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Inleiding

Hetvrolijkegetjilpvandevogelsdoorbreektdeochtendstilte.DestationsklokvanRoosenͲ
daalwijst07:58uur.Wezijneenkwartiertevroeg.Tijdgenoegomnogkoffietehalenop
hetstation.HotelGoderieligtpreciestegenoverhetstation.OngeachthetweertypeverzaͲ
meltzichhierelkezaterdagochtendeengroepjejongerenmeteenwerkstraf.Ondertoezicht
vandewerkmeestermoetenzehetcentrumvanRoosendaalschoonmaken.Voorhethotel
staateenwittevrachtwagenmettweezitrijenindecabineeneenopenlaadklepgeparkeerd.
Eenjongenzitzwijgendindewagen.EenouderetanigemangekleedineenfelkleurigeoranͲ
je jas, spijkerbroek en stevige kistjes kijkt op zijn horloge. Hij moet de werkmeester zijn.
Vriendelijkschudthijonsdehand.HijrookteensjekkieenbiedteenkoffieuitzijnthermosͲ
kanaan.DewerkmeesterontfermtzichovereenjongeknuldiedoorzijnmoederwordtgeͲ
bracht.Hijkijktnogeenkeeropzijnhorlogeenwerpteenvluchtigeblikopdepresentielijst.
Tweejongensmisthijnog.“Wienietuiterlijkom08:15uuraanwezigiskrijgteenaantekeͲ
ning”,zegthijresoluut.“Telaatkomenvooreentaakstrafiseenslechtbegin.”EentelefoonͲ
tjemetdetaakstrafcoördinatorwijstuitdatdetweeanderejongensalbijhetdepotvande
gemeentereinigingstaan.Werijdenhiersowiesoeerstnaartoeomdespullenoptehalenen
omtekleden.
Indegemeentekeetkrijgendevierjongensvan14tot17jaarinstructiestijdenshetkoffieͲ
zetten.Hetisverplichtomkistjes,handschoenenenwerkjassentedragen.Hoodies,petjes
enflitsendelogokledingzijntaboetijdenshetschoonmaakwerk.“Dejasblijftdicht.Iedereen
isgelijkendraagthetzelfde”,bastdewerkmeester.Dejongenshorenderegelsstoïcijnsaan.
Andereinstructiesvolgen:jezelfverstoppentijdenshetwerkisuitdenboze,evenalsbellen,
rokenoferchagrijnigbijlopen.AlleenindekorterookpauzesenmiddagpauzeisergelegenͲ
heid om een boterham te eten, te snoepen of een ‘strootje’ (sigaret) te roken. De werkͲ
meesterverlangtdatersecuurwordtschoongemaakt,nietgetreuzeldwordtofdekantjeser
vanafwordengelopen.Voortdurendmetelkaarkletsenwordtnietopprijsgesteldevenals
contactenaanknopenmetbekendenofvriendentijdenshetwerk,ofmeisjesnafluiten.De
werkmeester laat er geen gras over groeien: “Wie zich niet aan de regels houdt krijgt een
waarschuwing.”Laakbaargedragzalwordendoorgegevenaandetaakstrafcoördinator.Aan
heteindevandedagvolgteenkortepersoonlijkeevaluatievandewerkmeester.
Nadekoffierijdtdevrachtautobeladenmetvuilknijpersenvuilniszakkenrichtingdemarkt;
hartjecentrum.Dejongensogentimideenpratenwatoverkoetjesenkalfjes,wachtendop
het onvermijdelijke moment dat ze in schoonmaakuniform uit moeten stappen. Op het
marktpleinkrijgenzeeenkorteuitlegoverdekunstvanhetschoonmaken:hoedeklemom
dezakteplaatsen,deprikstoktehanterenetcetera.Dewerkmeesterwijstdekoppelshet
gebiedwaarmoetwordengewerkt.Nuisergeenontkomenmeeraan.Defelleoranjejasen
eenknijpijzervallengoedop.Metfrissetegenzinsjokkendejongensrichtinghetvervuilde
winkelgebied,datlangzaamtotleven begint te komen.“Mannuh!”,roeptdewerkmeester
kordaat,“graageenbeetjetempomakena.u.b.”
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Aanleiding
WerkstraffenindebuurtzijnerinuiteenlopendevormenenhetzojuistgeschetsteschoonͲ
makeninjeeigenbuurtiséénvandehieronderzochteprojecten.Verderopinditrapport
komenmeervariantenaanbod,maargemeenschappelijkkenmerkisdatzijwordenuitgeͲ
voerdindeeigenwoonbuurtofindebuurtwaardejongereneendelicthebbengepleegd.
Tussennovember2009enseptember2010dedenweinopdrachtvanhetWetenschappelijk
OnderzoekͲ en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie onderzoek
naarwerkstraffenenhierbijstonddebelevingvaneendergelijkewerkstrafdoordejongeren
centraal.
Aanleiding voor het onderzoek waren de motie van het Tweede Kamerlid Çörüz met de
strekkingderegeringteverzoekendeuitvoeringvantaakstraffendoorjongerenindebuurt
actieftestimuleren,zodatdejongerebinnenzijneigenomgevingwordtgeconfronteerdmet
degevolgenvanzijngedrag(TK,2007Ͳ2008,28684,158)envragenvanhetTweedeKamerͲ
lidTeeven(vragenuur3juni2008;HandelingenII2007Ͳ2008,nr.91,pag.6431Ͳ6434)naar
aanleidingvan uitspraken vantoenmalig ministerͲpresidentBalkenendeoverzijnwensom
jongeren hun taakstraf in de eigen buurt uit te laten voeren, zodat bekenden hen kunnen
zien.
Achtergrond,contextendoelstelling
Eentaakstrafkanbestaanuiteenwerkstrafen/ofleerstraf.LeerstraffenwordenperdefiniͲ
tieuitgevoerdbinnendeorganisatiediedeleerstrafaanbiedtopeendaartoegeëigendeloͲ
catie. Dit onderzoek gaat alleen over werkstraffen. Een werkstraf kan individueel worden
uitgevoerd(bijvoorbeeldinhetbuurtcentrumofdewijkspeeltuin),ofineengroepsproject
(bijvoorbeeldhetcollectiefherstellenvandeschadediedooreengroepjeugdigengezamenͲ
lijkisaangebracht).
Hetnutvanopenbareuitvoeringvaneenwerkstrafindebuurt,isvolgensde(toenmalige)
ministervanJustitieHirschBallindatvoordemaatschappijzichtbaarderwordthoeJustitie
reageert op strafbare feiten, dat wordt geappelleerd aan het normbesef van de jeugdigen
datdeschadeherstelddienttewordenendatzeietshorenterugtedoenvoordesamenleͲ
ving:dejeugdigelaataandebuurtziendathijdeschadeherstelt.“Bijdetenuitvoerlegging
vandewerkstrafindebuurtisanderzijdsterughoudendheidopzijnplaats,omdathetdoel
nietmoetzijndejeugdigetevernederenen‘aandeschandpaaltenagelen’.Hetrisicohierop
is bij deze wijze van tenuitvoerlegging aanzienlijk, zeker wanneer de jeugdige naar de saͲ
menlevingtoeduidelijkherkenbaarwordtgemaaktalstaakgestrafte.(…) NamingandshaͲ
ming kan ertoe leiden dat wanneer eenmaal de omgeving van de jeugdige bekend is met
diensstrafrechtelijkeverleden,dejeugdigehetideekankrijgendathijnietsmeerteverlieͲ
zen heeft en verhardt. Slechts indien de uitvoering van de werkstraf in de buurt bijdraagt
aandegeslaagdereïntegratieindeeigenmaatschappelijkeomgeving,verdientditaanbeveͲ
ling”,aldusdeministervanJustitieinzijnbriefaandeTweedeKamer(TK2008Ͳ2009,28684,
187).
Behalveeventueleaverechtseeffectenopdejongere,ishetvernederenvankinderenookin
strijd met internationale verdragen, aldus minister Hirsch Ballin. Verder wees hij erop dat
recidive voorkomen en gedragsverandering teweegbrengen boven leedtoevoeging gaan,
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zulks in overeenstemming met de algemene pedagogische doelstelling van het jeugdstrafͲ
recht.
Praktijk
De Raad voor de Kinderbescherming is met de coördinatie van de tenuitvoerlegging van
werkstraffen voor jeugdigen belast. Naast individuele plaatsing op een reguliere projectͲ
plaats (bijvoorbeeld in de keuken van een bejaardentehuis), en reguliere groepsprojecten
(waarbijdewerkzaamhedennietperdefinitieindedirecteleefomgevingvandejeugdigen
worden uitgevoerd, maar bijvoorbeeld bij Staatsbosbeheer), worden ook groepsprojecten
georganiseerdwaarbijdewerkstrafbewustinwijkentenuitvoerwordtgebracht.DitbeteͲ
kentnietaltijdindeeigenbuurtvandejeugdige;plaatsingineenanderebuurtindedirecte
omgevingisookmogelijk,bijvoorbeeldwaarhetdelictisgepleegd.HetgaaterbijdezeproͲ
jectenomdatdewerkstrafinhetopenbaarwordtuitgevoerd.
Er bestaat onvoldoende inzicht in de mate waarin jongeren een en ander als vernederend
danwelpositiefervaren.Demaniervantenuitvoerlegging(bijvoorbeeldmetofzonderherͲ
kenbarekleding,hetaldannietopdehoogtestellenvanbuurtbewoners)heefthiermogeͲ
lijkinvloedop.Ditonderzoekdientdatinzichtteverschaffen.
Doelstelling
Op grond van de onderzoeksresultaten zal de minister van Justitie in overleg met de Raad
voordeKinderbeschermingbesluiten ofhetwenselijkisomde toepassingvantenuitvoerͲ
leggingvanwerkstraffendoorjeugdigenindebuurtuittebreiden.
Probleemstellingenonderzoeksvragen
Zoalsgezegdstaatinhetonderzoekdebelevingvanwerkstraffenbijdejongerencentraal.In
hetbijzonderisonderzochtofdewerkstrafalsvernederendwordtervaren.Hetbetreftdus
nietonderzoeknaardeeffectiviteitvandewerkstrafindebuurt(intermenvanbijvoorbeeld
recidiveofreïntegratie,nochintermenvangeneralepreventieendergelijke).Opbasisvan
hetonderzoekzijnmisschienhypothesenoverdewerking(inbeoogdedanwelaverechtse
richting)optestellen,maaruitsluitseldaarovergeeftditonderzoekniet.

Inhetonderzoekstaatdevolgendeprobleemstellingcentraal:Hoewordthetuitvoerenvan
eenwerkstrafindeeigenbuurtervarendoorjeugdigen?

Omdezeprobleemstellingtekunnenbeantwoorden,moetechtereerstinkaartwordengeͲ
brachtinhoeverreenwaarenhoeinNederlandwerkstraffenindebuurtwordenuitgevoerd.
Ditbrengtonsdevolgendeonderzoeksvragen.
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1. Hoeveeljongerenvoerenjaarlijkseenwerkstrafuitindeeigenwoonbuurtdanwelin
debuurtwaarhetdelictwerdgepleegd?

2. Welkekenmerkenhebbenwerkstraffenindebuurt?
- locatie:eigenwoonbuurtofbuurtwaardelictwerdgepleegd
- groep/individueel/evt.gemengdevarianten 1
- aardwerkzaamheden
- begeleidingvoor/tijdens/nauitvoering

3. Worden de buurtbewoners normaliter op de hoogte gesteld van het feit dat in hun
buurtjongereneenwerkstraf(zullen)uitvoeren?Hoe?

4. Zijn de jongeren tijdens het uitvoeren van de werkstraf in de buurt herkenbaar als
werkgestraften?

5. Welkereactieskrijgendejongerenvanbuurtbewoners;vindterinteractieplaatstusͲ
sendejongerenendebewoners?

6. Hoe wordt de werkstraf in de buurt door de jongeren zelf ervaren? (Praktisch, psyͲ
chisch,sociaal).

7. Denkendejongerenzelfdathetvoorbuurtbewonersduidelijkisdatzijeentaakstraf
aanhetuitvoerenzijn?

8. Welkekwalitatieveverschillendoenzichvoorindeervaringvanwerkstraffentussen
jongeren?Iserhierbijverschiltussenuitvoeringindeeigenwoonbuurtenuitvoering
indebuurtwaarhetdelictgepleegdis(indienditnietdeeigenwoonbuurtis)?
Begrippen
Onderjeugdwordtinditonderzoekverstaan:(strafrechtelijk)minderjarigen, dusjongeren
benedende18jaar(tenzijzijeerderzijnveroordeeldendewerkstraftotnahun18everjaarͲ
dagwordtvoltrokken).
HetonderzoekheeftuitsluitendbetrekkingopwerkstraffennaeenstrafrechtelijkeveroorͲ
deling;werkstraffeninhetkadervanHaltvallenhierbuiten.
Bovendien gaat het uitsluitend om werkstraffen in de (eigen) buurt. Dit laatste begrip is
gaandehetonderzoekpreciezeringevuld,inhetbijzonderopbasisvandeinventarisatiebij
de Raad voor de Kinderbescherming (hoofdstuk 4). In principe is het begrip ‘buurt’ echter
nietzobreedopgevatalsbijvoorbeeld‘gemeente’–destrekkingvandeuitingendieaanleiͲ
dinggeventotditonderzoekisimmersdathetdaadwerkelijkgaatomdeeigenwoonbuurt,
zodatbekendenvandejongerenhenkunnenzien.

1

 Wellichtkomthetvoordatdestrafweliswaarwordtuitgevoerdineengroep,maarwaarindewerkgestraften
elkaarnietkennenofwaarindejongeredeenigewerkgestrafteis;ditzalanderszijndanuitvoeringindegroep
waarmeemenookhetdelictpleegde.
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IndeeerdergenoemdebriefbreidtdeministervanJustitiedituitmetdebuurtwaarhetdeͲ
lictisgepleegd(pleegbuurt).IndatgevalkunnennietzozeerbekendenuitdewoonomgeͲ
ving,maarinplaatsdaarvanslachtoffersvandejongerenofomwonendenvandeplaatsdeͲ
lict hen zien. In dit geval is wel (gedeeltelijk) een ander mechanisme aan de orde. Het
onderzoekzalditonderscheidduidelijkmaken.
Methodenenfasering
Hetonderzoekbestondinessentieuitdrieonderdelen:eeninventarisatievanwerkstraffen,
eenliteratuurstudieeneenetnografischveldonderzoekonderdedoelgroep.QuatijdsinvesͲ
teringlaghetzwaartepuntbijhetveldonderzoek.
Fase1:Inventarisatie
DeRaadvoordeKinderbeschermingbeschiktebijdestartvanhetonderzoeknietovereen
landelijkoverzichtvanaardenomvangvanwerkstraffendieindebuurttenuitvoerworden
gelegd.HetonderzoekisdaaromgestartmeteeninventarisatieonderdetaakstrafcoördinaͲ
torenvande21regionalelocatiesvandeRaad.DitgebeurdeaandehandvaneenvragenͲ
lijst met topics die voortvloeien uit de eerste vijf onderzoeksvragen. Primair doel hiervan
was het verkrijgen van informatie over het aantal jongeren dat jaarlijks een werkstraf uitͲ
voert in de eigen woonbuurt of pleegbuurt (in principe in de jaren 2008 en 2009); en van
meerinhoudelijkeinformatieoverkenmerkenvandergelijkewerkstraffen.Daarnaastzijnin
deinterviewsmettaakstrafcoördinatorenvragengesteldoverdecommunicatiemetbuurtͲ
bewoners,deherkenbaarheidvanjongerenwanneerzijeendergelijkewerkstrafuitvoeren
enoverreactiesvanbuurtbewonersopjongeren.
Fase2:Literatuurstudie
Deze fase liep grotendeels parallel aan de interviews met de taakstrafcoördinatoren. Doel
vandeliteratuurstudiewasbovenaleenverdiepingenoperationaliseringvanconceptenmet
betrekkingtotemotiesbijwerkstraffenindewoonͲofpleegbuurt.
Fase3:Verdiepingtaakstrafcoördinatoren
Inaansluitingopdeinventarisatieinfase1zijnfaceͲtoͲfaceinterviewsgehoudenmetenkele
taakstrafcoördinatoren. Doel hiervan was een precisering en verdieping van de informatie
overreactiesvanbuurtbewonersopjongeren(onderzoeksvraag5),alsmede(eeninschatting)
vandebelevingvanwerkstraffenindewoonͲofpleegbuurt(onderzoeksvraag6).Daarbijis
ookingegaanopeventueleovereenkomstenenverschillenmetregulierewerkstraffen.
Fase4:Etnografischveldonderzoekonderjongerenmetwerkstrafindebuurt
DitonderdeelnamdemeesteonderzoekstijdinbeslagenbestonduitparticiperendeobserͲ
vatieeninterviewsmetjongerenuitdedoelgroep.CentraalhierbijstondendeonderzoeksͲ
vragen5(reactiesvaneninteractiesmetbuurtbewoners),6(eigenervaringvanwerkstrafin
debuurt),7(denkendejongerendatwerkstrafduidelijkisvoorbuurtbewoners)en8(kwaliͲ
tatieveverschillentussendejongeren).
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Opbouwvanhetrapport
IndevolgendehoofdstukkenwordtdeelsdevolgordevandezojuistgeschetsteonderzoeksͲ
fasen aangehouden, maar soms worden ook bevindingen uit verschillende fasen in een
hoofdstukgeïntegreerd.
In hoofdstuk 2 worden enkele voor dit onderzoek relevante criminologische theorieën beͲ
sproken. In het bijzonder wordt ingegaan op naming & shaming en de rol van emoties bij
strafbeleving.Inhoofdstuk3wordtdemethodischeaanpakbeschreven.
Daarna komen de bevindingen van de inventarisatieronde onder taakstrafcoördinatoren
(hoofdstuk 4) aan de orde en vervolgens per hoofdstuk verschillende aspecten van werkͲ
straffenindebuurt,waarbijsomsbevindingenuithetveldonderzoekwordengecombineerd
met informatie uit de verdiepende faceͲtoͲface interviews met taakstrafcoördinatoren. In
hoofdstuk5wordteenschetsgegevenvanjongerendieeenwerkstrafindebuurtuitvoeren,
het verloop van intakegesprekken en de besluitvorming over werkstraffen in de buurt.
Hoofdstuk6verschaftinzichtindeaardvanwerkstraffenindebuurtenderolvandewerkͲ
meester.Hoofdstuk7gaatovergroepsprocesseninrelatietotdewerkstraf.Inhoofdstuk8
wordtuitgebreidingegaanopdebelevingvanwerkstraffen,inhetbijzonderindewoonͲof
pleegbuurt.Aansluitendwordeninhoofdstuk9verschillendeomgevingsaspectenbehandeld,
zoals herkenbaarheid van de jongeren voor buurtbewoners en reacties van en interacties
metdebuurt.
OokalwashetdoelvanhetonderzoeknadrukkelijknietomuitsprakentedoenoverdeefͲ
fectiviteitvanwerkstraffen,algemeennochwatbetreftwerkstraffenindebuurt,tochzullen
inhoofdstuk10tenbehoevevandebeleidsmatigebruikbaarheidopbasisvandebevindinͲ
gen zoveel als mogelijk conclusies worden getrokken op de volgende punten. Wat werkt
(mogelijk)ofjuistnietenbijwie,respectievelijkbijwelkegroepen?TevenszalwordeningeͲ
gaan op inhoudelijke aanwijzingen voor aspecten die wel of juist niet goed uitpakken. Zijn
succesͲ en faalfactoren te benoemen? Zijn er aandachtspunten die van belang zijn indien
werkstraffenindeeigenwoonbuurtofdepleegbuurtzoudenwordenuitgebreid?
Tenslottewordeninhoofdstuk11debelangrijkstebevindingensamengevat.
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Theoretischkader

Defocusinditonderzoekligtbijdebelevingvanwerkstraffenindebuurtdoorjongeren.De
methodologischeinsteekisoverwegendkwalitatiefenhetveldonderzoekdraagtvooraleen
exploratief karakter (zie hoofdstuk 3). Kwalitatief onderzoek kan primair beschrijͲ
vend/inventariserend zijn, maar ook theorievormend dan wel theorietoetsend (Decorte &
Zaitch,2009).Hoewelonsonderzoekniethypothesetoetsendis–hetgeenookinlijnligtmet
hetexplorerendekarakterervan–kunnenuittheoretischebenaderingenmogelijkerwijswel
aandachtspunten worden afgeleid die het onderzoek richting kunnen geven. Daarom beͲ
sprekenwealseerstethemaenkelecriminologischetheorieëndiebehulpzaamkunnenzijn
bij onderzoek naar de belevingsaspecten van werkstraffen in de buurt. Vervolgens wordt
gekekennaarliteratuurdiemeeringaatopdeprocessendieplaatsvindenbijgroepsvorming
vanjongeren.Telkenswordtnagegaanwelkeaandachtspunten(vooralsnog)uitdetheoretiͲ
sche benaderingen en criminologische studies afgeleid kunnen worden. Aansluitend wordt
ingrotelijnengeschetstwaterindeliteratuurenindepraktijkvanexpertsbekendisover
deproblematiekvangevoelensdiejongerenondergaanbijhunvrijheidsbenemingen/ofde
henopgelegdetaakstraffen.HetbelangrijkstedoelhiervaniseenverdiepingenoperationaͲ
lisering van concepten met betrekking tot emoties bij werkstraffen in de woonͲ of pleegͲ
buurt.Meerspecifiekgaanweinopnaming&shamingenopschuldenschaamte.
Criminologischetheorieën
Terecht wijzen Staring & Van Swaaningen (2009) erop “…dat niemand in het luchtledige
handeltendatgoedonderzoekdaaromooknietvoorbijkangaanaancultuurenstructuur
alscontextvanhethandelen”(p.67).ZijpleitendaaromvoortheoretischgeïnspireerdeonͲ
derzoeksvragen. Met betrekking tot de beleving van werkstraffen door jeugdigen kunnen
verschillendetheoretischeperspectieveninspirerendzijn,attenderendebegrippenbevatten
enmogelijkzelfs(deductief)hypothesenvoortbrengen.DezeperspectievenwordenhieronͲ
derkortgeschetst.
Socialebindingen
Wellichthetinteressantstaandesocialebindingentheorieisdathierinnietdevraagcentraal
staatwaarommensencrimineelgedragvertonen,maarwathenervanweerhoudt.IndeviͲ
sievanHirschi(1969)enlaterGottfredson&Hirschi(1990)zijnditdebindingenmetsociale
instituties,inhetbijzonderhetgezinendeschool.Diebindingenmanifesterenzichineen
viertal elementen: attachment (emotionele gehechtheid aan anderen), commitment (zelf
aangegane verplichtingen), involvement (conventionele bezigheden, zoals school) en belief
(geloofindegeldigheidvanmaatschappelijkeregels).
Met betrekking tot het onderhavige onderzoek is een concretisering van de sociale bindinͲ
gentheoriedatwerkstraffenindebuurtverschillendeprocessenenemotiesteweegbrengen
bijschoolgaandeenwerkendejongereninvergelijkingmetjongerendienietofweinignaar
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school gaan of werken (maar veel meer in de buurt op straat rondhangen). Bij de laatste
groepisminderofgeensprakevaninvolvementmetconventionelebezighedeneneengroteͲ
rebetrokkenheidmetdestraatcultuur.DenkbaarisdatwerkstraffenindebuurtbijhenbinͲ
nenhun‘eigengroep’minderreputatieschadeopleveren.
Labellingenstigmatisering
Desociaalpsychologischgeoriënteerdelabellingtheorie–oorspronkelijkvandeAmerikaanͲ
seonderzoekerHowardBecker(1963)–neemteenbelangrijkeplaatsinbinnendesociale
reactie theorieën. In tegenstelling tot etiologische criminologische theorieën (die het ontͲ
staan van criminaliteit trachten te verklaren) benadrukt de labellingbenadering (ook wel:
etiketteringtheorie)degevolgenvanstrafbaarstellingvanbepaaldegedragingenvoorwetsͲ
overtreders.Detheoriegaatinopdeprocessendieleidentot(deiureendefacto)criminaliͲ
sering,alsmedeopdereactiesdiedezeoproepenbijburgersenalsbijvoorbeelddelinquent
ofcrimineelgelabeldepersonen.Bijeen(nog)nietgelabeldewetsovertredingissprakevan
primairedeviantie.
Door iemand het etiket ‘crimineel’ op te plakken, te stigmatiseren, wordt hij of zij ook als
zodanigbejegend.WeliswaarishetdeintentievandewetgeverdatstrafeenafschrikwekͲ
kendewerkingheeftopdebetreffendepersoon(specifiekepreventie;voorkomenvanreciͲ
dive)endesamenlevinginbrederezin(generalepreventie),maarvolgensdelabellingtheoͲ
rievergrootbestraffingjuistdekansopherhaling(eneventueelookbijanderen,opwiehet
labeleveneensvantoepassingwordtgeacht,ophetgaanvertonenvanhetongewenstegeͲ
drag).Doorhetcriminaliserenvangedragwordthetindividugestigmatiseerd,metalsgevolg
dathijofzijhettoebedeeldeetiketinternaliseertenzichdaarooknaargaatgedragen(=seͲ
cundaire deviantie). Pawson (2006) noemt dit als voorbeeld van onbedoelde gevolgen van
naming&shaming(“…theindividualundersanctionreactstoshamingbyacceptingthelabel
andamplifyingdeviantbehaviouretc”).Secundairedeviantiekanookwordengetypeerdals
selffulfillingprophecy(VanDijketal.,2006:141).LabellingkanzelfsleidentotwatBianchi
(1971) tertiaire deviantie heeft genoemd: het label van afwijkend wordt een geuzennaam
diemeteenzekeretrotswordtuitgedragen.Bianchilietzichhierbijvooralinspirerendoor
homoseksuelendieindertijdderozedriehoek–geïntroduceerdindenazitijd–alswapenin
hunemancipatiestrijdgingendragen.
Inditonderzoekgaathetnietomdeeffectiviteitvanwerkstraffen,endusbijvoorbeeldook
nietomeentoetsingvandelabellingtheorieintermenvanverhoogdekansoprecidive.
Detoegevoegdewaardevandelabellingtheorievoorhetonderhavigeonderzoekkanechter
welliggeninhoejongereneventuelestigmatiseringbijwerkstraffenindebuurtbeleven,bijͲ
voorbeeldindevormvaninternaliseringvanhetlabel,vernederingensocialeuitsluiting.
Subcultureletheorieën
Nietalleenindividuenwordenalscrimineelgelabeld,hetetiketkanookuitstralennaareen
helegroep(‘Marokkaansejongenszijncrimineel’)enditkannietalleensecundairedeviantie
vangroepenbevorderen,maarookdeneigingtottertiairedeviantie.Hiermeekomenweop
hetterreinvandesubcultureletheorieën(oorspronkelijkvooralgestimuleerdbinnendeChiͲ
cagoSchool)diemetnameaandachthebbenvoorgedragingendiestatusͲenprestigeverhoͲ
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gendzijnbinnenjeugdͲenjongerenculturen. 2 ‘Gangstermode’isdeuitdrukkingvaneenbad
assattidude(Katz,1988),deverheerlijking(glorificatie)vancrimineelgedragdraagtbijaan
streetcredibility.
HetverrichtenvaneenwerkstrafindeeigenbuurtzouinhetlichtvansubcultureletheorieͲ
en wellicht onbedoeld kunnen bijdragen tot kokketterend gedrag (en daarmee tevens tot
eensterkereafkeervandesamenleving,maarditlaatstevaltbuitenhetbestekvanditonͲ
derzoek).
Metbetrekkingtotonderzoeknaardebelevingvanwerkstraffenattendeertdesubculturele
benaderingopconceptenalsstatusenprestigeenopemotiesalstrotsenwoede.
Groepsvorming:etnischeverschillenofalgemenepatronen
Inetnografischestudiesnaarjeugdcriminaliteit–doorgaanstheoretischingebedinsubcultuͲ
rele benaderingen – worden vaak etnische bijzonderheden benadrukt, bijvoorbeeld de
waardediewordtgehechtaantrotsofstoergedrag.Ineen‘metaͲetnografie’heeftMiedeͲ
ma(2002)verschillendeetnografischeonderzoekenmetelkaarvergeleken. 3 Datdeedhijop
grond van ‘Schitteren in de schaduw’ (Sansone, 1992), over Surinaamse jongeren; ‘Ieder
voor zich’ (Van Gemert, 1998), over Marokkaanse jongens; ‘Stelen en steken’ (Van San,
1998),overAntilliaansejongens;entweeartikelenvanTerpstra(1996,1997)overautochͲ
tonejongensuiteenachterstandswijk.
Miedema concludeert dat ondanks diversiteit in locaties, cultuur en etnische leefwerelden
tochsprakeisvansamenhangin marginalemaatschappelijkeposities.Eriseencollectieve
beleving van problemen en contradicties tijdens adolescentie en jongvolwassenheid.
Groepsvormingishetantwoordopervaringenvansocialeuitsluiting.Eriseensterkenadruk
op lichaamscultuur, zoals het gebruik van fysiek geweld binnen of buiten de eigen groep.
HoeweletnischͲcultureleelementeneenrolspelen,blijktingrootstedelijkeachterstandswijͲ
ken bij verschillende etnische jongensgroepen sprake van vergelijkbare groepsvorming en
structuur. (Vergelijk de recentere studie van De Jong (2007) naar Marokkaanse jongens in
Amsterdam).Opbasisvannabijheidrelatiesontwikkelenjongenseendiscursivecommunity;
heroïsering,anekdotes,bravoureenverzetwordenomgezetincollectievecodesdiestructuͲ
rerend werken op groepsgedrag en saamhorigheid en vooral mannelijkheid (identiteit) en
reputatiehandhaving (respect)benadrukken. Maar doordiffuse netwerkenenlosseformaͲ
tiesiserweinigwederkerigheidenonderlingvertrouwen.
Metbetrekkingtothetonderhavigeonderzoekishetenerzijdsvanbelangomoogtehebben
voor mogelijke etnisch specifieke processen en emoties (schaamte, schuld, trots) en anderͲ
zijdsomnategaanofersprakeisvanmeeralgemeneprocessen(bijvoorbeeldversterking
vangroepsverbanden)enemoties(bijvoorbeeldwoede,agressie).

2

 InPresentationoftheself(Goffman,1971)wordtbijvoorbeeldaankledingeenbelangrijkmachtsͲenexpresͲ
siemiddeltoegedichtomstatustetonenenteverkrijgen.ZoontwikkeldehiphopzichgeleidelijktoteenspecifieͲ
ke(straat)stijldiezichnaastrappen,dansenenmcͲenbovenalevolueerdeineendistinctievankledingenuiterͲ
lijkepresentatie(Rose,1994).
3
 EenmetaͲetnografischestudiekangezienwordenalseenvergelijkendesecundaireinhoudsanalysevanpriͲ
maironderzoekmetalsdoeleenbepaaldfenomeenencontextenwaarbinnenhetzichafspeelt,betertebegrijͲ
pen(Miedema,2002).
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Deemotionelebelevingvanstraf
VanderLaanetal.(2008)dedenonderzoeknaardeemotioneleverwerkingvanvrijheidsbeͲ
nemingdoorjeugdigendieopstrafrechtelijkegrondverblijveninjustitiëleinrichtingen.De
achtergrondvanditonderzoekwasdeconstateringvanwerkersindepraktijkdatsommige
jongeren met gevoelens van trots reageren op vrijheidsbeneming. Nagegaan werd welke
individuelekenmerkenvanjeugdigenvolgensdeliteratuurrelevantzijnvooraanpassingaan
vrijheidsbeneming en de daarmee gepaard gaande emoties. De onderzoekers concluderen
dat in de literatuur verschillen naar herkomstgroep worden gevonden in het ervaren van
emoties van angst, schuld en schaamte. De literatuur laat geen eenduidige uitspraak toe
overleeftijdsverschillenenverschillentussenfirstoffendersenrecidivistenindeemotionele
reactiesvanjeugdigen,maarvolgensexpertsgaathetbijjeugdigemannelijkegedetineerden
vaak om woede, angst en trots. SchaamteͲ en schuldgevoelens worden in beperkte mate
gesignaleerd.Daarbijkomengevoelensvantrotsietsvakervoorbijouderejongensen geͲ
voelensvan angstenschuldietsvakerbijjongere jongens. Indienschaamteenschuldwel
wordtgesignaleerddoorexperts,daneerderbijfirstoffenders.Gevoelensvantrotsoverhet
gepleegdedelictwordenjuisteerdergevondenbijrecidivisten.
Indeomgangmetgroepsgenotenspelengroepsdynamischemechanismeneencentralerol
indeemotioneleverwerkingvanvrijheidsbeneming.Naasthetopkomenvooreigenbelang
signaleerden experts in algemene groepsprocessen ook het belang van ‘status’ of het niet
‘willenafgaan’.Jongens–bijrecidivistenvakerdanbijfirstoffenders–diestatuswillenkrijͲ
genofvasthoudendoendatdoorboostereagerenoftrotstezijnoverhetgepleegdedelict.
Metbetrekkingtothetonderhavigeonderzoeklijkthetvanbelangomoogtehebbenvoor
mogelijke verschillen in leeftijd – jongere versus oudere adolescenten – en voor verschillen
tussenfirstoffendersenrecidivisten.
Belevingsaspectenvantaakstraffen
IneentweetaleerderuitvoerdeNederlandseempirischestudieswerdenonderandereenkeͲ
le belevingsaspecten van taakstraffen belicht. Beide onderzoeken gingen niet alleen over
minderjarigenenerwasgeenspecifiekeaandachtvoorwerkstraffenindebuurt.
VanMulbregt(2000)interviewdeprofessionals(rechters,officierenvanjustitieentaakstrafͲ
coördinatoren) en taakgestraften, waaronder minderjarigen. Professionals beschouwden
spijt over het delict als een positieve indicatie voor motivatie van de taakgestrafte en zij
vondenleedtoevoegingessentieelvoorhetstrafkaraktervandesanctie(alsmiddel,nietals
doel). Bij minderjarigen – en bij first offenders en niet te zware delicten – vonden zij het
vooralvanbelangomrecidivetevoorkomen,terwijlbijzwaredelictenenrecidivedenadruk
juist op beveiliging van de maatschappij moest liggen. Als punitieve aspecten van de taakͲ
strafwerdengenoemd:deverplichtingomtewerken,dedreigingvaneenvrijheidsstraf,het
inleverenvanvrijetijdenhetonbetaaldekaraktervanhetwerk.OokvondenzijdatbijminͲ
derjarigen moest worden opgepast voor ‘overreactie’, dat wil zeggen: het te gemakkelijk
opleggenvantaakstraffen,wanthierdoorzoudeacceptatievandestrafwordenaangetast
(endaarmeeookdeeffectiviteit).
UitVanMulbregtsinterviewsmettaakgestraften,bijaanvangennaafrondingvandetaakͲ
straf,bleekdateenminderheidtwijfeldeaandestrafwaardigheidvanhetgepleegdedelict,
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terwijleenanderdeeldestraftelichtvond.NaafrondingvondenechtermeertaakgestrafͲ
tendestrafredelijkdanbijaanvang.DemeestetaakgestraftenverwachtteneensoepelverͲ
loopvandewerkstraf,maarerwasbijaanvangvandestrafveelonzekerheidoverhetverͲ
loop.Achterafwarenzemeestalnietuitgesprokenpositiefofnegatief,maarscoordenvaak
neutraal.Watbetreftdeverwachtereactiesvandeomgevingkwamnaarvorendatpartners
bijnaaltijdopdehoogtewerdengesteld;bijdehelftwasdereactievandepartneronderͲ
steunend,bijongeveereenkwartnegatief.DemeerderheidverteldefamilieoverdewerkͲ
straf;geheimhoudingvandetaakstrafhieldverbandmetdeverwachtenegatievereacties.
Voorvriendenenkennissenhielddehelfthetinmindereofmeerderemategeheim.ReacͲ
tiesvanvriendenenkennissenwarenvaakneutralerenmindervaakafwijzend.DegeheimͲ
houdingvoorvriendenenkennissenvondendegeïnterviewdenevenbelangrijkalsgeheimͲ
houdingvoorfamilie.Geheimhoudingvoorcollega’s/klasgenotenwasbelangrijker;krapde
helfthieldvoorhendetaakstrafverborgen.HunverwachtingwasbijaanvangdatdereacͲ
tiesvandezegroepminderondersteunendzoudenzijn.Naafloopvandetaakstrafblekende
reactiesvanuitdeomgevingoverhetalgemeenovereentekomenmetdeverwachtingenof
waren ze iets positiever. Degenen die de straf op school/werk geheim hielden, vonden de
strafzwaarder.MeerderjarigenvondenhetvakereenstrafenzijvondenookdestrafzwaarͲ
derdanminderjarigen.HetoordeeloverdezwaartevandestrafwasoverhetalgemeengeͲ
lijkindetweeinterviewrondes.DeuitvoeringvandestrafbleekoverhetalgemeenmeegeͲ
vallen; het werk en de sfeer waren leuker dan verwacht. Na afronding kwalificeerde
driekwart van de geïnterviewde taakgestraften de onbetaald verrichte arbeid als straf.
Schaamte en angst voor stigmatisering speelden niet echt een rol, maar de taakgestraften
liepenniettekoopmetdetaakstraf.
VoorzijnonderzoeknaardepraktijkvandewerkstrafinterviewdeImkamp(2002)werkbegeͲ
leiders en contactpersonen van nonͲprofit instellingen. Wat betreft de beleving van de
werkstraf als straf werd vaak het vrijetijdsaspect (‘inleveren van vrije tijd’), daarnaast het
moetennakomenvanafsprakenendebeperkingen(nietkunnenbellen,gecontroleerdworͲ
denengedwongenworden)genoemd.Enkelenzeidendatdewerkstrafookeenstrafisvoor
overigegezinsleden.DegeïnterviewdenonderscheiddenenerzijdsdetaakgestraftendieacͲ
cepterendatzeeenfouthebbengemaakt.ZijhebbenspijtenhebbeneenpositievewerkͲ
houding.Bijaanvanghebbenzevaakveelschaamte,maarditverdwijntgedurendedestraf.
Dezetaakgestraftenervarendewerkstrafvaakgezelligenleuk.AnderzijdszijnerongemotiͲ
veerdetaakgestraften.Zijzijncalculerendenhebbengeenschuldbesef.Zehebbeneenhekel
aanalleswatmoetenzijnindewoordenvandebegeleiders:‘Lieverluidanmoe’.DebegeͲ
leidersvondennietdatalle‘rotklusjes’voordewerkgestraftenmoestenwordenopgespaard.
Taakgestraftendiezichgoedaanpassenkregenopsommigewerkplekkenwelleukereklusjes
dandegenendiezichnegatiefopstellen.
Met betrekking tot het onderhavige onderzoek wijzen deze studies op drie aspecten bij de
belevingvandewerkstrafindebuurt:1)kennelijkzijnerverschillenindematewaarinende
wijzewaaropjongerendewerkzaamhedenalseenstrafbeleven;2)ditlijktsamentehangen
methetaldannietervarenspijtenschaamte;en3)hetisvanbelangombijdebelevingeen
onderscheidtemakentussendeomgangmetenreactiesvanverschillendegroepeninhun
omgeving(familie,vrienden,collega’sofmedescholieren).
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Naming&shaming
Indetheorievanreintegrativeshaming(Braithwaite,1989)enlatereuitwerkingenhiervan
(o.a.Braithwaite,2000)zijnelementenvanhetlabellingͲenbindingenperspectief,alsmede
van subculturele benaderingen te herkennen. Waar het labellingperspectief sociale uitstoͲ
tingsmechanismencentraalstelt(disintegrativeshaming),ishetBraithwaite’sbedoelingom
delinquenten(weer)deelgenoottemakenvandesamenleving.Dewetsovertrederwordtop
een zodanige manier op zijn verantwoordelijkheden (tegenover slachtoffers en zijn directe
omgeving)gewezen,dathijtotinkeerkomt.Inplaatsvandegradatie,zoalsbijlabelling,richt
Braithwaite zich op sociale reͲintegratie, waarin de delinquent ter verantwoording wordt
geroepen(shaming)doormensenmetwiehijeenaffectievebandheeft.Kerngedachteisdat
reintegrativeshamingeffectiefiswanneerdepersonenbijdeafkeuringvanhetwetovertreͲ
dendgedragbetrokkenzijn(inonsgeval:buurtbewoners)tevenshunverbondenheidmetde
persoontonen.Kortom:dedaadwordtafgekeurd(naming),maarmenverzoentzichmetde
dader. Ruwweg zijn twee hoofdstromingen te onderscheiden: de ene richt zich primair op
hetterugdringenvangangbarestraffen(hetgeenbeschouwdkanwordenalseenvariantvan
hetabolitionisme),deandereopmeeraandachtvoorhetslachtoffer(deherstelrechtelijke
benadering).BeidestromingengenietenaandachtindeNederlandstaligecriminologie.
DekernvanreintegrativeshamingisdatafkeuringvaneengepleegdfeitaandedaderkenͲ
baarwordtgemaaktzonderdaarbijonrespectvolmetdedaderomtegaan.Dedaderwordt
behandeldalseengoedpersoondieietsslechtsgedaanheeft.DitslechtegedragwordtverͲ
oordeeldzodatduidelijkisdathetplegenvaneenstrafbaarfeitietsisomjevoorteschaͲ
men.Afzienvanhetplegenvanstrafbarefeitenwordtzobevorderd.HetreͲintegratieaspect
houdtookindatdedaderwordtvergevenenweerindegemeenschapwordt‘opgenomen’.
Deze benadering zou volgens Braithwaite (2000) de kans op criminaliteit verlagen, terwijl
eenvernederende,onrespectvolle‘beschaming’–dedaderwordtbehandeldalseenslecht
persoon,wordtnietvergevenenhoudtereen‘stigma’aanover–juistcriminaliteitzouverͲ
hogen.
Veelvandeliteratuurovernaming&shamingisnietvandirectbelangvooronsonderzoek,
bijvoorbeeldomdathetgaatompleidooienvoordezebenaderingalsalternatiefvoorgangͲ
barestraffen(zoalsvrijheidsstraffen),dejuridischeinkadering,ofovereffectiviteit(meestal
in termen van recidivereductie). Wel relevant voor onderzoek naar de beleving van werkͲ
straffen is literatuur die ingaat op wat Pawson (2006) sanction misapplication noemt, bijͲ
voorbeeldindevormvanvernedering(“measuresthatgobeyondshamingsuchashumiliaͲ
tion”). 4
Metbetrekkingtothetonderhavigeonderzoekwijstreintegrativeshamingeropdatjongeren
zichbijwerkstraffenindebuurtalsonrespectvolbejegendkunnenvoelenendestrafalsverͲ
nederendkunnenervaren.


