Interventie Halt-traject Veilige Publieke Taak (VPT)
ruim één op de drie
werknemers slachtoffer van agressie
en geweld door derden

meeste respect voor
ambulancemedewerkers, artsen,
verplegers en brandweermannen

1.2 miljoen werknemers

PROBLEEM

met een publieke taak

Jongeren die ambulancebroeders hinderen, een conciërge of
docent treiteren en conducteurs, buschauffeurs en politieagenten
uitschelden. Agressie tegen werknemers met een publieke taak
komt helaas nog te vaak voor.

Interventie 1

minste respect
voor kaartjescontroleurs
en stadswachten

› Schooltrajecten VPT
Het is vooral belangrijk om agressie in een vroegtijdig
stadium te voorkomen. Daarom ontwikkelde Halt het
schooltraject ‘Veilige Publieke Taak’.
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› HALT-straf

Interventie 2

› Halt-straf
Halt heeft een specifiek op de
veilige publieke taak (VPT)
gerichte straf voor jongeren
van 12 tot 18 jaar die een
relatief licht delict plegen
tegen de publieke taak.
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VPT-gerelateerd vergrijp in 2014

Halt richt zich al meer dan dertig jaar op het voorkomen,

opgelegd. Ook geeft Halt ieder jaar duizenden voorlichtingen

de gemeente, school en vrije tijd, zoals sport. Halt is hiermee

bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit. Halt heeft de

op scholen en biedt Halt interventies en projecten aan ter

een partner voor alle organisaties waarmee jongeren en hun

wettelijke taak om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te

bevordering van een veilige school, sportvereniging en wijk.

ouders te maken hebben. Zo levert Halt een actieve bijdrage

bestraffen. Zo’n 17.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-straf

Halt verbindt de wereld van het jeugdstrafrecht, zorg,

aan een veilige en leefbare omgeving.

www.halt.nl
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