Wat doet Halt?

Aanpak jeugdgroepen
Jeugdgroepen kunnen flink wat overlast veroorzaken. Halt heeft
verschillende interventies om deze overlast in de kiem te smoren en
werkt hierbij samen met gemeenten, politie, scholen, wijkbewoners
en jongerenwerk aan een oplossing op maat.
Halt gebruikt bijvoorbeeld de methode ‘Flashback’, waarbij
met behulp van filmmateriaal het negatieve groepsgedrag wordt
besproken en doorbroken. Voor ouders organiseert Halt een
aparte bijeenkomst.
Een ander voorbeeld is de aanschrijfactie: de burgemeester stuurt
een brief naar ouders van overlastgevende jeugd, waarna Halt op
huisbezoek gaat. Tijdens dit huisbezoek bespreken Halt, de jongere
en zijn ouders het overlastgevende gedrag en maken afspraken over
hoe dit gedrag te stoppen.

Meer informatie
Halt heeft vestigingen in het hele land en is aanwezig in alle
politieregio’s. Op www.halt.nl vindt u meer informatie over Halt
en de contactgegevens van de vestigingen.

www.halt.nl

0314

De jongeren op de foto’s zijn modellen.

Halt voorkomt, bestrijdt en bestraft jeugdcriminaliteit door het gedrag van
jongeren te beïnvloeden en biedt daarmee een antwoord op vraagstukken
over jeugd en veiligheid. In deze folder vindt u een beknopt overzicht van
de activiteiten van Halt.

De Halt-straf
De Halt-straf is een pedagogische interventie voor jongeren van 12
tot 18 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd, zoals vernieling,
schoolverzuim of winkeldiefstal. Deze delicten leiden tot schade,
overlast en gevoelens van onveiligheid.
Tijdens gesprekken confronteert Halt de jongere en zijn ouders met
zijn gedrag en de gevolgen daarvan. Daarnaast maakt de jongere
relevante leeropdrachten, biedt het slachtoffer excuus aan en
vergoedt hij de eventuele schade. Halt betrekt de ouders bij de straf
en spreekt hen aan op hun voorbeeldrol en verantwoordelijkheden.

School en veiligheid

Sport en veiligheid
De mooie emoties die bij sport horen, kunnen omslaan in ongewenst

Halt werkt samen met scholen aan een veilig en sociaal leerklimaat.

en zelfs grensoverschrijdend gedrag op en langs het veld. In opdracht

Een klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen en toekomen aan leren

van en in samenwerking met de rijksoverheid en de KNVB onder-

en het ontwikkelen van hun talenten. En waarin het personeel zich

steunt Halt voetbalverenigingen bij het creëren van een sociaal en

veilig voelt, werkplezier heeft en goede prestaties levert.

veilig sportklimaat.

Dit doet Halt door jongeren en ouders bewust te maken van hun gedrag

Halt betrekt jeugdspelers, ouders, vrijwilligers en externe partners bij

en verantwoordelijkheid voor een veilige en sociale school. Halt geeft

de veiligheid op hun vereniging. Tijdens bijeenkomsten en wedstrijd-

voorlichtingslessen aan jongeren en organiseert ouderbijeenkomsten

dagen bespreekt Halt met hen onderwerpen als voorbeeldgedrag,

over onderwerpen als jeugdcriminaliteit, online veiligheid, groepsdruk,

aanspreekcultuur en agressie op het veld en langs de lijn.

normen en waarden en veilige publieke taak. Halt ondersteunt scholen

Halt geeft de vereniging advies-op-maat met concrete tips voor

met veiligheidsadvies en het maken van een schoolveiligheidsplan, en

aanvullende activiteiten die de veiligheid in en rond de vereniging

pakt overlast in en rond de school samen met andere partners aan.

bevorderen.