4

 Bijvoorbeeld: Antisocial Behaviour Orders in het Verenigd Koninkrijk (Aldridge & Cross, 2008); Corrective
WorkOrderinSingapore(WingͲCheongChan,2003),Megan’sLawindeVS(Hinds&Daly,2001;Pawson,2002;
Presser&Gunnison,1999)enDeborah’slawinAustralië(Ronken&Lincoln,2001).
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Emoties:schaamteenschuld
Volgens Zandbergen (1996) is het onderscheid tussen gevoelens van schaamte en schuld
belangrijk bij onderzoek naar de beleving van werkstraffen door jongeren. 5  Hij noemt
schaamte een intense en pijnlijke ervaring, een overweldigende emotie. Iemand die zich
schaamt,voeltzichvernederd,waardeloosenhulpeloos.Minachtingenneerbuigendgedrag
zorgenvoorverlamming.Iemanddiezichschaamt,wilzichverstoppen,verdwijnenenontͲ
snappen.Schaamteheefttemakenmetsocialeafkeuringenwordtvaakgeassocieerdmet
stigmatisering.Schuldgevoelgaatgepaardmetspijtenberouw.Schuldgevoelontstaatdoor
deschendingvannormenofwaarden diegeïnternaliseerdzijn. Iemandmet eenschuldgeͲ
voelbegrijptdathijietsfoutsgedaanheeftenkandaarverantwoordelijkheidvoornemen.
Dit kan tot de positieve consequentie leiden dat deze persoon zich verontschuldigt en zijn
fout goed wil maken. Verzoening is een positief gevolg van deze emotie. Schaamtegevoel
wordtdusgezienalseensterkereemotiedieeerdernegatievegevolgenheeft(stigmatiseͲ
ring)danschuldgevoel,datjuisteerderpositieveconsequentiesheeft(spijtenverzoening).
‘Shaming’ zou dus wellicht geen schaamte maar schuldgevoel tot gevolg moeten hebben.
Ondanksdatschaamteeenintenseervaringkanzijn,kaneenkorte,niettevergaandeervaͲ
ringvanschaamteookeenpositieveleerervaringzijn.
Wicker et al. (1983) maken eveneens onderscheid tussen schaamte en schuld. Schaamte
hoort bij het niet behalen van doelen, schuldgevoel ontstaat wanneer er over (de eigen)
grenzen wordt gegaan. Schaamte is verrassend en verwarrend en veroorzaakt verlies van
controle en een gevoel van machteloosheid. Het zorgt ervoor dat een persoon niet meer
logischkandenkenofefficiëntkanhandelen.Schaamtekaneengebrekaanvertrouwenin
zichzelf tot gevolg hebben. Verder is sprake van verhoogde zelfbewustheid en een gevoel
vantekijkstaan(‘senseofexposure’).Schaamtekanzorgenvoorvervreemdingvananderen
enkanduseenisolerendeervaringzijn.Schuldgevoelheeftmeertemakenmetpersoonlijke
verantwoordelijkheid en actieve en (zelf)gecontroleerde pogingen om het goed te maken.
Schuldgevoelgaatnietwegtoterietsmeegedaanis.
UitexperimentenvanWickeretal.(1983)blijktoverigensdatmensenvaakmoeitehebben
omaantegevenwatschaamteisenwatschuldgevoel.Naarvorenkomtdatschaamteover
de persoon zelf gaat en schuldgevoel over hetgeen dat gedaan is. Bij zowel schaamte als
schuldgevoelissprakevanspanning,pijnenopwinding,envanhetgevoelgestrafttemoeͲ
tenworden.Bijschaamteismeersprakevaneengevoelvanblootstellingaan(hetoordeel
van) anderen (‘exposure’) en is er een grotere kans op het gevoel van gebrek aan macht,
statusencontrole.Bovendienisereensterkergevoelvanhulpeloosheid.Eriseengrotere
wensomzichteverstoppen.Verderisdeverwachtingtewordenuitgelachen,zichafgeweͲ
zen voelen, minderwaardigheid en competitie groter bij schaamte dan bij schuldgevoel.
Deelnemersaandeexperimentenvindenschaamteechternietpijnlijker.Hetzorgtnietvoor

5

 InhetonderzoekvanZandbergenwerdjongerengevraagdnaarschaamte,schuldgevoelensenandereemoͲ
tiesdiezevoeldendoorhetgesprekmetHaltͲmedewerkers.Jongerenvondenhetmoeilijkomhungevoelenste
verwoorden.Demeestenhaddenzowellastvanschaamtealsschuldgevoel.Schuldgevoelkwamhetmeestevoor.
Vragendiegesteldwerdenwaren‘schaamdejeje?’(voeldejejeslecht,kinderachtig,klein,verlegen,machteloos
en/ofkwetsbaar)‘voeldejejeschuldig?’(spijt,berouw,verantwoordelijk,ietsfoutgedaanhebben).
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meer spanning of opwinding. Wel is het voor hen moeilijker om adequaat te reageren,
waardoorzijzichwellichteerdergaan‘verstoppen’.
Kugler & Jones (1992) omschrijven schuldgevoel als een treurig gevoel dat geassocieerd
wordt met het overtreden van een persoonlijk relevante, morele of sociale standaard.
Schuldgevoelkanzowelgoedealsslechteaanpassingentotgevolghebben.Schuldgevoelop
een gematigd niveau kan een positieve sociale functie hebben in de remming met betrekͲ
kingtotnietͲnormatiefgedrag,hetstimulerenvanimpulsenomietsgoedtemakenenhet
zoekenvanvergiffenis.Excessiefofongepastschuldgevoelkanleidentotdisfunctioneleen
verstorendeervaringen.Schuldgevoelkanopdriemanierenwordengeoperationaliseerd.(1)
Eenaffectieve,voorbijgaandestaat,diedeonmiddellijkepsychologischeconsequentiesvan
het overtreden van morele standaarden reflecteert. (2) Een blijvend persoonlijkheidskenͲ
merkdatpsychologischefactorenreflecteert.En(3)bereidheidomschuldteervarenopbaͲ
sisvandesterktevaniemandsmorelewaarden.
IneenklassiekestudiemaaktAusubel(1955)naasteenonderscheidinschaamteenschuldͲ
gevoel een onderscheid in nonmoral shame en moral shame. Het eerste is gegeneerdheid
doorgezichtsverlies,bijvoorbeelddooronwetendheid,onkundeofblootstelling.Hettweede
is een reactie op negatieve morele oordelen door anderen. Moral shame kan wel en niet
geïnternaliseerdzijn.Inhetlaatstegevalaccepteertdepersoondemorelewaardeniet.Hij
schaamtzichervoor,maarvindthetnietslechtwathijgedaanheeft.
Tangey (1990) geeft aan dat een persoon schuldgevoel als ongemakkelijk ervaart en dat
schaamtepijnlijkis.Bijschaamteligtdefocusminderopspecifiekgedragmaarjuistopde
persoon. Schaamte zorgt voor een verandering in het zelfbeeld en er is een gevoel van
blootstelling.Personendiezichschamenvoelenzichklein,waardeloosenmachteloosheid.
Zijwillenzichverstoppenenproberenbepaaldesituatiestevermijden.Overhetalgemeen
kan iedereen deze emoties voelen. De een zal eerder schaamte voelen, de ander eerder
schuld. Soms is dit ook afhankelijk van de situatie. Een gematigd niveau van schuld en
schaamteheefteenaanpassendefunctievoor‘gezonde’individuen.Overdrevengevoelens
vanschuldofschaamte,vooralschaamte,kunnenleiden tot depressie,eenlaagzelfbeeld,
sociaalterugtrekkenenobsessievereacties.
Ten slotte is in een onderzoek van Koster et al. (2009) gekeken naar de invloed van godsͲ
dienstigheidopdehoudingtenopzichtevancriminaliteit.ErisalleengekekennaarcriminaliͲ
teitzonderslachtoffers.ErwordtonderscheidgemaakttussenexternesanctioneringeninͲ
terne sanctionering. Bij externe sanctionering is sprake van het volgen van groepsnormen
vaneenreligieuzegroep.Ditleidttotsocialeerkenning.Hetafwijkenvandegroepsnormen
heefteenveroordelingofstraftotgevolg.Omdatpersonenbijdegroepwillenblijvenzullen
zeoverhetalgemeenconformerenaandegroepsnormen.Bijinternesanctioneringgaathet
nietomeenreligieuzegroepmaaromdegodsdienstigheidvandepersoon.HetbetreftgeïnͲ
ternaliseerdenormenvandepersoonzelf,waarbijafwijkingschaamteofschuldgevoelontͲ
staat.Uithetonderzoekkomtnaarvorendatreligieleidttoteensterkereveroordelingvan
slachtofferloze delicten via zowel externe sanctionering als interne sanctionering. Interne
sanctionering laat een sterker effect zien dan externe sanctionering. Islamitische personen
zouden de delicten het minst (voor zichzelf) kunnen verantwoorden, gevolgd door christeͲ
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nenendaarnapersonenmetanderereligies(erisechternietgetestofdezeresultatensigniͲ
ficantzijn).
Concluderendgaathetbijschuldgevoelomwatdepersoongedaanheeftenbijschaamteom
depersoonzelf.Schaamtekomtvoortuiteennegatieveevaluatiedooranderen;hetnietvolͲ
doenaanidealen.SchuldgevoelheeftmeertemakenmethetoverschrijdenvangeïnternaliͲ
seerdenormenenwaarden.Maarookblijktdatmensenhetzelfvaaklastigvindenombeide
gevoelensduidelijkvanelkaarteonderscheiden.MetbetrekkingtothetonderhavigeonderͲ
zoekishetdusvanbelangomtetrachtendezegevoelenszogoedmogelijkteontrafelen.
Samenvattingenconclusie
IndithoofdstukzijneerstenkelecriminologischetheorieënbesprokendiebehulpzaamkunͲ
nenzijnbijonderzoeknaardebelevingsaspectenvanwerkstraffenindebuurt.Inhetlicht
vandesocialebindingentheoriezoudenwerkstraffenindebuurtverschillendeprocessenen
emotieskunnenteweegbrengenbijschoolgaandeenwerkendejongereninvergelijkingmet
jongeren die niet of weinig naar school gaan of werken (maar veel meer in de buurt op
straatrondhangen).DenkbaarisdatwerkstraffenindebuurtbijdelaatstegroepmeerrepuͲ
tatieschade opleveren. De toegevoegde waarde van de labellingtheorie ligt mogelijk in de
belevingvanstigmatisering,bijvoorbeeldindevormvanvernederingensocialeuitsluiting.
Desubculturelebenaderingattendeertopconceptenalsstatusenprestigeenopemotiesals
trotsenwoede.Inetnografischestudiesnaarjeugdcriminaliteit–doorgaanstheoretischinͲ
gebedinsubculturelebenaderingen–wordenvaaketnischebijzonderhedenbenadrukt.Uit
dergelijkestudiesvaltmetbetrekkingtotde belevingvanwerkstraffente concluderen dat
hetenerzijdsvanbelangisomoogtehebbenvoormogelijkeetnischspecifiekeprocessenen
etnisch specifieke of gekleurde emoties (schaamte, schuld, trots) en anderzijds om na te
gaanofersprakeisvanmeeralgemeneprocessen(bijvoorbeeldversterkingvangroepsverͲ
banden)enemoties(bijvoorbeeldwoede,agressie).

Naar aanleiding van de bevindingen in Nederlands onderzoek naar de emotionele verwerͲ
kingvanvrijheidsbenemingbijjeugdigenlijkthetvanbelangom bijde belevingvanwerkͲ
straffenoogtehebbenvoormogelijkeverschilleninleeftijd–jongereversusoudereadolesͲ
centen – en voor verschillen tussen first offenders en recidivisten. Uit eerder Nederlands
onderzoekblijktdattaakgestraftensterkkunnenverschillenindematewaarinendewijze
waaropzijdewerkzaamhedenalseenstrafbeleven.Ditlijktditsamentehangenmethetal
danniethebbenvanspijtenschaamtegevoelens,alsmedemetde(doorhenverwachte)reͲ
actiesvanuithunomgeving.

NamingenshamingzijnbelangrijkeconcepteninonderzoeknaardebelevingvanwerkstrafͲ
fen.Reintegrativeshamingrichtzichopsocialereïntegratie.DekernvanreintegrativeshaͲ
mingisdatafkeuringvaneengepleegdfeitaandedaderkenbaarwordtgemaakt(naming)
en de dader ter verantwoording wordt geroepen (shaming) door mensen met wie hij een
affectievebandheeft,zonderdaarbijonrespectvoldedaderomtegaan.
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Er lijkt redelijke consensus te bestaan over verschillen tussen schaamteͲ en schuldgevoel.
Schaamtekomtvoortuiteennegatieveevaluatievananderen;hetnietvoldoenaanidealen.
Schuldgevoel heeft meer te maken met het overschrijden van geïnternaliseerde normen en
waarden. Bij schuldgevoel gaat het om wat de persoon gedaan heeft, bij schaamte om de
persoonzelf.Gevoelensdiebijschaamteeenrolspelenzijn:spanning,pijn,opwinding,het
gevoel gestraft te moeten worden, onderdanigheid, minderwaardigheid, geremdheid, geͲ
brekaanstatus,gebrekaanmacht,gebrekaanzelfvertrouwen,vernedering,waardeloosheid,
hulpeloosheid, verlamming, willen verstoppen, willen verdwijnen, willen ontsnappen, verͲ
warring,verliesvancontrole,gevoelvanblootstellingenvervreemdingvananderen.GevoeͲ
lens die bij schuld een rol spelen zijn (naast eveneens spanning, pijn en opwinding): spijt,
berouw,verantwoordelijkheid,treurigheid,ongemakenhetgevoelgestrafttemoetenworͲ
den.Indeliteratuurwordtschaamteneergezetalsdesterkereemotievandetwee.SchaamͲ
tewordtgeassocieerdmetsocialeafkeuringenstigmatisering.SchuldgevoelwordtgeassoͲ
cieerdmethetnemenvanverantwoordelijkheidenhetgoedmakenvanfouten,enlijktdan
ookmeerconstructieftezijn.
Hetblijktechterookdathetvoormensenmoeilijkisdetweeemotiesteonderscheiden.Ze
voelenvaakzowelschuldalsschaamte.Eengematigdehoeveelheidschuldgevoel,maarook
schaamte, kan een positieve leerervaring zijn. Zowel excessieve schuldgevoelens als overͲ
drevengevoelensvanschaamtekunnenjuistnegatievegevolgenhebben.Ditkanleidentot
disfunctioneleervaringen,depressieensociaalterugtrekken.
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Onderzoeksaanpak

Naast de literatuurstudie bestond het onderzoek uit twee empirische onderdelen: een inͲ
ventarisatie van werkstraffen en een etnografisch veldonderzoek. De literatuurstudie liep
grotendeelssynchroonmetdeinventarisatie.DoelwasbovenaleenverdiepingenoperatioͲ
naliseringvanconceptenmetbetrekkingtotemotiesbijwerkstraffenindewoonͲofpleegͲ
buurt.Debelangrijkstebevindingenenconclusiesvandeliteratuurstudiezijnverwerktinhet
vorigehoofdstuk,maarinvolgendehoofdstukkenzalsomsookliteratuurwordenverwerkt.
Voordeinventarisatiezijn31taakstrafcoördinatorentelefonischgeïnterviewdaandehand
van een korte, gestructureerde vragenlijst (zie bijlage). Samen geven zij een landelijk dekͲ
kendbeeldvanwerkstraffenindebuurt.Decoördinatorenisookgevraagdofzewetenofer
in andere regio’s in Nederland werkstraffen in de buurt zijn – en voor zover dat het geval
waszijndebetreffendecollega’sookallemaalgeïnterviewd.Inhoofdstuk4wordendemeͲ
thodeenderesultatenvandeinventarisatieuitgebreidgerapporteerd.
Quatijdsinvesteringlaghetzwaartepuntbijhetveldonderzoek.Daarzalindithoofdstukook
de meesteaandachtaan besteedworden.We beginnen meteen kortealgemene typering
gegevenvankwalitatiefonderzoek,inhetbijzonderdegroundedtheorybenaderingalsalͲ
gemeen theoretischͲmethodologisch kader voor het veldonderzoek. Vervolgens maken we
eenkortetussenstap,enverantwoordenwedekeuzevoordewerkstrafprojectenwaarwe
veldonderzoek hebben gedaan. Daarna worden de verschillende methoden toegelicht die
wehebbentoegepastinhetveldonderzoek.
Kwalitatiefonderzoek
KwalitatiefonderzoekwordtgekenmerktdooreenverstehendebenaderingenhetemicperͲ
spectief,“waarbijdemensvanvleesenbloedmetallevormenvanagencydiehierbijkunͲ
nenhoren,zichtbaarwordengemaakt”(Staring&VanSwaaningen,2009:67).CruciaalbinͲ
nenditperspectiefisdatdeteonderzoekenenwaargenomenfenomenendusdanigworden
geconceptualiseerd dat zij zo dicht mogelijk aansluiten bij de woorden en beleving van de
onderzoeksgroepzelf.Eendergelijkebenaderingisbijuitstekgeschiktvoorhetbestuderen
vanbelevingsaspecten.
Waarinkwantitatiefonderzoekdoorgaanseenhelderescheidslijnindetijdbestaattussen
dataverzamelingenanalyse,isbijkwalitatiefonderzoeksprakevaneencyclischproces(DeͲ
corte&Zaitch,2009).Dataverzamelingenanalysewisselenelkaarminofmeergelijktijdigaf.
Op basisvantussentijdse reflectiewordt dedataverzameling zo nodig bijgestuurd,respecͲ
tievelijk in een bepaalde richting voortgezet (bijvoorbeeld naar nog onvoldoende geëxploͲ
reerdefenomenenofgroepen).EnerzijdskenmerktkwalitatiefonderzoekzichdooreeninͲ
ductieve benadering, waarbij de theorievorming geschiedt op basis van (reflectie over)
empirischebevindingen.Zo’nbenaderingstartzonderuittheorieënafgeleidehypothesen.In
de meest puristische vorm van de gefundeerde theoriebenadering (grounded theory) van
Glaser&Strauss(2008)issprakevaneentabularasauitgangspositie:deonderzoekerlaat
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deempirischebevindingenalshetwarevoorzichzelfspreken.Vanbelangishetzoekennaar
empirischmateriaaldatmeereneventueelanderlichtkanwerpenophetteonderzoeken
fenomeendanwattotnubekendoftheoretischverondersteldzoumoetenworden(Glaser,
1992). De gefundeerde theoriebenadering is niet statisch maar flexibel, waarmee ze impliͲ
ceertdatdaarmeemogelijkookbestaandeparadigma’skunnenwordengewijzigdenaangeͲ
scherpt.Glaser&Strauss(2008)sprekeninditverbandvantheoreticalsensitivity.Daarbijis
het essentieel dat de verkregen data dusdanig worden geordend dat zij in de analyse het
tracerenvan(nieuwe)patronenoptimaalmogelijkmaken.
Selectiewerkstrafprojecten
Navoltooiingvandeinventarisatievan‘werkstraffenindebuurt’(hoofdstuk4)iseenzevenͲ
talprojectengeselecteerdvoorhetveldonderzoek(tabel3.1).MetbetrekkingtotdegeneraͲ
liseerbaarheidvandeonderzoeksresultaten,draaithetinkwalitatiefonderzoeknietomstaͲ
tistischerepresentativiteit,maaromvariatie.Erisbijdeselectievandeprojectenrekening
gehouden met: voldoende geografische spreiding en evenwicht tussen stad en platteland;
zowel individuele en groepsprojecten; zowel jongens als meisjes; etnische variatie; de freͲ
quentie,dematevanherkenbaarheidvoordeomgevingvandejongerenalswerkgestraften;
endebeschikbaarheidvanhetproject.Opgrondvandezecriteriahebbenwegekozenvoor
driegroteresteden:Eindhoven,MaastrichtenDenHaag(eenvierdegrotestadwaswegens
gebrekaanprojectennietrealiseerbaarindezomerperiode)enZutphen,Breda,Zwolleen
Venlo.Indelaatstestadmoestophetlaatstemomentuitgewekenwordennaareen‘bosͲ
project’, aangezien daar vrij plotseling gestopt werd met een schoonmaakproject op het
treinstation.
Tabel3.1

Geselecteerdeprojectenvoorveldonderzoek

Vestiging
taakstrafcoördinator

Project

Werkzaamheden

1.Zutphen

KringloopcentrumFoenixinApeldoorn
(groepsproject).

Spulleninnemendieklantenkomen
brengen,sorteren,opruimen,
schoonmaken.

2.Maastricht

“Werkstraffenindebuurt”inMaastricht
(groepsproject)

Schoonmakenindebuurtofopde
begraafplaats,vervenendergelijkein
Maastrichtseprobleemwijkenonder
leidingvancoachesdieindebuurt
wonenenzichvrijwilliginzetten.

3.Zwolle

Geengroepsprojecten,maarveelindividuele
projecteninZwollezelf

Bijv.afwaskeuken/beddencentralein
hetziekenhuis,bejaardentehuis,kinͲ
derdagverblijf.

4.Eindhoven

VerschillendegroepsͲenindividueleprojecͲ
teninEindhovenenomgeving

Bijv.papegaaienopvang,boswerkͲ
zaamheden,afwaskeuken,boerderij.

5.DenHaag

“VegenEscamp”inDenHaag
(groepsproject)

Opruimen/schoonmakeninde“smeͲ
rige”wijkEscampinDenHaag.

6.Breda

“BuitengewoonSchoon”inhetcentrumvan
Roosendaal(groepsproject).

Vuilopruimenvanwinkelendpubliek
inhetcentrumvanRoosendaal.

7.Venlo(PeelenMaas)

AanvankelijkNSͲproject,nuBosproject
(groepsproject)

Snoeien,verven,onkruidwieden,
sjouwenenreparereninhetbos.
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Dataverzamelingenanalysebijdegeselecteerdeprojecten
Na de inventarisatie zijn verdiepende interviews gehouden met de taakstrafcoördinatoren
van de zeven geselecteerde projecten en vervolgens ook met 30 jongeren. Daarbij is geͲ
bruikgemaaktvantopiclijsten(ziebijlage).Daarnaastwasereenobservatielijstdiegebruikt
werd tijdens het veldwerk bij de werkstraffen (zie bijlage). In tabel 3.2 staat een overzicht
per onderdeel, met in de linkerkolom de onderzoeksvragen die hier aan bod kwamen en
rechtsdemethodenendedoelen.
Tabel3.2

Dataverzamelingbijdegeselecteerdeprojecten

Onderzoeksvragen

Methodeendoel

TOPICLIJSTINTERVIEWSTAAKSTRAF
COÖRDINATORENWERKSTRAFFEN
5)reactiesbuurtbewonersopjongereneninteractie
6)inschattingbelevingvanwerkstraffenindewoonͲ
ofpleegbuurt.

FACEͲTOͲFACEINTERVIEW
Aanvullendeinformatieopdeinventarisatierondeter
preciseringenverdiepingbijdegeselecteerde7projecͲ
ten.IngaanopeventueleovereenkomstenenverschilͲ
lenmetregulierewerkstraffen.

OBSERVATIELIJSTWERKSTRAFFEN
5)reactieseninteractiesmetbuurtbewoners
6)eigenervaringvanwerkstrafindebuurt
7)iswerkstrafookduidelijkvoorbuurtbewoners
8)kwalitatieveverschillentussenjongeren

OBSERVATIEVANBELEVINGINDEBUURT
‘Meelopen’mettewerkgesteldejongereofgroepenin
eigenwoonͲofpleegbuurtendeonderlingeinteractie
tussenjongerenenmetbuurtbewonersobserveren.

TOPICLIJSTINTERVIEWSJONGEREN
5)reactiesvaneninteractiesmetbuurtbewoners
6)eigenervaringvanwerkstrafindebuurt
7)denkenjongerendatwerkstrafduidelijkisvoor
buurtbewoners
8)kwalitatieveverschillentussenjongeren

FACEͲTOͲFACEINTERVIEW
Thematischeaanpaktopics,maarookflexibiliteitzodat
demogelijkheidvergrootwordtomderijkheidvande
socialeprocessen,ervaringen,belevingenenemotieste
beschrijven.
Biedtookbasisopgrondvaneigenervaringenvoor
vergelijkingvanverschilleninbelevingtussenjongeren.

Interviewsmettaakstrafcoördinatoren
Detaakstrafcoördinatorenvaneen zeventalgeselecteerde projectenzijnfaceͲtoͲfacegeïnͲ
terviewdaandehandvaneentopiclijst.Hetdoelvanhetopeninterview,datgemiddeldeen
uurduurde,wasomnadeinventarisatieronde(ziehoofdstuk4)extra,aanvullendeinformaͲ
tie te verzamelen over deze projecten (o.a. intakegesprek; perceptie en keuzevrijheid van
jongerenendebesluitvormingdaaromtrent;derolvandewerkmeesters).Ditalsverdieping
op de onderzoeksvragen met betrekking tot de reacties van en interactie met buurtbewoͲ
nersendebelevingvanwerkstraffenindewoonͲofpleegbuurt.DeinformatievandecoörͲ
dinatoren is op thematische wijze ingeweven in de verschillende hoofdstukken waarin de
problematiekvanuitdiverseinvalshoekenwordtbezien.
Participerendeobservatieseninformelegesprekkenenanalyse
EtnografiekanvolgensFetterman(1998)wordenbezienalseennaturalistischebenadering
into the field. Participerende observatie kenmerkt zich door de persoonlijke aanwezigheid
van de onderzoeker in het veld, waarbij de nadruk ligt op de directe waarneming en – in
meer of mindere mate – deelname aan sociale activiteiten in ‘natuurlijke’ situaties. Deze
aanpaktijdenshetveldwerkheefttotveelgoodwillgeleidbijzoweljongerenalswerkmeesͲ
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tersentaakstrafcoördinatoren.DeonderzoekersdroegenzoveelmogelijktijdenshetuitoeͲ
fenenvandetaakstraffendezelfdewerkkledingalsdeanderenenvoerdendewerktakenuit
diedoordewerkmeesteraandejongerenwerdenopgelegd.Datkreegveelwaardering.Zo
schreef de werkmeester in Roosendaal in een evaluatie aan de taakstrafcoördinator: “BeͲ
wonderenswaardig is dat hij (= onderzoeker) met de jongeren hetzelfde werk in hetzelfde
tenueuitvoert.(Noggoedook).”Datonderzoekersgehuldineenwerkuniformengewapend
meteenplasticzakenprikijzermeehielpenomderotzooiopteruimenop(winkel)pleinen,
stratenenlangsbermen,wekteaanvankelijkenigeverbazing,nietinhetminstbijdejongeͲ
ren.Waaromzoudenwemeehelpen,wijhaddentochgeenstraf?Enwaaromliepenwijals
onderzoekersvandeuniversiteitvrijwilliginzo’nlelijkewerkjas?Maardoormeetehelpen
metonkruidwieden,stinkendevuilniszakkenvervangen,sjouwenmetbalkenetcetera,werͲ
dendeonderzoekersalsnelals‘oké’en‘chill’getypeerd.HierdoorwashetijsalsnelgebroͲ
ken,metalsvoordeeldatweweinigmoeitehoefdentedoenomjongerentussendebedrijͲ
ven door te interviewen. En omdat we ons zo op het oog niet onderscheidden van de
anderen,kondenweookvannabijdereactiesvanpassanten,bewonersenwinkelierspeilen.
Bijdezewerkzaamhedenisgebruikgemaaktvaneen‘observatielijstwerkstraffen’(ziebijlaͲ
ge), met topics die bedoeld waren om meer inzicht te verkrijgen in: de beeldvorming van
(buurt)bewonerstenaanzienvanwerkstraffen;deomgangssfeertussen(buurt)bewonersen
jongeren;mogelijkervarenschuldͲenschaamtegevoeltijdensdewerkstrafindebuurt;en
presentaties,posesenwaardenvanjongereninonderlinggroepsverband.Detopiclijstisook
gehanteerdbijhetdefiniërenvanleefstijlprofielen(ziehoofdstuk5).

Naastdezeobservatiesinhetpubliekedomeinhebbenweookenkeleintakegesprekkenmet
jongerenbijgewoond.DitdiendeterverdiepingvandeinterviewsmettaakstrafcoördinatoͲ
renenjongerenoverdeperceptie,vormenbelevingvandeintakegesprekken.

Informelegesprekkenvormdeneenonderdeelvandeparticiperendeobservatieenvonden
doorlopendenvaakspontaanplaats.Erzijnmetverschillendepartijeninformelegesprekken
gevoerd.SomsdroegenzebijaanhetverduidelijkenvanhetgeobserveerdegedragofantiͲ
cipeerdenzeopeenspecifiekegebeurtenisofproblematiek.UitinterviewsmettaakstrafcoͲ
ordinatorenenobservatiesvanwerkstrafprojectenbleekbijvoorbeelddepositievanwerkͲ
meester van cruciaal belang te zijn. Hij vormt namelijk een belangrijke schakel tussen de
gestrafte jongere in het werkveld en de taakstrafcoördinator op kantoor. De werkmeester
heefterallebelangbijomde(praktische)uitvoeringvandetaakstraffenzosoepelmogelijk
te laten verlopen. De informele gesprekken met werkmeesters en jongeren lopen als een
rodedraaddoorhetwerkstrafproject.Doorobservatiesalsvoorbeeldtegebruikenwerdhet
handelenvandewerkmeesterbesprokenenontstondmeerinzichtindeaanpakenmethoͲ
diek.Daarnaastistijdenshetwerksomsookgebruikgemaaktvansocialecontactenvande
werkmeestersmetwinkeliers,bewonersenjongerendievroegerookeentaakstrafhebben
gehad.
Vooreenevenwichtigeverslagleggingwashetbijdeuitwerkingvandedatametbetrekking
tot observaties en informele gesprekken van belang dat interactie tussen jongeren, werkͲ
meesters en buurbewoners voldoende voor het voetlicht werd gebracht. Wetende bovenͲ
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diendatdeprojectenopdiverselocatiesonderverschillendeomstandighedenplaatsvonden.
Door in de verslaglegging gebruik te maken van veldnotities kon de omgangssfeer waarin
jongeren tijdensdewerkstrafworden blootgesteld,worden gesensualiseerd engesymboliͲ
seerd.ObservatieshielpendeindividueleofcollectievebelevinginalhunrijkdomteschetͲ
senentebeschrijvenwatnietwerdgezegdmaarwelgetoondingedragendaad.
Interviewsmetjongeren
NaastdeinterviewsmettaakstrafcoördinatorenstondenvooraldeindividuelefaceͲtoͲface
interviewsmetjongerenuitdedoelgroepcentraal.Openinterviewsbiedenmeerflexibiliteit
dangestructureerdeofsemigestructureerde interviewsenvergroten hiermeede mogelijkͲ
heiddatnietvantevorenbedachtethema’s(inonsgeval:socialeprocessen,ervaringen,beͲ
levingenenemoties)boventafelkomen.Tegelijkertijdwarenerthema’sdiemeteenspeciaͲ
letopiclijstsystematischaandeordekwamen.
OminzichttekrijgenineventueleveranderingenindebelevingenwaarderingvandewerkͲ
straf,wasdeoorspronkelijkeopzetom20Ͳ25jongerenuitdedoelgroeptweemaalteinterͲ
viewen. Deze opzet leidde tot praktische en methodische problemen. In bijna geen enkel
geselecteerd project was sprake van een vaste deelnemersgroep. Groepsmutaties waren
eerderregeldanuitzondering.Hoewelhetaantaltaakurenperindividuverschilde,hadden
demeestenteweinigwerkstrafurenomhenovereenlangereperiodetijdensdewerkstraf
tevolgen.Voortsbleekdatnieuweofovergeplaatstejongeren–afkomstiguitandereproͲ
jecten–bijvoortduringinstroomden.Anderen–meteenlangeretaakstraf–haaktenplots
afwegensziekte,vakantieoflietenanderszinsverstekgaan.HetkwamookvoordatdetaakͲ
strafcoördinator(insamenspraakmet dewerkmeester)eenjongereoverplaatstenaareen
ander project. Verder waren de projecten in de grote steden én dorpen tijdens de zomerͲ
maanden(julienaugustus)onderbezetofvondensimpelweggeendoorgang.Naastaldeze
obstakelsspeeldeereenbelangrijkelementmeedatmetdeprivacyvandejongerentemaͲ
kenhad.Verschillendetaakstrafcoördinatorenvoeldenernietzoveelvooromdejongeren
nogmaalsdooronstelatenbenaderennadewerkstrafperiode.Enaangezieneengrootdeel
vandeinterviewsdoorhenwerdgeregeld,voeldehetnieteerlijkenintegeromditalsnogte
doen.Zijgavenonstoegangtotdezejongerenendatbetekendeookdatwehunspelregels
wildenaanhouden.AlduswerdbeslotenommeerjongerendangeplandeenmaalteinterͲ
viewen,endaarbijextraaandachttebestedenaaneenvergelijkingtussende(belevingvan
de) huidige en eventueel eerdere werkstraf. Aan de hand van een topiclijst (zie bijlage) is
ingegaanop vijfaandachtsvelden:(1) hetintakegesprekvoorafgaandaande werkstraf; (2)
eigenervaringenbelevingvandewerkstraf(3)groepsprocestijdensdewerkstraf;(4)rolen
belevingvandebuurtenomgevingen(5)schaamteenschuldbelevingdoordejongeren.

Intabel3.3staateenoverzichtvande30geïnterviewdejongeren,verdeeldoverdezeven
projecten.Alleinterviewszijn,mettoestemmingvandewerkmeesters,tijdenshetuitoefeͲ
nenvandewerkstrafterplaatsteverrichtennamenongeveer45minutentotéénuurinbeͲ
slag.Deselectievandejongerenverliepinelkprojectinsamenspraakmetdewerkmeester.
Zoals vermeld was er veel dynamiek in de groepen zodat de samenstelling van een groep
nogalkonverschillen.Wehebbeninonzekeuzeomjongerenteinterviewenzoveelmogelijk
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rekeninggehoudenmetdeverhoudingjongensenmeisjes,ofzewoonachtigzijnindezelfde
woonplaats c.q. woonbuurt als waar de werkstraf plaatsvindt en met etnische variatie. De
indeling naar etniciteit in tabel 3.3 is gebaseerd op hoe de jongeren zichzelf benoemden.
Soms gaat het om migranten van de eerste generatie (=zelf in bepaald land geboren),
meestalomdetweedeeneenenkelekeeromderdegeneratie.Voordeduidelijkheid:alle
geïnterviewdejongerenhebbendeNederlandse nationaliteit,maarwaarNederlandsinde
tabelstaat,betrefthet‘witte’Nederlanders.

Leeftijd

Etniciteit

Uren(nu)
uur

1.Kringloopcentrum,
Apeldoorn

Nee

001 vrouw

15

Pools

20

6/15j.,16/15j.

Ja

002 man

17

Ned.

24

Ͳ

Ja

003 man

17

Ned.

16

Ͳ

Ja

011 vrouw

14

Ned.

12

Ͳ

Nee

012 man

16

Ned.

20

Ͳ

Ja

013 man

14

Ned.

20

Ͳ

Ja

014 man

15

Sur.

78

4/13j.,20/14j.

Ja

015 man

16

Turks

40

Ͳ

Ja

021 man

15

Ned.

20

Ͳ

Ja

022 man

14

Ned.

12

Ͳ

Nee

004 man

15

Ned.

30

10/15j.,

Ja

005 man

16

Ned.

20

Ͳ

Ja

006 man

17

Ned.

20

Ͳ

Ja

007 man

17

Ned.

48

15/13j.,32/14j.

Ja

008 man

18

Marok.

40

8/16j.

2.Werkstraffeninbuurt,
Maastricht
3.Individueelproject,
Zwolle


Geslacht




Projecten

Nr.

Geïnterviewdejongeren
Ineigen
woonplaats

Tabel3.3



Recidive(aantaluren)/
leeftijd(toen)

Nee

009 vrouw

15

Ned.

12

Ͳ

4.Individueelproject,
Eindhoven

Nee

010 man

16

Ned.

30

Ͳ

5.VegenEscamp,
DenHaag

Ja

016 man

17

Italië.

38

80/16j

Ja

017 man

17

Joeg.

50

30/12j.,30/14j.,40/15j.

Ja

018 man

17

Ned.

30

20/15j.

Ja

019 man

16

Suri

50

16/14j.,30/15j.

Ja

020 man

15

Antil.

30

20/13j.

6.BuitengewoonSchoon,
Roosendaal
7.Bosproject,
Beringe

Nee

024 man

17

Ned.

8

4/15j.

Ja

025 man

17

Ned.

35

8/15j.,4/15j.,8/16j.

Nee

026 man

16

Ned.

30

Ͳ

Nee

027 man

17

Marok.

40

Ͳ

Nee

028 man

17

Ned.

16

28/15j.,28/16j.

Nee

029 man

17

Ned.

20

Ͳ

Nee

030 man

17

Marok.

40

3keer


Deprojectenzijneerstverschillende kerenbezochtomdesfeerteproeven enookomde
jongerenenwerkmeestertelatenwennenaandeaanwezigheidvandeonderzoeker.GaanͲ
deweg ontstond zodoende een vertrouwensband. Dit heeft ertoe bijgedragen dat na een
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verkennendefasejongerenvanhartemeewildendoenaanhetinterview.DaarbijvaakreͲ
denerenddatditafgaatvandewerkstrafuren.
Analyseenrapportage
Metbehulpvandetopiclijstzijnertijdenshetinterviewaantekeningengemaakt.Dezezijn
directnahetinterviewverderuitgeschreven.ErisgeengebruikgemaaktvanopnameappaͲ
ratuur. In de topiclijst interviews jongeren bestond elk van de vijf thematische clusters uit
eenpaardeelvragen.Deantwoordenvandejongerenperclusterzijninschema’sondergeͲ
bracht,zodatdedatarelatiefeenvoudig(handmatig)metelkaarvergelekenkondenworden
envervolgensophoofdlijnen,maarwaarzinvolookopopvallendebijzonderhedenenafwijͲ
kendeervaringenenmeningen,perhoofdstukthematischverwerkt.EendergelijkewerkwijͲ
zeisooktoegepastbijdeanalysevandeinterviewtopicsmettaakstrafcoördinatorenende
observatielijstdieisgebruiktalsleidraadtijdensdeparticiperendeobservatiesbijdeuitvoeͲ
ring van de werkstraffen in de buurt. Bij de observaties van reacties en interacties tussen
buurtbewoners en jongeren (omgangssfeer) werd gebruikgemaakt van een checklist met
onderanderetegenstellingeninemotiesengedragingen(compassie–wraak,humor–verͲ
beten,etc.)ingedrag.Enbijdeobservatiesvanbijvoorbeeldkwalitatieveverschillentussen
jongerenissystematischgekekennaarmatewaarinendemanierwaaropaspectenengeͲ
dragingenalsstatusgevoel,streetwiseetceteravoorkwamen.
AlleinterviewͲenobservatieverslagenzijn doordetweeveldonderzoekersafzonderlijk geͲ
analyseerd,vervolgenszijndebevindingengezamenlijkbesprokenenzonodigwerden(tusͲ
sentijdse) interpretaties bijgesteld. Op deze manier werden zowel gemeenschappelijke
hoofdlijnenendominantepatronenalsrelevantgeachteafwijkingendaaropbenoemd.Het
cyclischeaspectindezewaseencontinuewisselwerkingtussennieuweinformatieenvragen
diewijindeprojectenopgefaseerdewijzeexploreerdentijdensdevoortschrijdendeobserͲ
vatieseninformelegesprekkenmetzoweldejongerenendewerkmeestersenjongerenals
omstanders(winkeliers,buurtbewoners,winkelpubliek,hangjongeren,etc.).Dezeinformatie
vandejongerenisopthematischewijzeingewevenindeverschillendehoofdstukken.
Bij de rapportage is nadrukkelijk gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling
vandeverschillendeprojectenendegeïnterviewdejongeren,terugkomendindeinterviewͲ
citatenenveldnotities.DeuitdagingwasimmersomdekwalitatieverijkdomvanhetonderͲ
zoeksmateriaaluitelkprojectbinnendeverschillendeonderzoeksthema’szogoedmogelijk
uitdeverftelatenkomen,evenalsdeverhalendiedeverschillendejongerenhaddenverteld.
Inlijnmethetoverwegendkwalitatievekaraktervanhetonderzoekworden–metalsvoorͲ
naamste uitzonderingen de inventarisatie (hoofdstuk 4) en het voorkomen van schuld en
schaamtebijdegeïnterviewdejongeren(hoofdstuk8)–debevindingendoorgaansnietgeͲ
kwantificeerd.Welwordenmeerenminderdominanteopvattingen,ervaringenenpercepͲ
tiesbenoemdintermenvanbijvoorbeeld‘demeerderheid’,‘sommigen’en‘eenenkeling’.
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4

Inventarisatiewerkstraffenindebuurt

DeRaadvoordeKinderbeschermingbestaatuit13regio’s,metintotaal22vestigingen.Van
elke vestiging is minimaal één taakstrafcoördinator geïnterviewd en uit enkele vestigingen
twee of drie coördinatoren. Dit laatste gebeurde in het geval van verschillende subregio’s
binneneenregio,tenzijderegiocoördinatorkonsprekennamens(eneventueelnaoverleg
met taakstrafcoördinatoren van) verschillende subregio’s. In totaal zijn 31 coördinatoren
geïnterviewd,diesameneenlandelijkdekkendbeeldgevenvanwerkstraffenindebuurt.
Voorbereiding
Beginnovember2009heeftdeopdrachtgever(WODC)eenbriefgestuurdaandedirecteur
vandeRaadvoordeKinderbeschermingmethetverzoekommedewerkingaanhetonderͲ
zoek. Nadat toestemming was verkregen, vond begin januari 2010 een gesprek tussen de
Raad voor de Kinderbescherming, de opdrachtgever en het onderzoeksteam plaats, onder
andereoverdejuisterouteomdecoördinatorentaakstraffenvandeRaadtebereiken.AanͲ
sluitendstuurdehetLandelijkBureaueenbriefnaarderegiodirecteurenenteamleidersvan
deRaad,meteenkorteuitlegvandeinhoudvanhetonderzoekenhetverzoekommeete
werken aan de inventarisatie van werkstraffen in de buurt. Vrijwel tegelijkertijd is er een
overleg geweest met drie teamleiders van de vestigingen Den Haag en Rotterdam, waarin
werdbesprokenhoe‘debuurt’gedefinieerdkanwordenenhoedetaakstrafcoördinatoren
het beste bereikt kunnen worden. Vervolgens is in het overleg van de teamleiders van de
taakstrafcoördinatoren het onderzoek onder de aandacht gebracht. Begin februari 2010
hebben we alle teamleiders van de taakstrafcoördinatoren een persoonlijke mail gestuurd
metdevraagomenkelenamenvancoördinatorendoortegevendiebenaderdzoudenkunͲ
nen worden voor de inventarisatie. Vanaf toen is gestart met het benaderen van de taakͲ
strafcoördinatoren.
Metallecoördinatorenisineersteinstantietelefonischcontactgezochtvoorhetmakenvan
een afspraak voor een interview. De coördinatoren die na twee pogingen niet telefonisch
bereiktkondenwordenzijngemaildvooreenafspraak.VanuitderegioUtrechtheeftdebeͲ
treffendecoördinatorzelftelefonischcontactopgenomen.
Deinterviews
Deeersteinterviewshebbenplaatsgevondenop11februari2010endelaatsteop16maart
2010.Erzijnindezeperiode31interviewsafgenomenaandehandvaneenkortevragenlijst
(ziebijlage),alletelefonisch.
x

Terbeantwoordingvandeonderzoeksvragen1(aantaljongerendatjaarlijkseenwerkͲ
strafuitvoertindeeigenwoonbuurtofpleegbuurt)en2(kenmerkenwerkstraffeninde
buurt) is ook gevraagd naar eventueel beschikbare (jaar)rapportages, respectievelijk
(geanonimiseerde)databestanden.
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x

Metbetrekkingtotonderzoeksvraag3(communicatiemetbuurtbewoners)isnagegaan
oferwellichtvasteprocedures,c.q.protocollenzijnenwelkeervaringenmenhiermee
heeft.

x

Tenbehoevevanonderzoeksvraag4(herkenbaarheidjongeren)isookgevraagdnaarde
wijze waarop jongeren herkenbaar zijn, welke overwegingen hierbij mogelijk hebben
meegespeeldenwelkeervaringenmenmetherkenbaarheidheeft.

x

Metbetrekkingtotonderzoeksvraag5(reactiesvanbuurtbewonersopjongeren,interͲ
actie)zijnenkeleLikertͲschalengebruikt(heelpositief…heelnegatief;geeninteractie…
veelinteractie)endaarnaastisgevraagdnaarconcretevoorbeelden.


Aandetaakstrafcoördinatorenistevensgevraagdofzijopdehoogtezijnvanwerkstraffenin
dewoonͲofpleegbuurtinandereregio’s.OpdezewijzekondeneventuelehiatentengevolͲ
gevanontbrekendeinformatievanandereregio’sopgevuldworden.

