Groepsaanpak ‘Aanschrijfactie
burgemeester en huisbezoeken’
Jongeren die in groepsverband overlast veroorzaken, zijn in veel gemeenten een bekend fenomeen. Soms is hun
gedrag relatief onschuldig. Dan blijft het bij troep en herrie. Maar in andere gevallen houdt het daarmee niet op.
Ze veroorzaken structurele overlast voor hun omgeving, zoals winkeliers of buurtgenoten. Hoe zorgen instanties er
samen met de gemeente voor dat de overlast in een vroeg stadium stopt? Weten ouders eigenlijk wel wat er gaande
is en willen en kunnen zij hun kind de goede richting op sturen?

Onze aanpak
Een effectieve aanpak van overlastgevende jongeren
vergt lokale samenwerking. Onder regie van de
gemeente brengen lokale partners de jongeren
die grensoverschrijdend gedrag vertonen in kaart.
Vervolgens stuurt de burgemeester een brief naar
de ouders van deze jongeren over het overlastgevende
gedrag. Hierin kondigt de burgemeester een huisbezoek
van Halt aan. Tijdens dit bezoek informeren we de
jongere en zijn ouders over wat er speelt en wat de
gevolgen hiervan zijn voor de omgeving. Halt maakt
duidelijk dat dit gedrag, in het belang van het kind en
de omgeving, moet stoppen. Zowel de ouders als de
jongere krijgen de gelegenheid om hun kant van het
verhaal toe te lichten. Halt wijst de jongere op zijn eigen
verantwoordelijkheid en ondersteunt ouders bij het
uitoefenen van invloed op het gedrag van hun kind.
De gesprekken bieden ouders de mogelijkheid om meer
hulp te vragen. De huisbezoeken zorgen ervoor dat
ouders betrokken zijn bij het overlastgevende gedrag
van hun kind en ondersteuning krijgen. Ook krijgt de
gemeente een volledig beeld van wat er speelt en welke
vervolgacties wenselijk zijn. Door deze aanpak stopt
overlast vroegtijdig en versterkt de veiligheid in de buurt.

Doelgroep
•

•

Ouders van kinderen en jongeren van 8 tot 23 jaar
die in groepsverband overlast veroorzaken of
andere licht strafbare feiten begaan. Tijdens de
huisbezoeken spreken we ook met de jongeren zelf.
Ouders van criminele jongeren met broertjes of
zusjes; de actie richt zich op het voorkomen dat
broertjes en zusjes hetzelfde gedrag gaan vertonen.

Alternatieve interventies
Halt hanteert verschillende interventies om overlast door
jeugdgroepen aan te pakken. Een volledig overzicht van
deze interventies en wat zij inhouden vindt u op de kaart
Aanpak jeugdgroepen. Ook biedt Halt ouders diverse
vormen van opvoedingsondersteuning. Meer informatie
vindt u op de kaart Opvoedingsondersteuning ‘Ouders van
Tegendraadse Jeugd’.

Stappen in de uitvoering
1. Inventariseren
Op het moment dat jongeren overlast veroorzaken,
komen alle partijen die bij de jeugdgroep zijn betrokken
bij elkaar. Onder regie van de gemeente en samen met
ketenpartners wordt in kaart gebracht welke jongeren
overlast veroorzaken en om welke overlast het gaat. Op
basis hiervan stellen de betrokken partijen een plan van
aanpak op met aandacht voor wie wat doet.
2. Brief burgemeester
De burgemeester stuurt een brief naar de ouders van
de jongeren waarin de geconstateerde overlast wordt
beschreven. De brief vermeldt dat de overlast ontoe
laatbaar is en kondigt een huisbezoek van Halt aan.
Halt ondersteunt bij het opstellen van de brief. Doordat
de brief uit naam van de burgemeester wordt verstuurd,
is de ervaring dat ouders het probleem serieus nemen
en Halt welkom is op huisbezoek.

3. Huisbezoek
De huisbezoeken vinden plaats door twee professionals,
zodat de veiligheid en kwaliteit worden geborgd. De
gesprekken starten met het uitwisselen van informatie.
We delen de zorgen vanuit de omgeving en de gemeente
rondom het gedrag van het kind. Daarbij gaan we in op
de gevolgen van overlastgevend en grensoverschrijdend
gedrag en bespreken we met de ouders en het kind hoe
de overlast gestopt kan worden We geven tips en
handvatten aan de ouders en het kind. Ouders en de
jongeren krijgen vervolgens gelegenheid te reageren
en kunnen hun verhaal kwijt. Als er eventuele achter
liggende problematiek is of als ouders aangeven dat zij
meer hulp nodig hebben, bespreken we met hen welke
(andere) vormen van hulp er zijn.
4. Evalueren en nazorg
Om bij zorgsignalen snel te kunnen handelen bespreekt
Halt kort na de huisbezoeken de bevindingen met de
gemeente en andere betrokken partijen in een netwerk
overleg. We kijken of het probleem is verholpen of dat
er meer nodig is, zoals het blijven volgen van de groep
of het inzetten van verdere hulpverlening. Indien
gewenst, kan Halt opvoedingsworkshops verzorgen
voor ouders of interventies bieden voor de kinderen.
Soms is doorverwijzing naar een andere ketenpartner
wenselijk. Eventuele vervolgstappen worden altijd
besproken met de ouders.

Samenwerken en maatwerk
Een aanschrijfactie is maatwerk. Halt kijkt samen met
ketenpartners naar de problematiek, welke jongeren
betrokken zijn, wie wordt aangeschreven en welke
vervolgstappen worden genomen. Met wie wordt
samengewerkt, is afhankelijk van de situatie en van
welke partijen bij de jeugdgroep betrokken zijn. In alle
gevallen is de gemeente betrokken, omdat de gemeente
verantwoordelijk is voor de integrale veiligheid.
Daarnaast werkt Halt samen met het veiligheidshuis
vanwege diens verantwoordelijkheid voor de coördinatie
van veiligheid in de regio. Met de politie stemt Halt
veelvuldig af zodat zij kunnen handhaven. Met de
jeugdhulpverlening zoekt Halt contact als meer hulp
nodig is. Daarnaast zijn Centra voor Jeugd en Gezin,
jongerenwerk en scholen vaak partners van Halt.

De effecten
•

•

•

•

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

Ouders weten wat er speelt en zijn aangesproken
op hun rol als opvoeder en de mogelijkheden die zij
hebben om hun kind op het rechte pad te houden.
Jongeren zijn geconfronteerd met hun grensover
schrijdend gedrag. Zij hebben een beter besef van
de gevolgen van hun gedrag en denken beter na
over de keuzes die zij maken.
Gemeenten en ketenpartners hebben een vollediger
beeld van de problematiek en weten welke vervolg
acties gewenst zijn.
De overlast in de wijk of buurt neemt aantoonbaar af.

