‘Misschien omdat ik er geen
strafkamp van maak. Ik laat ze niet in de stromende
regen buiten werken en ik schreeuw geen bevelen.
Ik vraag gewoon of ze iets willen doen. En dat doen
ze dan, van papier opruimen en tafels klaarzetten tot
helpen in de tuin.’ Tegen vrijwilligers en bezoekers
zegt hij dat het ‘snuffelstagiairs’ zijn. Zo voorkomt hij
dat de jongeren last krijgen van wantrouwige blikken.
Wat misschien ook helpt, is
herkenning. Tom: ‘De jongeren
weten dat ik in deze wijk
gewoond heb en veel mensen
ken. Soms zelfs hun ouders
of henzelf.’ Bovendien is híj
vroeger ook wel eens opgepakt
voor kattenkwaad. ‘Dan zette de
politie me in een ander dorp uit
de auto en moest ik maar
zien hoe ik thuiskwam.
Zoiets zou nu niet

meer kunnen. Maar jongeren blijven natuurlijk wel
stomme dingen doen; dat is van alle tijden.’
Goede gesprekken
‘Het zijn kinderen’, zegt Tom over de jongens en
meisjes die hij in ‘zijn’ buurthuis krijgt. ‘En kinderen
maken fouten. Straf ze, vermaan ze, maar blijf wel
gewoon vriendelijk en besef: op hun leeftijd kunnen
ze de gevolgen van hun gedrag nog niet goed
inschatten. Daar moet je hen bij helpen.’ En dus drukt
Tom ze op het hart na te denken over hun toekomst.
Om niet weer de fout in te gaan, geen strafblad te
krijgen. En om niet voortijdig te stoppen met school,
zoals hijzelf op zijn 15e deed – met veel spijt achteraf.
Hij noemt het ‘heel belangrijk’ om dat soort
gesprekken met jongeren te hebben. Om niet alleen
te zeggen welke klusjes ze moeten doen, maar echt
de tijd voor ze te nemen. ‘Ik ga met ze zitten, vraag
hoe het gaat, vertel ook over mijn verleden. Zo dring
ik echt tot ze door en veranderen ze hun gedrag
sneller. Ze tonen dan eerder initiatief en nemen beter
verantwoordelijkheid.’ Vandaar dat hij niet meerdere
jongeren op hetzelfde tijdstip wil begeleiden, zegt
hij. ‘Ik wil elk van hen mijn volle aandacht geven. Dat
heeft de meeste impact.’

‘Ik vertel ze ook over
mijn verleden. Zo dring
ik echt tot ze door
en veranderen
ze hun gedrag
sneller.’

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!