Detaakstrafcoördinatorenwarenoverhetalgemeenzeermeewerkendenenthousiastover
hetonderzoek.Decoördinatorenzeidenvaakdatbijwerkstraffenuitgegaandientteworden
vaneenpositieveinsteekeneenenkelekeerbenadrukteeencoördinatordaarenbovenexͲ
plicietdatwerkstraffennietbedoeldzijnomdejongerenaandeschandpaaltenagelen.Alle
coördinatorengavenaanmeetewillenwerkenaanhetvervolgvanhetonderzoek.
Definitie‘woonbuurt’
Erisvoorgekozenomhetbegrip‘woonbuurt’nietvantevorenheelpreciestedefiniëren.
Voorafishieroverwelgedelibereerd,maarditresulteerdealsnelineencomplexeomschrijͲ
ving,waarvanwijzelfbetwijfeldenofdiepraktischtoepasbaarzouzijn.Welhaddenweeen
begripsafbakeningachterdehand,diewasvoorgestelddoordeteamleidersvanRotterdam
enDenHaag,metwieeerderaleengesprekwasgevoerd,namelijk:de‘directewoonomgeͲ
ving’vandejongere.
Slechtsenkelekerenvroegdecoördinatordirectbijaanvangvanhetinterviewwat‘woonͲ
buurt’betekent.DitwarenbijnauitsluitendcoördinatorenwerkzaamindeRandstad.InderͲ
gelijkegevallenhebbenwehettochzoveelmogelijkaandegeïnterviewdenovergelatenom
eerstzelfhetbegripintevullenzoalszijhetzelfindepraktijk(zouden)hanteren.
Ongeveer de helft van alle geïnterviewden heeft bij aanvang zelf al een beeld van wat de
woonbuurtinhoudtenzegevendaarbijaandewoonbuurttezienalsdewoonwijkvaneen
jongere.VerderkomthetvoordatdecoördinatorineersteinstantieverteltoverzijnwerkͲ
gebied(subregio/stad)endatdezeruimeuitleggedurendehetgesprekgespecificeerdwordt
naar woonwijk of (in lijn met de eerdergenoemde suggestie van de twee teamleiders) de
‘directe leefomgeving’ van de jongere. Enkele keren wordt een dorp gezien als de woonͲ
buurt.Ditisingebiedenwaarveelkleinedorpjeszijn.DezedorpjeszijnquaomvangvergeͲ
lijkbaarmetkleinewoonwijken.Bijdunbevolktegebiedenwordteenstraalvan15kilometer
ofeenreistijdvaneenhalfuurenkelekerengenoemdals‘indebuurt’.
Uiteindelijk is in ongeveer de helft van de interviews de term ‘woonwijk’ als uitgangspunt
gebruiktvoorhetvervolg vandeinventarisatieenindeandere helftvandeinterviewsde
term‘directeleefomgeving’.
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Werkstraffenindewoonbuurt
Inbijnaallevestigingenkomthetvoordatjongerendewerkstrafindewoonbuurtuitvoeren,
maarditgebeurtoverhetalgemeentoevallig,incidenteelofuitpraktischeoverwegingen.
Bij individuele plaatsingen wordt vaak gestreefd naar een zo kort mogelijke reistijd. De
woonbuurtishierbijechtergeendoelbewust,inhoudelijkgekozenselectiecriterium.Ookbij
devestigingAlkmaarinderegioNoordͲHollandwordtdereistijdzokortmogelijkgehouden;
hierwordenjongerendieineenkleindorpwonenechternietinhuneigendorpgeplaatst.
Tabel3.1

Werkstraffenindewoonbuurt




Regio

Toevallig,inciͲ
denteelenuit
praktischeoverͲ
wegingen

IndividueleproͲ
jectengerichtop
debuurt

GroepswerkproͲ
jectengerichtop
debuurt

Nietgerichtopde
buurt,maarwel
opherkenbaarͲ
heid

FrieslandenFlevoland

X





X

AmsterdamenGooi

X







FrieslandenFlevoland

X





X

Gelderland

X

X



X

Groningen

X







Haaglandenen
ZuidͲHollandNoord

X



X



Limburg

X

X

X

X

MiddenenWest
Brabant

X





X

NoordenZuidͲOost
Brabant

X

X

X



NoordͲHolland

X







Overijssel

X

X





RotterdamͲRijnmond

X







Utrecht

X



X



ZuidͲHollandenZeeland

X








Intienvestigingen(binnenachtregio’s)zijnerwerkstraffendiegerichtzijnopdewoonbuurt
ofwerkstraffendietemakenhebbenmetherkenbaarheid.Hetbetrefttwaalfprojectenin
totaal.Inachtvandezevestigingen(binnenzesregio’s)zijnwerkstraffendiespecifiek,dat
wil zeggen:doelbewusten niet (alleen)uit praktischeoverwegingen,inde woonbuurtvan
jongerenplaatsvinden.
Viervandeprojectenbetreffenindividueleplaatsingen(drieineenstad,éénineendorp).
InZutpheniseenprojectbijeenjongerencentrumwaarjongerenuitdiebuurtgeplaatstzulͲ
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lengaanworden.Ditprojectwastentijdevandeinventarisatienognietgestart.InEindhoͲ
veniseensoortgelijkproject,waarbijjongerenuitdebuurtgeplaatstworden.DecoördinaͲ
torgeeftaandatditmoeilijkhedenmetzichmeekanbrengen.

“Dejongerenwerkerenjongerehebbenbeideneendubbelerol.Dejongerekwamereerstin
zijn vrije tijd en nu moet hij er komen voor de uitvoering van een straf. De jongerenwerker
moetnuandersmetdejongereomgaan.Hijheefteenstrafendejongerenwerkerziettoeop
deuitvoeringhiervan.”


Erisduseenanderegezagsverhoudingontstaan.DevestigingRoermondheefteenprojectin
eencultureelcentrumineendorpinderegio.Hierwordenjongerengeplaatstdieindeze
buurtwonen.DeredenomdezejongerenhierteplaatsenisomdaterinditdorpweiniganͲ
derewerkplekkenzijn.HetprojectlooptgoedenjongerenhebbenervolgensdetaakstrafͲ
coördinatoroverhetalgemeengeenprobleemmeeominhuneigenbuurttewerken.Inde
subregio Hengelo, die onder vestiging Almelo valt, is een zakgeldproject. Jongeren kunnen
hierwerkenomeencentjebijteverdienen.Zekunnenhierookvooreenwerkstrafgeplaatst
worden.Nadewerkstrafkunnenzeerblijvenwerken.DitprojectisineersteinstantiebeͲ
doeldvoorjongerendieindewijkwonen.ZehebbenaljarengoedeervaringenmethetproͲ
ject. Het is goed voor de sociale cohesie in de wijk. De jongeren doen bijvoorbeeld boodͲ
schappenvoorouderenuitdewijk.Hierwordenvooraljongerenindeleeftijdtussendertien
envijftienjaargeplaatst.
Naast de individuele projecten zijn er vijf groepswerkprojecten ‘in de buurt’ (binnen vier
regio’s;allevijfineenstad).IndevestigingMaastrichtiseenprojectdatzichspecifiekricht
op jongeren uit de wijk of naburige wijken. Enkele vrijwilligers (coaches) gaan met een
groepjevanmaximaalvijfjongerendestraatopomindewijkschoonmaakwerkzaamheden
teverrichten.Ditprojectwordtregelmatiggeëvalueerdenverlooptgoed.“Erzijnnoggeen
negatievereactiesgeweest”.DevestigingUtrechtheeftgroepswerkprojecteninsamenwerͲ
kingmetdegemeente.DegemeentewildatjongereninhuneigenwoonwijkgeplaatstworͲ
den.Hierwordtdusdoordecoördinatorenzoveelmogelijknaargestreefd.HetluktnietalͲ
tijd,omdathetlogistieknietaltijdmogelijkis.
Indeoverigetweevestigingen(DenHaagenDenBosch)zijnergroepswerkprojectenwaar
de groepen gedeeltelijk bestaan uit jongeren uit de buurt en gedeeltelijk uit jongeren van
buitendebuurt.DevestigingDenHaagheefttweeprojecten‘indebuurt’.HeteersteproͲ
jectiseengroepswerkprojectineenwijkvanhetHaagsestadsdeelEscamp.HiergaangroeͲ
penjongerenindewijkklusjesdoen.Erkunnenzoweljongerenuitdezewijkalsuitandere
wijken geplaatst worden. Het tweede project van de vestiging Den Haag is in de subregio
Gouda.Eenbuurthuisineenwijkwordtopgeknapt.Hierkunnenwederomzoweljongeren
uitdewijkalsjongerenvanbuitendewijkwordengeplaatst.Vaakzijneenaantaljongeren
uit de groep wel uit de wijk. Het project richt zich niet op zichtbaarheid van de jongeren.
“We willen geen schandpaal effect, herkenbaarheid werkt averechts, jongeren willen zich
danverstoppen.”Dewerkstrafheefteenpositieveinsteek.Dejongeredoetietsterugvoor
debuurt.
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IndevestigingDenBoschhebbenzeindevakantietijdeneengroepswerkproject.Erworden
indewijkenklusjesgedaandiebuurtbewonersbelangrijkvinden.Eendeelvandejongeren
woontindebuurtwaarditprojectplaatsvindteneendeelkomtvananderewijken.Hetis
praktischniethaalbaaromalleenjongerenuitdezebuurtteplaatsen.ErzullendannietgeͲ
noegjongerenzijnomdegroeptevullen.
Groepswerkprojecten hebben vaak niet de voorkeur van de coördinatoren. Als ze toch
worden opgezet, dan is dit vaak vanwege een hoge instroom of om jongeren te kunnen
plaatsendiemeerbegeleidingnodighebbenvanwegebijvoorbeeldgedragsproblemen.We
gaanhierlaterindithoofdstukdieperopin.

DelaatstecategoriedieonderscheidenkanwordenbestaatuitwerkstraffendienietuitgeͲ
voerd worden in de woonbuurt maar die wel een duidelijk element van herkenbaarheid
hebben.Inviervestigingen(binnenvierregio’s;allevierineenstad)komendergelijkeproͲ
jecten voor. De vestiging Leeuwarden heeft (ten tijde van de inventarisatie) sinds kort het
‘NSͲproject’.Jongerengaanophetstationindestadklusjesdoen.Zezijnergzichtbaarende
kans dat bekenden hen zien is groot. De vestiging Roermond heeft ook een ‘NSͲproject’.
Sommigejongerenvindenhetvolgensdetaakstrafcoördinatorvervelenddatzeherkenbaar
zijn.DevestigingZutphenheefteenprojectineenkringloopcentruminApeldoorn.Jongeren
werkenmeeindeaannamevangoederenenindewinkel.ZezijnzichtbaarenkunnenbeͲ
kendentegenkomen.Ditisechternieteendoelvandewerkstrafmaareenneveneffect.Het
projectisopgestartomdathetpraktischisvoorzoweldeRaadalshetKringloopcentrum.De
vestigingBredaheefteenprojectinhetcentrumvanRoosendaal.JongerenmoetenopzaͲ
terdagtussenhetwinkelendpubliekschoonmaakͲenopruimwerkzaamhedenverrichten.Ze
zijnergzichtbaarendekansisgrootdatzebekendentegenkomen.
Werkstraffenindepleegbuurt
Structureleprojectendiezichspecifiekopdepleegbuurtrichtenkomennietvoor.Welzijn
erincidenteelwerkstraffendieindepleegbuurtwordenuitgevoerd.Decoördinatorengeven
aandatplaatsenindepleegbuurtoverhetalgemeenpraktischergmoeilijkis.DebenadeelͲ
departijmoethieraanookwillenmeewerkenenbovendienishetnietdebedoelingdatde
werkstrafwordtuitgevoerdineenprofitorganisatie.
De werkstraffen die wel in de pleegbuurt worden uitgevoerd hebben vaak te maken met
vernielingen.InLeeuwardenkomtheteenpaarkeerperjaarvoordateengroepjongeren
diesameneendelictgepleegdhebbenooksamenineengroepswerkprojectgeplaatstworͲ
den.Ditisechternietperseindepleegbuurt.InMaastrichtkomensomswerkstraffeninde
pleegbuurtvoor.Alsereenmogelijkheidisomeenwerkstrafuittevoerenopeenprojectin
depleegplaatswordtditookgedaan.AlsbijvoorbeeldvernielingenzijngepleegdopeenkinͲ
derboerderijkandestrafdaarwordenuitgevoerd.DevestigingGroningenplaatstweleens
groepen jongeren die samen een delict hebben gepleegd in een groepswerkproject in de
pleegbuurt.
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Selectie
DekeuzevandecoördinatorenvooreenbepaaldewerkstrafzienzijalseenkwestievaninͲ
dividuelematching.Hetismaatwerk.Erwordtgekekennaardecapaciteitenvandejongere,
diensbeschikbaarheid,persoonlijkekenmerkeneneventuelebijzonderheden.Motivatieen
delictverledenkomenbijenkelecoördinatorenookaanbod.Dewensenvandejongerezelf
worden vaak wel besproken maar de taakstrafcoördinator is degene die, op basis van de
matching,eenbeslissingneemt.Veelcoördinatorengevenaandathetdoelvaneengoede
selectieisomdeslagingskansvandetaakstrafzogrootmogelijktemaken.DaarnaastworͲ
den‘hethebbenvaneensucceservaring’en‘eenkijkjenemenindepraktijk’genoemd.
EencontraͲindicatievoorplaatsingindebuurtkanzijndateenjongeremensenophetproͲ
jectkent,bijvoorbeeldfamilie.HetkanongemakkelijkzijnvoorzoweldejongerealszijnfaͲ
milie.Bovendienkanhetdanvoorkomendat(deindrukontstaatdat)dejongere‘gematst’
wordt.Wanneerergeenprojecten‘indebuurt’zijnwordtdebuurtooknietalseenselectieͲ
criteriumgebruikt.Indienerwelgekekenwordtnaareeneventueleplaatsingineenproject
‘indebuurt’danishetnogsteedseenindividuelematching.
Cijfers
Demeestegeïnterviewdengevenaangeencijfersofrapportagesvoorhandentehebbenvan
hetaantaljongerendatjaarlijkseenwerkstrafindebuurtuitvoert.ErisopditpuntdoorgeͲ
vraagdnaareventuelerapportages,maardecoördinatorenzeggendatergeenregistraties
ofrapportagesopditgebiedzijn.Sommigenkunnenwel(globale)schattingengeven,maar
dievariërensterk,vanhetmerendeelvandewerkgestraftejongerentotafentoeeenklein
groepje.Bovendiengaathetnietaltijdomdoelbewustekeuzevoordeeigenbuurt.
x

DevestigingLeeuwardengeeftaandat90%vandewerkstraffenbinnenvijftienkilomeͲ
tervandewoningvandejongerenis.Binnendeeigenwijkwerkenismeerpertoevalen
daarhebbenzegeencijfersvan.

x

De vestiging Zutphen meldt dat jaarlijks circa 180 jongeren worden geplaatst bij het
kringloopcentrum (wat geen werkstraf in de buurt is, maar waar herkenbaarheid wel
eenrolspeelt).

x

BijdevestigingGroningenzijnerenkelegroepenperjaardieeenwerkstrafindebuurt
uitvoeren.Pergroepvarieerthetaantaltussen4en15jongeren.

x

EencoördinatorvanvestigingDenHaagschatdatvande120jongerendiehijperjaar
plaatsterongeveer90dewerkstrafinhuneigenbuurtuitvoeren.

x

BijhetprojectindebuurtvandevestigingMaastrichtzullennatweejaarrondde80Ͳ
100jongerenhebbengewerkt.

x

DecoördinatorvanvestigingRoermondschatdatdaarongeveer30Ͳ40%vandejongeͲ
renwerktindewoonͲofpleegbuurt.

x

EencoördinatorvandevestigingAlmelogeeftaandaterindebuitengebiedenongeveer
60jongerenperjaareenwerkstrafindebuurtuitvoeren.


GezienhetfeitdatcijfersmetbetrekkingtotwerkstraffenindebuurtnietdoordevestiginͲ
gen geregistreerd worden, is het dus moeilijk een duidelijk beeld te krijgen van het aantal
jongerendatjaarlijkseenwerkstrafindebuurtuitvoert.
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Verhoudingwoonbuurt/pleegbuurt
Omdater,zoalseerdervermeld,geenpreciezecijferszijnvanhetaantalwerkstraffeninde
buurt, zijn er ook geen harde uitspraken te doen over de getalsmatige verhouding tussen
werkstraffenindewoonbuurtenwerkstraffenindepleegbuurt.WelkunnenerglobaleuitͲ
sprakenwordengedaan.
x

Coördinatorenuitnegenvestigingenschattendatwerkstraffenindewoonbuurtbijhun
vestigingvakervoorkomendanwerkstraffenindepleegbuurt.

x

Eéncoördinator(vestigingZwolle)geeftaandatwerkstraffenindepleegbuurtnaarzijn
inschattingjuistvakervoorkomendanwerkstraffenindewoonbuurtbijzijnvestiging.
Deoverigecoördinatorenzeggendatergeencijfersofrapportageszijnoverwerkstraffenin
debuurtenkunnenmoeilijkeeninschattingmaken.WelgevencoördinatorenuitvijfvestiͲ
gingen (Amsterdam, Groningen, Den Haag, Roermond en Almelo) aan dat de woonͲ en
pleegbuurtoverhetalgemeenhetzelfdezijn.
Verhoudinggroepswerkprojecten/individueleprojecten
Het merendeel van de coördinatoren (16 vestigingen) geeft aan dat er meer individuele
plaatsingenzijndanplaatsingeningroepswerkprojecten.BijdevestigingenLeeuwardenen
Lelystad(regioFrieslandenFlevoland)zijnhetzelfsbijnauitsluitendindividueleplaatsingen.
InveelanderevestigingeniserééngroepswerkprojectofzijneralleenincidenteelgroepsͲ
werkprojecten.Deredenvoorplaatsingopindividueleprojectenisdatdanbetermaatwerk
geleverdkanworden.
De groepswerkprojecten die toch georganiseerd worden zijn vooral voor jongeren die, bijͲ
voorbeeldvanwegegedragsproblemen,nietindividueelgeplaatstkunnenworden.OokreͲ
cidive,leeftijdencapaciteitenspelenhierbijeenrol.JongerendieineengroepwordengeͲ
plaatst hebben vaak meer (specifieke) begeleiding nodig. Een tweede reden voor het
organiserenvaneengroepswerkprojectisdatereenhogeinstroomis,waardooreenwachtͲ
lijst dreigt te ontstaan. Door het organiseren van groepswerkprojecten kunnen meerdere
jongerentegelijkertijd‘weggezet’worden.
Deoverigezesvestigingenhebbenzowelindividueleprojectenalsgroepswerkprojecten.Er
zijngeenvestigingenwaarmeerplaatsingenopgroepswerkprojectenzijndandaterindiviͲ
dueleplaatsingenzijn.
Werkzaamheden
Dejongerenvoerenaltijdzogenaamde‘additionelewerkzaamheden’uit.Hetmogenniette
zwarewerkzaamhedenzijninverbandmetdeArbowetgeving.BijgroepswerkprojectenvoeͲ
ren de jongeren voornamelijk onderhoudswerkzaamheden, gemeentewerk, groenvoorzieͲ
ning, bouwwerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden en reparatiewerkzaamheden uit.
Dit kan bijvoorbeeld houtzagen in het bos zijn of papierprikken in gemeenteperken. De
werkstraffen op individuele projecten zijn zeer gevarieerd. Instellingen waar vaak (indiviͲ
duele)werkstraffenuitgevoerdwordenzijnkeukensvanbejaardentehuizenenziekenhuizen,
kinderboerderijen,zwembaden,kringloopbedrijven,buurthuizen,sportverenigingenendieͲ
renasiels. De werkzaamheden die hier vaak door de jongeren worden uitgevoerd zijn keuͲ
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kenwerk,schoonmaakwerk,dierenverzorgen,onderhoudswerk,technischeklusjesensoms
administratiefwerkenkoffiezetten.
Begeleiding
DetaakstrafcoördinatorengevenaandateraltijdeenintakegesprekismetjongereenouͲ
ders,meestalopkantoorbijdeRaad.InditgesprekwordengegevensoverdejongereverͲ
zameldomeengoedeindividuelematchingtekunnenmaken.DebeschikbaarheideninteͲ
resses van de jongeren worden besproken en ook van motivatie, capaciteiten en gedrag
wordteenbeeldgevormd.Naditeerstegesprekvolgteenkennismakingsgesprek.DejongeͲ
re,taakstrafcoördinatorenbegeleidervanhetgekozenwerkprojectbesprekenwatdewerkͲ
strafzalinhouden,erwordenafsprakengemaaktenregelsuitgelegd.Vaakwordterookeen
contractgetekend.Gedurendedeuitvoeringvandewerkstrafheeftdetaakstrafcoördinator
niet altijd contact met de jongere. Soms gaat de coördinator naar het project om even te
kijkenhoehetgaatensomsisertelefonischcontactmetdebegeleiderofdejongere.Alsde
taakstrafnietgoedverlooptisermeercontact.DecoördinatorkandanmeerderegesprekͲ
ken hebben met de jongere en kan een officiële waarschuwing geven (gele kaart) of de
werkstraf stoppen (rode kaart). Na afronding van de werkstraf volgt soms een afsluitend
gesprek.Ditisbijnaaltijdhetgevalbijlangetaakstraffen(vanaftachtiguur).BijkorteretaakͲ
straffenwordtdewerkstrafvaakofficieelafgeslotenmeteentelefoongesprekofeenschrifͲ
telijkeevaluatie.Enkelecoördinatorengevenaandateigenlijkelkewerkstrafafgeslotenzou
moeten worden met een afsluitend gesprek. Dit gebeurt echter niet vanwege tijdgebrek
(vandecoördinatorensomsookvanhetproject).
Debegeleidingoplocatie,bijindividueleprojecten,wordtverzorgdvanuitdeinstellingwaar
dewerkstrafwordtuitgevoerd.Eenmedewerkervandeinstelling,diemeestalookcontactͲ
persoon van de Raad is, begeleidt de jongeren. Dit is bijvoorbeeld in een keuken vaak de
chefͲkokenineenbuurthuiseenjongerenwerker.Bijgroepswerkprojectengaatditanders.
De Raad huurt voor begeleiding op deze projecten werkmeesters in. Deze werkmeesters
moetensteviginhunschoenenstaanendecapaciteitenhebbenomeengroepgoedfunctiͲ
onerendtehouden.Dewerkmeesterisaltijdaanwezigbijhetwerkvandejongens.DetaakͲ
strafcoördinatorisdegenediebelangrijkebeslissingenneemt,bijvoorbeeldofdewerkstraf
metpositiefresultaatkanwordenafgesloten.
Buurtbewoners
Bijnaallecoördinatoren gevenaan datbuurtbewoners niet op de hoogte gesteldworden
vanwerkstraffenindebuurt.DitgeldtvoorzowelgroepswerkprojectenalsindividueleproͲ
jecten.Deredendiehiervoorhetmeestgegevenwordtisdathetopdehoogtestellenvan
buurtbewonersnegatieveeffectenkanhebbenzoalsstigmatisering,‘aandeschandpaalnaͲ
gelen’,verzwarenvandetaakstrafenonrustveroorzakenindebuurt.Eentweederedendie
veel gegeven wordt is dat buurtbewoners niet op de hoogte worden gesteld vanwege de
privacy van de jongeren. Verder wordt enkele keren aangegeven dat buurtbewoners toch
welwetendatdejongerenwerkgestraftenzijn,waardoorhetnietnodigwordtgevondenom
debuurtopdehoogtetestellen.BijeenprojectvandevestigingZutphen,hetkringloopproͲ
ject,zijnmensenopdehoogtegestelddoormiddelvaneenkrantenartikel.DevestigingDen
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Haagmeldtdateenkeerovereenproject,naafronding,eenartikelineenlokaalkrantjeis
geplaatst.Hierinstonddatdestrafdoordejongerengoedisuitgevoerdenafgerond.
Herkenbaarheid
In principekomt het nietvoordatjongerenspecifiekekledingdragenvoor taakgestraften.
Welgevendemeestecoördinatoren aandatjongerenzich quakledingmoetenaanpassen
aandeinstelling/locatiewaarzijdewerkstrafmoetendoen.DitkaninhoudendatzewerkͲ
schoenenmoetendragenenvaakzijnzeverplichteenreflecterendoranjeofgeelhesjete
dragen.DitzijnregelsvandeArbowetgeving.DehesjeszorgenvoorzichtbaarheidendaarͲ
meevoorveiligheidbijbijvoorbeeldwerkopstraatofingemeenteperken.Hetdragenvan
dehesjesheeftvaakwelalsneveneffectdatdejongerenherkendwordenalstaakgestraften.
Reactievaneninteractiemetdebuurt
Inde(31)interviewsisgevraagdnaardematevaninteractietussendejongerenenbuurtͲ
bewonersendereactiesvanuitdebuurtbewoners.Coördinatorenisgevraagdeenscorevan
1tot5tegevenaanzowelinteractiealsreactie.Bijinteractiemetdebuurtstaat1voorgeen
interactieen5voorveelinteractie.Bijreactiesvanuitdebuurtstaat1voorheelnegatiefen
5voorheelpositief.Degemiddeldescoreopinteractiemetdebuurtis2.7.EéngeïnterviewͲ
dezegtdaterhelemaalgeeninteractiemetdebuurtis,ruimdehelftvandecoördinatoren
spreektvanweiniginteractieenslechtsenkelenzeggendaterveelinteractiemetdebuurtis.
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Reactiesopwerkstraffenindebuurt
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

(heelnegatief)(heelpositief)



Degemiddeldescorebijreactiesvanuitdebuurtis3.6(ééncoördinatornietmeegerekend,
wantzijgafaandaterhelemaalgeeninteractieis).VolgensruimdehelftvandecoördinatoͲ
renzijndereactiesvanuitdebuurtoverwegendpositief,inééngevalzelfsheelpositief.Een
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coördinatorverteltdateengroepjongerenvooreenverzorgingstehuissneeuwhadgeruimd.
Debewonerswarenergdankbaar.Zesprakendejongerenaanengavenhencomplimenten
enlimonade.DitsoortvoorbeeldenwordtmeerderekerendoordecoördinatorennaarvoͲ
rengebracht.Negatievereactieskomenechterookweleensvoor.MensenmakenopmerͲ
kingenals‘pakzemaarhardaan’en‘datistochgeenstraf’.Ookgebeurthetweleensdat
vriendjesvandetaakgestraftennaarhetprojectkomenenopmerkingenmaken.
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5

Profiel,intakeenbesluitvorming

Bijdeopleggingvaneentaakstrafspelenmeerderefactoreneenrol.Erzijn‘objectieve’criͲ
teriavoordestrafoplegging,zoalseenblancostrafbladendezwaartevanhetdelict(maxiͲ
maal zes maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf). Daarnaast spelen andere factoren
mee.UithetonderzoekvanVanMulbregt(2000)kwamindeinterviewsmetrechters,offiͲ
cieren van justitie en taakstrafcoördinatoren naar voren dat verdachten ook zelf invloed
kunnenhebbenopdekeuzevooreentaakstraf.Wantwanneerdeverdachtezelfaanbiedt
een werkstraf te doen, werd dit vaak opgevat als motivatie en dit kon volgens de geïnterͲ
viewdenpositiefbijdragenaanhetbesluiteenwerkstrafopteleggen.Eenwerkstrafwerd
vooralgezienalseenkansvoorfirstoffenders,terwijlrecidiveeerdernegatieveindicatiewas
voorhetopleggenvaneenwerkstraf. Jeugdigeverdachten kregenechtersnellerhetvoorͲ
deelvandetwijfeldanmeerderjarigen.Detentievoorminderjarigenvondmenonwenselijk
envaneenwerkstrafwerdeenpedagogischeffectverwacht:deminderjarigekanietsterug
doen voor de maatschappij, leert verantwoordelijkheid en regelmaat aan en krijgt voldoeͲ
ningdoordatanderentevredenzijnoverzijnprestaties.
In hoeverre deze factoren hebben meegespeeld bij de oplegging van de taakstraf aan de
jongereninonsonderzoekvaltbuitenonsgezichtsveld.OnsstartpuntligtbijhetintakegeͲ
sprekenonzefocusopdeuitvoeringvandetaakstrafenhoedejongerendiebeleven.Indit
hoofdstukbeperkenweonstothetintakegesprekenhoedekeuzevooreenwerkstrafinde
buurttotstandkomt.Datdoenweaandehandvaninterviewsmettaakstrafcoördinatoren,
aangevuld met observaties tijdens intakegesprekken, en interviews met jongeren. Eerst
wordt een profiel van de geïnterviewde jongeren geschetst. Welke eigenschappen hebben
zemetelkaargemeenenwaaropverschillenze?VervolgenswordtkortderolvandetaakͲ
strafcoördinatorbesprokenomdaarnadegangvanzakenrondomhetintakegespreknader
tebekijken.Tenslottekomthetbesluitvormingsprocesaanbod.Waarwordtopgeletbijhet
zoekennaareengeschiktprojectvooreentaakgestraftejongere?Isheteenbewustekeuze
omeenjongereineenbepaaldprojecten/ofbuurtteplaatsen?
Profielvandejongeren
Erzijnintotaal30jongerenindeleeftijdvan14Ͳ18jaargeïnterviewd.Inhoofdstuk3hebben
wealeenoverzichtgegevenvanhundemografischekenmerkenenhuneventuelerecidive
eneerderetaakstraffen(tabel3.2).Maarervaltopbasisvandeinterviewsendeobservaties
meeroverhentezeggen.Ofschoonelkejongereuniekekenmerkenheeft,anderswilzijnen
wellichteeneigendialectspreekt,hebbenzeookveeldingenmetelkaargemeen,ongeacht
hunafkomstuitstadofdorp.Typerendvoorhunleeftijdisdatzevaakrondhangenopstraat;
chillenmetelkaar,scheurenopscootersenkattenkwaaduithalen.Inhetweekendgaanze
naareenparty,disco,caféofkeet,ofluisterenze,zoalsAlma 6 ,gewoonopstraatmetskateͲ

6

 Omprivacyredenenzijndenamenvandejongerengefingeerd.
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vriendennaarhiphopuit een boombox.“Simpelje plugteen MP3erin enjehebtsound!”
Opvallendisdatdance,smartlappenenskihutdeuntjesvoornamelijkpopulairzijnbijautochͲ
tonejongerenenhiphopenrapdoorbijnaallestraatgroepenwordengeluisterd.Demeeste
jongeren zijn lager opgeleid (speciaal onderwijs, vmbo, mbo niveau 1 en 2) of volgen nog
eenopleiding.Erzittenookenkelenotoirespijbelaarstussen.BijeendeeliseengedragͲof
aangeborenstoornis(ADHDofPDDͲNOS)gediagnosticeerd.
DegeïnterviewdejongerenzijnopbasisvanhunkenmerkengrofwegverdeeldindriegroeͲ
pen.Buurtjongerenhangenindeeigenwoonbuurt(vaakineendorp)rond;eendeelhiervan
trekt(alszewatouderzijn)meernaardestad.Zelfstandigejongerenwonen(tijdelijk)niet
meer in de eigen buurt. Van de laatste kans jongeren vertoont een deel ernstige gedragsͲ
problemen.Dedriedelingisnietnaarrato,bijdegeïnterviewdennochwatbetreftallejonͲ
geren met eenwerkstraf inde buurt. ZovormendebuurtjongerendeovergrotemeerderͲ
heid van alle geïnterviewden, daarna volgen de zelfstandige jongeren en de laatste kans
jongerenzijndekleinstegroep.Hiernavolgteenbeschrijvingvandedrieprofielen.
Buurtjongeren
Deze groep bestaat voornamelijk – maar niet uitsluitend – uit first offenders. Ze zijn doorͲ
gaans serieus bezig met school (elektrotechniek, lassen of willen de bouw in). Het delict
waarvoorzeeentaakstrafhebbengekregenissomseentypischvoorbeeldvan“wrongplace,
wrongtime”.Eendeelvanhenhechtweinigaanrolmodellenen/ofisweinighonkvastinhet
publiekedomein.Anderenhangeninhechterverbandrondenzijnmeeropeenvastelocatie
(hoek,pleintje,snackbar,park,etc.)indeeigen(woon)buurtgericht.EendeelvandebuurtͲ
jongerenuitdorpentrektvakernaardestadvoorvertier.Demobiliteitverschiltnogal.Hoe
ouder hoe meer kilometers. De leeftijd in deze groep (die begint bij 12 jaar) ligt iets lager
danindeanderegroepen.Detaakstrafcoördinatorenenwerkmeesters/begeleidersachten
dekanslaagdatdezejongerennogeenkeerinaanrakingkomenmetjustitie.

Profielschets1:meisje,14jaar,Nederlands.Woonachtigineenkleinegemeente.Doetvmbo
verzorging op de middelbare school. Wil graag kapster, nagelstyliste of visagiste worden.
Oogt echter als een 18Ͳjarige (qua kleding, makeͲup en uitgaanspatroon). Hangt veel met
vriendenengaatnaarR&Bfeestjesenandere‘hippe’dingen.Veelbezigmetjongens,maar
“wilnoggeenvriendje,wantdatisteveelgedoe.”ReedmetdebrommerdoornaeenaanrijͲ
ding,waarvanzijzelfontzettendisgeschrokken.Inpaniekreedzewegenenigetijddaarna
stonddepolitievoordedeur.Taakstraf:12uur.

Zelfstandigejongeren
Dezejongerenwonendoorgaansnietmeerthuis,maarbijvoorbeeldineenleefhuisofinterͲ
naat,ofvolgeneenkamertraining(16+).ZezijnafkomstiguiteenproblematischethuissituaͲ
tiedienietlangerhoudbaarisofwas.Ditkanzowelaandekantvandejongerealsaande
kantvandeouderszijngeweest.ZewetendatzeeralleenvoorstaanenproberenmetvalͲ
len en opstaan een toekomst op te bouwen. In de kern hebben ze geen aandrang tot het
plegenvandelicten.Hetcriminelegedragkomtvoortuiteensituatieofgelegenheidwaarbij
eenmeerimpulsievekostenͲbatenanalyse(weinigzakgeldperweekkrijgen,zodateenpakje
sigarettenstelennietalsmisdadiggezienwordt)wordtgemaakt.Sommigenleidenzichtbaar
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aan de soms ernstig verstoorde gezinssituatie en missen de emotionele empathie van en
bindingmetdeouders.Blowenenexperimenterenmetanderegenotmiddelenkomt–volͲ
gensdecoördinatoren,maarookblijkensinformelegesprekkeneninterviewsmetdejongeͲ
renzelf–vakervoordanbijdebuurtjongeren.Dezegroeponderscheidtzichvanwegehet
‘zwervend’karakter.Deinternatenenleefhuizenliggenvaakwatafgelegenwatautomatisch
totmeermobiliteitleidt.Erwordtveelgereisdtussenschool,werk,verblijfplaatsenvrienͲ
den(waarsomsinhetweekendovernachtmagworden).Dejongerenvariëreninleeftijdvan
14tot18jaar.

Profielschets2:jongen,18jaar,Marokkaans.Vrolijkogend,maarproblematischejeugd.Veel
huiselijk geweld door agressieve vader; zowel moeder als hijzelf verblijven op een geheim
adres. Volgt na enkele jaren internaat nu een kamertraining en woont bijkans op zichzelf.
Wijdtzijnagressievebuienaaneenverstoordeopvoeding.Gaatnietmeernaarschool,maar
droomt over een hboͲstudie. Houdt van rap en hiphop en heeft zowel ‘blanke als bruine’
vrienden.Toenhij17jaarwas,hadhijeenschuldvanruim100eurobijeeninternetshop.Hij
kreegvanhetinternaatgeenvoorschotopzijnzakgeldomdieschuldaftekunnenbetalen
enwistzichgeenraad.OpeendagvondhijindebuseenaantalIDkaartenineentas.Hij
wistdatdithemuitdebrandzouhelpenalshijdeIDkaartendoorverkocht.Depolitiekwam
hemophetspoorenhijwerdgearresteerdvoordiefstalvanIDkaartenenovertredingvan
deidentificatieplichtomdathijzijneigenIDbewijsnietbijzichhad.Taakstraf:40uurwaarͲ
van20voorwaardelijk.

Laatstekansjongeren
Dezejongerenhebbeneen‘laatste’kansgekregenvandekinderrechteren/ofhebbenhun
vorigetaakstrakverknoeid.Sommigenhebbenernstigegedragsproblemen(agressie,vechtͲ
partijen,etc.)waardoorzemoeilijkteplaatsenzijnineenregulierprojectenhebbensomsal
eerderinjeugddetentiegezeten.Dezewatouderegroepbevindtzich,afgaandopwatcoörͲ
dinatorenoverhenvertellen,meer in degrotestadenstaatsomsal metéénbeeninhet
door volwassenen gedomineerde criminele (buurt)milieu. Ze zijn streetwise, verrichtten alͲ
lerleihandenspandiensten,gedragenzichstoerenquasinonchalantenpochensomsmet
hun grappige straathumor en Ͳslang. Ze voeren een taakstraf uit voor een zwaarder delict
dandejongerenindevorigetwee groepen.Inplaatsvaneen kleine diefstal,hetafsteken
van vuurwerk of het beledigen van een politieagent, zijn ze eerder veroordeeld als gevolg
vanmishandeling,geweldplegingenhetdealenvandrugs.

Profielschets 3: jongen, 17 jaar, Joegoslavisch. Zit nog wel op school, maar ziet daar geen
toekomstin.Spijbeltveel.Komtuiteenmilieuwaarcriminaliteithooginhetvaandelstaat
(neven, broers, andere familie). Heeft in het verleden al leerstraffen en trainingen gehad,
maarsnapthetnutnietvan“hettekenenvanjeemoties”.Opgepaktwegensovertredingvan
deOpiumwet.Taakstraf:50uur.Ditiszijnvierdetaakstraf.
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Roltaakstrafcoördinator
Detaakgestraftejongerewordtgekoppeldaaneencoördinatortaakstraffen.Dezevoertmet
hem/haarhetintakegesprek,besluitoverdeplaatsinginwelkprojectenzorgtervoordatde
jongere zijn/haar taakstraf daar kan uitvoeren. Tevens draagt de coördinator zorg voor de
eindafwikkelingdoormiddelvaneen(telefonischofpersoonlijk)eindgesprek,hetverwerken
vanhetbeoordelingsformuliervandejongereenhetrapporterenaandeofficiervanjustitie
endeoudersvandejongere.Tijdensdewerkstrafzelfheeftdecoördinatornauwelijkstot
weinigcontactmetdejongere.
Hetintakegesprek
Het intakegesprek heeft volgens de taakstrafcoördinatoren een vaste vorm. Zo worden de
gesprekkenaltijdindividueelgehouden,maarerzijnwelverschillentevindenindevormen
degebruiktelocaties.Hetovergrotedeelvandeintakegesprekkenvindtopkantoorplaats,
maareenaantalvestigingendoenaanhuisbezoekenofeenkantooroplocatie.Erwordtdan
bijvoorbeeldvooreendagdeeleenkamertjeineenplaatselijkbuurthuisgehuurd.Zohoeven
dejongerenniethelemaalnaarhethoofdkantooraftereizen.
HuisbezoekenzijnpopulairinLimburg.ZoweldecoördinatoreninRoermondalsdieinMaasͲ
trichtleggenbijnauitsluitendhuisbezoekenaf.Alsredenwordtgegevendathetbelangrijkis
eenindruktekrijgenvanhetmilieuwaarindejongereopgroeitendateenintakegesprekop
kantoornietopweegttegen“eenkijkjeindekeukenvandejongere”.Daarbijisdekansdat
ereenouderaanwezigisvelemalengroter.DeoudersofverzorgersvaneenjongereworͲ
dennamelijkstandaarduitgenodigdomopkantoorhetintakegesprekvanhunzoonofdochͲ
terbijtewonen.Somsgaaterzelfseenapartebriefdedeuruit.Helaaslatenouders,vooral
indegroteresteden,vakerdaneensverstekgaan.DittotgroteteleurstellingvandetaakͲ
strafcoördinatoren.“Zezijngewenst,maarwekunnenzenietverplichten”,alduseencoörͲ
dinator.Een frustrerend gegeven,aangezien dejongerenogminderjarigisenditbetekent
dat de ouders (deels) verantwoordelijk zijn. De redenen (of “smoezen”) van jongeren die
zonder ouder bij het gesprek verschijnen verschillen van “mijn ouders werken allebei en
kunnen geen vrij krijgen” tot het in de praktijk van taakstrafcoördinatoren vaak gehoorde
“mijnvaderwerktenmijnmoederspreektgeenNederlands”.
Wanneer een taakstrafcoördinator een jongere krijgt toegewezen, ontvangt hij/zij meteen
het dossier van het uitgevoerde raadsonderzoek. Hierin staat al wat basisinformatie over
delict, achtergrond, persoon van de jongere. De taakstrafcoördinator gaat dus niet blanco
hetintakegesprekin.Hetdelictwordtinhoudelijknietmeerbesprokeninhetintakegesprek,
want dat is al uitvoerig aan bod geweest bij het politieverhoor, de raadsonderzoeker, de
kinderrechter en waarschijnlijk ook de ouders. Het is volgens de coördinatoren niet nodig
omdatnogeenstebespreken.Welwordtereenkortefeitelijkesamenvattingvanhetdelict
gegeven om aan te geven waarom een jongere daar nu zit. Verder wordt in het intakegeͲ
sprekdebeschikbaarheid(dagen,dagdelen)vanjongerengeïnventariseerdenhunleefsituaͲ
tie in kaart gebracht. Onderwerpen als schoolprestaties, gezinssamenstelling, hobby’s, bijͲ
baantjes,drugs,alcoholeneventueel(ander)grensoverschrijdendgedragvormendaareen
onderdeel van. De jongere en diens ouders hebben minimale vrijheid in de keuze van een
project.WelkunnenouderseropstaandathunkindnietineendoordecoördinatorgekoͲ
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zenprojectwordtgeplaatst.Decoördinatorprobeertoudersindatgevaltochteovertuigen,
maaralszijvoetbijstukhouden,valthierandersnietsaantedoendandejongereineen
anderprojectteplaatsen.InprincipemoetendeoudersnamelijkakkoordzijnmetdebeslisͲ
singvandecoördinator.Zijhebben(wettelijk)immershetgezagoverhunkind.
Firstoffendersenrecidivisten
UitdeinterviewsmettaakstrafcoördinatorenenookuitobservatiestijdensenkeleintakegeͲ
sprekken komt een duidelijk verschil naar voren tussen first offenders en recidivisten wat
betreftduureninhoudvanhetintakegesprek.DegesprekkenmetfirstoffendersdurenbeͲ
duidendlanger.Eerstwordtdekortefeitelijkesamenvattingvanhetdelictgegevendatde
aanleidingwasvoorde taakstraf.Vervolgensis er een kennismakingsgedeelte enwordt er
informatieverzameldoverhetlevenvandejongere.BijrecidivistenisditlaatstedeelalleͲ
maalalinhetdossierterugtevindenenvraagtdecoördinatoralleenoferietsisveranderd
sindsdevorigetaakstraf.Firstoffenderskrijgenookmeerstembijdekeuzevooreenproject,
maarbijrecidivistenisditalhuntweede,derdeofzelfsvierdekansendus“valternietste
kiezen”,alduseentaakstrafcoördinator.
Maarzowelbijfirstoffendersalsrecidivistenvindendeintakegesprekkenoverhetalgemeen
opeenmildetoonplaats,nietexplicietveroordelendenzonder‘moralistischepreken’.Wel
iservaakaandachtvoorhetdrankgebruikvandejongeren.Hoeveelwordtergemiddeldin
een weekend gedronken? Maken de ouders zich zorgen daarover? De coördinator vervult
daneenpedagogischerolenwijsteropdatalcoholmeerrisicovolgedragbevordert.
Jongerenoverhetintakegesprek
Indeinterviewsmetdejongerenisookgevraagdnaarhunbelevingvanhetintakegesprek.
Overhetalgemeenwordtdezepositiefbeoordeeld.Sommigendachtendatdecoördinator
veelstrengerzouzijn,anderendathetdelictwederomuitvoerigbesprokenzouworden.OpͲ
vallendisdateendeelaangeeftnooitophetkantoortezijngeweestvooreenintakegesprek.
Deze jongeren vertellen dat ze zijn gebeld door de Raad om een aantal vragen te beantͲ
woordenenvervolgensdedetailsvanhetprojectwaarinzezijngeplaatsttekrijgen.Indeze
gevallenishetvolgenscoördinatorenzodatzowelhetintakeͲalshetkennismakingsgesprek
methetbedrijftegelijkertijdplaatsvindt.DezegangvanzakenisvoornamelijkterugtevinͲ
den bij projecten waar het overgrote deel van de totale instroom van die regio wordt geͲ
plaatst,zoalsinhetkringloopcentrumteApeldoorn.
De jongeren die meerdere projecten kregen aangeboden, kozen allemaal voor het project
dathetdichtstbijhuiswas.Naderhandblekendezesomsvol.Veeljongerenechterkregen
geenkeuzesvoorgeschoteldenmoestenafwachtenwatdecoördinatorvoorhenhadgekoͲ
zen.
Herkenbaarheid
WatbetreftdeperceptievandejongerenishetvolgensdecoördinatorenopvallenddatjonͲ
gerenindegroteresteden(DenHaag,Eindhoven)bijdeintakemeermoeitemetdeherkenͲ
baarheidvandewerkstrafindebuurthebbendanindewatkleineresteden(Zwolle,ApelͲ
doorn). Maar over het algemeen maken de jongeren zich volgens hen minder druk over
eventueleherkenbaarheidenvindenzehetbelangrijkerdatdewerkplekdichtbijhunhuisis.
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Deinterviewsmetdejongerenbevestigendatdeherkenbaarheidvoorsommigeninderdaad
eenprobleemis.EnkelengevenalinhetintakegesprektekennendatlievernietophetstaͲ
tion of in het dorp te willen werken, omdat hier bijvoorbeeld te veel familie woont. Deze
weetnietdatdejongereneentaakstrafheeftendatzoudejongeregraagzowillenhouden.
Besluitvormingsproces
Uitheteerdergenoemde onderzoekvanVanMulbregt (2000)bleek uitdeinterviewsmet
rechters,officierenvanjustitieentaakstrafcoördinatorendatzijbijdeplaatsingvantaakgeͲ
straftenrekeninghoudenmetpersoonsgebondenfactoren.ZowerdspecialevakkennisgeͲ
bruiktbijdekeuzevaneenproject.Verderspeeldenpraktischezakenalswerktijden,reistijd
en bereikbaarheid mee. Sommige taakgestraften wilden juist niet in hun woonbuurt of
zichtbaarwerken.Hierwerd,indienmogelijk,vaakrekeningmeegehouden.DaarnaastwaͲ
ren van invloed: sociale vaardigheden, ziekte of arbeidsongeschiktheid en verslavingsproͲ
blemen.Menstreefdeernaaromvandetaakstrafeenopvoedkundigeffectuittelatengaan,
bijvoorbeelddoordekoppelingvanhetwerksoortenhetdelict.Ookdebespreekbaarheid
vanhetdelictwasvoorplaatsingopbepaaldeprojectenvanbelang.MeteventueelschadeͲ
herstelvoorhetslachtofferwerdbijplaatsingnietechtrekeninggehouden.Derelatietussen
hetteverrichtenwerkenhetdelictwasvaakmoeilijk.Bijvoorbeeldtasjesroverskondenniet
terechtineenbejaardenhuisomdatditonrustzouveroorzaken.Somswashetwelmogelijk
omeenlinkteleggentussenhetdelictendewerkstraf,maarkosttehetookmeertijdvoorͲ
dat werkstraf kon starten, terwijl een snelle start juist belangrijk werd gevonden en vaak
meerprioriteithad.Tenslottewarenerprojectgebondenfactoren.VeelprojectenhanteerͲ
denzelfplaatsingsvoorwaarden,doorbijvoorbeeldbepaaldedelictenuittesluiten,bepaalde
vaardigheden en een bepaalde uitstraling van de taakgestrafte te verwachten en/of verͲ
slaafdenenpersonenmetpsychiatrischeproblematiekteweren.CoördinatorenwildenproͲ
jectplaatsen niet verliezen dus wilden zorgen voor een goed verloop van de straf. Verder
konden de cultuur van de instelling, de mate van controle en begeleiding die een projectͲ
plaatskanbiedenendepersoonvandeprojectleidereenrolspelen.

