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Veroordeelden krijgen oranje hesje aan van reclassering 
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1     Veroordeelden kunnen niet lan-
ger anoniem hun taakstraf uitvoe-
ren. Schoffelen en schoonmaken als 
alternatieve straf gebeurt vanaf nu 
in een voor iedereen herkenbaar 
fluorescerend hesje, met een bijbe-
horende tekst. 
 
2     De hesjes zijn onderdeel van een 
nieuwe aanpak van Reclassering Ne-
derland, die samen met het OM een 
keihard lik-op-stukbeleid voert. Zo 
staan graffitispuiters een paar dagen 
na de aanhouding zelf de muren weer 
schoon te schrobben en werden rad-
draaiers op de Tilburgse kermis binnen 
twee dagen opnieuw naar het terrein 
gestuurd, ditmaal om voor straf de 
troep van anderen op te rapen. 
3     De taakstraf heeft een groot ima-
goprobleem, namelijk dat het niks 
voorstelt, erkent directeur Sjef van 
Gennif. ‘Gevangenisstraf wordt gezien 
als een zwaardere veroordeling.’ 
4    De topman ziet dat anders en wil 
afrekenen met dat imago. Hij wijst erop 
dat het vaak gaat om mensen die het 
niet gewend zijn om hun handen uit de 
mouwen te steken en geen enkele 
vorm van discipline gewend zijn. ‘Nu 
moeten ze zich ’s ochtends vroeg bij 
ons melden en staan ze onder zwaar 
toezicht. Wij vinden dat we dit best aan 
Nederland mogen laten zien.’  
5    Niet alle reclasseringsmedewer-
kers denken daar zo over. Van Gennip 
erkent dat er binnen zijn organisatie de 
nodige discussie is geweest over het 
verplicht dragen van het fluoresceren-
de hesje met het logo van Reclasse-

ring Nederland en de tekst ‘Werkt voor 
de samenleving’. 
6     ‘Mensen in de buurt weten best 
dat de schoffelaars in het park een 
taakstraf hebben. Waarom zou je dat 
dan niet duidelijk willen laten zien?’ 
 

 
 
Schandpaal 
7    De reclassering wil de hesjes niet 
gebruiken om veroordeelden publieke-
lijk aan de schandpaal te nagelen. Een 
klassiek zwart-wit gestreept gevange-
nispak of een roze pak, zoals door kri-
tische politici wel eens is geopperd, 
gaat Van Gennip dan ook veel te ver. 
8     Het gaat er wat hem betreft puur 
en alleen om te laten zien dat de taak-
straffers op straat zich nuttig maken en 
niet zomaar gewone werknemers zijn. 
Sinds 2009 worden veroordeelden in 
Den Haag als proef al in een fluoresce-
rend hesje gehesen. ‘Omstanders rea-
geren daar enorm positief op’, stelt 
Van Gennip. 
9     Jaarlijks worden er door rechters 
in Nederland ruim 30.000 taakstraffen 
uitgedeeld. 
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