Aanpak jeugdgroepen
Jeugdgroepen zijn van alle tijden en alle culturen. Onderdeel willen zijn van een groep hoort bij het normale proces van
opgroeien en volwassen worden. De meeste groepen zorgen niet voor problemen maar soms leidt de groepsdynamiek
tot overlast en strafbaar gedrag. Halt werkt nauw samen met partners in de straf- en zorgketen om te voorkomen dat
groepsgedrag escaleert en om strafbaar gedrag door jeugdgroepen direct aan te pakken. Hoe doorbreek je negatieve
groepsprocessen? Hoe maak je ouders bewust van de problematiek en hoe kom je tot een gezamenlijke aanpak?

Onze aanpak
Voor de aanpak van hinderlijke en overlastgevende
jeugdgroepen zoekt Halt samen met ketenpartners
naar een antwoord op maat. De aanpak varieert van
één-op-één gesprekken met jongeren en bijeenkomsten
met de groep, tot huisbezoeken en ouderbijeenkomsten.
Vaak vindt een combinatie van verschillende methodes
plaats. Veelgebruikte methodieken die Halt inzet zijn
‘Flashback’, ‘Ouders van Tegendraadse Jeugd’ en
aanschrijfacties. Ook heeft Halt een straf die specifiek
is gericht op jeugdgroepen.

Doelgroep
•

•

•

Hinderlijke jeugdgroepen: deze groepen hangen
wat rond, zijn af en toe luidruchtig en trekken zich
niet zoveel aan van hun omgeving. Negatief gedrag
is over het algemeen snel te stoppen omdat de groep
is aan te spreken op het gedrag.
Overlastgevende jeugdgroepen: deze groepen zijn
wat nadrukkelijker aanwezig, kunnen af en toe
provocerend optreden, vallen omstanders weleens
lastig, vernielen regelmatig allerlei zaken en houden
in veel mindere mate rekening met andere mensen.
Het gaat hier om  jongeren die af en toe over de
schreef gaan maar die nog te corrigeren zijn, hun
ouders en hun broers en zussen.

Activiteiten
Groepsaanpak Flashback
Halt gebruikt de methode Flashback om jongeren inzicht
te geven in groepsdynamiek. Daarbij maken we uit de
hand gelopen groepsgedrag van jongeren bespreekbaar
aan de hand van een film over een jeugdgroep. Vervolgens bespreken we het eigen gedrag en de invloed die
de groep daarop heeft. Halt zet de methode in om
overlast tegen te gaan en strafbare feiten te voorkomen.
Flashback kan daarnaast worden ingezet als Halt-straf
voor jongeren die in groepsverband strafbare feiten
hebben gepleegd.
Meer informatie vindt u op de kaart Halt-straf
groepsaanpak.
Ouders van Tegendraadse Jeugd
Halt biedt ouders van jongeren uit een jeugdgroep
indien nodig tijdelijke ondersteuning op maat om hun
opvoedvaardigheden te versterken. Deze ondersteuning
is gebaseerd op de methodiek ‘Ouders van tegendraadse
Jeugd’ van het Expertisecentrum voor Jeugd, Samen
leving en Ontwikkeling. Het programma omvat
verschillende soorten bewezen effectieve interventies
en praktische tips over thema’s als communiceren met
je kind, problemen oplossen, belonen en straffen,
toezicht houden en grenzen stellen. Halt biedt ouders
bovendien de gelegenheid om hun ervaringen met
andere ouders te delen en zo te leren van elkaar.
Meer informatie vindt u op de kaart Opvoedingsondersteuning ‘Ouders van Tegendraadse Jeugd’.
Aanschrijfacties
Halt zet aanschrijfacties in om overlastgevend gedrag
door groepen jongeren in een vroeg stadium te stoppen
en de veiligheid in wijken te versterken. De aanpak is
gericht op ouders van jongeren die in groepsverband
overlast veroorzaken en op de jongeren zelf. Ouders
ontvangen een brief uit naam van de burgemeester
waarna Halt bij hen op huisbezoek gaat en het gesprek
met ouders en hun kind aangaat.
Meer informatie vindt u op de kaart Groepsaanpak
‘Aanschrijfactie burgemeester en huisbezoeken’.

Samenwerken en maatwerk
Bij problemen met jeugdgroepen zijn altijd meerdere
partijen betrokken. Halt kijkt naar de specifieke situatie,
de vraag van de opdrachtgever, en baseert daar haar
aanpak op. Halt werkt in dit proces onder meer samen
met gemeenten, politie, scholen, wijkbewoners en
jongerenwerk.

De effecten
•
•
•

Overlast door de betrokken jeugdgroep vermindert.
Strafbare feiten door jongeren in groepsverband
worden voorkomen.
Recidive wordt voorkomen.

De jongeren op de foto’s zijn modellen.

Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze tekst vragen of wilt u een afspraak
maken? Neem dan contact op met een Halt-vestiging bij u in de
buurt. Een overzicht van al onze vestigingen vindt u op www.halt.nl.