OokaldateerthetonderzoekvanVanMulbregtvantienjaargeleden,ginghetnietalleen
overminderjarigetaakgestraftenenkwamentaakgestraftennietzelfaanhetwoord,inesͲ
sentie zien we de genoemde factoren terug in ons eigen onderzoek. Echter, de thematiek
vanwerkstraffenindebuurtkwamindertijdnauwelijksaandeorde,terwijldieinonsonderͲ
zoekjuistexplicietaandachtheeftgekregen.
Taakstrafcoördinatoren
ErzijnverschillendeaspectenwaartaakstrafcoördinatorenrekeningmeehoudeninhetbeͲ
sluitvormingsproces. Deze zijn vaker praktisch dan inhoudelijk van aard. De reisafstand en
beschikbaarheid van zowel de jongere als het project zijn sterke bepalers. In ongeveer de
helftvanderegio’swordenjongerenprimairindividueelgeplaatstenindeanderehelftpriͲ
mairineengroepsproject.Ditwilzeggendatalleenalsdejongere,omwelkeredendanook,
ongeschikt wordt geacht om in een individueel of groepsproject te functioneren, dan pas
wordtgekekennaarhet tegenovergesteldealternatief. Erwordt overhetgeheelgenomen
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liever individueel geplaatst, omdat de mening overheerst dat dit ervoor zorgt dat de taakͲ
strafeerdertoteensuccesvoleindekomtendejongereeengroterekansheeftomerook
nog wat van te leren. Tevens kan het een opstap zijn naar een bijbaantje of stagepek.
Groepsprocessen in de groepsprojecten leiden af. Daar tegenover staat dat de reden voor
hetplaatsenineengroepsprojectvaakisgelegenindebeschikbaarheidvanhetproject.De
groepsprojectenhebbennamelijkaltijdplek(integenstellingtotindividueleprojectenwaar
ermeestalmaaréénplekbeschikbaaris)enurenkunnensnel‘weggewerkt’worden.DaarͲ
naastwordengroepsprojecteningezetom‘moeilijke’jongerenteplaatsen,bijvoorbeeldin
hetprikkelarmebosproject.
Naast de overweging individueel versus groepsproject, wordt er rekening gehouden met
persoonskenmerken,zoalsgeslacht,leeftijd,karakteren,inminderemate,etniciteit.Ineen
groep met uitsluitend jongens van 16/17 jaar, plaatst men doorgaans geen meisje van 14
jaardievoorheteersteentaakstrafheeft.Metbetrekkingtothetdelictwordtinhetgeval
van zedendelinquenten consequent rekening gehouden met de werkplek. Hier is namelijk
voorzichtigheidgeboden.EenaantalcoördinatorenbespreekthetopenlijkmetzedengevalͲ
len:“Ikwiljegraaginditprojectplaatsen,kanjehetaan?”.
Jongeren
Volgens de jongeren hebben ze geen tot weinig invloed op de besluitvorming. Sommigen
vertellenhoezezelfmeteenvoorstelkwamenvooreenwerkstrafofhunwensenuittenen
datditachterafinhunbelevingnietsheeftuitgemaakt.Eenstapjeverdergaandejongeren
diehetgevoelhaddendaternieteensnaarzegeluisterdwerd,maarditzijnuitzonderingen.
Vooral de jongeren die telefonisch meegedeeld kregen waar ze te werk werden gesteld,
voeldenzichnietbetrokkenbijhetbesluitvormingsproces.DaarstaatopvallendgenoegteͲ
genoverdateendeelvandejongerenhetermeeeensisdatjealstaakgestraftenietstekieͲ
zenhebt:“dathoortbijdestraf”.
Welofnietindebuurt?
Over het wel of niet in de buurt plaatsen, praten taakstrafcoördinatoren verschillend. Een
iedermoetzichbijdeplaatsinghoudenaanderegelvaneenhalfuurreisafstand,dussomͲ
migengebruikenditals‘indebuurtplaatsen’.AnderenwijzenophetfeitdatdejeugdculͲ
tuurinelkestadofdorpkleiniseniedereenelkaarwelergensvankent(broertjevan,neef
van, ex van). Zo denkende is elke plaatsing in dezelfde stad waar de jongere woont in de
buurt,ofiniedergevaldeelsinde‘directeleefomgeving’.
Hetlijkteropdatdekeuzedieeentaakstrafcoördinatorwelofnietmaaktvooreenbepaald
projectofietsin‘debuurt’,meervanuiteenpragmatischoogpuntwordtbeziendandathet
eeninhoudelijkbewustekeuzeis.Somsishetomdatdatprojecthetenigeprojectbinnende
haalbarereisafstandvandejongerenis,somsomdatdejongerealleenopzaterdagbeschikͲ
baarisendusuitgeslotenwordtvanandereprojectendiedoordeweeksplaatsvinden.Als
een jongere bewust níet in een groepsproject wordt geplaatst, is dit meestal omdat hij/zij
ongeschiktwordtbevondenomineen(ofdedesbetreffende)groeptefunctioneren.Ditkan
opdejongere,maarookzekeropdegroepeennadeligeinvloedhebben:“Alseréénlastige
bij zit, kan die de hele groep opstoken. De ‘uitslover’ zoekt aandacht en afleiding, de rest
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wordtafgeleid.Voorniemandeengunstigesituatie.”Bijindividueleprojecteniserwelmeer
ruimtevoorplaatsingopbasisvaninhoudelijkeredenen.Coördinatorenproberendaneen
werkplek te zoeken die aansluiting vindt bij de opleiding of interesses van de jongere. Zo
wordenmeidenvaakineenziekenhuisofbejaardentehuisgeplaatst(verzorgenderol).JonͲ
gensdiebijvoorbeeldvandierenhouden,kunnenopeenboerderijterecht.OfalseenjonͲ
genalergensindebouwofbijeenschildersbedrijfwerktinhetkadervanzijnstage,wordt
getrachteentaafstrafplekindierichtingtezoeken.
Methetaspectvandebuurtwordt,buitendereisafstand,nietveelrekeninggehoudeninde
besluitvorming.WeleenbelangrijkeinhoudelijkeredenomiemandnietindebuurtteplaatͲ
sen,iswanneereenjongeredoelwitkanwordenvaneeneventuelewraakactie.AlsdejonͲ
gerennamelijkherkenbaarisvoorpubliekenbuurt,ishetvoor‘vijanden’tevensgemakkelijk
omhemofhaartevinden.
Bij het project in Maastricht was vanaf het begin de insteek om te starten in de achterͲ
standswijken. Niet helemaal toevallig, omdat een groot deel van de toenmalige instroom
ookindiewijkenwoonden.DaarisdelocatievanhetprojectendedaarmeegepaardgaanͲ
deherkenbaarheidwelechteenelementvandetaakstraf.
Het plaatsen in de pleegbuurt komt nauwelijks voor, zoals al bleek uit de inventarisatie
(hoofdstuk4).Coördinatorenstaanhieropzichwelopenvoor,maarhetmoetwelpraktisch
haalbaarzijn.ZovertelteencoördinatorinLimburgovereenjongendiemettoestemming
vandedirecteurvandetennisverenigingwaarhij eenaantaldingenhadvernield,aanhet
werkmochtomdeschadetevergoeden.“Alsvanuitbeidepartijendewileris,kandemogeͲ
lijkheidonderzochtwordentothettewerkstellenvandejongereopdepleeglocatie.”
Conclusie
Degeïnterviewdejongerenhebbeneenaantalkenmerken,zoalshetlageopleidingsniveau,
de liefde voor rap/hiphop, scootercultuur en het hangen op straat, met elkaar gemeen.
Daarnaastzijnopbasisvandeverschillentussendejongerendriegroepenteonderscheiden,
teweten:buurtjongeren,zelfstandigejongerenenlaatstekansjongeren.

Zoalsookuitdeinventarisatie(hoofdstuk4)bleek,vindendemeesteintakegesprekkenop
kantoorplaats,behalveinderegio’swaarhuisbezoekenstandaardwordengedaan.Watniet
uitdeinventarisatienaarvorenkwam,maarnuweluitdeverdieping,isdateendeelvande
intakegesprekken ook telefonisch plaatsvindt en/of op de eerste werkdag, samen met het
kennismakingsgesprek.PaslatertijdensdediepteͲinterviewsmetcoördinatorenenjongeren
werdditduidelijk.

VoorfirstoffendersisinhetintakegesprekruimtevoorhetbesprekenvandebeschikbaarͲ
heid, interesses, motivatie, capaciteiten en gedrag, terwijl bij recidivisten wordt gekeken
naarbeschikbaarheidenzijzelfveelmindermogenmeebeslissenoverdeinhoudenlocatie
vandewerkstraf.

Er wordt zowel individueel als in groepsprojecten geplaatst, al heeft de ene vestiging een
voorkeurvoorhetééndanwelhetander.Allegeïnterviewdetaakstrafcoördinatorenzijnhet
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erovereensdatplaatsingvaneenjongeremaatwerkis.Tochvindendejongerennietaltijd
daterrekeningwordtgehoudenmethuneigenwensenofvoorkeuren.

Hetplaatsenineengroepsprojectheeftvoornamelijkpraktischeredenen,individueleplaatͲ
singwordtdoelbewustergedaan.Bijplaatsingindebuurtvandejongerewordtdoorgaans
geen rekening gehouden met inhoudelijke factoren, behalve in het geval van eventuele
wraakacties.Plaatsingindepleegbuurtkomtzeldenvoor.

TentijdevandeintakeligtbijeendeelvandejongerenhunherkenbaarheidtijdenshetuitͲ
voerenvandewerkstrafgevoelig.
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6

Dewerkstraf

Borden wassen, bedden verschonen, prullen prikken of muurtjes verven. Na het intakegeͲ
sprek en de matching tussen jongere en project (hoofdstuk 5) is het dan tijd om te gaan
werken. In dit hoofdstuk worden de werkzaamheden van de jongeren op de werkplek beͲ
schreven.Debelevingvandewerkstrafendereactiesdooromstanderslatenwenogzoveel
mogelijkbuitenbeschouwing,wantdaarwordenlaterehoofdstukkenaangewijd.
Centraal in dit hoofdstuk staat de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag naar
kenmerken van werkstraffen in de buurt. Daarnaast komt ook de vierde onderzoeksvraag
aandeorde:zijndejongerentijdenshetuitvoerenvandewerkstrafindebuurtherkenbaar
alswerkgestraften?Opbasisvan(participerende)observaties,informelegesprekkeneninͲ
terviewsmetdejongeren,interviewsmetdetaakstrafcoördinatoreneninformelegesprekͲ
kenenverslagenvanwerkmeesters/begeleiderswordendezeonderzoeksvragenuitgediept.
Wat doen de jongeren als werkstraf en waar? Onder welke omstandigheden? Zijn er verͲ
schillen te zien tussen projecten in de stad en die op het platteland? Hoe lang duurt een
werkstraf?Ookwordtaandehandvandeinterviewsmettaakstrafcoördinatoren,deobserͲ
vatieseninformelegesprekkenderolvandewerkmeesterbesproken.
Inhoudwerkstraf
De meeste onderzochte projecten vinden plaats in de woonbuurt van de jongere; dat wil
zeggen: in de eigen woonwijk, woonplaats en/of op een half uur reisafstand van waar zij
wonen.Sommigeprojectenherbergenookhetelementvanherkenbaarheid.Deaardende
zwaartevandewerkzaamhedenverschillenperproject.

Het Buitengewoon Schoon project (Roosendaal) en Vegen Escamp (Den Haag) lijken op elͲ
kaar qua werkzaamheden. ‘Vuil opruimen’ zijn de toverwoorden. Blikjes op straat, sigaretͲ
tenpakjes,weggegooidefolders,plasticzakjesenallerleianderetroepdiezichverzameltin
de berm,langsdewegeninhet gras. Dejongeren zijn herkenbaaraanoranjehesjes,een
vuilniszakeneenprikker.MetextremeweersomstandighedenwordtveelalrekeninggehouͲ
den,maarsommigewerkmeesterszijnstellig:

“Hetweerisgeenfactoromeenwerkdagaftezeggen.Bijeenheftigeregenbui,schuilenwe
ineenbushokje,maaralshetechtdeheledagregent,werkenwegewoondoor.ErzijnregenͲ
jacksbeschikbaarmetcapuchons.Alshetsneeuwt,gaanwesneeuwruimenindewijkenzoͲ
datdewegenweerbegaanbaarworden.”(WerkmeesterVegenEscamp)


BijhetHaagseVegenEscampwordtstraatvuilgepriktineenbuurtdiebinnenkortgesloopt
wordtenvolgensdetaakstrafcoördinator“ergsmerig”is.Hetiseenbuurtwaarhetzomaar
kandatiemandhetraamopendoetenvanafdriehoogeenvuilniszaknaarbenedengooit,
maarookeenbuurtwaareenoudvrouwtjemeteenzakMarsrepenklaarstaatalsdejonͲ
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gensweerkomenwerken.Deheledagprikkenzorgtervoordatjealswerkgestraftedehele
dagnaardegrondkijktopzoeknaarvuil,waardoordejongerennietzoveelmerkenvanwat
eromhenheengebeurt.(Zieverderhoofdstuk9).DewerkmeesterheefteenmildestrengͲ
heid,maarzorgterwelvoordatiedereencontinubezigis.ErmagvandewerkmeestergeͲ
kletstengelachenworden(graagzelfs),maarhetwerkmagernietonderlijden.Iedereenis
constantinbewegingenerwordtflinkwatafgelopenopzo’ndag.Rokenmagabsoluutniet
tussendoor,maarzowelindemorgenalsindemiddaglastdewerkmeestereenrookpauze
vantienminutenin.Derestkandanevenrusten.Dezepauzemagoverigensnietgebruikt
wordenombijvoorbeeldevennaardesupermarkttelopenvooreenblikjecolaofeenpakje
sigaretten.Datmagalleentijdensdelunch.

OokbijdestartvanhetBosprojectinVenlowordtmeteenhardgewerkt.DejongerendraͲ
genhuneigen(oude)klerenengeenspecialewerkschoenenendergelijke.OphettakenlijstͲ
jestaan:verven,snoeien,onkruidwieden,sjouwenenkleinereparatiesinhetbos.Allemaal
klusjesdievaakonderhetkopje‘jongensdingen’wordengeplaatst.Daaromgeldtditproject,
netalsdebeidehiervoorgenoemdeprojecten,meerals‘jongensproject’,waarflinkdehanͲ
denuitdemouwenmoetenwordengestokenenwaarbijhetwerklateropdedagzwaarkan
worden.Heelzeldenwordenhiermeisjesgeplaatst,alishetvolgensdetaakstrafcoördinatoͲ
rennietuitgesloten.(Overigensligthetnietplaatsenvanmeisjesindittypeprojectenook
aandegroepssamenstellingenbijbehorendedynamiek).

Daarentegen werken jongens en meisjes bij het Kringloopproject in Apeldoorn in een geͲ
mengdegroep.’sMorgensishetpandgeopendvoorgoedereninnamevanklanten.Klanten
wordenonderanderedoordetaakgestraftejongerenontvangenenvervolgenswordende
inteleverenspullenbekeken.Ditzijnsomsgrotekasten,stoelenentafels,maarookbestek,
kaarshoudersencomputers.Dejongenszijnverantwoordelijkvoorhetzwaarderewerk,de
meisjeskrijgentochvaakdeschoonmaakͲofsorteertaken.Om13:00uurgaathethekdicht
enbeginthetuitelkaarhalen,schoonmakenensorterenvandespullen.DejongerenhebͲ
benverplichteoranjehesjesenwerkschoenenaan.Vandewerkbegeleider(eenpersoneelsͲ
lidvanhetKringloopcentrumzelf)krijgenzetehorenwaterdiedagallemaalmoetgebeuͲ
ren en in principe moet dit werk aan het eind van de werkdag af zijn, of ze nou met z’n
achtenofmetz’nvierenzijn.Hetisduszekerwelhardwerken,maaropeenanderemanier
danbijdeeerdergenoemdeprojecten.Rokenmagalleenopaangegevenmomenten.Alser
geenklantenzijn’smorgens,magditvaakwelevenomdehoek,uithetzichtvanklanten.
DedagopbouwbijhetKringloopcentrumzieterelkezaterdagingrotelijnenhetzelfdeuit.
DitiswelandersbijhetprojectWerkstraffenindebuurtinMaastricht.Dejongerendragen
geenspecialewerkkleding,maarzezijntotopzekerhoogtewelherkenbaarvoordebuurt
omdat ze als groep aan de slag moeten. Om ervoor te zorgen dat jongeren zich niet gaan
vervelen,proberendebetrokkenentezorgenvoorafwisseling.ElkezaterdagwordteenanͲ
derdeelvandewijkaangepaktenookopeenanderemanier.ZokomenzebijvoorbeeldreͲ
gelmatigvuilruimen,maargaanzeooklangsdebegraafplaatsomdezetefatsoeneren.Voor
dejongerendieditengvinden,wordteenanderklusjeverzonnen,maarwelbinnenhettoeͲ
zichtgebiedvandewerkmeester.TijdensonzeobservatiesvanditprojectmoestendejongeͲ
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renbijvoorbeeldenkelehekkenvaneenlokalewinkeliervaneennieuweverflaagvoorzien.
Doorhetprojectwordtintensiefcontactgezochtmetondernemersenbewonersindebuurt
vooreventueleklusjesdiedejongerenkunnenopknappen.Ermagwordengerookttijdens
hetschurenenverven,alsermaardoorgewerktwordt.

BijdezojuistbesprokengroepsprojectenzijndetaakgestraftenvooromstanderssomsherͲ
kenbaaraanhunwerkkleding–ookalbetekentditnietvanzelfsprekenddatomstandersde
kledingdirectassociërenmeteenwerkstraf(ziehoofdstuk9).DatligtandersbijdeindividuͲ
eleprojecten.InZwolleleidtdepersoneelsingangaandeachterkantvaneenziekenhuisnaar
debeddencentralediepweggestoptindekelder.HierwordentaakgestraftejongerenindiviͲ
dueel geplaatst, vaak ook als enige taakgestrafte, maar volgens de taakstrafcoördinator
somsookmetz’ntweeën,zolangditnietvoorproblemenzorgtenervoldoendetoezichtis.
Dejongeredraaitmeemetderegulierebeddenploeg.Erisveelvuldigcontactmetpatiënten
tijdens het werk, omdat door deze ploeg bedden van patiënten worden verschoond. Er is
iemandvanhetziekenhuisaangesteldomopdetaakgestraftejongerenteletten.HetmeeͲ
draaienineenregulierewerkploeg,betekentdater minderfocusisenhoeft tezijnopde
groepsdynamiekvantaakgestraftejongeren,maarmeerophetwerkzelf(zieverderhoofdͲ
stuk7).Zogaathetookoptweeanderewerkstrafplekken:despoelͲenafwaskeukensvan
hetziekenhuiseneenbejaardentehuis.Dejongerenzijngewoonhardaanhetwerk,netals
hetoverigepersoneel,enerwordtnietzichtbaarextraopdewerkgestraftejongerengelet.
Hetenigeverschilmetdebeddencentraleisdatdejongerendieindespoelkeukenswerken,
nauwelijkstotgeencontacthebbenmetpatiënten/klanten.Welmetoverigpersoneel.
Individuele plaatsingen zijn er ook op de activiteitenboerderij van een gehandicaptendorp
aanderandvanEindhoven.Eenmedewerkervandeboerderijfungeertalswerkbegeleider
vandewerkstraf,maaristevensdebaasvandeanderetienersdiedaarwerken.Hetwerkis
in de buitenlucht, met kruiwagens, schoffels, dieren en modder. De werkbegeleider vindt
hetleukdatersomshulpkomtvanuitdeRaadvoordeKinderbeschermingenvooraldatde
taakgestraftejongerenlerenhoehetisommetgehandicaptenomtegaan.

Het lijkt op een soort bungalowpark, maar dan uitsluitend voor gehandicapten. Zij wonen
hieronderbegeleiding.Naaanwijzingenvandereceptierijiknaardeactiviteitenboerderijin
hetmiddenvanhetpark.Ophetterraszittenbewonersmetbegeleidersoffamiliemeteen
glaasjecolavandezontegenieten.Erzijnschommels,eentrampoline,circusfietseneneen
enormeboerderij.Tussenallegehandicaptetienersdiehierookwerken,zieikTinusstaan.
Hijishardaanhetwerk.Balenhooiwordenversleept,hetgrasmoetnoggemaaidworden,
dedierengevoederdendemestverzameld.Samenmettweegehandicaptejongensmaakt
hijeenkippenhokschoon.(Veldnotitie)

Grotestadenplatteland
Eenopvallendverschilwatbetreftwerkstraffenindebuurttussendegrotestadenerzijdsen
kleinere steden en het platteland anderzijds is te zien in de zojuist beschreven individuele
projecten.De(individuele)projectenindewatkleinerestadZwollezijnallemaalbinnen,reͲ
delijk‘weggestopt’endehiergeplaatstejongerenkomenerinprincipegeenleeftijdsgenoͲ
tentegen.Dejongerendiehunwerkstrafuitvoeren,komendoordeachteringangnaarbinͲ
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nenofwerkenopeenafdelingdienietzichtbaarentoegankelijkisvoorpatiëntenenandeͲ
ren.Hetlijktalsofdewerkzaamhedenworden‘afgeschermd’,zodatdejongereongestoord
zijnofhaarwerkkanafmakenineenprofessioneleomgevingzonderteveelinvloedenvan
buitenaf.InZwollezijneralleenincidenteelgroepsprojecten.IngroterestadEindhovenzijn
veelvandeindividueleprojecten(deels)buiten,zoalsdeboerderij,maarerisookeenpapeͲ
gaaienopvang en een bosproject. Volgens de taakstrafcoördinator krijgen ze veel jongeren
uitarbeiderswijkenendiewillen“gewoonlekkerdehandenuitdemouwenstekenenaan
deslag,hetliefstindebuitenlucht”.Zo’njongenkanjedanniet‘wegstoppen’ineenafwasͲ
keukenofbijdecatering.Groepsprojectenzijnmeertyperendvoorgroteregemeenten;ze
komenookvoorindekleineresteden,maardanopkleinereschaal.OphetplattelandkoͲ
mengroepsprojectennauwelijksvoor,omdat hetpraktischgezienniet haalbaaris.Eriste
weiniginstroomendeafstandentussenwoningenwerklocatiezijntegrootomgroepente
kunnenmaken.
Groepsprojectenenindividueleprojecten
Alle groepsprojecten hebben een maximum van acht deelnemers. In de praktijk zijn dit er
veelaldrietotzeven,omdateraltijdafmeldingen,noͲshowsenziekenzijn.DemeestegroeͲ
pen zijn gemengd qua etniciteit, geslacht en leeftijd, maar er zijn ook groepen waar geen
meisjesofgeen12/13Ͳjarigenwordengeplaatstvanwegedeaardvandewerkzaamhedenof
omdegroepsdynamiekzominmogelijknegatiefteverstoren.Deindividueleprojectenzijn
alleineeninstellingwaardejongeredeenigewerkgestrafteis.Somszijnzijwelineengroep
aanhetwerk,maardanisdejongeredeenigetaakgestrafte.Defrequentievandeprojecten
verschilt.Sommigelopenhethelejaardooropelkezaterdag,anderealleenindeschoolvaͲ
kanties.Bijindividueleprojectenis meerruimtevoorwerkopdoordeweekse dagen.Ditis
fijn voor bijvoorbeeld jongeren die op zaterdags een bijbaantje hebben of in clubverband
voetballen, maardoordeweekswel kunnenwerken. Groepsprojectenzijndoorgaansopde
zaterdagofeenvolleweekindevakantieperiode.
Degeïnterviewdejongerenisookgevraagdnaarhunoordeeloverhunhuidigewerkstrafin
vergelijkingmeteerderewerkstraffen.DefirstoffenderskondennietteruggrijpenopeerdeͲ
re eigen ervaring, maar konden meestal wel hun huidige straf vergelijken met straffen die
vriendenhaddengekregenofwaarvanzehaddengehoord.Demeestejongerenzijnpositief
overeerderegroepsprojectenwaarinzehebbengezeten.Ditverdientweleenkanttekening:
degezelligheidindegroepwordtnamelijkgeroemd,maarhetwerkzelfwordtminderposiͲ
tief beoordeeld. Het werken met leeftijdsgenoten ervaren jongeren voornamelijk als een
leukebijkomstigheid,maarhetwerkingroepsprojectenwordtmeerdaneensbenoemdals
“vreselijk”.
Duurwerkstraf
Allecoördinatorenvindenhetbelangrijkdatsnelmetdetaakstrafbegonnenkanwordenen
dezeookbinnenredelijketermijnvolbrachtwordt.Deurenmoetenbijvoorbeeldnietover
zes maanden worden uitgesmeerd, want dat gaat volgens de taakstrafcoördinatoren ten
kostevandemotivatie.
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Hetopgelegdeaantalurenvaneenwerkstrafvarieertvan4totenmet200uur(ditistevens
hetwettelijkmaximum).Hogerkomtbijnanietvoor;dezejongerenkrijgendanmeestaldeͲ
tentieopgelegdofeencombinatiemeteenleerstraf.Eenwerkstrafvanaf150uurkomtal
niet vaak voor en jongeren met een werkstraf van meer dan 100 uur voltooien deze vaak
deelsineen(incidenteel)groepsprojectdoordeweeks,bijvoorbeeldindevakantie(s).Alser
dannogurenresteren,kunnendezeineenindividueelprojectdoordeweeksofopzaterdaͲ
genafgemaaktworden.Demogelijkhedenzijnschieroneindig.Coördinatorenkiezenerdan
ookvaakvooromdejongereinverschillendeprojectennaelkaarteplaatsen,zodathetniet
saaiwordt.Jongeren meteen kleinaantalurenwordenvaakopzaterdageningedeeld.AfͲ
hankelijkvanhetaantalurenkaneenjongereklaarzijnineendag(deel)ofmoethij/zijeen
aantalzaterdagenaanwezigzijn.Eenjongeremeteentaakstrafvan40uurkanbijvoorbeeld
ineen(groeps)projectvaneenvollewerkweekwordengeplaatstofvijfzaterdagenaande
slaggaan.
Factorendiekunnenzorgenvoorvertragingindeduurvaneenwerkstrafkunnenliggenin
hetprojectzelf.Ermoetuiteraardplaatszijninhetproject,andersmoetdejongerewachten.
Enhetkomtzeldenvoor,maaralseropeenzaterdagmaartweejongerenkomenopdagen,
gaathetprojectsomsnietdoordiedag.Demeestecoördinatorenhantereneenminimum
vandriejongerenpergroep.Dewerkmeestermoetnamelijkookbetaaldworden.Maarook
de jongere zelf kan voor vertraging zorgen. Op een werkdag wordt doorgaans vier, zes of
achtuurgewerkt.Zokan hetduszijn dateenjongereopeen zaterdagom 14.00uurnaar
huis gaat, omdat hij al een aantal dagen achter de rug heeft en nu nog maar zes uurtjes
moestvolmaken.Ditgegevenzorgtmedevoordevelewisselingenenhetsnelleverloopin
groepen.
Totslotkunnenderegelsmetbetrekkingtotdelunchpauzesverschillen.Doorgaanswordt
hethalfuurtjelunchpauzebijeenregulierebetaaldebaannietuitbetaald.Bijdewerkstraf
wordthetdanookmeestalnietafgetrokkenvanhetaantalopgelegdeuren.SommigecoörͲ
dinatorenenwerkmeestersgaanhierechterandersmeeomenwelomeenbijzonderdoorͲ
dachtereden:

“Alsdelunchpauzenietbijhetaantalurenvandiedagwordtopgeteld,geldtditautomatisch
alszijn/haareigentijd.Wehebbeneentijdgehaddatjongerenindepauzebuitenhetterrein
eenjointjegingenrokenofeenblikjebierhalen.AlswezeaansprakenophetfeitdatzestoͲ
ned of dronken waren, kreeg je te horen dat het hun eigen tijd was en dus daarin mogen
doen wat ze willen. Om dit te voorkomen, telt de lunchpauze mee bij het aantal gewerkte
urenvandiedag.AlishetalleenmaaromervoortezorgendatjongerenophetterreinblijͲ
ven.”(Taakstrafcoördinator)

Rolwerkmeester
Debegeleidingopdewerkplekzelfgeschiedtdooreenwerkmeesteren/ofeenwerkbegeleiͲ
der. Het verschil is dat een werkmeester door de Raad voor de Kinderbescherming wordt
ingehuurd bijeenextern bureau (speciaalvoorhetproject),terwijleenwerkbegeleider bij
deinstellingwaardetaakstrafwordtuitgevoerdzelfwerkzaamis.Eengoedvoorbeeldishet
Kringloopproject in Apeldoorn. Hier is een werkmeester ingehuurd die ervaring heeft met
jongeren,leidingkangeven,groepenaansturenenwerkzaamhedenstructureren.Daarnaast
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is er een werknemer van het kringloopcentrum aangewezen als werkbegeleider. Hij weet
welke werkzaamheden er die dag uitgevoerd moeten worden en bijvoorbeeld hoe de hefͲ
truck werkt. In dit geval zijn er dus twee begeleiders op de werkplek. In de praktijk is het
echtervakerzodatingroepsprojectenalleeneenwerkmeesteraanwezigisenbijindividuele
projecten alleen een werkbegeleider. De laatstgenoemde hoeft, in tegenstelling tot een
werkmeester,geengroepmettaakgestraftejongerentebegeleiden.Welkanhetzozijndat
hij/zij leiding geeft aan een team waarin de taakgestrafte jongere wordt geplaatst. Verder
hoeftdewerkbegeleidernietoverspecifieke,aanvullendevaardighedentebeschikken.
Deze rolverdeling tussen werkmeester en werkbegeleider kwam ook duidelijk tot uitdrukͲ
kingtijdensonze(participerende)observatiesvandeprojecten.VooralhetKringloopproject
lietderolverdelinggoedzien.DewerkbegeleiderͲenmeesterwerktennauwsamen,maar
deéénbemoeidezicheigenlijknietmethetwerkvandeander,alwashetheelheldervoor
degroepdatzeallebeievenveelautoriteithadden.

DewerkmeestershebbendoorgaansgeenopleidingoftrainingvandeRaadvoordeKinderͲ
bescherminggekregenenzijnookniet(speciaalhiervoor)gecertificeerd,maarvoldoenwel
aan een vooropgesteld functieprofiel. Sommigen hebben een achtergrond als marinier of
gevangenisbewaarder, anderen komen uit de hulpverlening, maar een ieder moet volgens
demaatstavenvandeRaadsocialevaardighedenhebben:“Alleenmaardisciplinerenwerkt
niet”,alduseencoördinator.
Derolvandewerkmeestersopdewerkdagzelfisgroot.Zijhetendejongerenwelkom,soms
samenmetdetaakstrafcoördinator,enleggendewerkzaamhedenenregelsuit. 7 InhetkaͲ
dervanhettoezichthoudendeelementinhuntakenpakketreagerenzeopongeregeldheden
enproberendezetevoorkomen.Tevenshebbenzijeenpedagogischefunctie.Zijzienerop
toedatmennetjesmetelkaaromgaat,deregelswordennageleefdenspelenhieropinals
ditniethetgevalis.Nietzozeermeteenbelerendpraatjeofmoraliserend,maarmeerzoals
bijvoorbeeldeenleraarhetzoudoenindeklas.Zomagervaakalleengerooktwordenop
gezettetijden,magergeenrotzooiopdegrondgegooidwordenenvraagtdewerkmeester
eenvriendelijkeenpositievehouding vandejongeren,tegenoverelkaar,de werkmeester,
maarzeerzekerooktegenoveromstanders.
Veelvandewerkmeestershebbengedurendededagcontactmetdetaakstrafcoördinator.
Inhetbijzonderalseenjongerevervelendofonacceptabelgedragvertoont.Ophetmoment
dateenjongerevanhetprojectwordtweggestuurd,isereerderdiedagalcontactgeweest
metdetaakstrafcoördinatorhierover,ditkomtnooituitdeluchtvallen.Verderontvangtde
taakstrafcoördinatoraltijdopdemaandag,nadezaterdagwaaropgewerktis,vandewerkͲ
meestereenrapportoverdegangvanzaken.Hierinstaathetfunctionerenvanelkejongere
beschreven, zodat de taakstrafcoördinator meteen op de hoogte is. Hieronder volgen drie
geanonimiseerdevoorbeelden.
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 Vaakzijnderegelsalineeneerderstadiummetdejongereendetaakstrafcoördinatorbesproken,maardeze
wordenaltijdnogdoordewerkmeesteropdedagzelfuitgelegd.
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Mussafwaskeurigoptijdbijhetstation.Zijnbedeesdheidduurdeeenminuutoftien.DaarͲ
na alleen maar vragen, de hele dag door. Uiteindelijk werden het vragen naar de bekende
weg.Waargaanwenaartoe,watmoetikdoen,magikeerderweg,hoelaatgaiketen,etc.
Wasvandaagdejongstevandegroep,maarikvinddatgeenexcuus.Istraaginenmetalles.
Moet constant gecorrigeerd en beslist aangespoord worden. Ondanks goede voorbeelden
vananderen,correctiesnodigbetreffendetenue,opschietenmetinordemakenmateriaal,
opruimenvanhetzwerfvuil,mekkerenover(niet)tevollezakken.Altijddelaatste.Ikbesef
datditmetslechtsdrieookomgebogenkanwordennaareenderdepodiumplaats,maardeͲ
zedagbeslistniet.Eenmaalinbijzijnvandeanderenduidelijkverteldwatikervanvond,en
indemiddaghemeenfikseuitbrandergegeven.DezetaakstrafgaatwellukkenmetdejonͲ
geman,maarermagbestwatmeerwerklustvanuitgaan.Kortomredelijklui.Heeftdezedag
matiggewerkt.


JoopisenblijftstilleJopie.Weinigmededeelzaam,althansnietopeigeninitiatief.Ookzijn
werktempoisnietnoemenswaardiggestegen,afgezettegendevorigeweken.Iswelminder
wantrouwendgeworden.Maggraagtutoyeren,echterzonderdatditergernisopwekt.MinͲ
dersociaalvondikhetfeit,toeneropdemarkteengratisverstrekkingvancocacolawas,en
hettegenzijneindewerkdagliephijmijvroeg:Mijnheermagikeenblikjecolaophalen.Mijn
antwoordwasjadatmag,maardanvijf,tenslottezijnwemetvijven.Ikganietmet5cola
sjouwenwasJoopsantwoord.IkhebhemdaaropgeentoestemminggegevenomvoorzichͲ
zelf een cola op te halen, in het kader allemaal of niemand. Het verbaasde mij wel dat dit
zondermokkenwerdgeaccepteerd.Hetwaszijnlaatstewerkdag.Heeftzijntaakstraf,gezien
zijntraagtempo,matigtotredelijkafgesloten.


Bibiiseenmeisjedatzeeraanwezigis.Zedeeltgraaghaargemoedstoestandenenmeningen
met anderen.Zo heeft ze alvier weken pijn in debuik en vandaagdrie blaren en heeft ze
heelwattepuffenenteblazen.IedereendiehetwelofnietwilhorenmaghetvanhaarweͲ
ten.Heteersteuurlooptnietechtlekker.Zezoekdegrenzenopenwilbepalendzijn.Alsik
haaraanspreekwilzeverdergaaninhaarwerkenvermijdzeoogcontactenprobeertzede
confrontatietevermijdenenaftekappen.Ikhebevenstrakaangepaktzodatzeweetwaar
zeaantoeis.Watlaterzieikdatzijheelgoedaanhetwerkis.


Bij de individuele projecten heeft de taakstrafcoördinator eigenlijk alleen contact met de
begeleideralserzichongeregeldhedenvoordoen,dusinhetgevalvantelaatkomen,nietop
tijdvanpauzeterugkomen,brutaliteit,werkweigerenetcetera.TotslothebbencoördinaͲ
toreneencontrolerendetaaktenopzichtevandewerkmeesters.Alszijhetgevoelhebben
dathijhetnietgoedaanpakten/ofonrechtvaardigis,ishet de taakvandecoördinatoren
omintegrijpen.
Dewerkmeesters(“coaches”,zoalszezelfgenoemdwillenworden)inhetMaastrichtseproͲ
ject Werkstraffen in de Buurt zijn van een andere orde. De oprichter is een voormalig glaͲ
zenwasser die door een ongeval niet meer zijn beroep kan uitoefenen. Hij wilde altijd al
graagmetjongerenwerken.Eerstdraaidehijditprojectalleenmetzijnbroer,maarerkwaͲ
mensteedsmeeraanmeldingenbinnenvanvrijwilligersdieindebuurtwoonden.Erloopt
nuzelfseenmeisjestageomervaringoptedoen.Deoprichter:
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“De vrijwilligers zijn een grote succesfactor van dit project. Jongeren hebben bewondering
voorhetfeitdatzijnietbetaaldkrijgen,maarwelophunvrijezaterdageengroepwillenbeͲ
geleiden.”


Naast overeenkomsten zijn er soms duidelijke verschillen in de aanpak van werkmeesters.
Vanhardengedisciplineerdtotzachtdochrechtvaardigenallesertussenin.TijdensdepauͲ
zeswordterinsommigeprojectengepraatengediscussieerdoverrelevanteonderwerpen.
Dewerkmeesterneemtdaneenredelijkneutralerolin,maarprobeertdejongerenwelte
confronteren. Zo vroeg een jongere waarom hij prulletjes moest prikken. De werkmeester
gingdaaromhetgesprekmethemaandoortevragenwathijernietleukaanvond.NauitͲ
legvandejongerezeidewerkmeester:“LaatditdanvooraleenleszijnvoorwatjeNIETzou
willenwordeninjeleven.”
Jongerenoverdewerkmeester
Jongerenzelfbeoordelen dewerkmeesterover het algemeen positief. Er komtzekergeen
beeldnaarvorenvandewerkmeesteralsdrilinstructeur.Termenals‘chill’,‘relaxed’en‘aarͲ
dig’passerenjuistderevue.Ookvindenveeljongeren–indeinterviews,maarookininforͲ
melegesprekken–dathijgoedmetdegroepklikt.Verderiservolgensdejongerenruimte
voorhumoreneenpraatje,maarsomsookeenwijswoord(hoewelditnietdooriedereen
opprijswordtgesteld).Hetwoord‘streng’alstyperingvandewerkmeestervaltweinig.Wel
denkenjongerendathunwerkmeesterzeerzekerstrengkanzijnalshetzoumoeten.
Een minder positiefgeluidkomtvanenkelejongerendiedewerkmeesternietconsequent
vondeninhethanterenvanderookregels.Volgenshenrookthijsomsinzijnkantoor,terwijl
de jongeren zelf niet mogen roken. Regels zijn regels en ook de werkmeester moet zich
daaraanhouden,zovindendezejongeren.
Daarnaastbrengensommigejongerenininformelegesprekkennaarvorenhetsomslastigte
vindenomzich‘sociaalwenselijk’optestellen,terwijldewerkmeesterhierwelopletendit
vandejongerenverlangt.Zovalthetbijvoorbeeldopalseenjongere,diewelzijnwerkgoed
doet,deheledagmetniemandpraat.JongerenzeggenzekertewetendatjedaneenaanteͲ
keningkrijgtdienaardecoördinatorgaat.Ditterwijljevolgenshennietsfoutdoet.DejonͲ
gerenindeindividueleprojectenreppenhiermetgeenwoordover.Integendeel,eenrecidiͲ
vistdievoorheenineengroepsprojectzat,verteltdaternujuistminderophemwordtgelet
endathijditergprettigvindt.Zokanhijgewooninstiltezijnwerkdoenenurenvoltooien,
zonderdatdittegenhemwordtgebruikt.
Bijnaallejongerenvindendatzenietveroordelendbehandeldofmeteenscheefoogdoor
dewerkmeesterbekekenworden.Eénjongendievoordiefstalwasopgepakt,verteldewel
dathijnietzogecharmeerdwasvanzijnwerkbegeleider,toendiehemvroegofhijhemwel
konvertrouwenmetalletassenvanhetpersoneelindekleedkamer.Maarditiseenenkel
geval, want over het geheel genomen zijn de jongeren juist heel tevreden over de werkͲ
meestersenbegeleidersendemanierwaaropzijhunwerkdoen.

58 


Conclusie
Deaardendezwaartevandewerkzaamhedenverschillenperproject.Bijgroepsprojectenis
eraltijdeenwerkmeesterenvaakookeenwerkbegeleider,bijindividueleprojectenalleen
eenwerkbegeleider.Werkmeestershebbenveelervaringinhetwerkenmetjongeren,maar
hebbengeenspecialeopleidingvoordebegeleidingvantaakgestraften.Dejongerenuiten
zichoverwegendpositiefoverdewerkmeester.

BijindividuelewerkstraffenspelengroepsprocessenhoogstenseenrolvoorzoverdejongeͲ
renookcontacthebbenmetanderenopdewerkplekdiesoortgelijkeactiviteitenverrichten,
zoals ziekenhuismedewerkers. Bij de groepsprojecten is het sterk afhankelijk van de werkͲ
zaamheden of er sprake kan zijn van groepsprocessen. Het ene project leent zich hier in
principemeervoordanhetandere.Tegelijkertijdisgeblekendatjongerenlangnietaltijdals
groep van begin tot aan het eind samen een groepswerkstraf uitvoeren. In het volgende
hoofdstukgaanwehieruitgebreidopin.

Afhankelijkvanhetprojecten/ofdelocatiewaardewerkstrafwordtuitgevoerd,zijndejonͲ
gerenmeerofminderherkenbaarvoordeomgeving.Dieherkenbaarheidkaneenrolspelen
bijdebelevingvandewerkstraf,samenmetonderanderedeaardvandewerkzaamheden
endewerkwijzevandewerkmeester.TerloopszijndezeaspectenindithoofdstukalenigsͲ
zinsnaarvorengekomen,maarinhoofdstuk8wordendezeuitvoerigerbesproken.

Heteneprojectleentzich(inprincipe)meervoorinteractiemetenreactiesvandeomgeͲ
ving. Grosso modo lenen groepsprojecten zich hier eerder voor dan individuele projecten.
Maarwehebbenookgeziendatdejongereningroepsprojectenzodrukbezigkunnenzijn
met hun werk, dat zij, ook als zij qua kleding en dergelijke herkenbaar zijn voor de buurt,
weinigofnietbezigkunnenzijnmetomstanders.Inhoofdstuk9wordtditthemanaderuitͲ
gediept.
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7

Groepsprocessen

Bijdeuitvoeringvanwerkstraffenkomenjongereninmeerofmindermateincontactmet
anderen. Naast de werkmeester of begeleider kunnen dit medewerkers van een instelling
zijnwaarhetprojectwordtuitgevoerd,maarookklanten,patiënten,buurtbewonersenanͲ
dere‘omstanders’.Hieroverisinvoorgaandehoofdstukkenalheteenenandergezegdenin
hoofdstuk9gaanweexplicietinopinteractiesmetenreactiesvandebuurt,leeftijdsgenoͲ
tenetcetera.
Ookkrijgendejongeren,vooralinhetgevalvangroepsprojecten,temakenmetleeftijdsgeͲ
notenmetwiezijsameneenwerkstrafuitvoeren.Daarovergaatdithoofdstuk.Metbehulp
van observaties, interviews en informele gesprekken met taakstrafcoördinatoren, werkͲ
meesters en jongeren, wordt bekeken in hoeverre sprake is van ‘interne’ groepsprocessen
bij werkstraffen. Bekeken wordt of bepaalde, in de literatuurstudie (hoofdstuk 2) met beͲ
trekking tot groepsprocessen bij jongeren naar voren gekomen, discursieve elementen als
heroïsering,anekdotes,bravoureenstoerheiddekopopstekeneninhoeverreenopwelke
wijze zij – negatief dan wel positief – invloed hebben op het groepsproces. Daarbij wordt
tevensgeletopeventueleetnischebijzonderheden.Indeliteratuur,beschreveninhettheoͲ
retisch kader (hoofdstuk 2), worden etnische bijzonderheden bij groepsprocessen in de
‘straatcultuur’vaakopdevoorgrondgeplaatstenwordtgestelddatgroepsvormingeenreͲ
actieisopsocialeuitsluiting.Het‘verzetsmatige’karakter,datgestaltekrijgtdoorhetaccenͲ
tuerenenstructurerenvancollectievecodes,zoudesaamhorigheidverhogenenversterkt
ofbeschermtdereputatie.Geldtditookvoorwerkstraffenindebuurt?
Deinvloedvanwerkmeestersentaakstrafcoördinatorenbijgroepsprocessen
TaakstrafcoördinatorenenwerkmeestershebbenopverschillendniveaucontactmetjongeͲ
ren. Het contact van de taakstrafcoördinator is vooral individueel, terwijl de werkmeester
zich geconfronteerd ziet met een groep die maximaal acht jongeren per project bedraagt
(taakstrafcoördinatorenhebbentijdenshetprojectdoorgaansgeencontactenmetdejongeͲ
ren,alleenalserongeregeldhedenofziekmeldingenzijn).Groepsprocessentredenoveralop.
Zowel in groepsgerichte als in individuele projecten. Jongeren worden continu geprikkeld
door leeftijdsgenoten, werkmeesters, personeel, klanten en omwonenden. Tevens geldt:
hoegroterdegroep,hoemeerdynamiekenhoemoeilijkeromoverzichtencontroletehouͲ
denenopindividueelniveauzonodigbijtesturen.Desocialeprocessenbinnendegroep
wordendoordewerkmeester(ensomsmetondersteuningvanvrijwilligers)opdelocatiezo
goedmogelijkgestuurdenbegeleid.Dewerkmeesterbeheerthetwerkrooster,verdeeltde
takenindegroepetcetera.Hijtreedtvoortdurendbestraffenddanwelbelonendop.Soms
gaatallesvanzelf,daniserweermeer‘tegenwind’.WerkmeestersvindendattaakstrafcoörͲ
dinatorenhetcomplexegroepsprocesnogaleensonderschatten.Anderzijdslatensommige
taakstrafcoördinatorenwetendatzetijdenshetinroosterenvandewerkstrafprojectenzoͲ
veelmogelijkrekeningwillenhoudenmetdesamenstellingvandegroepen.Daarbijwordt
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onderanderegekekennaardeverhoudingjongensenmeisjes,etniciteitenleeftijdsverschilͲ
len.Alservolgensdetaakstrafcoördinator(Roermond)veelinstroomisvanTurkseenMaͲ
rokkaansejongens,zorgthijervoordatergeenmeisjesindegroepwordengeplaatst.AnͲ
dersgaatmachoͲ/haantjesgedrageen teoverheersenderolspelenin de groep. Een13Ͳ of
14Ͳjarige plaatsen tussen een groep van 17Ͳjarigen, wordt zoveel mogelijk vermeden. Een
taakstrafcoördinator (Breda) zegt er rekening mee te houden dat de jongeren elkaar niet
kennen(toegegevenwordtdatditindorpenpraktischnietisuittesluiten)en/ofvrienden
meteenzelfdegroepsdelictnietbijelkaarwordengeplaatstineenwerkproject.Omdathet
ookweernietdebedoelingisdathettégezelligwordt,begintdeandereenweeklater.
Tenslotteblijktdegekozensettingnietaltijdeengelukkigekeuzetezijnvoordeuitvoering
vaneenwerkproject.Zoverteltdetaakstrafcoördinator(Eindhoven)dathetdestijdsgestarͲ
teNSͲprojectalineenvroegstadiumwerdafgeblazentoenbleekdathetstationsgebiedeen
broedplaatswasvancrimineleactiviteiten.Aangezienveeljongensmeteenwerkstrafuitdit
milieuafkomstigwaren,zorgdeditvoorveelongewensteafͲenverleidingenbleekhetproͲ
jectnietefficiëntgenoeg.
HetligtvoordehanddattaakstrafcoördinatorenhierbijdeselectieprocedurevanindividueͲ
leprojectenminderrekeningmeehoeventehouden.

Hoeweldesamenwerkingtussenbeidepartijenoverhetalgemeengoedis,vangenweook
klachtenopvanwerkmeestersdievindendatzedoortaakstrafcoördinatorenonvoldoende
wordengeïnformeerdoverjongerendiezemoetenbegeleiden.SommigewerkmeestersbeͲ
treurenhetdattaakstrafcoördinatorendoorgaansweiniggebruikmakenvanhunkennisen
ervaring.Hoewelwerkmeestersvaakaangevendatzeniethoeventewetenwateenjongere
op zijn kerfstok heeft, stellen sommigen er juist wel prijs op dat ze worden geïnformeerd
over‘watvoorvleeszeindekuiphebben’.DaarmeevooraldoelendopmeerspecifiekeinͲ
formatie over de gezondheid, medicijngebruik, psychische stoornissen et cetera. Als een
werkmeesteropdehoogteisvaneenjongeremeteenlichtverstandelijkehandicap,dankan
hij beter anticiperen op het soms onbegrepen of afwijkende gedrag van een jongere. Dit
voorkomtdenodigeverwarringenirritatie–omdatdewerkmeesterdenktdatdejongere
simuleertofongehoorzaamis–enbevordertdegroepssfeer.
Veelgeïnterviewde taakstrafcoördinatorenzijnvan meningdatdegroepjongerenmet geͲ
dragsproblemen en/of psychische stoornissen sowieso een terugkerend zorgpunt is bij de
werkprojecten. Eigenlijk gedijen ze niet goed in een groepsproject, wat ook de hele sfeer
binnenhetwerkprojectbeïnvloedt.
Roleninteractievandewerkmeester:positievegroepsprocessen
Hetligtvoordehanddatdetaakstrafcoördinatorenwerkmeestererbijgebaatzijndathet
projectzovlekkeloosmogelijkverlooptenerzominmogelijkuitvalis. 8 Depraktijkervaring

8

 Hoeweluitvallersinalleprojectenvoorkomen,ishetpercentagevolgensdecoördinatorenrelatieflaag,maar
cijfersontbreken.Sleurenvervelingzijnfactorendiehetslagenofmislukkenvandetaakstrafbepalen.DesaaiͲ
heid slaat toe als een jongere met veel uren in één project meedraait. Het project in Den Haag is een verhaal
apart.Hierwordenjongerengeplaatstdiehunvorigetaakstrafhebbenverknaldofdieeenlaatstekansvande
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leertdattaakstrafcoördinatorentijdenshetinplannenrekeninghoudenmetmogelijkefacͲ
torendietotongewensteprocessenindegroepkunnenleiden.NietalleendegroepssamenͲ
stelling,maarookdesettingisvangrootbelangvoorhetwelslagenvaneenproject.
Ofschoon werkmeesters een verschillende pedagogische aanpak hanteren, blijft de mores
vooralopdisciplinegestoeld.Noodzakelijkvindendemeesten,wantmeteenzachteaanpak
alleenredjehetniet.Bovendien,zowordtvaakgeredeneerd,moetenjongereninhet‘echͲ
te’levenooklerenomhunafsprakennatekomen.

Vier jonge knullen, laag geschoold, gabberuiterlijk en afkomstig uit verschillende dorpen
rondRoosendaal,tonenzichopmerkelijkvolgzaam.Dewerkmeesterhoudtdewindergoed
ondertijdensdeschoonmaakactieinhetwinkelgebied.Niemandvoeltdebehoefteomzich
flinkuittesloven.Vanenigecompetitieisgeensprake.Hetgetoondegedragiseenmixvan
treuzelen,onhandigheidenafkeervanviesschoonmaakwerk.Hetcontacttussendejongens
isbeperkttijdenshetwerk.Depauzeisvaakhetenigemomentdatzeevensamenkunnen
babbelenovervoetbal,meisjesenfeestjes.


De bezochte werkprojecten verschillen enigszins van aard. In de individuele projecten in
Zwolle (de beddencentrale en afwaskeuken in een ziekenhuis en een afwaskeuken in een
bejaardenverzorgingstehuis)enEindhoven(activiteitenboerderijineengehandicaptendorp)
draaitdejongeremeestalmeeineenteam(meestalvanvolwassenen)datopdehoogteis
vande‘taakstraffer’.Dewerkbegeleidermaaktweinigonderscheidtussendetaakgestrafte
en de andere werknemers. De opgedragen klussen worden meestal zonder morren uitgeͲ
voerd.Dematevanvrijheidisredelijkgroot(erwordtnietvoortdurendgecorrigeerdofachͲ
ter de broek aan gezeten) en het opleggen van extra strafmaatregelen komt weinig voor.
Hoeweldekaraktersenleefstijlenvandejongerenvariëren(vandoorsneetotmachismoen
streetwise),blijvenzeindividuenineenwereldvanvolwassenen,diereagerenalsofze(tijͲ
delijk) éénvanhen zijn.Hetisvaakdejongeredie, uitangstomtevertellen wathijheeft
gedaan,nietgeconfronteerdwilwordenmetdeanderewerknemers.
Daarnaast zijn er groepsprojecten in Den Haag, Roosendaal en Maastricht (schoonmaken
vandestraatineenvolkswijkofwinkelgebiedofklussenindebuurt),Apeldoorn(kringloopͲ
centrum)enRoermond(Bosproject)waarjongerenvooralinteamverbandmoetenwerken.
InApeldoornhanteertdewerkmeestereensuccesvollestrategie.Denotoirekletserszethij
tijdenshetspullensorterenweleensapartvandeanderen.Daarnaastcorrigerenjongeren
elkaar.Zodraeréénstaattelummelen,roepteen ander“gaookeensaanhetwerk!”.De
groep van voornamelijk plattelandsjongeren oogt homogeen en ontbeert onderlinge rivaliͲ
teit.
InhetBosprojectleggendewerkmeesterendeassisterendeboswachterveelnadrukophet
belang van samenwerking en ondersteuning. Het accent ligt op wederzijds respect en een
positieveteamspirit.Tijdensdekorteenlangepauzevertellendewerkbegeleidersverhalen
uithunrijkecommandoͲenmariniersverleden.Deboodschapluidttelkens,wieegoïstischis
enallesopeigenhoutjedenkttedoenwordtuiteindelijkdoordegroepindesteekgelaten.

kinderrechterhebbengekregen.Omdatuitvaldezegroepaltypeert,zalhetgeenverbazingwekkendathetuitͲ
valpercentagehierhogeris.
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Alleenbenjekwetsbaaralsjeietsoverkomt.DoorelkaartehelpenvergrootjedegroepsspiͲ
rit en saamhorigheid: “Niemand laat je vallen als je dan iets overkomt”. De werkmeester
probeerttijdensdeoverdrachtvantakenzodichtmogelijkbijdebelevingswereldvanjongeͲ
renteblijvendooralledaagsevoorbeeldentegeventerverduidelijking.Dewerkmeesteris
erginzijnsasmethetBosprojectinPeelenMaas.De‘prikkelarme’omgevingverhoogtvolͲ
gens de werkmeester de groepssfeer, waardoor jongeren meer ontspannen en aanspreekͲ
baarzijnenopenstaanvoorelkaar.“Doordatzenietindekijkerlopengooienzeminderde
konttegendekrib.”DefilosofievandewerkmeesterlijktingoedeaardetevallenbijdejonͲ
gerendieoverhetalgemeenlaagzijnopgeleid.Alseenenkele‘sologanger’zijntwijfelsheeft
overdepedagogischefilosofieengroepsaanpakdanneemt de werkmeesteruitgebreidde
tijdomditmetdeanderejongerentebespreken.
InDenHaag,RoosendaalenMaastrichtligthetaccentendeuitvoeringvandegroepsprojecͲ
tenvooralinhetpubliekedomein.Hetzalgeenverbazingwekkendatdejongerenzichhier
vanwegedeherkenbaarheidhetminstophungemakenhetmeestkwetsbaarenbekeken
voelen(hoejongerenditbelevenbesprekenweinhoofdstuk8).
NegatievegroepsprocessenensociaalͲmaatschappelijkeachtergronden
Etnische afkomst, straatwaarden of pocherij over criminaliteit spelen in de geobserveerde
groepsprocessenslechtseengeringerol.Degroepenzijnetnischgemêleerd,maarautochͲ
toonNederlandsejongerenzijnindemeerderheid.IndestedenzijndeaantallenevenwichͲ
tigerverdeeld.Ofschoondejongerenuitverschillendedorpenenstedenkomenoverlappen
desociaalͲmaatschappelijkeachtergrondenelkaarenigszins.
Inhoofdstuk5hebbenwedrieprofielengeschetst:(1)buurtjongerendieindeeigenwoonͲ
buurt(vaakineendorp)rondhangenenwaarvaneendeel(alszewatouderzijn)meernaar
destadtrekt;(2)zelfstandigejongerendie(tijdelijk)nietmeerindeeigenbuurtwonenen(3)
laatste kans jongeren waarvan een deel ernstige gedragsproblemen vertoont. Vergeleken
met de jongeren in de andere twee profielen, is er bij de jongeren uit derde groep vaker
sprakevanrecidiveenhangenzedichtertegenhetcriminele(buurt)milieuaanindestad.
Deze drie groepen zijn, als gevolg een voorselectie door de taakstrafcoördinator, niet
meteenalszodanigherkenbaarindewerkprojecten.Werkmeestersvindenhetprettigalsde
groepsledenelkaarbijdeaanvangvaneenprojectnietkennen.Onbekendheidmetelkaars
mores,evenalsderelatiefkleinegroepen,voorkomt‘clanvorming’tijdensdeuitvoeringvan
dewerkstraf.

DetweeMarokkaansejongensindegroep,allebeistreetwise,goedlachsenvriendelijk,zijn
totaalverschillend.Saidisalternatief,enfanatiekskater;Drissismeereensologanger,een
playerookdiegraagovermeisjespraatenzijnstraatwijsheidnietonderstoelenofbanken
steekt.Behalveelkaargaanzemetniemandhetcontactuitdeweg.Zeverschilleninwoord
engebaarenzijnalsdagennacht.(ObservatieBosproject)


Tochleertdepraktijksomsanders.SommigewerkmeesterszijnbeduchtvoorgroepsprocesͲ
sendiemoeilijkzijntebeteugelen.Dekanshieropwordtvergrootalsdegroepelkaar‘van
havertotgortkent’endebekrachtigingvandegroepsbandtelkensopeenvoorwerkmeesͲ
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teralsnegatiefervarenmanierwordtbeïnvloedenversterkt.Eenwerkmeester(Roermond)
metervaringbijverschillendewerkstrafprojecten,zegtdathijbeduidendmeermoeiteheeft
omjongerenuitdestaden/ofafkomstiguiteenzelfdebuurtinhetgareeltehouden.InteͲ
genstellingtotdorpsjongerenverzettenstadsjongerenzichvolgenshemkrachtigertegende
autoriteitvandewerkmeester.Zedageneerderuit,provocerenvakerenproberenanderen
in de groep soms te verleiden tot ongehoorzaamheid. Ook het spreken van dialecten en
straatslangiseenbeproefdverzetsmiddelomdewerkmeesterofanderejongerenbuitente
sluiten.
Een andere werkmeester (Roermond) refereert aan een straatproject in Eindhoven, waar
doorgewinterde jongens in de groep vaak de dienst uitmaken met bravouregedrag, sterk
gespeelde emoties, overdreven handenbewegingen et cetera. Hij vertelt dat hij zich ’s
avonds,doorhet‘verzet’vaneenindividuofvaneengroep,somsafgebrandengemangeld
voelt.Voortdurendopjestrepenmoetenstaankostimmersveelenergie.Jongerenvoelen
vaak op hun klompen aan als het gezag van de werkmeester zwak of tanende is. WerkopͲ
drachtenwordennietmeerserieusofnaarbehorenuitgevoerdofzelfsgenegeerd.Het‘verͲ
zet’vaneenenkelingofeenduokanandereninfecteren,waardoorhetvoordewerkmeesͲ
termoeilijkerwordtomdegehelegroepintoomtehouden.
InMaastrichtzijnwegetuigevaneenduodatstoerdoet,luidruchtigisenwaarbijwevan
tevorenalaanvoelendathetmiszalgaan.ZegedragenzichonverschilligtegenoverdewerkͲ
meesterenhunongemotiveerdehoudingspreektboekdelen.Hetandereduogedraagtzich
tegenovergesteld.Zekletsennauwelijks,werkenijverigdoorenhelpenelkaar.Zestaanzelfs
vóórheteindevandelunchpauzealweeropdeladderteschilderen.Hetandereduoisvijf
minutentelaatenlijktaantesturenopeenconflict.Teneindedenegatievewerkhoudingte
doorbrekengeeftdewerkmeesterhendekeus:doorwerkenofvertrekken.Zekiezeneieren
voorhungeldengaanmettegenzinaandeslag.OmdatzeermetdepetnaarhebbengeͲ
gooid,moetookhetgoedwillendeduoopdeblarenzittennadatalleklussenvoorheteinde
van de werktijd zijn afgerond. Omdat de sfeer goed is verpest besluit de werkmeester dat
iedereenmoetwachtentot16:00uur.
Illustratiefvoorhoegroepsprojectennegatiefkunnenuitpakkenisookhetverhaalvaneen
jongerediebijzijneerstewerkstrafineengroepsprojectindebuurtwasgeplaatst,maarnu
blijismetzijnindividueleplaatsingindebuurt:

“Hetwaswelgezellig,maardiejongensindegroepproberenjeookuitdetenttelokken.In
depauzemochtenweelkedagzonderbegeleidingnaardesupermarktomdrinken,sigaretͲ
tenofsnoeptehalen.Indesupermarktwerdikaltijduitgedaagdomietsmeetenemen.Als
jenietdurfdetestelen,wasjenep.HelemaalalsiemandandershetdanweldeedenvervolͲ
gens niet betrapt werd door het personeel of de werkmeester. In zo’n project moet je wel
sterkinjeschoenenstaan.”(007,17jaar)

Eigenrolindegroep,meningoveranderedeelnemersenleerzaam?
Inelkegroepzitweleenbabbelaar,eenzwijgerofeengrappenmaker.SommigenzijnverleͲ
gen,anderensolistisch.Desfeerindegroepenisoverhetalgemeenpassiefengelaten.Men
voert (soms met zichtbare tegenzin) gewoon de taken uit die de werkmeester opdraagt.
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Slechtseenenkelingheefteengrotemondofklaagt.Sommigejongerenzoudenlieverineen
individueel project willen werken, zodat ze niks hoeven te zeggen tijdens de werkzaamheͲ
denenindepauzes.Anderenvinden eenindividuelewerkplekbeter,omdatje danalleen
bent,geenafleidinghebtenmeertijdhebtomnatedenkenoverwatjefouthebtgedaan.
Demeestejongerenzijnheelbescheidenoverhuneigenrolenbijdrageindegroep.ZereaͲ
liserenzichdatzeallemaalinhetzelfdeparketzittenenerdaarommaarhetbestevanproͲ
berentemaken.Wantwelkekeushebjeanders?Hetblijftnatuurlijkveelleukerommetje
eigenvriendentezijndanonderleeftijdsgenotendiejenietkent.Jebenterniettrotsopdat
jegedwongenbijelkaarwordtgeplaatstenklussenmoetdoenwaarweinigeeraantebehaͲ
lenvalt.Overwatzeprecieshebbengeleerdblijvendemeestejongerenwatinhetvage.Een
jongenzegtdesgevraagddathijdoorzijnwerkineenindividueelprojectbetermetgehandiͲ
capten kan omgaan (zie hoofdstuk 8). De meesten vinden dat ze niks geleerd hebben van
andere deelnemers. Sommige werkmeesters koesteren de hoop dat de jongeren later nog
weleensterugzullendenkenaanenkelepedagogischeadviezendiezetijdenshetuitvoeren
vandewerkstraffenmeehebbengekregen.Doordetimidegroepssfeerenrelatiefkortetijd
datjongerenbijelkaarzijn,wetenzemaarbetrekkelijkweinigvanelkaar.Hoewelsommigen
aangevendatzeeenklikhebbenmetandereniserdoordebankgenomenweinigspontane
socialeinteractie.Demeestenwetenhooguitvanelkaarwaarzewonen,hoeveeluurtaakͲ
straf ze hebben en voor welk delict. Stoere verhalen in de groep worden meestal niet op
prijsgesteld.Wantdatpikjeooknietaltijdvanjeeigenvrienden.SommigejongerenbenaͲ
drukken de relaxte sfeer in de groep. Er is, mede ook door de geleide gesprekken van de
werkmeester,begripvoorelkaar.Eenjongenvindthetbijvoorbeeldeenverademingdathij
zichnietzoalsgewoonlijkmoetverdedigenalshijdooranderenweereensvoor‘kutkamper’
(scheldwoordvooriemanduiteenwoonwagenkamp)wordtuitgescholden.

“Metdejongensinditprojecthebikgoedcontact.Wehelpenenluisterennaarelkaar.Datis
langnietaltijdzo.Ineenanderprojectmetmindertoezichtzateenjongenvan13jaarmet
eenhelegrotebekvoordurendoptescheppenoverzijnovervalletjes.Hetdeertmenikswant
hetgaaterhierinendaaruit.MaarIrritantishetwel.”(026,jongen,16jaar)

Conclusies
Taakstrafcoördinatoren proberen bij de indeling van de groepen rekening te houden met
mogelijke negatieve groepsprocessen. De werkmeester heeft immers ook belang bij een
goedegroepsmatch.Bijdeformatievaneenwerkstrafwordtdaaromondermeergeletopde
leeftijdͲensekseverdelingenwordthetliefstgekozenvoorjongerendieelkaarnietkennen.
Desondanks doen zich – vooral bij de groepsprojecten – soms problemen voor omdat de
groepsamenstelling te wensen overlaat, jongeren gewoon de kont tegen de krib gooien of
de setting ongelukkig gekozen is. Dat geldt vooral voor locaties waar de kans groot is dat
jongerenbekendenuithun(criminele)leefmilieutegenkunnenkomen,diedewerkmeester
lievernietbijhenindebuurtzietrondhangen.

WerkmeestersstellenhetopprijsalszevandetaakstrafcoördinatiormeerspecifiekeinforͲ
matie over een jongere krijgen. Afwijkend gedrag houdt soms ook verband met iemands
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persoonlijke gezondheid, psychische toestand et cetera. In vergelijking met individuele
werkstrafprojecten moeten werkmeesters in de groepsprojecten meer gebruikmaken van
hundidactischeenpedagogischekwaliteiten.Vooralbijdemeerzichtbareprojecteninhet
publiekedomeinvoelenjongerenzichhetminstophungemak.Zeogenvakerkwetsbaaren
voelenzichsomsergbekeken.Degroepssfeeriseerderpassiefentimidedanexplosief.

Etnische afkomst, straatwaarden of pocherij over criminaliteit spelen in de geobserveerde
groepsprocessenslechtseengeringerol.Ditkomtwaarschijnlijkmededoordatdegroepen
zo veel mogelijk gemêleerd worden samengesteld. In hoofdstuk 5 zijn drie profielen van
werkgestraftejongerengeschetst:buurtjongeren,zelfstandigejongerenenlaatstekansjonͲ
geren.Bijdelaatstegroepheefteendeelernstigegedragsproblemen.Dezedriegroepenzijn
als gevolg van een voorselectie door taakstrafcoördinatoren niet meteen als zodanig herͲ
kenbaarindewerkprojecten.Werkmeestersvindenhetprettigalsdegroepsledenelkaarbij
deaanvangvaneenprojectnietkennen.Onbekendheidmetelkaarsmores,evenalsderelaͲ
tiefkleinegroepen,voorkomt‘clanvorming’tijdensdeuitvoeringvandewerkstraf.

SomsvoelteenjongerezichdooranderetaakgestraftenonderdrukgezetomregelsteoverͲ
treden.Tochiser,integenstellingtotsommigeliteratuuroverdwarsgroepsgedragenstoeͲ
rereputatiesbij‘straatgroepen’,indedooronsgeobserveerdeprojectenslechtsinbeperkte
mate sprake geweest van heroïsering van straatwaarden of etnisch geïnspireerd
(groeps)verzet.Ditkomtwaarschijnlijkmededoordatspontanesocialeinteractiesbinnende
groepaanbandenwordtgelegd.Destrategischegroepsmixenhetkortdurendekaraktervan
dewerkstrafverzwakkentevensdestraatmoresenneutraliserenvooreenaanzienlijkdeel
dedoorwerkmeestersgevreesdeclanvorming.Bovendientonenlangnietallejongerenzich
gevoeligvooropschepperijenstoergedragvanhunleeftijdsgenoten.
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8

Belevingvandewerkstrafindebuurt

Hoe ervaren jongeren zelf de werkstraf in de buurt? Bestaan hierbij verschillen tussen de
jongerenenmaakthetuitinwatvoorbuurtzijdewerkstrafmoetendoen?Deze(zesdeen
achtste)onderzoeksvragenstaancentraalindithoofdstuk.Uiteraardkomendejongerenzelf
aanhetwoord,maardaarnaastvertellentaakstrafcoördinatorenenwerkmeestersoverhoe
zij denken dat de jongeren werkstraffen in de buurt beleven. Ook wordt geput uit wat uit
veldobservatiesvaltoptemakenoverhoedejongerendewerkstrafbeleven.Watvindenzij
positiefennegatiefaaneenwerkstrafindebuurt?Welkepraktische,psychischeensociale
aspecten zijn te onderscheiden? Speciale aandacht wordt besteed aan gevoelens van
schaamteenschuld.
Belevingvolgenstaakstrafcoördinatorenenwerkmeesters
De coördinatoren merken dat allochtone jongeren tijdens de uitvoering van de werkstraf
overhetalgemeenmeermoeitehebbenmethunherkenbaarheidenzichtbaarheidopstraat
danautochtonejongeren.Vooralprojectenindestadenopstationspakkenhierdoorlang
nietaltijdgoeduitenhebbenvolgenscoördinatorenenwerkmeestersmeeruitvallers.Een
aantalcoördinatorenzietookeenverschiltussenjongerendievoorderechterzijnverscheͲ
nen (endus gehoordzijn)enjongerendievia deofficiervanjustitiehuntaakstrafhebben
gekregen. Laatstgenoemden vinden volgens de coördinator vaak dat ze het niet verdiend
hebbenenzijndanmindergemotiveerd.
VolgensdetaakstrafcoördinatorentoonteendeelvandewerkgestraftenzichtamelijkongeͲ
voeligvoorpasserendeleeftijdsgenoten.Dezeonverschilligheid wordtverklaardvanuit het
feit dat de betrokken jongeren zouden weten dat deze leeftijdsgenoten zelf ook wel eens
gestraftzijn.Erzijnookjongerendiezichverrevanschamen,maarjuisttrotslijkentezijnop
hetfeitdatzeietsfoutshebbengedaan.Eencoördinator(Eindhoven)refereertnaareenter
ziele gegaan project, toen vrienden van werkgestrafte jongeren op nabijgelegen bankjes
rondhingen, praatjes aanknoopten en sigaretten uitdeelden. Dergelijk gedrag wordt in de
praktijknietgetolereerdenzonodigbestraft.

Visievaneenwerkmeester
“Omdatelkegroepgebaatisbijheldereenduidelijkeinstructiesblijfikhamerenopderegels:
komoptijd;meldjealsjenaardewcwil,praatnietmetvollemond,loopdekantjeserniet
vanaf,werknietalleenmaaralsgroep,geefelkaarnetjeseenhandetcetera.Bijelkegroep
zoekiknaareenwerkbarebalanstussenaanmoedigenenstrengheid.VaakgeefikereenpeͲ
dagogischedraaiaanalszetijdensmijnuitlegietsnietbegrijpenoffoutdoen.OverpunctuaͲ
liteitbijvoorbeeld:‘Jebaaswillatertochooknietdatjetelaatkomt’of‘Alsjullieverlangen
dat ik mij aan de afsprakenhoudt over rookpauzes, werkurenet cetera, dan verlang ik dat
ookvanjullie.’AlsikziedatdeplantenveelteweinigwaterkrijgendanvraagikofzijnscooͲ
terookzoweinigbenzinekrijgt.IklegookveelaccentopsamenwerkingenvoorelkaaropͲ
komen.Veeljongerenzijnegoïstischtijdenshetklussenendenkennietaaneenander.Ikleer
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zedatrespectvoorelkaarensamenwerkingtothetbesteresultaatleidt.HetisheelbelangͲ
rijkdatjedejongerenalsgroepgelijkbehandelt.Tussendoorneemikzesomsapartengeef
ikcomplimentenalszehetgoeddoen.HetverbaastmijdatsommigendathelemaalnietgeͲ
wendzijn.Dieziejedanookmeteenopbloeien.Evenwatpersoonlijkeaandachtgeveniseen
kleinemoeite.Toch?Hetwerktheelgoedomdatjedaarnametzekuntlezenenschrijven.“

Praktisch
VanuitpraktischnegatiefoogpuntvindenjongerenhetvolgenstaakstrafcoördinatorenvreͲ
selijkvervelenddatzehunvrijezaterdagenmoetenopofferenvooreenwerkstraf.Ookmet
het gedwongen karakter hebben sommigen moeite. Dit speelt voornamelijk bij de groepsͲ
projecten een rol. Ze moeten duidelijk herkenbare en ‘lelijke’ hesjes dragen. In principe
moetendejongerenongeachthetweerdewerkzaamhedenverrichten. 9 JongerenzienvolͲ
gensdetaakstrafcoördinatorenookweleensoptegenzwaar,saaiofvervelendwerk.Ineen
project(DenHaag)ishetvegenvandestraatzo’nbeetjehetergstewatjekanoverkomen,
metalsgevolgdatjongerentrucsgebruikenomhieronderuittekomen.Eenzekeresleuris
nietaltijdtevoorkomen,wattenkostekangaanvandemotivatie.
Vanuitdepositievekantbekekenvindensommigejongerenvolgenstaakstrafcoördinatoren
heteenpraktischvoordeeldatzezichtbaaraanhetwerkzijn,zodatmensenkunnenziendat
zeookéchtaanwerkenenhunstrafookdaadwerkelijkuitvoeren.Hiergeldtdatjeschuld
aan de buurt en/of maatschappij inlossen, pas echt betekenis krijgt als omstanders dit als
zodanigherkennen.
Psychisch
Vanuit negatief perspectief hebben jongeren volgens taakstrafcoördinatoren psychisch
vooralgrotemoeitemetdebijverschillendeprojectenverplichtehesjes.DejongerendenͲ
kenonmiddellijkdatdebuurtweetdatzijeenstrafmoetenuitvoeren.OokdeherkenbaarͲ
heid bij leeftijdsgenoten ligt in het begin nogal gevoelig, maar verdwijnt naarmate de tijd
verstrijkt meer naar de achtergrond. Ook de positieve reacties uit de buurt zwakken het
aanvankelijkeverzetaf.
Vanuitpositiefoogpuntbekekenvindenjongerenhetfijnalszecomplimentjeskrijgen(zowel
vandewerkmeesteralsvandebuurt).ZehikkenaantegenmogelijkenegatieveopmerkinͲ
gen en reacties. Als deze uitblijven en ze ook nog positieve signalen krijgen, dan blijft het
werkvoordemeestendragelijk.
Sociaal
Coördinatoren benadrukken de gezelligheid in de groep vaak als een positief aspect. Ook
zoudendejongerenietsopstekenvandenuttigeadviezenvandewerkmeesteren/ofwerkͲ
begeleider.Bijdeindividueleprojectenwordtjuistdeomgangmetanderemensenalsnuttig,
effectiefenleerzaamgezien.Eencoördinator(Breda)probeertjongerenintepeperenhoe
blijzewelnietmoetenzijnmetdeschoonmaakklusinRoosendaal.IntegenstellingtotdegeͲ

9

 Indepraktijkhoudenwerkmeestersrekeningmetextremeomstandigheden,zoalsbijhardehagelbuienen
extremehitteofkou(zieookhoofdstuk6).Inhetlaatstegevalwordtermeertussendoorgedronkenen/ofwordt
dekledinghieropaangepast.Werkmeesterszijnerookverantwoordelijkvoordatdewerkzaamhedenzoveilig
mogelijkwordenverricht.BijhetBosprojectbijvoorbeeld,verlaatdegroepbij(stevig)onweersubietdewerkplek.
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nen die in een bedompte ruimte in het bejaardenhuis de ganse dag de vaatwasmachine
moeteninruimen,mogenzijlekkerindebuitenluchtlopen,praatjesmaken,rokenenonder
een boom hun boterhammen eten. Of de jongeren het ook als zodanig ervaren, zal straks
blijken.
Afsluitenderapportage
Aanheteindvandewerkstrafmaaktdetaakstrafcoördinatoreenafsluitenderapportagedie
naardeofficiervanjustitie,jeugdreclasseringenoudersofvoogdwordtgestuurd.EentaakͲ
strafcoördinatormeldtechterdathijhetbetreurtdatdejongerenazijntaakstrafgeenlaatsͲ
tebriefvanhetOMkrijgtindetrantvan:“Gefeliciteerdmethetafrondenvanjewerkstraf.”
Dezegestezouzeerbevorderendkunnenwerken.Alszeietsfoutdoenweetiedereenjete
vindenenkrijgjestapels papiertoegestuurd. Maarnaeengeslaagdewerkstrafontvangen
jongeren vanuit de Raad hoogstens een onpersoonlijke standaardbrief. Daarnaast streven
veelvestigingennaareeneindgesprek,watnietaltijdhaalbaarofzinvolblijkttezijn.JongeͲ
renmetweinigurenwordeninderegelnietmeer‘lastiggevallen’.Eendeelvandejongeren
zegtvolgensdecoördinatorengeenbehoeftetehebbenaaneeneindgesprek.ZezijnzogeͲ
schrokken van hun delict, dat ze hun werk naar behoren doen en er na de taakstraf niet
meeraanherinnerdwillenworden.Dezegroep ziende coördinatorenookbijnaniet meer
terug.
Belevingvolgensdejongeren
EenmanieromdebelevingvanjongerenzelftepeilenisdoorhentevragennaarhunervaͲ
ringmetwerkstraffen.Watvindenzeergoedenslechtaan,geletopdeaardenorganisatie
vanwerkzaamheden?Vindenzijhunwerkstrafinrelatiestaantothetgepleegdedelict?Hoe
ervarenzijdecontactenmetdeanderejongeren?HebbenzewaarderingvoordetaakstrafͲ
coördinatorenenhoeishunomgangmetdewerkmeesters?
Positieveennegatievebelevingvandewerkstraf
Een meerderheid van de jongeren ziet positieve kanten aan de werkstraf. Ze vinden het
vooralgezelligenleukommetanderentezijn;alsdegroeprelaxedisenereengoedesfeer
hangttijdensdewerkzaamheden.Zozegteenjongen(020,15jaar)dathijzichopzijngemak
voelt omdat niemand in de groep stoer wil doen. De setting is ook van invloed. Het bosͲ
bouwprojectwordtgewaardeerdomdathetindenatuuris.Hetisrustgevendenjekuntje
beterconcentrerendanineenstadsprojectwaarveelmeerexterneprikkels(meisjes,vrienͲ
den,passanten,etalages,etc.)zijn.Aandeindividueleprojectenvindenjongerenpositiefdat
jevrij(inhetzonnetje,dekeuken,opdeafdeling,indepaardenstal,etc.)kuntrondlopenen
metanderen(patiënten,gehandicapten,etc.)incontactbent.
Inminderematewordt(ook)deaard,variatieenomstandighedenvandewerkzaamheden
positief beleefd. Het werk is licht en/of niet superzwaar, er worden genoeg (rook)pauzes
ingelast.EnkelejongensmeteentechnischeachtergrondvindenhetjuistleukomschilderͲ
klusjestedoen.Sommigejongerenvindenhetprettigdatzezichtijdenswerkstraffengoed
kunnen concentreren en met een concrete taak aan de slag moeten. Een jongen (007, 17
jaar)diegeplaatstisindeziekenverzorgingheeftzichhiergerealiseerdhoegoedhijheteiͲ
genlijkzelfheeft.Eneenmeisje(001,15jaar)ziethetalsvoordeeldatzeevennietmethaar
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ouderszitopgescheept.SomswordtookdepedagogischeaanpakvandewerkmeestergeͲ
roemd.
Maardewerkstrafkentooknegatievekanten.Injevrijeweekendwerkenvoeltechtalseen
straf.Overhettypewerkwordtnogweleensbadinerendgedaan.Hetgeklaagengemopper
issomsnietvandelucht.DeindividuelevrijheidineenverzorgingstehuismagdanvergeleͲ
kenmeteengroepsprojectwelprettigzijn,maarbeddenreinigenenbloedenbraakselopͲ
ruimen is beduidend minder leuk. Vies, zwaar en saai werk of ‘domme’ klussen (wieden,
prullenprikken,etc.)issommigeneendoorninhetoog.HetsjouwenmetvuilniszakkenvinͲ
densommigenvermoeiend.Werkstraffenindebuitenluchtzijnhelemaalvervelendalshet
heetisofplenstvanderegen.Eenjongen(023,15jaar)zietgeenzininschoonmaken.“Je
ruimthetopenerwordtweerrommelgemaakt!”Eenandervertelternstigdathijnietvan
werkenhoudtenlieveropkantoorzit.Ookde‘lange’reistijdvaltnietaltijdingoedeaarde,
netalsdelocatievandetaakstraf,vooralwanneerjeergopvalt(methesje,opdrukkeplekͲ
ken)enjesomshetliefstwegwilduiken(zieookhoofdstuk9).SommigenzeggenzichteverͲ
velenalshetwerkafisoferbijnaniksvaltopteruimen.Enkelenklagenoverdedrukdieer
opdewerkstrafstaat;wanneerhetwerknietwordtuitgevoerd,danbuigtderechterzicher
weerover.Daartegenoverstaateenjongen(R30,17jaar)dieheteigenlijkslechtvindtdat
hijgeenprofijtheeftvandeopzichzelf‘leuke’taakstrafinhetbos,wantdievoeltnamelijk
nietalseen‘echte’straf,zoalspapiertjesopruimenindebermvanparkeerplaatsen.

Alswedejongerenvragenofze,doordepositieveennegatieveervaringentegenelkaaraf
te wegen, iets hebben geleerd, dan antwoordt een minderheid bevestigend. Hoewel een
flinkdeelzegtnietsgeleerdtehebben,vindensommigenweldatzeleringhebbengetrokken
uitdewerkstraf.Eenmeisje(011,14jaar)zalnooitmeerdoorrijdennaeenongelukeneen
jongen(013,14jaar)zalproberennietmeerzosnelineenvechtpartijverwikkeldteraken.
Eenandermeisje(009,15jaar)heeftweliswaar(praktischgezien)nietsgeleerdvanhetwerk
datzijmoestdoen,maarvindthetwelbalendatzevrijezaterdagenmoestinleverenendat
vindtzij(psychisch)weleenzinvolleleerervaring.Eenbijdehantejongen(017,17jaar)heeft
geleerddathijlatergeenschoonmakerwilworden.
Tenslottezijnerjongerendiemetvoorbeeldenophetsocialevlakkomen.Dooranderente
lerenrespecterenverdienjebijvoorbeeldvolgenseenjongen(023,16jaar)zelfookeerder
respect.Enlerenweglopenbijeenruzieinplaatsvanervolopintegaanisdemeestslimme
manier.


IedereenkentelkaarinRoosendaal
Dewerkmeesterwijstnaartwee(Turkse)jongensdieopeenbankjeinhet‘flikkerpark’zitten.
Hijherkentzenogvaneenpoosgeleden.“Diemoetjemaareensspreken,wantzehebben
dit project niet met succes afgerond.” Eerder vertelde de werkmeester ons dat hij grote
moeiteheeftalsleeftijdsgenotenzichtegenovertaakstraffersschampergedragen,uitdagen
ofnaroepen.VooralalshetexͲwerkerszijn.Maardezetweejongensreagerentotaalnietop
detaakgestraftendiehetparkschoonprikken.WelopennaarzetoeenzebegroetenvrienͲ
delijkdewerkmeester.Alsdezezichwatlaterweerontfermtoverdegroep,makenweeen
kort praatje met de jongens. Ze hebben dezelfde taakstraf uitgevoerd in Roosendaal maar
zijnsnelafgehaaktdoorgewoonnietmeeroptekomendagen.Dejongenstonenduidelijk
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minachting voor het schoonmaakwerk. Ze voelen zich te trots voor dit ‘stompzinnig’ werk.
Hetisooknoginhetopenbaar,waarvriendenenfamiliejemisschienzienineenopvallend
werkkostuum.Zezijntochgeenvuilnisman!Nee,dangaanzelievernogopeenbedjeinde
celliggeninplaatsvanditnuttelozewerk.BovendienkrijgjebijdemeisjeseenslechterepuͲ
tatie.Sommigenvallenmisschiendanwelopbadboys,maardemeestenwillengeenjongen
meteenstrafblad.WantinRoosendaalkentiedereenelkaar.(Veldnotitie)

Relatietotdelict
EenmeerderheidvanzowelrecidivistenalsfirstoffenderszegtheteenstezijnmetdeopgeͲ
legdestraf.Alsjesteeltenwordtbetrapt,danmoetjeopdeblarenzitten.Opvallendisdat
jongerenhunstrafeerderals(te)lichtdantezwaarbeoordelen.Sommigenhaddenvoorhet
gepleegdedelictmeerurenwerkstrafverwacht,zoalseenjongen(027,17jaar)dieeenhalfͲ
jaarnietopschoolisgeweest.“Mazzeldus.”Somsheefteenadvocaateenforsaantaluren
afwetenteknabbelenvanhetdoordeofficiervanjustitiegeëisteaantaluren.Eenenkeling
hadlievereengeldboetegewenstdaneenwerkstraf,ofeenwerkstrafmeerpassendbijzijn
interesse.Anderenzijnweerblijmeteenwerkstrafinplaatsvandetentie.
Jongeren die het oneens zijn met hun taakstraf vinden dat ze in verhouding met het geͲ
pleegdedelictonevenredigzwaargestraftzijn.Deredeneringluidtdan:“Dieanderejongen
heeftnietsgehad,terwijlhijookheeftgevochten.”Of:“Ikwasalleenmaarmedeplichtigen
werdtoch netzozwaargestraft.”Een jongen(028, 17jaar)hadzijn8uurwerkstrafliever
gehadvoorietswathijnaareigenzeggenwèlhadgedaan.Nuwerdhijgestraftomdathijop
een gestolen fiets zat die hij niet eens zelf gestolen had. Een andere jongen (012, 16 jaar)
met 20 uur werkstraf heeft het slachtoffer nog benaderd, de ruzie uitgepraat en excuses
aangebodenenbegrijptnietwaaromhijerdannogeenstrafbovenopkrijgt.NogeenandeͲ
rejongen (010,16jaar) beweerdedathijeen misdrijfwildevoorkomen,dusniethijheeft
eenstrafverdiend,maardiegozerdieheimelijkdrugsinhetdrankjebijeenanderhadgeͲ
daan.
Contactmetwerkgestraftenenmeningoverdecoördinatorenwerkmeester
Inhoofdstuk7werdgeconstateerddatdepersoonlijkeinbrengindegroepbeperktis.Het
adagiumis:vooraljebestdoen.“Ookalsjegeenzinhebt.Datistenslotteiniedersbelang”,
alduseenjongen(030,17jaar).Pratenmeteenmaatjeofineengroepjekomtvoor,maar
écht contact met elkaar zoals met vrienden, is toch wat anders, zo vinden de meesten.
Sommigenwordenlieverhelemaalmetrustgelaten.Zevoelengeenbehoefteomcontacten
metanderenteleggen.
De meeste jongeren oordelen positief over hun coördinator en werkmeester. In de werkͲ
praktijkzijndewerkmeestersaardigénstrengtegelijk.Somstestreng,volgenseenjongen
dieeenflinkeuitbranderkreegtoenhijvoordetweedekeereenboerliettijdensdelunchͲ
pauze.“Jekanmethemlachen,maarhetblijfteenwerkmeester”,alduseenanderejongen
(027,17jaar).Werkmeesterszijnvaakopgepastewijzebetrokkenbijdegroep.Hetwordt
gewaardeerd dat werkmeesters niet heel fanatiek achter je broek aan jagen. De meesten
vindenhetprettigalswerkmeestersduidelijkzijninhunhouding,gedrageninstructiestijͲ
densdetaakoverdracht.Eenrechtvaardigebehandelingvooreeniederwordtalswaardevol
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gezien. De boodschap van een werkmeester over respect geven en nemen komt duidelijk
over.Daarnaastbegrijpendemeestejongerentijdenshetuitleggenvanderegelsweldatje
nietmeteensigaretindemondhetbosmagrooienofbovendesoeppanstaat.Sommigen
waarderendegesprekkenindepauzesmetdewerkmeester,hoeweleentjevindtdathijook
weernietalteveelwijzedingenmoetzeggen.

Hakkenenzagen
Enigszins afwijkend van de andere projecten is het bosproject. Jongeren die reeds eerder
werkstraffenhebbengehadzienditprojectindenatuureerderalseensoort‘werkvakantie’.
Hoewelzebeslistnietminderhardhoeventewerkendanindeandereprojecten,ervarenze
destrafals‘relaxed’en‘chill’.Dejongerenbevestigenwatdewerkmeesterverteltoverde
verschillen tussen een prikkelarme omgeving en de stad of buurt. Hier zijn ze ontspannen,
meer zichzelf. En komen ze geen buurtvrienden of familieleden tegen (waarvoor je je misͲ
schienzouschamen).Omdatergeenextraprikkelsvanbuitenafzijn,isdegroepssfeergoed.
Voorsommigenisdenatuureenopenbaring.Zezijnnognooitinhetbosgeweest.DeinforͲ
matievandeboswachterisleerzaamendraagtbijaanhetnutvanhetwerkdatzemoeten
verrichten. Een pad effenen bijvoorbeeld langs de boswand. De boswachter motiveert hen
doortelkensdezinvanditonderhoudswerktoetelichten.Behalvedatjemeerlichtschept
voordejongeaanplant,wordtvandeafgezaagdetakkeneenhaaglangsdekantvandeweg
gemaakt,waarkonijnenweerholletjesmakenenvogelskunnenschuilen.DejongerenworͲ
dentussendewerkzaamhedenbijgeschooldoverhetgroepsgedragvanzwijnen,hethouden
vanbijenenhetmakenvanhoning,hetbroedenvandetorenvalk,hoejeeenbospleeonͲ
derhoudt,vanwelkeplantenjetheekunttrekkenenwatjemoetdoenbijdrogebliksemals
hetbegintteonweren.Meteenwegwezen!

Indrukkenvanbelevingwerkstraffenindebuurt
Observaties tijdens de werkstraffen kunnen verhelderend zijn om inzicht te krijgen in hoe
jongeren,binnenbeperktemargesenonderleidingvaneenwerkmeester,omgaanmethun
werkstrafindebuurt.Welkeinvloedheeftditophetgedragvanjongerenenwelkeattitude
houden ze erop na? In tabel 8.1 is het gedrag en attitude van werkgestrafte jongeren per
projectschematischenkernachtigsamengevat.DaarnaastwordendeprofielendievantoeͲ
passingzijnopdeprojectenineenextrakolomgenoemd.Overhetalgemeenkanworden
gezegddatjongerenhetlangnietaltijdbezwaarlijkvindenalszeeenwerkstrafinde(woon)
buurthebben.Bijdeindividueleprojecteneninhetbosprojectlevertditdeminstewrijving
op, aangezien het feit dat jongeren grotendeels ‘uit het zicht’ (van bekenden, vrienden en
familieleden)werkenineengeborgenenprikkelarmeomgeving.Bijdeindividueleprojecten
draai je gewoon mee in een organisatie waar de medewerkers gewend zijn aan jongeren
meteenwerkstraf.InhetbosprojectmoetendejongerenhetonderleidingvaneenwerkͲ
meesterenboswachtervooralmetelkaarrooienineenafgezonderdeomgeving.Degroep
oogt meer ontspannen. In de andere groepsprojecten lijken de jongeren uit Apeldoorn en
Maastricht de minste hinder te ervaren van de werkstraf in de buurt. De jongeren dragen
geenvoorbuitenstaandersherkenbareuniformen.Hoewelzehetwerkalsredelijk‘relaxed’
ervaren,doeteendeelerlieverhetzwijgentoe.InDenHaagenRoosendaalhebbenjongeͲ
rendemeestemoeiteomwerkindebuurtteverrichten.InDenHaagvanwegeherkenbaarͲ
heid, maar meer nog hiermee gepaard gaand reputatieverlies. En in het winkelgebied in
74 


Roosendaal vooral vanwege de herkenbaarheid. De attitude van jongeren in Den Haag is
meerop‘verzet’en‘confrontatie’gestoelddaninRoosendaal.
Tabel8.1

Strafenattitudevanjongerenmetwerkstrafindebuurt

Projecten

Strafindebuurt

Attitudejongere(n)

Profiel

Kringloopcentrum
(Apeldoorn)

Vindenhetnietzoerg
dathetindebuurtis.

Nuttigwerkencoöperatief.
Sociaalgedrag,somstactisch.
Eendeelzwijgt.

Buurtjongeren
Zelfstandigejongeren

Werkstraffeninbuurt
(Maastricht)

Geenprobleemmet
strafindebuurt,want
zijnnietaltezichtbaar.

Goedalsbuurtbewonerszien
datzeéchtwerken.Houding
issolistisch,veelzwijgenen
somsobstinaatgedrag.

Buurtjongeren

Individueleprojecten
(Zwolle)

*Afwaskeuken
Geenprobleemmet
strafindebuurt.

*Afwaskeuken
Zinvolwerk;reageertintroͲ
vertenzwijgtveel.

Buurtjongeren
Zelfstandigejongeren

*Beddencentrale
Indebuurtprima,want
dichtbij,en(gelukkig)
nietherkenbaarvoor
vrienden.

*Beddencentrale
ZinvolwerkensteltzichcoöͲ
peratiefop.

*Afwaskeuken
Strafominbuurtte
werken,maargelukkig
‘weggestopt’inde
spoelkeuken.

*Afwaskeuken
Zinvolwerkencoöperatieve
instelling.Sociaalgedragen
contactzoeken.

Individueelproject
(Eindhoven)

*Gehandicaptendorp
Strafindebuurtmaakt
nietsuit,hadzelfsnog
dichterbijgewild.

*Gehandicaptendorp
Zinvolennuttigwerk.CoöpeͲ
ratieveopstellingensociaal
gedrag.

Buurtjongeren

VegenEscamp
(DenHaag)

Jongerenbalendatde
werkplekgoedinhet
zichtisendekansbeͲ
staatdat(criminele)
vriendenjezien

Vindenwerknutteloos.Bang
voorverliesreputatie.Gedrag
isangstig(doorschaamtegeͲ
voel)ofjuiststoer(schijthebͲ
benaan).InstellingvaaksolisͲ
tisch.

Laatstekansjongeren

BuitengewoonSchoon
(Roosendaal)

Strafindebuurtisniet
leuk.SomsgeenontkoͲ
menaanomnietopte
vallen.

Houdingissolistisch,introvert
enzwijgend.Somstactischen
obstinaat.

Buurtjongeren
Zelfstandigejongeren

Bosproject
(Beringe)

Strafgelukkig‘veraf’in
hetbos,lijktmeerop
‘werkvakantie’

Vindenwerknuttig,Sociaalen
coöperatief.

Alledriedeprofielen

Schaamteenschuld
Inhoofdstuk2zijnweuitgebreideringegaanopdebegrippenschaamteenschuld.KernachͲ
tigsamengevatvloeitschaamtevoortuiteennegatieveevaluatiedooranderen;kortomhet
pijnlijke besef niet te voldoen aan idealen. Schuldgevoel appelleert aan het overschrijden
vandoordepersoonzelfgeïnternaliseerdenormenenwaarden.Overigensvindenjongeren
–zoalsookopbasisvandeliteratuurinhoofdstuk2teverwachtenviel–hetlangnietaltijd



75


eenvoudigomschuldenschaamteuitelkaartehouden,hieropbetrekkinghebbendegevoeͲ
lensspecifiektebenoemenofophenzelftoetepassen.Wanneerwetochproberenomuit
watde30geïnterviewdejongerenhieroververteldenineenschematevatten,dankomen
weopviercategorieën(tabel8.2).
Tabel8.2

Schuldenschaamtebijwerkstrafindebuurt(N=30)



Geenschaamte

Welschaamte

Totaal

Welschuld

5

15

20

Geenschuld

7

3

10

Totaal

12

18

30


Schaamte
Bijnadehelft(12/30)vandejongerenzegtzichnietteschamenvoordeafkeuringvanandeͲ
ren.Hetgepleegdedelictwordtgeneutraliseerddoordeschuldbijeenanderteleggenzoals:
“Depolitieagentzatookfout”;“Deanderbegonmetslaan,duskanhijeenklapterugverͲ
wachten”;“Ikkreeggeenantwoordvanhetinternaatopmijnhulpvraag,duszaggeenandeͲ
re oplossing dan criminaliteit”. Een deel vindt de straf niet terecht, dus waarom zou je
schaamtemoetenvoelen?Sterkernog:éénvandejongerenzegtdevolgendekeerweerhet
hetzelfdetedoen.Hetafzwakkenofontberenvanenigeschaamtewordtbekrachtigddoor
debezweringdatanderenzijndaad‘ooktofvonden’ofomdathij‘nueenmaalzois’alsje
hem uitdaagt. Ten slotte weigert een jongen het gepleegde delict als een delict te zien.
Waaromschamenalshetdenormaalstezaakisdaterpakjescocaïneinzijnkamer(bestemd
voordehandel)liggen?
Ruimdehelft(18/30)zegtzichwelteschamen,variërendvaneenkleinbeetjetotheelerg.
Deaardvanhetdelictendematevanschaamtekomenechternietaltijdovereenmetelkaar.
Een paar zeggen slechts een beetje schaamte te voelen. Ze zijn ‘stom’ geweest, op heterͲ
daadbetrapt,ofverlorenvanwegeeengeldcrisisslechtsvooreenmomentdecontrole.Eén
vandegeïnterviewdenzegtbijvoorbeelddathijdoorgaanstochdoorhetlevengaatalseen
‘goedejongen’?Demeestenzeggenzichteschamentegenoverhunouders,familieledenen
–inminderemate–tegenovervrienden.Eenjongenverwoordthetalsvolgt:

“Ikschaammevoormijnmoederalsikwordopgepaktomdatikweerietshebmisdaan.Alsik
mijn moeder in de ogen kijk dan breek ik uit schaamte, omdat ik weet dat ik verkeerd ben
geweestenzijdaarheelverdrietigoveris.Voelpijnenexplosiesvanwoedeenverdriet.VoorͲ
albijhaar,omdatmijnfamiliestructuurzwakis.”(030,17jaar)


Teleurgesteldereactiesvananderenwordendoorgaansalsmeervernederendervarendan
boosheidofeenwoedeͲuitbarsting.HetishelemaalpijnlijkalsjeeigenmoederjemoetaanͲ
geven bij de politie. Ook wordt schaamte tegenover het slachtoffer en de omstanders geͲ
voeld,zoalsbijhetmeisjedatinpaniekophaarscooterwegreedinplaatsvanhulptebieden.
Eenpaarjongensvoelendemeesteschaamtetegenoverhunvriendinnetjes.Bangdatzein
desteekwordengelaten.Eenjongen(028,17jaar)zegtzich,mindernogdanbijzijnklasgeͲ
noten,vooralteschamenvoordebuurtmeisjesenvreestdathijeenslechtereputatiekrijgt.
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Tenslotteis erschaamte die meerspecifiekte maken heeftmetdezichtbaarheidvan beͲ
paaldewerkstraffenindebuurt:eengroepje(vooralallochtoon)schaamtzichvoornamelijk
voor het feit dat ze verplicht met hesjes, werkschoenen en prikkers moeten lopen of nog
erger,ineengrotefelleregenjasdiejevangroteafstandalziet.Eenjongen(019,16jaar)
loopt nog liever in de stromende regen met een klein hesje, dan met ‘zo’n lelijke jas’. BeͲ
vreesdalszezijnvoorreputatieschadebijvrienden,lijkenzezichmeerteschamenvanwege
(deaantastingvan)hunuiterlijkdanvoordefamilieofdeleraar.De‘lulligheid’of‘viezigheid’
vanhetwerkversterktditgevoelnog.Maarandersomkanookgebeuren,toeneenjongen
zichtegenoveranderewerkgestraftenschaamde,omdathijdoordegroepwerduitgelachen
toenhijinnettekledingverscheeninplaatsvaninwerktenue.
Schuldenschaamte
SchuldgevoelenskomenbijdegeïnterviewdejongerenongeveerevenvaakvooralsschaamͲ
tegevoelens.Jongerenmetschuldgevoelensvoelenmeestalookschaamte.Hetgaathierbij
vaakomdelictenalsfietsen,scootersofanderegoederenstelenvanparticulierenenwinkeͲ
liersofbetrokkenheidbijeenvechtpartij.Somstoontdedaderberouwdoorhetaanbieden
vanexcusesen/ofhetschrijvenvaneenbriefwaarinspijtwordtbetuigdaanhetslachtoffer.
Welschuld,geenschaamte
Bij een minderheid van de jongeren die wel schuld voelen, gaat dit niet gepaard met
schaamtegevoelens. Andersom bekeken lijkt het ontbreken van schaamtegevoelens vaker
gepaardtegaanmetheteveneensachterwegeblijvenvanschuldgevoelensdanmethetwel
hebbenvanschuldgevoelens.Alserwelschuldwordtbeleden,isdatnietaltijdvanharte–
ensomsmaareenbeetje.Bijvoorbeeldindetrantvan“hij(=slachtoffer)moestwelgestraft
worden,maaropeennormalemanier.Ikbegrijpweldatikfoutbengeweest.”(015,16jaar).
Eenanderejongen(016,17jaar)blijftvanmeningdatzijnslachtofferklappenheeftverdiend,
maarvoeltwelaandathijfoutzatomdathijdoorhetfreefightenjuistagressieverisgeworͲ
den.Hijiszichmeerbewustgewordenvanzijnvechtcapaciteiten.
Welschaamte,geenschuld
Driejongerenzeggengeenschuld,maarwelschaamtetevoelen.Zoiserdejongen(029,17
jaar)diezichschaamtomdatzijnouderserachterzijngekomendathijblowt.Maarschuldig
voelthijzichniet,wanthijisertrotsopdathijeenvriendnietverradenheeft.“Alsiknou
wat ergs had gedaan, dan had ik mij schuldig gevoeld. Maar opgepakt voor een beetje
wiet?”.Eenanderejongen(R30,17jaar)kanniettegendespanningalszijnmoederzonder
geldhethuishoudenmoetbolwerken.“AlsjefinancieelkrapzitenjeouderswordenachterͲ
nagezetendoorincassobureaus,danvoelikweinigschuldalsikuitfrustratiedefoutinga.”
Schaamtenochschuld
Ten slotte zijn er zeven werkgestraften zonder zowel schaamteͲ als schuldgevoelens. De
overtuigingvanhuneigengelijkiszosterkenzevindendathenzoveelonrechtisaangedaan,
datergeenplaatsisvoorschaamteͲenschuldgevoelens,zoalsspijtenberouw.Zovertelde
eenjongen(027,17jaar)dathij zich nietlekker inzijnvelvoeldezittentoenhijlangdurig
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spijbelde. “Een goede toekomst begint met een goede basis thuis. En die was er gewoon
niet.”
Conclusies
Vanuitdejongerenbekeken,vindteenmeerderheiddaterpositievekantenaaneenwerkͲ
strafzitten.Eenrelaxtesfeereneenleukewerkplek(vooralindividueleprojecten)worden
genoemd;inminderemateookdeaardenvariatievanhetwerk.Opzaterdageentaakstraf
uitvoerenervarenveeljongerenalseenstraf,evenalshetverrichtenvansaaiofvervelend
werk.

Uitzonderingendaargelaten,zegteenmeerderheid,vooralpraktischgezien,weinigofniets
tehebbengeleerdvandewerkstraf.Zowelrecidivistenalsfirstoffenderszijnhetvaakeens
metdeopgelegdestraf,diesomszelfslageruitblijkttevallendanverwacht.Wiehetoneens
is,vindtdathijonevenredigzwaarisgestraftvoorhetgepleegdedelict.DejongerenoordeͲ
len doorgaans positief over de werkmeester, die ze vaak aardig én streng vinden. Vooral
duidelijkheidenrechtvaardigheidintaakuitlegensocialeomgangwordenopprijsgesteld.

Jongeren, zo blijkt ook uit de (participerende) observaties, vinden het lang niet altijd beͲ
zwaarlijkdatzeeenwerkstrafindebuurtmoetenverrichten,zolangzemaarnietalteduideͲ
lijk herkenbaar zijn voor omstanders en leeftijdgenoten. De meeste problemen met werkͲ
straffen in het openbaar ervaren ze in Den Haag (vanwege herkenbaarheid, maar vooral
reputatieverlies)eninRoosendaal(vooralherkenbaarheid).HetverplichtdragenvanduideͲ
lijkzichtbarehesjesroeptvaakweerstandop,maarverdwijntenigszinsnaarmatedewerkͲ
tijdverstrijkt.Positievereacties zijner ook.Vooralalsjongerenlaten ziendatzehunstraf
ookdaadwerkelijkuitvoeren.Zestellenhetookopprijsalszecomplimentenkrijgenuitde
omgeving.

VolgenscoördinatorenenwerkmeesterszijndeprojectenindestadenopstationsmoeilijͲ
kerbeheersbaar.Mindergemotiveerdejongerenverhogendekansopuitvalineenproject.
OverdeheleliniehebbenjongerenmoeitemetherkenbaarheidenzichtbaarheidvanwerkͲ
straffenindebuurt,maarzelfstandigejongerenenlaatstekansjongerenmeerdanbuurtͲ
jongeren(dieookhetvaakstfirstoffenderzijn).Ookhebbenallochtonejongerener–over
dehelelinie–volgenstaakstrafcoördinatorenenwerkmeestersmeermoeitemeedanauͲ
tochtonejongeren.
Doorgaanstonendejongerenzichmindergevoeligvoorpasserendeleeftijdsgenotendiein
hetzelfdeschuitjehebbengezeten.Eenkleineminderheidlijktstatusteontlenenaan‘fout
gedrag’. De reputatiegevoeligheid is het hoogst bij stadse jongeren en gaat vaker gepaard
metobstinaatensomsconfronterendgedrag.Tochkansamenvattendwordengestelddat
deovergrotemeerderheidvandejongerengewoondetakenuitvoertenbetrekkelijkweinig
teduchtenheeftvankritischeomstanders.Ondanksdesomsgrotetegenzin,proberenzeer
hetbestevantemaken.Datdoenzelieveropeenzwijgendeentimide,danopeenconfronͲ
terendemanier.
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Zoalsverwachtwerdopbasisvandeliteratuur(hoofdstuk2),ishetvoordejongerenvaak
nieteenvoudigomschaamteͲenschuldgevoelduidelijkvanelkaarteonderscheidenenop
henzelftoetepassen.Opgrondvanwatde30geïnterviewdejongerenhieroververtelden,
zijnviercategorieënteonderscheiden.
Een forse minderheid heeft geen schaamte (gepleegde delict wordt geneutraliseerd door
schuld bij de ander te leggen). Een kleine meerderheid zegt zich wel te schamen. Hoeveel
hangtechterafvandeaardvanhetdelict.SchaamtehebbenzevooraltegenoverhunouͲ
dersenfamilieleden.Erisookschaamtetegenovervriendinnetjes,slachtoffersenvrienden.
Schuldgevoelens komen ongeveer even vaak voor als schaamtegevoelens; en wie schuld
voelt, voelt meestal ook schaamte (vooral bij het stelen van goederen). Een minderheid
toont wel schuld, maar geen schaamte. En een ‘schuldbelijdenis’ gaat lang niet altijd van
harte (te hard slaan, maar verdiende loon). Een kleine groep zegt geen schuld, maar wel
schaamtetevoelen(zevindenbijvoorbeelddaterniksmisismetblowen,maarhunouders
wistenhetniet).Tenslottezijnertaakgestraften,diesterkovertuigdzijnvanhuneigengeͲ
lijkenschaamtenochschuldvoelen.
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9

Buurtenomgeving

Bijverschillendewerkstraffenindebuurtzijndejongerenherkenbaaraandekledingdiezij
moetendragen.Maarbetekentditnuookdatzijhierdoorherkendwordenalsjongerendie
eentaakstrafuitvoeren?Hoedenkendejongerenhierzelfover?(onderzoeksvraag7)Welke
reactieskrijgendejongerenvanbuurtbewonersenvindterinteractieplaatstussendejonͲ
geren en de bewoners? (onderzoeksvraag 5). In dit hoofdstuk worden deze vragen belicht
aan de hand van wat taakstrafcoördinatoren, werkmeesters en jongeren hierover hebben
verteld,enverderingekleurdopbasisvanveldobservatieseninformelegesprekkenmetonͲ
deranderewinkeliers,publiekenbuurtbewoners.Meertoegespitstbelichtenwederelatie
tussenherkenbaarheidtijdenshetuitoefenenvandewerkstrafendeomgangmetenevenͲ
tuelereactiesvanuitdebuurt(bewoners,leeftijdsgenoten).Heeftditinvloedophetgedrag
vandejongerentijdenshetuitvoerenvaneenwerkstraf?DraagtdematevanherkenbaarͲ
heid en mogelijke angst voor stigmatisering hieraan bij? Welke beeldvorming bestaat er
ronddewerkstrafprojecten?Hoeisdesfeerindeomgangtussenjongerenenbewonersen
(andere)mensenuithunomgeving?
Buurt,herkenbaarheideninteractievolgenscoördinatorenenwerkmeesters
In Apeldoorn is het Kringloopcentrum alom bekend. Op de inlevertijden (doordeweeks en
zaterdags)komeninwonershuninboedellangsbrengenendanishetookflinkdruk.Dekans
isvolgensdecoördinatorgrootdatdetaakgestraftejongerenbekendentegenkomenzoals
docenten, buren en ouders van vrienden. Leeftijdsgenoten zullen ze niet snel zien hier.
Taakgestrafte jongeren zorgen ‘s morgens voor de inname van goederen en komen zo in
contact met de klanten.Klantenreageren positief, maarzijzijn meestalniet opdehoogte
vanhetfeitdatjongerenerhuntaakstrafuitvoeren.Dejongerenhebbenwelwerkkleding
vanhetKringloopcentrumaan,maarzijnvolgensdecoördinatorenwerkmeesterdaardoor
niet als taakgestrafte herkenbaar. Klanten kunnen net zo goed denken dat deze jongeren
hieropzaterdageenbijbaantjehebben.Dewerkmeestercommuniceertdanooknietnaar
klantentoedatdejongerenhiereentaakstrafvolbrengen.Alserooitnaarwordtgevraagd,
verteltdewerkmeesterdatzebezigzijnmeteen‘project’.

VeelinwonersvanRoosendaalzijninmiddelsbekendmethetaljarenlangdraaiendeproject
BuitengewoonSchoon.Behalvedebegeleidingenaansturingvandejongerengroepheeftde
werkmeesterookveelcontactenopstraatmetinwoners,winkelpubliekenwinkeliers.Maar
degesprekkengaanlangnietaltijdoverdejongeren.Enalshettochgebeurt,danwaaktde
werkmeester ervoor dat daar met respect over wordt gesproken. Ook al zeggen sommige
bewonershunbedenkingentehebbenbijditsoortstraffen.HetprojectisuitsluitendopzaͲ
terdaginhetcentrumenronddemarkt.EentijdstipdathetpubliekingrotengetaleweekͲ
endboodschappen komt doen. De winkeliers zijn tevreden over de inspanningen van de
schoonmaakploeg.Dewaarderingisoverhetalgemeenhoog.Zelfsinhetdrukkeweekend
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zietRoosendaalerschoonuit.DejongerenvindenhetmotiverendalszecomplimentenkrijͲ
gen voor hun inzet. Maar al sinds de start van het project is de herkenbaarheid, door het
verplichtdragenvaneenwerkhesje,eenheikelpuntbijdejongeren.VooralMarokkaanseen
Turksejongerenzeggenhiergrotemoeitemeetehebben.Ditwetendezietdewerkmeester
erdaaromstrengoptoedatdejasaanéndichtgeritstblijft.HetisdanookbijkansonmogeͲ
lijkomdehesjesuittetrekken.Dejongerenzijnhetmeestbeduchtvoorvrienden,kennisͲ
senenleeftijdsgenotendieindestadhunpadkruisen.

InMaastricht(WerkstraffenindeBuurt)wordendebuurtbewonersnietgeïnformeerd,maar
blijken ze toch vaak op de hoogte te zijn van de werkstraffen. Omdat de buurt doorgaans
actiefenbetrokkenis,vormtditgeenbeletselvoorhetwerk.JongerenkrijgenveelcompliͲ
menten van bewoners en van de werkcoaches. De kans is ook hier aanwezig dat jongeren
bekendenenleeftijdsgenotentegenkomen.Maardecoördinatorendewerkcoachzijnerop
gespitstdatzenietinconflictkomenmeteventuelerivalen.

DebuurtreactiesbijVegenEscampinDenHaagzijnverdeeldenhetgedragvanbewonersis
meeronvoorspelbaar.Somswordteennareopmerkinggemaakt,maarookvanvoorbijscooͲ
terendevriendenkrijgendejongensblikkenofopmerkingen.Zezijnergherkenbaaraanhet
werkalstaakgestrafte.MaardejongerenkrijgenookcomplimentenensomstedrinkenaanͲ
gebodenvanmeelevendebewoners.

InRoermondwerdhetstationsprojecttijdensonsonderzoekafgeblazenenmoestenweop
hetallerlaatstemomentuitwijkennaarhetBosproject.InhetlaatsteprojectdragendejonͲ
geren geen verplichte werkkleding, maar dat was wel het geval bij het stationsproject. En
daar waren de jongeren met hun blauwe hesje (geel en oranje zijn alleen voor het spoorͲ
wegpersoneel) goed herkenbaar. Volgens de werkmeester van het stationsproject deden
sommigejongerenmoeiteomnietoptevallenofwildenzijzichdistantiërenvandegroep
doorhunhesjeszoveelmogelijkteverdoezelenofzelfsuittetrekken.Dewerkmeestertrad
hiermeteentegenopdooreenwaarschuwingtegeven,eneengelekaartnaherhaaldelijke
pogingen.Datdewerkmeesterookineenhesjerondliep,verzachtedepijnenigszins.HoeͲ
weldebuurtnietgeïnformeerdwas,wisteninwonersenwinkeliersinenrondhetstationsͲ
gebied meestal toch hoe de vork in de steel zat. Een deel toonde sympathie door bijvoorͲ
beeldfrisdrankteschenkenbijhogetemperaturen.Ookhierwarendejongerenermeestal
vanovertuigddatdebuurtopdehoogtewasvanhunwerkstraf.Maarindepraktijkwerden
zeookvaakalsNSͲpersoneelgezien.

Ook in Eindhoven draaien er diverse individuele projecten waar werkgestrafte jongeren in
opvallendehesjesrondlopeninbuurtcentraensportscholen.Omwonendenzijnvaakopde
hoogtedatdeprojectenbinnenhetkadervaneenwerkstrafvallen,maarerisweiniginterͲ
actiemetdebuurt.Dewerkmeesteriseropalertalser(bekende)leeftijdsgenotenlangsloͲ
pen die willen ‘chillen’ met hun gestrafte ‘vrienden’. Individuele projecten zijn volgens de
taakstrafcoördinatoreenprobaatalternatiefom‘uitvallers’teplaatsendievanwegeconflicͲ
ten elders in groepsprojecten niet meer zijn te handhaven. Maar ook om zo veel mogelijk
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afleidingtevermijden.BovendienvallenzetijdenshetschoonmakenineendierenparkminͲ
dersnelop,omdatbuitenstaandershetalseenvakantiebaantjeinterpreteren.

OfschooneerlijkheidentransparantiebijdeindividueleprojecteninZwollebijdecoördinaͲ
torvooropstaat,hebbensommigepatiëntenenbewonerserzichtbaarproblemenmeedat
zedoorjongerenmeteenwerkstrafwordengeconfronteerd.Ditkannadeliguitpakkenvoor
de jongeren. Zo herinnert een coördinator zich een voorval op een kinderdagverblijf waar
veel meiden werden geplaatst. Ze draaiden keukendienst, ruimden op en kwamen op die
manierookincontactmetdekinderen.Demeidenmeteenwerkstrafvondendatgeweldig!
Ze leefden op en hun zorgzame kant kwam naar buiten. Tot de ouderraad erachter kwam
dat‘jonge,criminelemeiden’voorhunkinderenzorgden.Ditbetekendeheteindevanhet
project.HieruitisleringgetrokkenenwordtdeaanwezigheidvandezejongerenineenzieͲ
kenhuisnietmeteenaandegroteklokgehangen.Deherkenbaarheidvanjongerenleidt,in
tegenstellingtotdebuitenprojecten,totminderspanningenomdatzeovereenkomstigmet
het personeel eenzelfde uniform dragen. In de werkpraktijk krijgen jongeren meermaals
complimenten van patiënten. Er is waardering voor de werkverrichtingen (halen van een
glaswater,schoonmakenvandekamer,etc.).
Observaties:beeldvormingenwederzijdseomgangssfeer
Uithetvoorgaandeblijktdebeeldvormingoverdegroepsgerichteprojectaanpakindebuurt,
winkelcentrum of stationsgebied een soort publiek geheim te zijn. Ofschoon er weinig
ruchtbaarheidaanwordtgegeven,blijkenveelinwoners,buurtbewonersofwinkeliersinde
omgevingtochopdehoogtetezijnvaneenproject.DitkomtmededoorhetfeitdatsommiͲ
geprojectenalgeruimetijdopvastetijdstippenenplaatsendraaien.IndeindividueleproͲ
jecten,dievaakbuitenhetpubliekezichtzijn,weetvooralhetpersoneelvandewerkstrafͲ
fen. Jongeren voelen op deze locaties een grotere geborgenheid, aangezien de spanning
rondherkenbaarheidhieraanzienlijkminderis.

Intabel9.1zijnopbasisvan(participerende)observatie–metgebruikmakingvandeobserͲ
vatielijstindebijlage–debeeldvormingenomgangssfeerschematischenperprojectweerͲ
gegeven. We zien dat groepsgerichte en individuele projecten verschillend uitpakken voor
deomgangssfeertussenjongerenen(buurt)bewonersoftussenjongerenenpersoneelc.q.
patiënten.
Tijdensdeobservatiesogendejongerenindeindividueleprojectenvaakontspannen.HoeͲ
welintrovertgedragvoorkomt,zijnzeactiever,vriendelijkerenmeerempatischjegensanͲ
deremensenmetwiezesamenwerkenofdiezemoetenverzorgen.Wiezich‘veilig’waant
enminder‘bekeken’voelt,kanmeerzichzelfzijnenismindersnelgeneigdomdeconfrontaͲ
tietezoeken.Hierisookweinigredenvooraangezienderolvandepatiënten(ziekenhuis)
bewoners(bejaardenhuis)enpersoneeleveneensvriendelijkenontspannenis.
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Tabel9.1

Observatiesbeeldvormingenomgangssfeer

Projecten

Beeldvorming

Omgangssfeer

Kringloopcentrum
(Apeldoorn)

Klantennietopdehoogte.VreemͲ
den,maarkansopbekenden;heel
Apeldoornkomthier.Opvallend
maarookonzichtbaar(alsofzein
dienstzijn).

JongerenÆBewoners:actief/ontspannen
/vriendelijk/introvert/humor
BewonersÆJongeren:neutraal/ontspanͲ
nen/vriendelijk/confronteren(geregeld
vragenaanwerkmeesterwaaromzedaar
werken)

Werkstraffeninbuurt
(Maastricht)

Buurtisopdehoogte.
Bekendenénvreemden(voorjonͲ
gerendieelderswonen).


JongerenÆBewoners:neutraal/ontspanͲ
nen/introvert/nutteloos/verbetenén
humor.
BewonersÆJongeren:passief/empatisch
/introvert/zingeving

Individueleprojecten
(Zwolle)

*Afwaskeukenbejaardenhuis
Niemandopdehoogte,alleenwerkͲ
begeleider.
Nietzichtbaar,vreemden.


JongerenÆBewoners:neutraal/empaͲ
tisch/vriendelijk/introvert/confrontatie
mijden/zingeving
BewonersÆJongeren:passief/ontspanͲ
nen/vriendelijk

*Beddencentraleziekenhuis
Personeelopdehoogte,maarpatiͲ
entenniet.Welgevraagdwaarom
zijhierwerken.Onzichtbaarvoor
vreemden.

JongerenÆPatiënten:actief/ontspannen
/empatisch/compassie(voorzieken)/
confrontatiemijden/zingeving/humor
PatiëntenÆJongeren:neutraal/empatisch
/vriendelijk/confronteren

*Afwaskeukenziekenhuis
Geenbekenden.Personeelweethet
wel,onzichtbaar,draagtzelfdeuniͲ
formalshetpersoneel.

JongerenÆpersoneel:actief/ontspannen
/vriendelijk/extrovert/trots/humor
PersoneelÆJongeren:Actief/ontspannen
/empatisch/vriendelijk/nuttig/humor

Individueelproject
(Eindhoven)

*Gehandicaptendorp(Duizel)
Buurtisnietopdehoogte,persoͲ
neelwel.Voornamelijk‘vreemden’,
werkenookeenpaarbekenden.

JongerenÆBewoners:actief/ontspannen
/vriendelijk/compassie(gehandicapten)/
introvert
BewonersÆJongeren:actief/ontspannen
/empatisch/trots

VegenEscamp
(DenHaag)

Buurtisopdehoogte.
Zowelbekendenalsvreemden.



JongerenÆBuurt:passief/ontspannen/
introvert/confrontatiemijden/nutteloos/
kwetsbaar/verbeten
BuurtÆJongeren:neutraal/leedvermaak/
confrontatiemijden/beetjeprovoceren/
humor

BuitengewoonSchoon
(Roosendaal)

Inwonerszijnopdehoogte.
Vreemden,maarookkansopbeͲ
kenden.

JongerenÆBuurt:passief/gespannen/
introvert/confrontatiemijden/nutteloos/
kwetsbaar
BuurtÆJongeren:neutraal/humor/emͲ
patisch/zingeving

Bosproject
(Beringe)

Buitenhetzichtvandebuurt;in
afzonderingophetplatteland.

JongerenÆBuurt:geencontact
BuurtÆJongeren:geencontact


De crux bij de omgangssfeer binnen de groepsgerichte projecten ligt in het feit hoe groot
jongerendekansachtendatzijiemand(bekenden,vrienden,etc.)tegenhetlijflopenwaarͲ
bijzezichongemakkelijkvoelen.Hoezichtbaarderenherkenbaarder(doormiddelvanspeͲ
cialekleding)eenjongereen/ofhoedichterindebuurtwonendwaarhetprojectplaatsvindt,
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hoe kwetsbaarder en meer gespannen zij zich gaan voelen. Het daarmee samenhangende
introverte en passieve gedrag staat haaks op het bravouregedrag. Wie stil is valt immers
minderop.Hierlijkthetheersendegedragvanjongerentezijn:“ikhoumeeenbeetjegeͲ
deisdomdatikalgenoegopvalindiejas.”Opvallendgedragtrektnogmeerdeaandacht.

Aandeschandpaal
Aleenpaarkeerishetmij[TN]opgevallendatéénjongennogalafwijktindegroep.Hijisstil,
lacht niet en houdt zoveel mogelijk afstand. Als de jongens tijdens de rookpauze van de
werkmeesteropeenbankjeeenpeukiemogenroken,kiesthijerjuistvooromindebuste
gaan zitten. Alleen. Na de middagpauze besluit ik hem eens uit te horen, als we door de
werkmeester als koppel worden ingedeeld. In tegenstelling tot de andere jongens weet ik
nogbijnaniksvanhem.Behalvedathijinhetgezelschapalsnelde‘stille’wordtgenoemd.
Blossen kreeghij opde wangen, toen eenknul van 14 jaar vanochtend in de auto voor de
vuistwegvroeghoeveeluurtaakstrafhijeigenlijkhad?ToenhijdaarnietopwildeantwoorͲ
denvroegdeknulvervolgenswathijdanhadgedaan.“Niks”,zeihijongemakkelijk.“Dusjij
gaatopjevrijedagvoordelolopdemarktprikken”,antwoorddedeknulgevat.“Gaatjeniks
aan”, antwoordde ‘de stille’ bits. De toon was gezet. Vanaf dat moment heb ik hem niet
meerkunnenbetrappenopeengesprek.Hoekortook.Nuwesamenoptrekkenmeteenzak,
eenstokeneensleutelomdeprullenbakteopenen,probeerikhemwatuittehoren.OnͲ
gemakkelijkvoelthijzichopstraat.Enbekeken.Bangdatbekendenhemopmerken,nafluiͲ
ten,uitlachen,inzijnhemdzettenofnogerger.Opsommigemomentenzouhijhetliefstop
willenlossen.Hijverteldedathijzonetnogopeensnaardeanderekantvandestraatschoot,
toenhijdachtdathijindeverteeenbekendeaanzagkomen.DeuitbrandervandewerkͲ
meesterdathijopderechterstoephelftmoetschoonmakenennietopdelinkerwaaraleen
anderkoppelloopt,namhijmaarevenvoorlief.HijwoontalsenigevandegroepinRoosenͲ
daalenweetdatzijnhalvefamilie,dienognietopdehoogteisvanzijnwerkstraf,uitgereͲ
kendnaarhetwinkelgebiedtrektwaarhijloopt.Ineenjas,meteengrotezak,handschoenen
aanenkistjeszogrootalsklompen.OpeensbegrijpikzijnstuursegedragenzijnonverwachͲ
temanoeuvres.Ikstelvooralshijweereenbekendeziet,datikdanopdiepersoonafzou
lopenomhemomdetuinteleiden.AlsdatniethelptschakelikovernaarplanBentrekik
onder het motto ‘mission invisible‘ snel een vuilniszak over zijn hoofd. Hij moet er zowaar
eenbeetjeomlachen.(Veldnotitie)


Jongeren schatten de kans op herkenbaarheid in het Kringloopproject (Apeldoorn) lager in
dan in andere groepsprojecten. Hoewel sommigen vinden dat ‘heel Apeldoorn’ hier komt,
zijndeklantenvaaknietopdehoogte.Bovendienkunnenjongerenopredelijkonzichtbare
wijzeinhetKringloopcentrumwerken.DesfeeroogtontspannenendecontactenmetbeͲ
zoekerszijnvriendelijk.SommigejongerenlijkenzelfstevergetendatzeeenwerkstrafhebͲ
ben.Nieuwsgierigebezoekersdieernaarvissen,horenvandewerkmeesterofvandejongeͲ
rezelfdatzeactiefzijnineen‘project’.Watnietweet,watnietdeert,ishetmotto.
HetandereuiterstezienwebijhetVegenEscampproject(DenHaag)enhetBuitengewoon
Schoonproject(Roosendaal).VooraldejongerendiehierdichtindebuurtveelleeftijdsgeͲ
notenkennenofstraatcontactenhebben,voelenzichkwetsbaarenreagerensomsverbeten.
Ditgevoelwordtversterktdoorhet‘nutteloze’werkdatzemoetenverrichten.
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Ik[JD]bendeenigemeidinhetbontegezelschapvanstoerejongensuitDenHaag.Dehesjes
en prikkers worden uitgedeeld. Ik doe een zak om de vuilnisring. De jongens snappen niet
waaromikvrijwilligmeteenhesjeenbijbehorendeprikkerloopenvragengrappendofmijn
gewerkteurennietonderhenverdeeldkunnenworden.Samenmetdewerkmeestergaan
weoppad,gewapendmeteenkruiwagenwaardevollevuilniszakkeninkunnen.DegedachͲ
teaandeheledagvuilrapen,tovertgeengoedhumeurtevoorschijn.Ondanksdewerkoutfit
lopenzeerallennogsteedsstoerbij.Eenfamilielidvanéénvandejongenslooptlangsde
groependeblikinhaarogenverraadtdeschrik.Ongemakkelijkgroetenzeelkaarwaarnade
jongendroogopmerkt:“morgenweetdehelefamiliehet”.Aangezienerweinigvuilopstraat
ligt,zijnwealsnelverwikkeldineenwedstrijdje‘wiezietalseerstehetblikjeliggen’.Diegene
heeftnamelijk‘buit’enditverdrijfteendeelvandeverveling,dieonvermijdelijktoeslaat.Als
jagersspeurenwemetonzeogendeveldenafnaardateneprulletje.Wekijkendriekwart
vandedagnaardegrond.Metmoeitekrijgikhalverwegededagmijntweedevuilniszakvol.
Eeneuforischgevoelovervaltme.(Veldnotitie)

Rolenbelevingindebuurtenomgeving
Wehebbenindithoofdstuktotnutoedevisievancoördinatorenenwerkmeestersbelicht
enopbasisvan(participerende)observatiedehoudingenhetgedragvanjongereninwerkͲ
projectenbeschreven.Erzijnduidelijkeverschillenindeomgangssfeerentussenindividuele
engroepsprojecten.Maarwatvindendejongerenerzelfvan?
Jongerenmeteenwerkstrafinindividueleprojecten(ZwolleenEindhoven)gaanernietonͲ
dergebuktalshetpersoneelenanderejongerenmeteenbijbaanwetenwaaromzeertijdeͲ
lijkwerken. Doorde bekendheidmethetfenomeenwerkstraf verlooptdesocialeomgang
meestalsoepel.Erzijngeenrareblikkenofopmerkingen.NegatievereactieszijneenuitzonͲ
dering. Het is over het algemeen taboe om te vragen wat iemand precies op zijn kerfstok
heeft.Erwordthooguitweleenkeergevist,maarzeldendoorgevraagd.Jongerenmeteen
werkstrafvindenhetprettigdatzetemiddenvananderejongerenwerkenmeteenbijbaan.
Hierdoorkrijgenzehetgevoeldatzealseenlingofuitzondering‘oplossen’indeorganisatie.
Hetverschaftzetevenseengoedalibiwanneerernieuwsgierigevragenkomenuitdegroep
(patiënten,bejaarden,etc.)dienietopdehoogteis.Zehebbendanzogenaamdeenbijbaan
oflopenerstage.Enalshethenechtteheetonderdevoetenwordt,kunnenzealtijdnog
weglopen.
Jongeren in het Kringloopproject (Apeldoorn) kunnen niet zo goed inschatten in hoeverre
bezoekersopdehoogtezijnvanhunwerkstraf.Hunvermoedenisdateendeelvandevaste
klantenwelopdehoogteis.Wantsomswerkeneralleenmaarouderenendanweereen
helegroepjongeren,dieomdezoveelwekenweerandersis.Tochblijfthetdiffuusomdat
hetookweernietoverduidelijktezieniswiezezijn.Zekrijgenweinigrotopmerkingennaar
hethoofdgeslingerd,alhoeweleenjongenverteldedathijwerduitgelachendoortweejonͲ
gemannen.Enwatdeerthetomgewoontevertellendatjestageloopt,eenbijbaanofeen
vakantiebaan in de zomer hebt? Toch is het niet geheel uitgesloten dat jongeren herkend
wordenenkleurmoetenbekennenomdateensmoesgeenuitkomstmeerbiedt.Sommigen
zeggendaarontspannenonderteblijven.Anderenzeggenhetnietzotoftevindenalszoiets
zougebeuren.Eenmeisje(011,14jaar)zegtdatzemethaarwerkkledingmeteendoorde
mandzouvallen,omdatzeernormaalaltijdtiptopverzorgduitziet.
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Trotslaatzemij[JD]haargeavanceerdetelefoonzienmetpartypics.Opdefoto’szieikeen
jongedamevan20metfeestendevriendinneneneensigaretindehand.Voormeaantafel
zieikeenmeisjevan14.“Dielelijkehesjesenenormewerkschoenen!Mijnvriendenlachen
mekeiharduit.”ZeprobeertietsvanhaarverschijningtecompenserenmetlagenmakeͲup
enperfectverzorgdhaar,dieze,mettegenzin,ineenknotmoetdoenophetwerk.(VeldnoͲ
titie)


Jongeren werkzaam in groepsgebonden werkstrafprojecten in het publieke domein ervaren
demeestespanningindeinteractiemetbuurtbewoners.Zijzijnhetmeestambivalent.Het
werkis–integenstellingtothetgeïsoleerdeBosprojectenhetgeïndividualiseerdewerkin
ziekenͲenbejaardenhuizenofdemanege–nietaltijdaanhetoogonttrokkenvandebuurt.
Zelopenkortommeerkansomindekijkertestaan.Bijvoorbeeldeenjongen(015,17jaar)
uit Roosendaalvindthet moeilijkominhet centrumschoonte moetenmaken. Hetisdan
wel niet in zijn buurt, maar uit ervaring weet hij dat buurtbewoners en kennissen in het
weekendalshijmoetwerkenvaaknaarhetcentrumgaanvoorspecialeboodschappen.
Slechtseenenkelingzegtdathethemnikskanschelenalshijopvalt.Zozegteenjongen(005,
16jaar) met eenwerkstrafin Maastrichter geen problemen meete hebben dat hijwordt
herkend.Veelbewonersreagerenimmersgoedenwetendathijindezelfdebuurtgeboren
engetogenis.Hijkannuooklatenziendathijdewerkstrafuitvoert.
DemeestejongerenzeggenhettochwelprettigtevindendatdecoördinatorrekeningproͲ
beerttehoudeninwelkgebieddetewerkplaatsingis.Datzesomsooknogcomplimenten
vanpassantenkrijgen,sterkthenindemeningdathetallemaalveelergerhadgekund.Een
jongen(024,17jaar)dieinRoosendaal‘proppenprikker’is,isblijdathijhetnietdirectinzijn
eigen woonbuurt hoeft te doen; die opvallende jas neemt hij daarom gewoon op de koop
toe.

DeproblematiekvanherkenbaarheidendesomsonvriendelijkeinteractiemetbuurtbewoͲ
ners,ishetmeestpregnantinDenHaag(VegenEscamp).DeverhalenvandejongerensluiͲ
tenaanopdebevindingenvandecoördinatorenwerkmeester.Eenjongen(017,17jaar)zei
aanvankelijkweinigproblementehebbenmethetverplichtdragenvaneengekleurdhesje,
maaralswehemgaaninterviewen,vraagthijwelofhetuitmag.HijheeftergeenprobleͲ
menmeehethesjetedragentijdenshetwerk,maarvindthetoverbodigtijdensonsinterͲ
viewopeenbankjeindebuurt.Dejongen(018,17jaar)diezijnnichtziettijdenshetprikken,
bekentdathijditnietzotofvindt.Hijweetzekerdatmorgendehelefamilieweetdathij
eenwerkstrafheeft.Daarentegenvindthijdatjeookdezestrafmaarmoetaccepteren.OfͲ
schoon de jongeren, net als in de andere projecten, vriendelijke opmerkingen krijgen over
hunschoonmaakactiviteiten,tonenzezichhetmeestgevoeligvoordereactiesvanvrienden.
Zezijnenerzijdsbeduchtvoorstigmatisering,omdatjealsnelalseenbuurtcrimineelwordt
gezien.Anderzijdsblijkendejongerenmeerdaneldersgevoeligtezijnvoorreputatieschade.
Iedereen weet waarom je daar staat. Dat je goed zichtbaar bent voor passerende auto’s,
scooters en voorbijgangers is pijnlijk. Vooral als je de naam hebt stoer te zijn. Ze kijken je
raaraan,lachenjeuit,ofjekrijgtschampereopmerkingennaarjehoofdgeslingerd.Datgaat
je,alduseenjongen,zekernietinjekoudeklerenzitten.
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Conclusies
Ingeenenkelonderzochtprojectwordtdebuurter(actief)overgeïnformeerd.Dereacties
vanbewonersenvoorbijgangerszijnverschillend.Jongerenenwerkmeestersvertellensoms
eerlijkdathetwerkdeeluitmaaktvaneenwerkstrafproject.Maaroverhetalgemeenwordt
erterughoudendgereageerdopdeomgeving.De mentaliteit envisievandewerkmeester
bepaaltvaakwelkeinformatiehijoverhetprojectkwijtwil.Zijlatenzichleidendoorvragen
als:welkevoorͲennadelenheefthetalsmensenhetweten?OpwelkewijzekunnenjongeͲ
renzooptimaalmogelijkfunctionerentijdensdewerkstrafenhoeblijfthetuitvalspercentaͲ
gezolaagmogelijk?Despecifiekewerkplekendelocatiezijnvaakleidendvoordestrategie
die wordt gevolgd. De praktijk leert dat patiënten in een ziekenhuis doorgaans niet willen
weten dat ‘jonge criminelen’ hun eten koken of bed reinigen. Dit illustreert het dilemma
waarcoördinatorensomsmeewordengeconfronteerd.

AandeenekantstreeftdeRaadvoordeKinderbeschermingnaartransparantieeneerlijkͲ
heid,anderzijdsmoetookzorgvuldigwordenomgegaanmetdeprivacyvandejongerenop
eenwerkplek,vrijvanoordelen.Decoördinatorenenwerkmeestersmoetenhiertussendoor
laveren.Wanneerverteljeietswelofjuistniet?Enzijndejongerendaarbijgebaat?Erzijn
projectenwaardebuurtopdehoogteisenjongerenhieraanvankelijknogtegenaanhikken.
Maar de praktijk wijst uit dat ze vaak ontdooien als er door buurtbewoners en anderen
complimentenwordengegevenzodatjongerenookniettelkensdefensiefhoeventereageͲ
ren.Ditlaatonverletdatnegatievereactiesbijjongerenen(buurt)bewonersnietaltijdzijn
tevoorkomen.Ditiseensamenspelvanfactoren.Houdenjongerenzichaandeafspraakom
vriendelijk,beleefdenfatsoenlijkteblijventegenoverklantenenpatiënten?Zezijnperslot
vanrekeningookhetvisitekaartjevanhetbedrijf.Daarnaastzeggenwerkmeestersookinde
brestespringenvoorjongerendietijdensdeuitoefeningvandewerkstrafdooromstanders
wordengeprovoceerd.

Jongeren die tewerkgesteld worden in openbare groepsprojecten, worden in wisselende
matealswerkgestraftenherkend.DathangtnietzozeerafvandecommunicatiemetbuurtͲ
bewoners,wantdievindtslechtssporadischplaats,maardoordeherkenbaarheiddoorde
hesjesdiezijverplichtzijntedragen.Vooralbewonersindeomgevingvaneenlocatiezijnop
dehoogte,mededoorderoutinevaneenprojectopeenvasttijdstipofdagdeel.

Deherkenbaarheidindebuurtdoorhunverplichtewerkkleding,maarookdoorprikstokken,
vuilniszakkenendergelijkediezijgebruiken,roeptnietalleenschaamteop.ErzijnookjonͲ
gerendiezichzobekekenvoelen,datzijzichaandeschandpaalgenageldvoelen.

Sommigejongerenzijnbangdatzeals‘buurtcrimineel’wordengestigmatiseerd,ofdoorhet
‘suffewerk’juistbijhunvriendenreputatieschadezullenoplopen.Doordebankgenomen
blijkenvooralallochtonejongerenmoeitetehebbenmethetdragenvan‘shabby’werkkleͲ
ding.Diestaatinschrilcontrastmethunzorgvuldigmetlogokledinggekoesterdeidentiteit.
Alsofjeinjepyjamaverplichtnaareenclubmoetendatderestvanjelevennogtehoren
krijgtvanjevrienden.Vooralstadsejongensvoelenzichdubbelgepakt.Herkenbaarheidis
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één,maarooknogineen‘vieskostuum’iszomogelijknogslechtervoorjecoolnessencreͲ
dibility.Wantalsgeenanderwetenzehoevergankelijkreputatieskunnenzijn.

Bijdeindividueleprojectendenkenbewonersenomstanderssnellerdanbijgroepsprojecten
datjongerenerwerkeninhetkadervaneenstageofalsbijbaan.EenkleindeelvandejonͲ
gerenprobeertbijgroepsprojectenminderherkenbaartezijndoorzichteontdoenvanhun
hesjesofzichtedistantiërenvandegroep;alsofzeernietbijhoren.Werkmeesterstreden
hierstrengtegenopmeteenwaarschuwingofgelekaart.
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10

Welofnietindebuurt?

Concrete,politiekeaanleidingvooronsonderzoekwareneenmotieenvragenindeTweede
Kamer over het actief stimuleren van de uitvoering van taakstraffen door jongeren in de
buurt,metalsdoeldatdejongerenbinnenhuneigenomgevingwordengeconfronteerdmet
degevolgenvanhungedragenbekendenhenkunnenzien(ziehoofdstuk1).ErbestondechͲ
ter nogonvoldoendeinzichtindematewaarinjongerenop dergelijkemanieruitgevoerde
straffenalservaren.Indithoofdstukspitsenwebevindingenuiteerderehoofdstukkentoe
opditthema.
Daarnaastwordenenkeleandereaspectenvanwerkstraffenindebuurtbesproken.Overde
effectiviteit,indezinvanslagenoffalen,vanwerkstraffenindebuurtkunnenwegeenuitͲ
spraken doen. Dat was doel noch inzet van ons onderzoek. Wel kunnen we de ervaringen
hiermee,deinzichtenhieroverenperceptieshiervanweergevenvantaakstrafcoördinatoren,
werkmeestersenwerkgestraftenzelf.Datdoenweindithoofdstuk.DaarbijgaanwenawelͲ
keconclusiesgetrokkenkunnenwordenoverwatbijwerkstraffenindebuurt(mogelijk)wel
ofjuistnietwerkt,enbijwie,respectievelijkbijwelkegroepen.Tevenswordtingegaanop
aspectendiewelofjuistnietgoeduitpakken.Watloopter,zowelpraktischalsinhoudelijk,
goed en wat loopt minder goed? Wat zijn de verschillen van de projecten in de buurt ten
opzichte van de reguliere werkstrafprojecten? Welke nadelen kleven er aan projecten die
welindebuurtplaatsvindenenwatishetoordeelvanjongeren?Zijneraandachtspunten
dievanbelangzijnindienwerkstraffenindeeigenwoonbuurtofdepleegbuurtzoudenworͲ
denuitgebreid?
Voorzovermogelijkenzinvolhanterenwealsstructurerendkadereerderebevindingenuit
het onderzoek van Lünnemann (2005) naar succesͲ en faalfactoren van werkstraffen. 10  Nu
ging Lünnemanns onderzoek over meerderjarigen en wellicht gelden de bevindingen niet
allemaalofindezelfdematevoordeminderjarigeninonsonderzoek.OokginghaaronderͲ
zoekoverwerkstraffeninhetalgemeenennietspecifiekoverwerkstraffenindebuurt.Indit
hoofdstukkrijgtditlaatsteaspectjuistwelspecialeaandacht.
Verloopwerkstraf:watlooptergoedenwatminder?
Er loopt volgens taakstrafcoördinatoren veel goed in ‘hun’ project en daarbij noemen ze
vaakdegoedesfeerbinnendeprojecten.Maarerzijnookverbeterpunten.InhoudelijkbeͲ
hoeven jongeren met gedragsproblemen en/of psychische stoornissen meer aandacht en
expertisedanzijnuvaakkrijgenbijwerkstraffenindebuurt.Dezejongerengedijennietzo
goedineengroepsprojectenkunnendesfeerenhetverloophiervanbepalen.Helaaszijner
voor deze groep praktisch gezien weinig geschikte alternatieven. De meerderheid van de

10

 Zijonderscheidtdriecategorieën:persoonsgebondenfactoren(zoalsleeftijd,sekse,werk,verslavingeneerͲ
derejustitiecontacten);werkstrafgebondenfactoren(uitvoeringenduurvaneenwerkstraf);enbeleidsgebonden
factoren(bijv.detenuitvoerleggingvansancties,hetgevenvanwaarschuwingenofhetbeoordelenvaneenconͲ
traͲindicatie).Webeperkenonsindithoofdstuktotdefactorendierelevantzijnvooronsonderzoek.
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coördinatoren geeft dit dan ook aan als punt van zorg. Een ander praktisch verbeterpunt,
datzowelwerkmeestersalsdejongerenzelfregelmatignaarvorenbrengen,betreftdesaniͲ
tairevoorzieningen.Ditisnietspecifiekvoorwerkstraffenindebuurt,maariserwelvaakop
vantoepassing.BijbuitenprojecteniswcͲbezoekvaakeenlastigeaangelegenheid.
Controleenflexibiliteit
GoedecontroleendaarbijhorendeheldereregelshebbenvolgensLünnemanneenpositieve
invloedophetvoltooienvaneenwerkstraf.NuishetcriteriumvanvoltooiingvandewerkͲ
straf niet onze insteek, maar het is bij werkstraffen in de buurt wel de kunst om de juiste
balanstevindentussencontroleenflexibiliteit.Hierziteenheikelpunt:eigenlijkwordtvan
dezejongerensowiesoverwachtdatzegemotiveerdzijnomdewerkstrafnaarbehorenuit
tevoeren.Tochwordttijdensdeuitvoeringvandewerkstrafookveelaandachtbesteedaan
eenmotivatiebevorderendesfeer.Enhoewelditaspectopheteerstegezichtmisschienniet
lijkttepassenbijhetstrafkarakter,bevordereneenaangenameenprettigewerkomgeving
volgens de coördinatoren de motivatie van taakgestraften (en daarmee de slagingskans in
termenvanafronding).Zolangdegoedesfeernietindewegstaatvanhetwerk,iservolͲ
gensdecoördinatorengeenprobleem.
Te prettige sfeer is niet goed, want dan ontstaat een te tolerant klimaat waarin grenzen
kunnen worden overschreden (nare opmerkingen naar elkaar toe, luiheid, groepsvorming,
etc.) en waardoor de essentie van de taakstraf in het gedrang komt. Maar goede sfeer en
hetvermijdenvansaaiheidstaanzowelbijdecoördinatorenalsbijdewerkmeesterhoogin
hetvaandel. 11
Verschillenmetandereprojectenentussenwerkstraffenindebuurt
Devooronsonderzoek geselecteerde projectenverschillenopbepaaldepuntenvanwerkͲ
straffenbinnendezelfderegioofvestiging,dienietindebuurtwordenuitgevoerd.Somsis
hetbelangrijksteverschildathetdesbetreffendeprojecthetenigeisdatzichindebuurtafͲ
speelt; het kan zelfs het enige groepsproject binnen de regio zijn, aangezien hier het gros
vandejongerenindividueelgeplaatstwordt.Verderzijnerprojectenmetwerkstraffeninde
buurt die alleen op zaterdag en andere die (ook) doordeweeks plaatsvinden. De doordeͲ
weekseprojectenpassenbijeenbepaaldegroep(bijvoorbeelddevoetbaljongens)enweer
eenanderegroepmaaktdankbaargebruikvandezaterdagprojecten(bijvoorbeelddejonge
scholieren).
Ookzijnerinhoudelijkeverschillen.InMaastrichtishetverschilmetdeandereonderzochte
werkstraffendatvrijwilligerswordeningezetbijdebegeleidingvandewerkstrafindebuurt.
Deoprichter vanhetprojectiservan overtuigd datditdésuccesfactoris.“Debelangeloze
inzetvanvrijwilligersmaaktietslosbijdejongeren.”UniekaanhetprojectinDenHaag(VeͲ
genEscamp) isdathetspecifiek plek biedtaanwat we‘laatstekansjongeren’hebben geͲ
noemd; recidivisten die nog één kans van de rechter hebben gekregen, of die hun vorige
taakstrafnietgoedafgerondhebben.Hierkomendusgeenfirstoffendersterecht.KenmerͲ

11

 Vooralmetveelureninéénprojectkanhetvooreenjongereergsaaiworden.VolgensLünnemannvergroot
eenhoogaantalstrafurensowiesodekansopvoortijdigebeëindiging,maarsleurenvervelingkunnenditrisico
verdervergroten.
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kendvoorhetKringloopprojectApeldoornisdathierdeovergrotemeerderheidvandetotaͲ
le instroom aan jongeren met een werkstraf binnen deze regio terechtkomt. Eigenlijk valt
iedereenhierteplaatsen,zowelbuurtjongerenalszelfstandigejongerenenlaatstekansjonͲ
geren.Volgensdecoördinatorkomtditomdathetgeluktiseengoedewerksfeertecreëren
waarineeniederzijn/haarwerkstrafsuccesvolkanvoltooien,waardoorerweiniguitvallers
zijn.TenslotteishetBosprojectinRoermondhetenigegroepsprojectindieregio–enook
binnenonsonderzoek–datplaatsvindtineenprikkelarmeomgeving.
Invloedanderedeelnemersendefactormotivatie
Lünnemann wijst ook op de invloed van andere taakgestraften. Deze kunnen motiverend
werken voor anderen, mits zij een positieve houding hebben. Dit element is niet in sterke
mateteruggevondeninonsonderzoek,onderandereomdatdejongerendoorgaansteweiͲ
nig tijd samen in een groep werken om intensieve groepsprocessen te kunnen laten ontͲ
staan.Maarnatuurlijkishetzodatalsiedereen‘chill’ismetelkaar,eenfijne(re)sfeeriste
proevenin degroep–enhet isaannemelijkdatditzalbijdragenaande motivatievan de
jongerenomdewerkstrafgoedafteronden.EeninteressantebevindingisdatuitdeobserͲ
vatiesenuitgesprekkenmetjongerenooknaarvorenkomtdateennegatievehoudingvan
anderedeelnemerseveneensmotiverendkanwerken.Jongerenvoelendandebehoefteom
zich van deze ‘ongemotiveerden’ te distantiëren en dit motiveert hen juist om zelf (extra)
hardtewerken.
Buurtenherkenbaarheid
Praktischgezienishetprettigdatjongerenbijeenwerkstrafindebuurtnietverhoevente
reizen. Tevens blijkt dat wanneer jongeren herkenbaar zijn als taakgestrafte, omstanders
ziendaterdaadwerkelijkgewerktwordt.DitkanstigmatiseringtegengaanenjongerenkunͲ
nen er ook waardering mee verdienen, want hun taakstraf is publiekelijk zichtbaar. Vaak
worden de reacties vanuit de buurt en/of omwonenden positiever naarmate een project
met werkstraf in de buurt langer draait. Worden jongeren aanvankelijk nog wel eens met
een scheef oog bekeken, wanneer een project meer bekendheid in eigen stad/dorp/buurt
geniet, komt er vaak meer ruimte voor tevredenheid van de buurt en waardering voor de
taakgestraften. Sneeuwruimen, schoonmaken en plantsoentjes fatsoeneren zijn concrete
werkzaamheden die door de buurt waargenomen en dus gewaardeerd (kunnen) worden.
Dezewaarderingwordttevensuitgesprokennaardejongerentoe.Somsinwoorden,maar
vakerinbemoedigendeblikkenofbijvoorbeeldeenblikjecola.ZocomplimenterendewinͲ
keliersinhetcentrumvanRoosendaaldetaakgestraftejongerenermeedathetdankzijhen
zoschoonisvoorhunwinkel.
Deinteractiemetde‘volwassenwereld’voegtookietstoeaanhetbesefvandejongeren
datzeietsfoutshebbengedaan,maarmeernoghetbesefvan‘hoehetwerktindewereld’,
zoalsietsdoenvooreenander,hardwerkenendaarvoorbeloondwordenencomplimentjes
krijgen,enervarenhoehetisomderommelvananderenoptemoetenruimen.
Schandpaal
AlszichtbaarheidenherkenbaarheidvolgenscoördinatorenpositiefbijdragenaandeuitvoeͲ
ringenwaarderingvanwerkstraffen,waaromvindtdannietelkproject‘indebuurt’plaats?



93


Welnu, er zitten ook minder positieve kanten aan. Jongeren worden bijvoorbeeld afgeleid
doordeomgeving(buurtbewoners,vrienden,voorbijgangers)ofzijnerzomeebezigdatze
herkenbaar (denken te) zijn, dat het hun werkzaamheden in de weg gaat staan. Ze voelen
zichbekekenensomsooktentoongesteld.Endatvindencoördinatorennuookweernietde
bedoeling. Daarom plaatsen sommige coördinatoren de jongeren liever individueel en/of
wat meer ‘heimelijk’. Bij individuele plaatsing is er geen afleiding door groepsprocessen,
terwijlgroepsprojectendienietindebuurtzijnofhetelementvanherkenbaarheidherberͲ
genafgeschermdgenoegzijnomhetwerknaarbehorentedoen.
Defilosofievancoördinatorenisvaakdatdejongerenalgenoeggestraftzijnmethetfeitdat
zij bij de Raad voor de Kinderbescherming terecht zijn gekomen en een werkstraf hebben
gekregen.Deuittevoerenstrafhoeftnietonnodigofextrazwaartewordengemaaktdoor
jongeren“aandeschandpaaltenagelen”.Ditishetmeestprincipiëlepuntvankritiek.VolͲ
genssommigecoördinatorenzoudevolledigefocusmoetenliggenophetuitvoerenvande
werkstrafalszodanig,zonderdatdaarbozeblikken,kritiekendergelijkevanuitdeomgeving
bijkomen. Andere coördinatoren zijn minder stellig en hebben geen principiële bezwaren
tegenzichtbaarheidenherkenbaarheidvandejongerenbijwerkstraffenindebuurt.Maar
indevollebreedteismeneroptegendatjongerendoordeomgevingwordenvernederd.
Oordeelvandejongerenzelf
Zoals we als in hoofdstuk 6 al aangaven, is de geïnterviewde jongeren ook gevraagd naar
hunoordeeloverhunhuidigewerkstraf(indebuurt)invergelijkingmeteerderewerkstrafͲ
fenof,inhetgevalvanfirstoffenders,omhunwerkstrafindebuurttevergelijkenmetstrafͲ
fendievriendenhaddengekregenofwaarvanzehaddengehoord.
Inhoudvandewerkstrafindebuurt
Lünnemannsteltdatdewerkzaamhedenvandestrafeengoedeaansluitingmoetenvinden
bijdekwaliteitenvandedeelnemer.Veeljongerendieinhetkadervanonsonderzoekzijn
geïnterviewd, beamen dit (hoewel in hun geval, vanwege hun leeftijd, specifieke beroepsͲ
matigevaardighedendoorgaansminderkunnen meetellendan bijvolwassenen,waarLünͲ
nemannsonderzoekovergaat).Specifiekgevraagdnaardeinhoudvandestraf,vindende
jongerenvindenvaakdatzevandeteverrichtenwerkzaamhedenteweinigleren,ofhetnu
indebuurtisofniet.Vooraljongereninschoonmaakprojectendelendezemening.
Ookalrealiserendejongerenzichdathetomeenstrafgaatenzienzebijgroepsprojectenin
de buurt dat hun project meerwaarde kan hebben voor de buurt of het bedrijf waar ze
werkzaam zijn, toch zeggen ze soms dat ze inhoudelijk liever een werkstraf hadden gehad
diebeteraansluitbijhuneigeninteressesofopleiding.OokzijnerjongerendiebijhunwerkͲ
strafindebuurtmeeraansluitingwensenbijhetdelictdatzehebbengepleegd,wantdaar
kunjeechtwatvanopsteken.

“Ik ben opgepakt toen ik in een gevecht belandde met een jongen in de stad. Een beveiliͲ
gingsambtenaarheeftonstoenuitelkaargehaald.Waaromkanikinmijnwerkstrafnieteen
dag of een week met hem meelopen om te zien hoe het van de andere kant is als je twee
vechtende (of stelende) jochies uit elkaar moet halen? Veel nuttiger dan prulletjes prikken
lijktmij.”(018,17jaar)
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Bijwerkstraffenindebuurthebbendewerkzaamheden bijdeindividueleplekkenvolgens
dejongerenmeerinhouddanbijgroepsprojecten.Individueleplekkenzijninhunbeleving
nuttiger en ‘echter’. Er wordt niet ‘alleen maar’ een plek bedacht voor het uitvoeren van
taakstraffen,zoalsvolgensdejongerenvaakgebeurtbijgroepsprojectenindebuurt.BijinͲ
dividueleprojectenwordtvaakmeegedraaidmethetregulierepersoneelenwordtdetaakͲ
gestrafteingezetvoordezelfdeklusjesalseenpersoneelslid.
Maarerzijnookjongerendievindendatzeechtietsinhoudelijksgeleerdhebbenvanhun
werkstrafindebuurt,doordathetwerkhenaanhetdenkenheeftgezetoverhuneigenleͲ
ven.Zovertelteenindividueelgeplaatstejongenineenziekenhuishoeerghijgeschrokkenis
vanhetfeitdaterzoveelziekemensenzijn.Datbeschouwthijalseenbelangrijkelevensles.
Werkstrafversusleerstraf
Overhetalgemeenvindendejongerenhetgoeddatzeeenwerkstrafhebbengekregen,in
plaatsvaneenleerstraf.Datvindenzedoorgaansbelangrijkerdanhetaspectvanwelofniet
in buurt. Degenen die in het verleden al een leerstraf hebben gekregen, zien daar het nut
echtnietvanin.‘Jeemotiestekenen’en‘opzoekgaannaarderedenvanjewoede’bijeen
leerstrafvindenzeactiviteitenwaarvanzenietsvanleren.Danwerkenzemaarliever.Over
hetalgemeenzijndejongerenredelijkpositiefoverhunwerkstrafindebuurtenvindenze
dehuidigewerkstrafnietspecifiekbeterofslechterdananderewerkstraffen,maar“gewoon
goed”.
Nietgeliefdewerkstraffen
Welke werkstraf zouden de jongeren zelf liever nooit willen uitvoeren? De jongeren die in
een‘prullenͲprikproject’zitten,sprekenerbijnaallemaalmetafkeerover.Omdatdehesjes
stom zijn, ze het werk vies en/of nutteloos vinden. In hun perceptie weten voorbijgangers
datjeietsfouthebtgedaan,omdatjezo’nhesjeaanhebt.Dejongerenbeseffenvaakniet
datdezehesjesverplichtgedragen moetenworden vandeArbodienstendatookmensen
dieditwerkalsbaanhebbenzulkehesjesdragen.
Daarnaast speelt mee dat je met een dergelijke werkstraf afgaat tegenover vrienden. Een
enkelingnoemtookhetafgeleidwordendoorvoorbijgangers.Zozegteenjongen(008,17
jaar)dathijlievernietzo’nschoonmaakprojectopstraatzouwillendoen,omdathijnietom
kan gaan met de afͲ en verleiding van vrienden, familie en meisjes die langslopen. Hij zou
zich niet schamen voor het werk, maar hij zou het niet kunnen laten om met iedereen te
gaanbabbelenenietsteroepennaareenmeisje.
Veel van de jongeren die in een buitenproject zitten, zijn daar heel blij om en doen liever
geenkantoorwerk.Zijwillenvoorgeengoudergensbinnen,achtereenbureau,stilmoeten
zitten.OokafwasͲofspoelkeukenwerk,wc’sschoonmakenenbejaardenverzorgenworden
meermaals genoemd als onaantrekkelijke werkstrafactiviteiten, omdat de jongeren het zo
viesvinden.
Jongerenoverwerkstraffenindebuurtenherkenbaarheid:meerderefacetten
Demeningvanjongerenoverwerkstraffenindebuurtenoverdeeventueeldaarbijhorende
herkenbaarheidblijkteencomplexthematezijnmetverschillendefacetten.HungedachteͲ
gangen hieromtrent bevatten ook een zekere tegenstrijdigheid. Aan de ene kant laten de
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jongeren,bijdevraagnaarwatvoorsoortwerkstrafzijnietzoudenwillendoen,deherkenͲ
baarheidvaneenprojectnietsterkmeewegen.Ditgeldtvooralvoorjongerenindekleinere
gemeenten.Hetlijkteropdatpositievereactiesvanuitdebuurt(vanbewoners,winkeliers,
voorbijgangers)ertoebijdragendatdebezorgdheidoverhunherkenbaarheidbijhetuitvoeͲ
renvandewerkstrafvermindertenzelfsdoetverdwijnen.
Ditwilechternietzeggendatdeherkenbaarheiddoordejongerenoverhetalgemeenwordt
toegejuicht. Ze staan namelijk negatiever tegenover het element van herkenbaarheid dan
hetaspectvan‘indebuurtzijn’.Herkenbaarzijnalstaakgestraftezienzijalsaantastingvan
hunreputatie,identiteitenzorgvuldigopgebouwdimago(denkaan:kleding,haar,sieraden
en bijvoorbeeld tatoeages die opeens niet meer zichtbaar zijn door de verplichte werkkleͲ
ding).
Inhetlichtvanditlaatstefacetishetopmerkelijkdatveelvandejongerentegelijkertijdwel
vinden dat die herkenbaarheid (in de buurt of ergens anders) eigenlijk prima past binnen
een werkstraf. In hun ogen hoort het er ‘gewoon’ bij. Ze vinden het geen van allen leuk,
maardemeestenaccepterendatheteenonderdeelisvandestrafenvindendanookniet
datcoördinatorenrekeningmoetenhoudenmetjongerendiehiermoeitemeehebben.
Tenslotte,alslaatstefacet,beamenjongerendathetgoedisdatdewerkstrafwordtuitgeͲ
voerdonderhettoeziendoogvanomwonendenenvoorbijgangers.Zokanniet(meer)geͲ
klaagdwordenoverhetontlopenofminimaliserenvandestrafdoorjongeren,alleenomdat
destrafnietzichtbaaris.Ermagbestgetoondwordenhoeharderwordtgewerkt.Zelfsde
meestestoerdoendejongensvanVegenEscampinDenHaagondergaanwaardigdeblikken,
hetgetoeterendeopmerkingenvanscootervrienden.UiteindelijkhebbendemeestejongeͲ
rengeengrotemoeitemetdeherkenbaarheid(indebuurt),ofzijnzogemotiveerdomde
werkstraftoteengoedeindetebrengen,datzedievoorliefnemen.
Conclusie
Goede controle en heldere regels zorgen volgens Lünnemans onderzoek onder volwassen
taakgestraftenvooreengroterslagingspercentage(intermenvanhetgoedafrondenvande
werkstraf).Wekunnenconcluderendatdetaakstrafcoördinatorenenwerkmeestersuitons
onderzoek het voor de beleving en motivatie van de jongeren eveneens belangrijk vinden
dat er een goed evenwicht is tussen controle en flexibiliteit – vooral in de vorm van een
goedewerksfeer–indeaanpakbijwerkstraffenindebuurt.

Taakstrafcoördinatorenzijnervaakwathuiverigvooromtaakgestraftejongerenherkenbaar
telatenzijn,wantditkanstigmatiserendwerkenendatmagnietdeinsteekvaneenwerkͲ
straf zijn. In de praktijk zoals we die hebben aangetroffen lijken ‘in de buurt’ en ‘herkenͲ
baarheid’voordejongerenminderzwaartewegendananderefactoren–enallebeikunnen
zowelpositiefalsnegatiefuitpakken.Deprojectenindebuurten/ofwaarbijjongerenherͲ
kenbaar zijn voor het publiek, zorgen voor gemengde gevoelens. Jongeren vinden het fijn
datdebuurtmeteigenogenkanzienhoezijwerkenendatzijdaarvoorvanbuurtbewoners
waardering krijgen. Jongeren kunnen zich op deze manier ‘bewijzen’ tegenover de maatͲ
schappij en het gaat ook stigmatisering tegen. Werkstraffen in de buurt dragen zo bij aan
reintegrativeshaming.

96 


Jongerenvindenhetbelangrijkdatdewerkplekdichtbijhuisis,dusishet‘indebuurt’geͲ
plaatstwordenwelprettig.NietverhoeventereizennaarhetprojectvergrootvolgenstaakͲ
strafcoördinatorendemotivatiebijdeuitvoeringenvoltooiingvandewerkstraf.AandeanͲ
dere kant kunnen publiekelijk zichtbare groepsprojecten voor veel afleiding van buiten
zorgenendatkannegatieveinvloedhebbenopprocessenbinnendegroeptaakgestraften.
Natuurlijkkunnenleeftijdsgenotenbinnendegroepelkaarprovoceren,enwehebbendaarͲ
van ook voorbeelden gezien in hoofdstuk 7, maar doorgaans weten werkmeesters dit bij
werkstraffenindebuurttevoorkomenoftijdigbijtesturen.

Bovendienblijkenjongerensomsinpositievezingemotiveerdtewordendoorjuistniethet
gedrag te volgen van jongeren die tijdens de werkstraf in de buurt de kont tegen de krib
gooien. De (externe) invloeden van vrienden, familie en voorbijgangers raken de jongeren
meestalmeerdan(interne)groepsprocessen,zowelinpositieve(waarderingvoorhetwerk
datzedoen)alsnegatievezin(afgeleidworden,zichbekekenvoelen,statusverlies).

Ook al zijn we in ons onderzoek weinig concrete voorbeelden tegengekomen van ‘aan de
schandpaalnagelen’,jongerenzijnerwelhuiverigvooreneenenkelingvoeltzichdaadwerͲ
kelijk in negatieve zin bekeken en bekritiseerd. Dit geldt niet in het minst voor projecten
waarbijdejongerenverplichtewerkkledingmoetendragen,zoalshesjes.Vaakwetenzeniet
datdieeenverplichtingisinhetkadervandeArbowetgeving.DatzoubeteruitgelegdkunͲ
nenworden.

Concluderenddragenwerkstraffenindebuurtdoornegatievereactiesensocialeuitstoting
weliswaarhetrisicoinzichvandisintegrativeshaming,maarlijkterdoorpositievereacties
vanuitdeomgevingmeersprakevanintegrativeshaming.Tochlijkthetfeitdatdezezichin
debuurtafspelenofdatjongerenherkenbaarzijnnietzozeerhetmeestbetekenisvolleasͲ
pectvandezeprojectenvoordejongeren.Belangrijkerlijken:depersoonenwerkwijzevan
dewerkmeester,deaardvandeuittevoerenwerkzaamhedenenhoedejongerendezebeͲ
leven.EenprojectindebuurtwaarderenjongerenvooralpositiefwanneerzijhetwerknutͲ
tigvinden,desfeergoedis,ereen‘toffe’énduidelijkewerkmeester/begeleiderisenzezich
gewaardeerdvoelen.Aandiewaarderingkandebuurtpositiefbijdragen.
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11

Samenvattingenconclusie

Werkstraffen zijn er voor volwassenen en minderjarigen, kunnen individueel of in groepsͲ
verband worden uitgevoerd, en op uiteenlopende locaties. Dit onderzoek gaat uitsluitend
overwerkstraffen‘indebuurt’enbetreftalleenstrafrechtelijkminderjarigen.Centraalstaat
debelevingvanwerkstraffenbijdejongeren:Hoewordthetuitvoerenvaneenwerkstrafin
deeigenbuurtervarendoorjeugdigen?Omdezeprobleemstelling(dieisuitgesplitstinacht
onderzoeksvragen)tekunnenbeantwoorden,iseerstinkaartgebrachtinhoeverreenwaar
enhoeinNederlandwerkstraffenindebuurtwordenuitgevoerd.Hetonderzoekbestaatuit
drieonderdelen:eenliteratuurstudie,eeninventarisatievanwerkstraffenbijdeRaadvande
Kinderbeschermingeneenetnografischveldonderzoek.
Theoretischkader
Inhoofdstuk2zijnenkelevoorditonderzoekrelevantecriminologischetheorieënbesproken.
Inhetbijzonderisingegaanopnaming&shamingenderolvanemotiesbijstrafbeleving.De
kernvanreintegrativeshamingisdatafkeuringvaneengepleegdfeitaandedaderkenbaar
wordt gemaakt (naming) en de dader ter verantwoording wordt geroepen (shaming) door
mensenmetwiehijeenaffectievebandheeft,zonderdaarbijonrespectvolmetdedaderom
tegaan.Hiertegenoverstaatstigmatisering,waarbijiemandeennegatiefetiketkrijgtopgeͲ
plakt voor zijn daden; dit draagt bij aan disintegrativeshaming. Uit eerder Nederlands onͲ
derzoek blijkt dat taakgestraften sterk kunnen verschillen in de mate waarin en de wijze
waaropzijdewerkzaamhedenalseenstrafbeleven.Ditlijktsamentehangenmethetaldan
niethebbenvanschaamteͲenschuldgevoelens,alsmedemetde(doorhenverwachte)reacͲ
ties vanuit hun omgeving. Schaamte is een negatief gevoel tegenover anderen, dat voortͲ
vloeit uit het niet voldoen aan hun verwachtingen en idealen. Schuldgevoel heeft meer te
makenmetdepersooninkwestie,methetoverschrijdenvangeïnternaliseerdenormenen
waarden.
Inventarisatie
Doormiddelvaninterviewsmettaakstrafcoördinatoreniseenlandelijkbeeldverkregenvan
werkstraffenindebuurt.Indepraktijkwordtonder‘indebuurt’verstaan:dewoonwijkof
de‘directeleefomgeving’vaneenjongere.Somswordtophetplattelandeendorpgezienals
dewoonbuurt(quabevolkingsomvangvergelijkbaarmeteenkleinewoonwijkindestad).In
bijnaalle22vestigingen(verdeeldover13regio’s)vandeRaadvoordeKinderbescherming
komthetvoordatjongerendewerkstrafindewoonbuurtuitvoeren,maarditgebeurtover
hetalgemeentoevallig,incidenteelofuitpraktischeoverwegingen.Tienvestigingenhebben
samentwaalfprojectendiegerichtzijnopdewoonbuurtofdietemakenhebbenmetherͲ
kenbaarheid (d.w.z. dat de jongeren door hun werkzaamheden en/of werkkleding herkenͲ
baarzijnvoorbewoners).Inachtvandezevestigingenzijnwerkstraffendiespecifiek,datwil
zeggendoelbewustenniet(alleen)uitpraktischeoverwegingen,indewoonbuurtvanjongeͲ
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ren plaatsvinden. Vier projecten betreffen individuele plaatsingen. Groepswerkprojecten
hebbeninhoudelijkvaaknietdevoorkeurvandecoördinatoren.DatzetochwordenopgeͲ
zet, is vaak vanwege een grote instroom of om jongeren te kunnen plaatsen die vanwege
bijvoorbeeldgedragsproblemenmeerbegeleidingnodighebbendanbijindividueleplaatsing
indebuurtgebodenkanworden.
Hoeveel jongeren voeren jaarlijks een werkstraf uit in de eigen woonbuurt dan wel in de
buurtwaarhetdelictwerdgepleegd?(onderzoeksvraag1)DezevraagkoneigenlijknietbeͲ
antwoordworden,wantdemeestecoördinatorenbeschiktennietovercijfersofrapportaͲ
ges van het aantal jongeren dat jaarlijks een werkstraf in de buurt uitvoert. Wel gaven de
meeste coördinatoren aan dat er meer individuele plaatsingen zijn dan plaatsingen in
groepswerkprojecten.
Watbetreftdekenmerkenvandewerkstraffen(onderzoeksvraag2)voerendejongerenalͲ
tijdzogenaamde‘additionelewerkzaamheden’uit.Diemogenniettezwaarzijninverband
met de Arbowetgeving. Bij groepswerkprojecten verrichten de jongeren voornamelijk onͲ
derhoudsͲ,schoonmaakͲenreparatiewerkzaamheden.Dewerkstraffenop individueleproͲ
jectenzijngevarieerder.Voordatmetdestrafbegonnenwordtisereenintakegesprekmet
dejongere(enouders).Daaropvolgteenkennismakingsgesprek.Dejongere,taakstrafcoörͲ
dinator enbegeleidervanhetgekozenwerkproject bespreken watdewerkstrafzalinhouͲ
den, er worden afspraken gemaakt en regels uitgelegd. Gedurende de uitvoering van de
werkstrafheeftdetaakstrafcoördinatornietaltijdcontactmetdejongere.Naafrondingvan
dewerkstrafvolgtsomseenafsluitendgesprek.Debegeleidingoplocatieligtinindividuele
projecten bij de instelling waar de werkstraf wordt uitgevoerd, bij groepswerkprojecten
huurtdeRaadwerkmeestersin.
Pleegbuurt
Plaatsingindepleegbuurt–alsditniettevensdewoonbuurtis–gebeurtzelden.Structurele
projectendiezichspecifiekopdepleegbuurtrichtenkomennietvoor.WelzijnerincidenͲ
teel werkstraffen die in de pleegbuurt worden uitgevoerd. Over de beleving hiervan door
werkgestraftejongerenkunnenweopbasisvanonsonderzoekgeenuitsprakendoen.Wel
zeggensommigegeïnterviewdejongerenexplicietdatereenmeerdirecterelatiezoumoeͲ
tenzijntussenhetdelictdatzepleegdenendewerkstrafdiezijkregen.
Dejongeren
OpbasisvandeinventarisatiezijnzevenprojectengeselecteerdvoorverdiependveldonderͲ
zoek. Naast participerende observatie en informele gesprekken met werkbegeleiders,
werkmeesters, buurtbewoners en de jongeren zelf, zijn binnen deze projecten 30 werkgeͲ
straften geïnterviewd. Verreweg de meeste werkgestrafte jongeren zijn jongens. GemeenͲ
schappelijkhebbenzijonderanderehunvaaklageopleidingsniveauenhangnaar‘straatculͲ
tuur’endedaarmeeverbondenwaardenvanbijvoorbeeldstoergedrag.Bijwerkstraffenin
debuurtzijndriegroepenteonderscheiden,teweten:buurtjongeren,zelfstandigejongeren
enlaatstekansjongeren.Buurtjongerenhangenindeeigenwoonbuurt(vaakineendorp)
rondenzijnmeestalfirstoffender;eendeelhiervan(alszewatouderzijn)trektmeernaar
destad.Zelfstandigejongerenwonen(tijdelijk)nietmeerbijhunouders,maarbijvoorbeeld
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in een begeleid kamerproject. Van de laatste kans jongeren – die allemaal al eerder een
taakstrafkregenofeenlopendetaakstrafafbraken–vertoonteendeelernstigegedragsproͲ
blemen.
Voor first offenders is in het intakegesprek meer ruimte dan bij recidivisten voor eigen inͲ
brengoverdeinhoudenlocatievandewerkstraf.Allegeïnterviewdecoördinatorenzijnhet
erovereensdatplaatsingvaneenjongeremaatwerkmoetzijn.Tochvindendejongerenniet
altijddaterrekeningwordtgehoudenmethuneigenwensenofvoorkeuren.
Werkstrafenherkenbaarheid
DeaardendezwaartevandewerkzaamhedenverschillenbijdezevenonderzochteprojecͲ
ten.Bijdegroepsprojecteniseraltijdeenwerkmeesterenvaakookeenwerkbegeleider,bij
deindividueleprojectenalleeneenwerkbegeleider.Werkmeestershebbenveelervaringin
het werken met jongeren, maar hebben geen speciale opleiding voor de begeleiding van
taakgestraften.Dejongerenuitenzichoverwegendpositiefoverdewerkmeester.
Worden de buurtbewoners normaliter op de hoogte gesteld van het feit dat in hun buurt
jongereneenwerkstraf(zullen)uitvoeren?(onderzoeksvraag3)Indeinventarisatiezeggen
bijna alle coördinatoren dat dit niet gebeurt, of het nu om individuele of groepsprojecten
gaat.Demeestgenoemderedenisdatditvolgensdecoördinatorennegatieveeffectenkan
hebben, zoals stigmatisering van de jongeren, verzwaren van de taakstraf en onrust in de
buurt.Daarnaastgebeurthetnietvanwegedeprivacyvandejongeren.SommigecoördinaͲ
torenmenenoverigensdatbuurtbewonerstochwelwetendatdejongerenwerkgestraften
zijn,dusvindenzehetoverbodighenopdehoogtetestellen.Eenenkelprojectinformeert
bewonersdoormiddelvaneenkrantenartikel.IngeenvandezevennaderonderzochteproͲ
jectenwordtdebuurtactiefgeïnformeerd.Vooralbewonersindeomgevingvaneenlocatie
zijnopdehoogte,mededoorderoutinevaneenprojectopeenvasttijdstipofdagdeel.
ZijndejongerentijdenshetuitvoerenvandewerkstrafindebuurtherkenbaaralswerkgeͲ
straften?(onderzoeksvraag4)Tentijdevandeintakeligtbijeendeelvandejongerenhun
herkenbaarheid tijdens het uitvoeren van de werkstraf gevoelig. Bij de uitvoering zijn de
jongeren,afhankelijkvanhetprojecten/ofdelocatiewaardewerkstrafwordtuitgevoerd,
meer of minder herkenbaar voor de omgeving. Bij de individuele projecten denken bewoͲ
nersenomstanderssnellerdanbijgroepsprojectendatjongerenerwerkeninhetkadervan
eenstageofalsbijbaan.
Denkendejongerenzelfdathetvoorbuurtbewonersduidelijkisdatzijeentaakstrafaanhet
uitvoerenzijn?(onderzoeksvraag7)Vooralbijdemeerzichtbareprojecteninhetpublieke
domein voelen jongeren zich soms erg bekeken. Volgens coördinatoren en werkmeesters
zijndeprojectenindestadenopstationsmoeilijkerbeheersbaar,medeomdatvooralhier
dejongerendenkendatzijdoordeverplichtewerkkledingherkenbaarzijnvooromstanders.
JongerendietewerkgesteldwordeninopenbaregroepsprojectenwordeninwisselendemaͲ
tedaadwerkelijkdoordebuurtalswerkgestraftenherkend.Dathangtnietzozeerafvande
communicatiemetbuurtbewoners,alswelvandeherkenbaarheiddoorverplichtewerkkleͲ
ding.Eenkleindeelvandejongerenprobeertbijgroepsprojectenminderherkenbaartezijn
doorzichteontdoenvanhunhesjesofzichtedistantiërenvandegroep;alsofzeernietbijͲ
horen.Werkmeesterstredenhierstrengtegenopmeteenwaarschuwingofgelekaart.De
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weerstand tegen het verplicht dragen van duidelijk zichtbare hesjes verdwijnt enigszins
naarmatedewerktijdverstrijkt.
Reactiesvaneninteractiemetomgeving
Welkereactieskrijgendejongerenvanbuurtbewoners;vindterinteractieplaatstussende
jongerenendebewoners?(onderzoeksvraag5)Heteneprojectleentzich(inprincipe)meer
voorinteractiemetenreactiesvandeomgeving.Grossomodolenengroepsprojectenzich
hiereerdervoordanindividueleprojecten.Maaringroepsprojectenkunnendejongerenzo
druk bezig zijn met hun werk, dat zij, ook als zij qua kleding en dergelijke herkenbaar zijn
voordebuurt,weinigofnietlettenopomstanders.
Sommigejongerenzijnbangdatzedoor‘vrienden’als‘buurtcrimineel’wordengestigmatiͲ
seerd.Doorgaanstonendejongerenzichmindergevoeligvoorpasserendeleeftijdsgenoten
dieinhetzelfdeschuitjehebbengezeten.Maarerzijnerookdiestatusontlenenaan‘fout
gedrag’en/ofvrezenvoorreputatieschade,doordatzijklussendoendienietpassenbijhun
stoereimago.DereputatiegevoeligheidishethoogstbijstadsejongerenengaatvakergeͲ
paard met obstinaat gedrag, zoals weigeren de verplichte werkkleding te dragen. Maar de
overgrotemeerderheidvandejongerenvoert‘gewoon’detakenuitendoetdatlieverop
eenzwijgendeentimide,danopeenconfronterendemanier.
De reacties van bewoners en voorbijgangers zijn verschillend. Jongeren en werkmeesters
vertellensomseerlijkdathetwerkdeeluitmaaktvaneenwerkstrafproject.Maaroverhet
algemeenwordterterughoudendgereageerdopdeomgeving.Dementaliteitenvisievan
de werkmeesters bepalen vaak welke informatie zij over het project kwijt willen. Zij laten
zich leiden door vragen als: welke voorͲ en nadelen heeft het als mensen het weten? Op
welkewijzekunnenjongerenoptimaalfunctionerentijdensdewerkstrafenhoeblijftdeuitͲ
valzokleinmogelijk?Despecifiekewerkplekendelocatiezijnvaakleidendvoordestrategie
diewordtgevolgd.
Hoewel jongeren er aanvankelijk tegen aan kunnen hikken dat de buurt op de hoogte is,
wijst de praktijk uit dat ze vaak ontdooien als er door buurtbewoners en anderen compliͲ
mentenwordengegeven.Positievereactieszijnervooralalsjongerenlatenziendatzehun
straf daadwerkelijk uitvoeren. Dit laat onverlet dat negatieve reacties bij jongeren en
(buurt)bewonersnietaltijdzijntevoorkomen.Ditiseensamenspelvanfactoren.Hethangt
bijvoorbeeldafvanofjongerenzichhoudenaandeafspraakomvriendelijk,beleefdenfatͲ
soenlijkteblijventegenoverklantenenpatiënten.Werkmeestersspringenindebresvoor
jongerendietijdensdeuitoefeningvandewerkstrafdooromstanderswordengeprovoceerd.
Groepsprocessen
De(externe) invloedenvanvrienden,familie envoorbijgangers raken dejongerenmeestal
meer dan (interne) groepsprocessen, zowel in positieve (waardering voor het werk dat ze
doen)alsnegatievezin(afgeleidworden,zichbekekenvoelen,statusverlies).Bijindividuele
werkstraffen spelen groepsprocessen hoogstens een rol voor zover de jongeren contact
hebben met medewerkers die op de werkplek soortgelijke activiteiten verrichten. Bij de
groepsprojecten is het sterk afhankelijk van de werkzaamheden of er sprake kan zijn van
groepsprocessen.Heteneprojectleentzichhierinprincipemeervoordanhetandere.TeͲ
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gelijkertijdblijktdatjongerenlangnietaltijdalsgroepvanbegintotaanheteindsamenin
eengroephunwerkstrafuitvoeren.
Taakstrafcoördinatoren proberen bij de indeling van de groepen rekening te houden met
mogelijke negatieve groepsprocessen. De werkmeester heeft immers ook belang bij een
goedegroepsmatch.DaaromwordtbijdesamenstellingondermeergeletopdeleeftijdͲen
sekseverdeling en wordt het liefst gekozen voor jongeren die elkaar niet kennen. DesonͲ
danks doen zich soms problemen voor omdat de groepsamenstelling te wensen overlaat,
jongerengewoondekonttegendekribgooienofdesettingongelukkiggekozenis.Datgeldt
vooralvoorlocatieswaardekansgrootisdatjongerenbekendenuithun(criminele)leefmiͲ
lieutegenkunnenkomen.
WerkmeestersstellenhetopprijsalszevandetaakstrafcoördinatormeerspecifiekeinforͲ
matieovereenjongerekrijgen;zijwetenlangnietaltijdmetwatvoorjongerenzijtemaken
gaankrijgen.Invergelijkingmetindividuelewerkstrafprojectenmoetenwerkmeestersinde
groepsprojectenmeergebruikmakenvanhundidactischeenpedagogischekwaliteiten.
Etnische afkomst, straatwaarden of pocherij over criminaliteit spelen in de geobserveerde
groepsprocessen over het geheel genomen een geringe rol. Dit komt waarschijnlijk mede
doordatdegroepenzoveelalsmogelijk(etnisch)gemêleerdwordensamengesteld.OnbeͲ
kendheidmetelkaarsmores,evenalsderelatiefkleinegroepen,voorkomenmeestal‘clanͲ
vorming’ tijdens de uitvoering van de werkstraf. Soms voelt een jongere zich door andere
taakgestraften onder druk gezet om regels te overtreden. Toch is er, in tegenstelling tot
sommigeliteratuuroverdwarsgroepsgedragenstoerereputatiesbij‘straatgroepen’,inde
dooronsgeobserveerdeprojectenslechtsinbeperktematesprakegeweestvanheroïsering
van straatwaarden of etnisch geïnspireerd (groeps)verzet. Dit komt waarschijnlijk mede
doordatspontanesocialeinteractiesbinnendegroepaanbandenwordtgelegd.DestrategiͲ
sche groepsmix en het kortdurende karakter van de werkstraf verzwakken straatmores en
neutraliseren voor een aanzienlijk deel de door werkmeesters gevreesde clanvorming. BoͲ
vendien tonen lang niet alle jongeren zich gevoelig voor opschepperij en stoer gedrag van
hun leeftijdsgenoten. Soms blijken jongeren in positieve zin gemotiveerd te worden door
juistniethetgedragtevolgenvanjongerendietijdensdewerkstrafindebuurtdekontteͲ
gendekribgooien.
Belevingvandewerkstraf
Hoewordtdewerkstrafindebuurtdoordejongerenzelfervaren?(onderzoeksvraag6)De
meestejongerenvindendaterpositievekantenaaneenwerkstrafzitten.Eenrelaxtesfeer
en een leuke werkplek (vooral individuele projecten) worden genoemd; in mindere mate
ookdeaardenvariatievanhetwerk.Opzaterdageentaakstrafuitvoeren,ervarenveeljonͲ
gerenmeeralseenstraf,evenalshetverrichtenvansaaiofvervelendwerk.
WelkekwalitatieveverschillendoenzichvoorindeervaringvanwerkstraffentussenjongeͲ
ren?(onderzoeksvraag8) 12 Opbasisvandesocialebindingentheoriezouverwachtkunnen
wordendatwerkstraffenindebuurtbijjongerendienietofweinignaarschoolgaanofniet

12

 Oorspronkelijkwashetdoelomooknategaanofhierbijverschilistussenuitvoeringindeeigenwoonbuurt
enuitvoeringindebuurtwaarhetdelictgepleegdis.Aangezienplaatsinginde‘pleegbuurt’zelden(doelbewust)
plaatsvindt,isditaspectbuitenbeschouwinggelaten.
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werken(maarveelmeerindebuurtopstraatrondhangen),minderofgeeninvolvementmet
conventionelebezighedeneneengroterebetrokkenheidmetdestraatcultuurhebben,binͲ
nen hun ‘eigen groep’ minder reputatieschade opleveren (hoofdstuk 2). Dat zou dan het
sterkstnaarvorenmoetenkomenbijdelaatstekansjongeren,maarditblijktnietaltijdhet
geval te zijn, soms is zelfs sprake van het tegendeel. De laatste bevinding sluit wel aan bij
subcultureletheorieën,inhetbijzonderwaarhetgaatomhetbelangvanstatus,prestigeen
trots.Ditkomtonderanderetot uitinginverzettegenwerkzaamhedenalsstraatvegen en
het niet mogen dragen van eigen modieuze kleding, en het vertonen van stoer gedrag als
vriendenhenzien.
Zichtbaarheid
OverdeheleliniehebbenjongerenmoeitemetherkenbaarheidenzichtbaarheidvanwerkͲ
straffenindebuurt,maarzelfstandigejongerenenlaatstekansjongerenmeerdanbuurtͲ
jongeren(dieookhetvaakstfirstoffenderzijn).Ookhebbenallochtonejongerener–over
de hele linie – meer moeite mee dan autochtone jongeren. De vaak verplichte ‘shabby’
werkkledingstaatinschrilcontrastmethunzorgvuldigdoorlogokledinggekoesterdeidentiͲ
teit,vooralbijstadsjongerenendaarbinnenhetmeestbijdeallochtonejongeren.
Demeningvanjongerenoverwerkstraffenindebuurtenoverdeeventueeldaarbijhorende
herkenbaarheidiseencomplexthemametverschillendefacetten.Ookal dragenpositieve
reactiesvanuitdebuurtertoebijdatdebezorgdheidoverhunherkenbaarheidbijhetuitͲ
voerenvandewerkstrafvermindertofzelfsverdwijnt,ditwilnognietzeggendatdejongeͲ
renhunherkenbaarheidtoejuichen.Hoewelzenegatieverstaantegenoverhetelementvan
herkenbaarheiddantegenoverhetaspectvan‘indebuurtzijn’,vindenveelvandejongeren
tochookdatherkenbaarheidnoueenmaal‘gewoon’bijdestrafhoort.
Leerervaring
Dejongerenoordelendoorgaanspositiefoverdewerkmeester,diezevaakaardigénstreng
vinden.Vooralduidelijkheidenrechtvaardigheidintaakuitlegensocialeomgangwordenop
prijsgesteld.MaarwerkinhoudelijkvindendemeestejongerendatzeweinigofnietshebͲ
bengeleerdvandewerkstraf.Overigensvindenzedatvaakookbegrijpelijk,aangezienhet
eenstrafbetreft.TochhaddensommigengraageenwerkstrafgehaddieduidelijkerwasgeͲ
relateerdaanhetdelictdatzehaddenbegaan.
Derolvan‘indebuurt’
Jongerenvindenhetbelangrijkdatdewerkplekdichtbijhuisis,dusishet‘indebuurt’geͲ
plaatstwordenwelprettig.AandeanderekantkunnenpubliekelijkzichtbaregroepsprojecͲ
tenvoorveelafleidingvanbuitenzorgenenreactiesvanomstanderskunnennegatieveinͲ
vloedhebbenopprocessenbinnendegroepwerkgestraften.Weliswaarwillenzenietalte
duidelijkherkenbaarzijnvooromstandersenleeftijdsgenoten,zevindenhetookprettigals
zecomplimentenkrijgenvanbuurtbewoners.ErkaninhunogenzelfseenpositieveuitstraͲ
linguitgaandatdewerkstrafwordtuitgevoerdonderhettoeziendoogvanomwonendenen
voorbijgangers.Zokanniet(meer)geklaagdwordenoverhetontlopenofminimaliserenvan
destrafdoorjongeren,alleenomdatdestrafnietzichtbaaris.Ermagbestgetoondworden
hoeharderwordtgewerkt.
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Schaamte,schuldenschandpaal
Zoalsverwachtwerdopbasisvandeliteratuur,ishetvoordejongerenvaaknieteenvoudig
om schaamteͲ en schuldgevoel duidelijk van elkaar te onderscheiden en op henzelf toe te
passen.Opgrondvanwatdegeïnterviewdejongerenhieroververtelden,zijnviercategorieͲ
en te onderscheiden. Een forse minderheid heeft geen schaamte (het gepleegde delict
wordtgeneutraliseerddoorschuldbijdeanderteleggen).Eenkleinemeerderheidzegtzich
wel te schamen. Hoeveel hangt echter af van de aard van het delict. Schaamte hebben ze
vooraltegenoverhunoudersenfamilieleden,maarerisookschaamtetegenovervriendinͲ
netjes, slachtoffers en vrienden. Schuldgevoelens komen ongeveer even vaak voor als
schaamtegevoelens;enwieschuldvoelt,voeltmeestalookschaamte(vooralbijhetstelen
vangoederen).Eenminderheidtoontwelschuld,maargeenschaamte.Eneen‘schuldbelijͲ
denis’gaatlangnietaltijdvanharte(tehardslaan,maarverdiendeloon).Eenkleinegroep
zegt geen schuld, maar wel schaamte te voelen (ze zijn bijvoorbeeld gepakt met drugs en
vinden dat daar niks mis mee is, maar nu weten hun ouders dat ze drugs gebruiken). Ten
slottezijnerwerkgestraftendiesterkovertuigdzijnvanhuneigengelijkenschaamtenoch
schuldvoelen.
De theorie van reintegrative shaming wijst erop dat jongeren zich bij werkstraffen in de
buurtalsonrespectvolbejegendkunnenvoelenendestrafalsvernederendkunnenervaren.
Werkstraffenindebuurtdragendoornegatievereactiesensocialeuitstotingweliswaarhet
risico in zich van disintegrative shaming, maar door positieve reacties vanuit de omgeving
lijkter meer sprakevanintegrative shaming. Maar ookalzijnweinonsonderzoekweinig
concretevoorbeeldentegengekomenvan‘aandeschandpaalnagelen’,jongerenzijnerwel
huiverigvooreneenenkelingvoeltzichdaadwerkelijkinnegatievezinbekekenenbekritiͲ
seerd.Ditgeldtnietinhetminstvoorprojectenwaarbijdejongerenverplichtewerkkleding
moetendragen,zoalshesjes.Vaakwetenzenietdatdieeenverplichtingisinhetkadervan
deArbowetgeving.Datzoubeteruitgelegdkunnenworden.
Totslot
Hetfeitdatwerkstraffenzichindebuurtafspelenofdatjongerenherkenbaarzijn,lijktzeker
niethetbelangrijksteaspectindebelevingvandejongerentezijn.BelangrijkerfactorenlijͲ
ken:depersoonenwerkwijzevandewerkmeester,deaardvandeuittevoerenwerkzaamͲ
heden,enhoedejongerendezebeleven.Eenprojectindebuurtwaarderenjongerenvooral
positief wanneer zij het werk nuttig vinden, de sfeer goed is, er een ‘toffe’ én duidelijke
werkmeester/begeleiderisenzezichgewaardeerdvoelen.Aandiewaarderingkandebuurt
positiefbijdragen.
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BIJLAGETOPICLIJSTENENOBSERVATIES

Inventarisatiewerkstraffenindebuurt

1. Worden er in uw regio werkstraffen in de buurt (woonͲ of pleegbuurt) gegeven? (Wat
verstaatudaarbijonderbuurt?–ditkanvanregiototregioverschillen)

2. Zijnditspecifiekeprojectendiezichrichtenopdebuurt?

3. Hoewordenjongerenvooreenwerkstrafindebuurtgeselecteerd?

4. Hoeveeljongerenvoerenjaarlijkseenwerkstrafindebuurtuit?ZijnercijfersvoorhanͲ
den?(jaarrapportages/databestanden/scripties)

5. Hoeisdeverhoudingtussenwerkstraffenindewoonbuurtenindepleegbuurt?

6. Enhoeisdeverhoudinggroep/individueel?

7. Welkewerkzaamhedenvoerendejongerenuit?

8. Welkebegeleidingiseroplocatie?(voor,tijdensennadestraf)

9. Hoeveelcontact/begeleidingisermet/vanuitdetaakstrafcoördinator?

10. Worden buurtbewoners op de hoogte gesteld? (Waarom wel/niet? Vaste procedures?
Welkeervaringenhiermee?)

11. Zijn de jongeren herkenbaar als werkgestraften? (Hoe? Welke overwegingen spelen
hierbijeenrol?Welkeervaringenhiermee?)

12. a)Welkereactieskrijgenjongerenvandebuurt?
(1
2
3
4
5
(heelnegatief–heelpositief)
b)Iserinteractiemetdebuurt
1
2
3
4
5
(geeninteractie–veelinteractie)
c)Kuntueenconcreetvoorbeeldnoemen?

13. Weetuoferinandereregio’swerkstraffenindewoonͲofpleegbuurtgegevenworden?

14. Zou u eventueel willen meewerken aan een persoonlijk (verdiepend) interview en/of
aanhetveldonderzoek?
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Topiclijstinterviewstaakstrafcoördinatoren“Werkstraffenindebuurt”
Doel:Aanvullendeinformatieopinventarisatieronde.Inhetbijzonder:preciseringenverdieͲ
pingvanonderzoeksvraag5(reactiesvanbuurtbewonersopjongeren,interactie),anderzijds
om (een inschatting van) de beleving van werkstraffen in de woonͲ of pleegbuurt (onderͲ
zoeksvraag6).Daarbijzalwordeningegaanopeventueleovereenkomstenenverschillenmet
regulierewerkstraffen.


1.

2.

3.

4.

5.
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Intakegesprek
x

Vorm(individueel,groep,aanwezigheidouders,anderen)

x

Inhoud

x

Keuzevrijheidjongere

x

Perceptievoorafvandejongereopzijneventueleherkenbaarheid

x

Invloedjongere(enevt.ouders)opdebesluitvorming

x

Aanwezigheidmogelijkvanéénvandeonderzoekers?

Besluitvormingplaatsingindividueel/groep
x

Keuzevoorwel/niet‘indebuurt’

x

Keuzeindividueel–groep

x

Overwegingenmetbetrekkingtot(persoonvande)jongere

x

Overwegingenmetbetrekkingtothetdelict

x

Praktischeoverwegingen

x

Beschikbaarheidprojecten

x

Statusverhogend/verlagend?

Inhoud‘werkstrafindebuurt’(evt.aanvullingenopinventarisatieronde)
x

Locatie:eigenwoonbuurtofbuurtwaardelictwerdgepleegd

x

Aardwerkzaamheden

x

Groep/individueel

x

Omvang(aantaldeelnemers)

x

Duur

x

Frequentie:continu–incidenteel;hoevaakperjaar)?

x

Begeleidingvoor/tijdens/nauitvoering

Werkmeester/werkbegeleiders
x

Wie?

x

Certificeringwerkmeester(opleiding/training?)

x

Rol

x

Taakverdeling/afstemmingmettaakstrafcoördinator/Ͳmedewerker

Verlooptaakstraf
x

Zijndejongerentijdenshetuitvoerenvandewerkstrafindebuurtherkenbaar
alswerkgestraften?

x

Watlooptgoedenwatminder?



6.

x

Groepsprocessen;positiefennegatief

x

Verschillenenovereenkomstenmetanderewerkstraffen.

x

Iserverschiltussenuitvoeringindeeigenwoonbuurtenuitvoeringindebuurt
waarhetdelictgepleegdis(indienditnietdeeigenwoonbuurtis)?

x

Zijn er uitvallers? Waarom? Meer of minder dan bij andere projecͲ
ten//werkstraffen?

x

Interactiewerkmeester/werkbegeleider/coördinator–jongere

Rolvandebuurt

7.

x

Wordtbuurtgeïnformeerd?Hoe?

x

Interactiejongere–buurt(bewoners)

x

Reactiesvanbuurt(bewoners);positiefennegatief

Belevingdoordejongeren

8.

x
Ͳ
Ͳ
x

Watvindendejongerenpositief/negatiefaandewerkstraf
Praktisch
Psychisch
Sociaal

x

Denken de jongeren zelf dat het voor buurtbewoners duidelijk is dat zij een
taakstrafaanhetuitvoerenzijn?

x

Overeenkomstenenverschillenmetanderewerkstraffen(nietindebuurt)

x

Belevingvaninteractiemetenreactiesvandebuurt(bewoners);positiefenneͲ
gatief

x

Belevingvaninteractiemetenreactiesvananderen(bv.leeftijdsgenoten)

Evaluatie/reflectie

9.

x

Contactcoördinator–jongere

x

Eindgesprek?Individueel/groep?Wel/nietoudersaanwezig?

x

Belevingvandejongereachteraf?

x

Meerwaardewerkstrafindebuurt/herkenbaarheidvs.regulierewerkstraf?

x

Nadelen / kritische punten werkstraf in de buurt/herkenbaarheid vs. reguliere
werkstraf?

Concreteafspraken
x

Wanneer,waar

x

Toestemmingmeedraaien/observeren

x

Toestemminginterviewsjongeren

x

Eventueleanderepraktischezaken
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Topiclijstinterviewsjongeren“Werkstraffenindebuurt”
Centraalstaandeonderzoeksvragen
5(reactiesvaneninteractiesmetbuurtbewoners),
6(eigenervaringvanwerkstrafindebuurt),
7(denkendejongerendatwerkstrafduidelijkisvoorbuurtbewoners)en
8(kwalitatieveverschillentussendejongeren).


Vooraf:Kennismaking,korteinfooverderespondent(ookominderapportageeen–geaͲ
nonimiseerd–‘levendig’beeldtekunnenschetsenvandepersoon).
NB:Formuleringafstemmenopniveau/stijlvanrespondenten.
1.

2.

Intakegesprek
x

Vorm(individueel,groep,aanwezigheidouders,anderen)

x

Inhoud:waarginghetover?

x

Zelfervarenkeuzevrijheidjongere(individueel–groep;wel/niet‘indebuurt’)

x

Perceptievoorafvandejongereopzijn/haareventueleherkenbaarheid

x

Invloedjongere(enevt.ouders)opdebesluitvorming

Eigenervaring/belevingvandewerkstraf
x

Watgoed/slechtaanhetsoortwerkstraf(aardwerkzaamheden,organisatie)

x

Watvondjevandezewerkstrafinrelatietothetdelict?

x

Contactenmetanderewerkgestraften

x

Eigenrolenrolvananderewerkgestraften

x

Waarderingtaakstrafcoördinator/Ͳmedewerkerenwerkmeester/Ͳbegeleider

x

Wathebjevanhetwerkdatjemoestdoengeleerd?Watvondjegoedenwat
niet?

x

Overeenkomstenenverschillenmetanderewerkstraffen(nietindebuurt)

Ͳ
Ͳ

Invergelijkingmeteigeneerdereervaringenmetanderewerkstraffen
In vergelijking met wat je weet / gehoord hebt over werkstraffen buiten de woonͲ
/pleegbuurt.

x

Isditsoortwerkstrafbeter–slechtervoorjoudaneenanderewerkstrafofanͲ
dersoortstraf(bv.boete,leerstraf)?

Ͳ

In vergelijking met evt. eigen eerdere ervaringen met andere werkstraffen of ander
soortstraffen
Invergelijkingmetwatjeweetvan/gehoordhebtoverwerkstraffenbuitendewoonͲ
/pleegbuurtofandersoortwerkstraf
Watvoorwerkstrafzoujenooitwillenkrijgen?Waaromniet?

Ͳ
Ͳ

3.
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Groepsproces(kwalitatieveverschillentussendejongeren;socialeaspecten))
x

Soortwerkstraf:Groep/individueel

x

Eigenrol/positie/status.Veranderingenindeloopvanwerkstraf?

x

Groepsprocessen;positiefennegatief

x

Watvondjevandeanderedeelnemers?Watvondjegoedenwatniet?

x

Wathebjevandeanderejongens/meisjesgeleerd?


4.

Rolenbelevingvandebuurtenomgeving(socialeaspecten)

5.

x

DenkjezelfdathetvoorbuurtbewonersduidelijkisdatjeeenstrafaanhetuitͲ
voerenbent?

x

Interactiejongere–buurt(bewoners)

x

Belevingvaninteractiemetenreactiesvandebuurt(bewoners);positiefenneͲ
gatief

x

Belevingvaninteractiemetenreactiesvananderen(bv.leeftijdsgenoten).WeͲ
tenleeftijdsgenoten/vriendenervan?Hebbenzejegezien?Hoereagerenze?

Belevingdoordejongeren(psychischeenemotioneleaspecten)
x

Vrijlatenvertellen.

x

Verdiepen op eventuele schaamteͲ en schuldgevoelens, inhoudelijk en qua inͲ
tensiviteit(beetje–sterk).

x

AangevenofjongerezelfdezebegrippenhanteertenaldannieteenvandeonͲ
derstaandeofanderegevoelensnoemt.

x

Algemeenvoorwerkstrafof(meer)specifiekvoorwerkstrafindebuurt?


Literatuur:Schaamtekomtvoortuiteennegatieveevaluatievananderen;hetnietvoldoen
aanidealen.Schuldgevoelheeftmeertemakenmethetoverschrijdenvangeïnternaliseerde
normenenwaarden.Bijschuldgevoelgaathetomwatdepersoongedaanheeft,bijschaamͲ
teomdepersoonzelf.


x

SCHAAMTE(uitliteratuur;wordtgeassocieerdmetsocialeafkeuringenstigmatiͲ
sering):

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

spanning,pijn,opwinding
hetgevoelgestrafttemoetenworden
onderdanigheid,minderwaardigheid
geremdheid
gebrekaanstatus,gebrekaanmacht
gebrekaanzelfvertrouwen,vernedering,waardeloosheid
hulpeloosheid,verlamming,
willenverstoppen,willenverdwijnen,willenontsnappen,
verwarring,verliesvancontrole
gevoelvanblootstellingenvervreemdingvananderen





x

SCHULD (uit literatuur; wordt geassocieerd met nemen van verantwoordelijkͲ
heidenhetgoedmakenvanfouten):

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ



Spijt,berouw
Verantwoordelijkheid
spanning,pijn,opwinding,
treurigheid,ongemak
gevoelgestrafttemoetenworden
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6.

Evaluatievandezebelevingen/gevoelens
x

Consequentiesvandezegevoelensvoordejongerezelf


Een gematigde hoeveelheid schuldgevoel, maar ook schaamte, kan een positieve leerervaͲ
ringzijn.Zowelexcessieveschuldgevoelensalsoverdrevengevoelensvanschaamtekunnen
juistnegatievegevolgenhebben.Ditkanleidentotdisfunctioneleervaringen,depressieen
sociaalterugtrekken.
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Observatielijstwerkstraffen(Belevingindebuurt)
Doel:‘meetelopen’metdetewerkgesteldejongereofgroepenjongerenindeeigenwoonͲ
buurtofdepleegbuurtendeinteractietussendejongerenonderlingenmetbuurtbewoners
teobserveren.Onderdeelhiervanvormeninformelegesprekkenmetdejongeren.
A:Iswerkstrafookduidelijkvoorbuurtbewoners(vraag7)
B:Reactieseninteractiesmetbuurtbewoners(onderzoeksvraag5)
C:Eigenervaringvanwerkstrafindebuurt(vraag6)
D:Kwalitatieveverschillentussenjongeren(vraag8)


A:Iswerkstrafookduidelijkvoorbuurtbewoners(beeldvorming)
Buurtwel–nietopdehoogte?Wiewel–wieniet?Hoewel?
Ͳ
Ͳ

Opvallend–onzichtbaar
Bekenden–‘vreemden’


B:Reactieseninteractiesbuurtbewoners(omgangssfeer)
Hoeisomgang/reactievanuitdebuurtbewonersnaardejongeren?
Hoeisomgang/reactievanuitdejongerennaardebuurtbewoners?
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Actief–passief–neutraal
Ontspannen–gespannen
Empatisch–leedvermaak
Vriendelijk–vijandig
Compassie–wraak
Introvert–extravert
Confrontatiezoeken–confrontatiemijden
Nutteloos–zingeving
Provoceren(roddelen,uitschelden)–neutraliseren
Kwetsbaar–trots
Humor–verbeten


C:Eigenervaringwerkstrafindebuurt(incl.schuld/schaamte)
Hoeisdeervaringvandestrafalszodanig?
Welkerolspeelthierbijdatdestraf‘indebuurt’plaatsvindt?
Welkerolspelen‘byͲstanders’(zoalsleeftijdsgenoten,vrienden)?
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ




Reputatieverlies–reputatiebehoud
Ontkenning–schuldbesef
Nuttig–zinvol
Coöperatief–solistisch
Geven–nemen
Angstig–stoer
Schijthebben–schaamte/schuldgevoel
Extravert–introvert
Tactisch–impulsief
Obstinaat–sociaal
Praten–zwijgen
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D:Welkekwalitatieveverschillentussenjongeren(presentatie,poseenwaarden)
Letop:etniciteit,opleiding,leefͲenmuziekstijl,groepsgrootte,grotestad/platteland.
Inwelkematekomenonderstaandewaardenvoor?
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
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Machismo
Eergevoel
Statusgevoel
Kortlontje–rustig,laconiek
Socialeintelligentie
Straattaal
Streetwise
Leiderschap–volgers/meelopers
Competitief
Vriendelijk–Vijandig
Ontzag,gezagsgetrouw
Verzet,recalcitrantie
Sologanger–Teamspeler
Aanpakken
Thrillseeker
Cool
Heldenverering
Simuleren
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English summary and conclusions

Community service punishments in the Netherlands are given to both adult and youthful
offenders. They serve their sentences either individually or in groups and at a variety of loca‐
tions. This evaluation study deals solely with offenders of minor age (12 to 17) who carry out
community punishments ‘in the neighbourhood’. Our primary focus is on how the offenders
experience their punishments. What is it like for young people to do punitive community
work in their own neighbourhoods? To assess this issue, which we distinguished into eight
research questions, we first determined how many such sentences are being handed down
by Dutch courts, and where and how offenders perform them ‘in the neighbourhood’. The
study consisted of three parts: a literature review, a mapping study of community service
punishments coordinated by the Child Protection Board, and an ethnographic field study.
Theoretical framework
Chapter 2 examines some criminological theories that were relevant to the study. In particu‐
lar, we discuss naming and shaming and the role of emotions in how offenders perceive be‐
ing punished. The primary goal of reintegrative shaming is that significant others with whom
an offender has affective ties will make clear their disapproval of the offence (naming) and
demand that the perpetrator accept responsibility for it (shaming), but without treating the
offender disrespectfully. This is contrasted with stigmatisation, in which an offender receives
a negative label on account of the act, and which may contribute to disintegrative shaming.
Earlier Dutch research has found wide variations in whether and how offenders sentenced
to community service perceive the work as punishment. These appear to be associated with
the presence or absence of feelings of shame or guilt and with the perceived or actual reac‐
tions of people in the offenders’ environments. Shame is a negative feeling towards others
that arises from not living up to their expectations and ideals. Guilt feelings are a more indi‐
vidual issue; they arise from violating one’s own internalised values and norms.
Punishments served in offenders’ own neighbourhoods
We held interviews with community punishment coordinators to obtain nationwide data on
how many offenders were sentenced to community service in their own neighbourhoods. By
‘in one’s own neighbourhood’ we understood in practical terms the neighbourhood or im‐
mediate living environment of the young offender. In some rural cases, a village comparable
in population to a small urban neighbourhood was regarded as a neighbourhood. In virtually
all of the 22 Dutch Child Protection Board branches (in 13 regions), some young offenders
were assigned to do community work in their own neighbourhoods, but that was mostly co‐
incidental, episodic or for practical reasons. Ten branches were operating a total of twelve
projects that either focused on the neighbourhoods where offenders lived or ensured that
the workers’ tasks or clothing made them recognisable as community service offenders.
Eight of those ten branches made community service assignments that were purposely de‐
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signed to be performed in the offender’s neighbourhood of residence. Four such projects
involved individual placements. The content of the work in groupwise projects often did not
live up to the coordinators’ preferences. These were set up either to deal with a large influx
of offenders or to accommodate people who, for behavioural or other reasons, needed
more supervision than individual neighbourhood placement could provide.
How many young people per year were carrying out punitive community service,
either in their own neighbourhood or in the area where they committed the offence (re‐
search question 1)? We were unable to properly answer this question, because most coordi‐
nators kept no annual statistics or reports on the numbers of young offenders working in
their own neighbourhoods. Most coordinators did report making more individual than
groupwise placements.
As to the characteristics of the community service work (question 2), the offenders
always performed ‘supplementary tasks’. In accordance with occupational safety legislation,
the work was not to be too strenuous. In groupwise projects, offenders mainly did mainte‐
nance, cleaning or repair work. Tasks in individual projects were more varied. Before job as‐
signments were made, individual assessment interviews were conducted with offenders and
sometimes parents, followed by get‐acquainted interviews. The offender, the community
punishment coordinator and the supervisor of the intended work project discussed what the
work would entail; agreements were made and rules explained. Coordinators did not always
stay in touch with offenders while the work was in progress. Sometimes an exit interview
took place after completion. On‐site supervision in individual projects was in the hands of
the organisation where the work was carried out; in groupwise projects, the Child Protection
Board contracted overseers.
Punishments in the neighbourhood where the offence occurred
Placement of offenders in neighbourhoods where they had committed a crime was rare.
There were no permanent projects focusing specifically on such neighbourhoods. Although
occasional placements did occur, our data allows no conclusions about how offenders ex‐
perienced them. Some interviewed offenders did argue explicitly for a more direct connec‐
tion between the crime committed and the punishment received.
The young offenders
On the basis of our mapping study, we selected seven projects for in‐depth field research.
We interviewed 30 selected offenders working in those projects and conducted participant
observation and informal interviews with work supervisors, project overseers, neighbour‐
hood residents and offenders. The large majority of young offenders with community service
punishments were male. Some common characteristics were their often low educational
attainment and their penchant for ‘street culture’ and the associated values such as macho
behaviour. Three subgroups could be distinguished amongst young offenders serving
neighbourhood punishments: neighbourhood youth, independent youth and last‐chance
offenders. Neighbourhood youth hung out mostly in the neighbourhoods they lived in (often
villages) and were usually first offenders; some tended to migrate towards cities as they
grew older. Independent youth were living temporarily or permanently away from their par‐
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ents, some of them in supervised accommodation. Some of the last‐chance offenders, all of
whom had previously served or prematurely abandoned a community service sentence, had
serious behavioural problems.
During the initial assessment, first offenders were given more leeway than repeat
offenders to express preferences about the content and location of their work assignments.
All interviewed coordinators agreed that placements should be well suited to the individual
offender. But not all the interviewed offenders felt that their own wishes and preferences
had been taken into account.
Recognisability of offenders in community punishments
The nature and strenuousness of the work varied between the seven projects we studied. All
group projects had an overseer and many had work supervisors; individual projects had
work supervisors only. The overseers had considerable experience in working with young
people but had no specific training in supervising community punishments. Offenders gave
mostly positive judgments of the overseers.
Were local residents generally informed that young offenders were to do commu‐
nity service work in their neighbourhoods (research question 3)? Virtually all coordinators
reported in our survey that this did not happen in either individual or groupwise projects.
The reason most commonly given was that the coordinators were wary of negative effects
like stigmatisation of the offenders, exacerbation of the punishment or neighbourhood un‐
rest. Another reason was to protect the offenders’ privacy. Some coordinators believed
neighbourhood residents would know the workers were offenders anyway, making it unnec‐
essary to tell them. Occasionally the neighbourhood was informed in newspaper articles.
None of the seven projects we analysed in depth had actively notified the neighbourhood.
Especially the neighbours in the vicinity of a work site would have been aware of the nature
of the work, partly because of the work routines at certain hours of certain days.
Were the young people recognisable as community service offenders as they per‐
formed their work in the neighbourhood (question 4)? During initial interviews, recognisabil‐
ity proved a sensitive topic for many young offenders. Depending on their project or work
site, they were recognisable as offenders to varying degrees. In individual projects, residents
or passers‐by might more readily assume they were doing a student placement or part‐time
job than was the case in groupwise projects.
Did the young offenders themselves think neighbourhood residents were aware
they were serving a community punishment (question 7)? Offenders were most likely to feel
stared at if they worked in the more conspicuous projects in the public domain. Coordina‐
tors and project overseers reported that projects in cities and railway stations were more
unmanageable, partly because those participants were the most likely to feel their compul‐
sory work clothing made them recognisable to bystanders. In actual fact, participants in pub‐
lic groupwise projects were recognised as offenders to different degrees. That depended
less on efforts to inform the neighbourhood than on the recognisability of the clothing. A
small percentage of group project participants tried to make themselves less conspicuous by
taking off their orange bibs or working at a distance from the group, as if they had nothing to
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do with it. Project overseers responded stringently and delivered warnings or yellow cards.
Resistance to wearing the high‐visibility bibs tended to diminish as the sentence progressed.
Neighbourhood reactions and interactions with bystanders
What reactions did offenders receive from neighbourhood residents; did any interaction oc‐
cur between offenders and residents (question 5)? Logically, some projects, groupwise ones
in particular, seemed to lend themselves more to neighbourhood reactions or interaction. At
the same time, participants in group projects could get so absorbed in their work that they
paid little attention to bystanders, even if their work gear and other attributes made them
conspicuous to the neighbourhood.
Some offenders were afraid of being stigmatised by ‘friends’ as ‘neighbourhood de‐
linquents’. Generally, people were less sensitive about the opinions of age‐group peers who
had been in the same boat. There were also some participants that derived status from ‘de‐
linquent behaviour’ and/or feared that doing such chores might harm their tough image.
Sensitivity about reputations appeared highest in city youth and was accompanied more of‐
ten by obstinate behaviours such as refusing to wear the mandatory work gear. Yet the large
majority performed their tasks ‘normally’ and were more likely to be taciturn and restrained
than confrontational.
Reactions from neighbourhood residents and passers‐by varied. Some offenders and
overseers were straightforward in informing them that the work was part of a community
punishment project. But most were cautious about interacting with the neighbourhood. The
amount of information released about the project often depended on the outlook and men‐
tality of the overseers. They based their approach on questions as: What are the pros and
cons of letting people know? What approach will enable the offenders to function optimally
while serving their sentence and will minimise the dropout chances? The strategy adopted
often depended on the specific workplace and location where projects were carried out.
Although young offenders might at first be apprehensive about neighbourhood
awareness of the project, they would often loosen up if residents or passers‐by made com‐
pliments. Positive reactions were particularly likely if the workers showed they were dili‐
gently carrying out their punishments. Yet negative reactions from youth, residents or others
could not always be avoided. A number of factors interplayed here. One of these was
whether the offenders stuck to the agreement to be friendly, polite and correct in their in‐
teractions with clients or patients. Overseers generally took up for offenders who were the
target of provocations from bystanders while they were performing their sentences.
Group dynamics
External influences from friends, relatives or passers‐by tended to have a stronger impact on
the young offenders than internal group processes, both in a positive sense (approval of the
work they were doing) and in negative ways (getting distracted, feeling gawked at, losing
status). In individually assigned tasks, group processes were relevant at most in contacts
with regular staff members doing similar work. In groupwise projects, the emergence of
group processes depended on the kind of work being performed. Group processes were
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more likely to arise in some types of projects than in others. Another factor was that many
offenders did not serve out their whole sentences in groups containing the same people.
Community punishment coordinators tried to anticipate potentially negative group
processes as they assigned offenders to work crews. Well matched groups were obviously in
the interest of the project overseers. Attention was paid to age and gender distributions in
groups, and offenders were preferably selected who did not yet know one another. Despite
this, problems could arise when groups were not adequately put together, participants were
recalcitrant or work settings were injudiciously chosen. This was especially true of locations
where offenders had a good chance of bumping into people they knew from criminal or
other environments.
Overseers appreciated receiving more specific information beforehand about indi‐
vidual offenders from the community punishment coordinators; often they were not in‐
formed about what kind of young people to expect. Overseers in group projects were more
called upon to exercise their educational and training skills than supervisors in individual
projects.
Ethnic background, streetwise values and bragging about crime generally played
very minor roles in the group dynamics we observed. That was probably because the groups
were put together with ethnic and other diversity in mind. Unfamiliarity with the habits and
mores of other participants, along with the rather small size of groups, was usually enough
to prevent cliques from forming in the course of the work projects. Some offenders reported
that they felt pressure from other participants to break rules. Nevertheless, in contrast to
reports in some of the literature about recalcitrant group behaviour and ‘street groups’ with
tough reputations, we observed only limited degrees of glorification of street values or eth‐
nically inspired individual or group resistance. Probably that was due to restrictions put on
spontaneous social interaction within the group. The strategic composition of groups and
the short‐term nature of the community punishments served to attenuate street values and
largely neutralise the clique formation feared by overseers. Many young offenders also
showed themselves little impressed by macho behaviour and boasting from their peers.
They sometimes even derived positive motivation from refusing to follow the examples of
fellow participants who acted recalcitrantly in the work projects.
How offenders perceived their community punishments
How did offenders experience the neighbourhood punishments (research question 6)? Most
reported seeing positive sides to the community service. They cited relaxed atmospheres
and pleasant workplaces (particularly in individually organised projects) and to a lesser ex‐
tent they cited the content and diversified nature of the work. Working on Saturdays and
doing tedious or unpleasant work were more likely to be experienced as punishments.
What qualitative differences were evident between young offenders in the ways
they perceived the community punishments (question 8)? 1 In terms of social bond theory,
1

We had originally planned to investigate whether different perceptions arose from work in offend‐
ers’ own neighbourhoods and work in neighbourhoods where they had committed their crime. Since
specific placement in the latter turned out to be rare, we could not study this aspect.
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we would have expected that categories of offenders who rarely went to school, who were
unemployed (but hung about more on local streets) and were little involved with conven‐
tional activities but more with street culture would stand to suffer less reputational damage
‘within their own group’ if they were seen doing neighbourhood punishment (chapter 2). In
our study, that would have applied the most to last‐chance offenders. But our expectation
was not always borne out, and sometimes this group even seemed to risk more reputational
damage. This finding is, in fact, consistent with subcultural theories, particularly with regard
to the role of status, prestige and pride. Some indications of this were to tasks like street
sweeping or to the prohibition on fashionable clothing, as well as displays of macho behav‐
iour when friends passed by.
Visibility
Young offenders across the board expressed qualms about the neighbourhood visibility and
recognisability of their punitive community work, but the categories of independent youth
and last‐chance offenders reported more misgivings than neighbourhood youth (who were
also more likely to be first offenders). Broadly speaking, ethnic minority youth reported
more misgivings than ethnic Dutch youth. The ‘tatty’ work clothing that was often pre‐
scribed formed a stark contrast with the well groomed, logo‐branded identity that was cher‐
ished by urban youth in particular, especially by those from some ethnic minorities.
The viewpoints of young offenders about neighbourhood community punishments,
and about the potential recognisability as offenders, revealed a complex, multi‐faceted issue.
Even if their initial concerns about visibility were later eased or even allayed by positive re‐
actions from neighbourhood residents, they still did not welcome such attention. Although
they gave more negative ratings to the element of recognisability than to the element of
being punished in their own neighbourhood, many offenders nevertheless felt that recog‐
nisability was ‘all part of the punishment’.
Learning experiences
The interviewed young offenders were generally positive about their overseer, whom many
described as strict but kind. They particularly appreciated clarity and fairness from overseers
in explaining tasks and in interacting. As to the content of the work, most reported having
learnt little or nothing from their community punishment. Many found this understandable,
given the punitive nature of the work. Some would have preferred a work task that was
more clearly related to the crime they had committed.
The significance of being punished ‘in your own neighbourhood ‘
It was important to the young offenders that the workplace was near home, and in that
sense they were pleased with placement ‘in their own neighbourhood’. On the other hand,
publicly visible work projects gave rise to many outside distractions, and comments from
bystanders could adversely affect group dynamics. Whilst not wanting to be too conspicuous
to peers and passers‐by, offenders did appreciate compliments from residents. They even
saw positive effects from the fact that the punishments were performed under the obser‐
vant eye of residents and bystanders. That might just put an end to complaints that young
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offenders always got off with minimal or no punishment, merely because many punishments
were not visible to the public eye. Offenders should not mind showing how hard they work.
Shame, guilt and ridicule
As we had anticipated from the literature, it was not easy for many young offenders to pre‐
cisely differentiate between feelings of shame and guilt and to apply such notions to them‐
selves. On the basis of the data we obtained from the interviewed young people, we can
distinguish four categories of offenders. A substantial minority reported feeling no shame
(they neutralised the offence by blaming the other). A small majority did feel ashamed. How
much shame they felt depended on the nature of the crime. They especially felt shame to‐
wards their parents and relatives, but also towards girlfriends, victims and friends. Guilt feel‐
ings were about equally prevalent to feelings of shame; most people who felt guilt also felt
shame (especially when goods had been stolen). A minority felt guilt but no shame, and
‘confessions of guilt’ did not always seem entirely sincere (‘I may have hit him too hard, but
he was asking for it’). And a small group reported feeling shame but no guilt (for instance,
they had been caught with drugs and saw nothing wrong with that, but now their parents
knew they took drugs). A final group were firmly convinced they were in the right, and hence
felt neither shame nor guilt.
The theory of reintegrative shaming points out that young people who must carry
out punishments in their own neighbourhood could feel they are being treated disrespect‐
fully and could perceive the punishment as humiliating. Indeed, assigning offenders to
neighbourhood work carries a potential risk of disintegrative shaming if negative reactions
or social exclusion occur. However, the positive neighbourhood reactions that we noted in
our study seem to provide more evidence of integrative shaming. Yet even though we en‐
countered few real examples of ridicule in our study, the young offenders still feared it, and
a few felt they had actually experienced negative gazes and criticisms. This occurred not
least in projects in which offenders were required to wear certain types of clothing, such as
orange bibs. Many were not aware that such clothing was required by occupational safety
legislation; this could have been better explained.
Conclusion
The fact that young offenders carry out community service punishments in their own
neighbourhoods, or the fact that they are recognisable as offenders, does not appear to be
the most important factor in their perception of such punishments. More significant factors
are the person and the working methods of the project overseers, the nature of the work
and the ways the offenders experience it. They seem most inclined to rate neighbourhood
projects positively if they perceive the work as worthwhile, if the atmosphere is pleasant, if
the supervisor or overseer is ‘cool’ and forthright, and if they feel valued as persons. Resi‐
dents of the neighbourhoods in question can help them feel appreciated.
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