Ouders en jeugdcriminaliteit
Soms hebben ouders hun handen vol aan hun puberende kind. Opgroeien gaat immers gepaard met het verkennen van
grenzen en het experimenteren met gedrag. Daar komt bij dat de invloed van leeftijdsgenoten toeneemt. Ouders hebben
steeds minder zicht op wat hun kind doet en ervaren dat het niet altijd eenvoudig is om hun kind bij te sturen. Toch
hebben ouders zeker mogelijkheden om hun kind positief te stimuleren. Hoe help je ouders wanneer het opvoeden even
lastig of problematisch is? En hoe stimuleer je hen om grensoverschrijdend gedrag van hun kind aan te pakken?

Onze aanpak
Halt betrekt ouders zo vroeg mogelijk bij de aanpak van
jeugdcriminaliteit en grensoverschrijdend gedrag. Want
ouders zijn niet alleen medeverantwoordelijk voor hun
kind, zij vervullen ook een voorbeeldrol en kunnen hun
kind bijsturen. Tijdens de Halt-straf, ouderbijeenkomsten, opvoedworkshops en individuele gesprekken,
spreken we met ouders over het belang van hun rol en
hoe zij die het beste kunnen vormgeven. We bieden
ouders praktische tips en handvatten, en stimuleren hen
om hun rol ook daadwerkelijk op te pakken. Halt gaat
naast ouders staan en laat hen ervaren dat aanpassing
van hun gedrag positieve effecten heeft op hun kind. Als
we signaleren dat de kortdurende interventies onvoldoende helpen, dan verwijzen we ouders in goed overleg
door naar andere instanties.

Doelgroep
Ouders van kinderen en jongeren tussen de 8
en 23 jaar. Er is specifieke aandacht voor ouders
van jeugdigen met (een verhoogd risico op) politie
contacten vanwege het plegen van strafbare feiten.

Activiteiten
Ouderbetrokkenheid als vast onderdeel van
de Halt-straf
Halt betrekt ouders actief bij de Halt-straf. Ze zijn
aanwezig bij de gesprekken die onderdeel uitmaken
van de straf en voorafgaand aan het traject is er vaak
telefonisch overleg. Ouders kennen hun kind immers
het best en door met hen samen te werken, boeken
we de beste resultaten. Bij de Halt-straf groepsaanpak
betrekt Halt ouders ook actief. Soms verzorgen we
een speciale ouderbijeenkomst, bijvoorbeeld voor
ouders van jongeren in een hinderlijke of overlast
gevende jeugdgroep.
Meer informatie vindt u op de kaarten Halt-straf en
Halt-straf groepsaanpak.
Opvoedingsondersteuning
Halt biedt ouders tijdelijke opvoedondersteuning
wanneer hun kind strafbaar gedrag vertoont of grenzen
overschrijdt. Het gaat zowel om themabijeenkomsten en
opvoedworkshops, als om intensieve één-op-één
gesprekken en trainingen. Deze interventies zijn
gebaseerd op de methodiek ‘Ouders van Tegendraadse
Jeugd’ van het Expertisecentrum voor Jeugd, Samen
leving en Ontwikkeling (JSO). Onderwerpen die worden
besproken zijn bijvoorbeeld opvoedingsvaardigheden,
communicatie met je kind, problemen oplossen,
belonen en straffen, toezicht houden en grenzen stellen.
Meer informatie vindt u op de kaart Opvoedingsondersteuning ‘Ouders van Tegendraadse Jeugd’.
Ouderbijeenkomsten op scholen
Halt geeft jaarlijks duizenden voorlichtingslessen aan
jongeren. Om het effect van de lessen te versterken,
praat Halt ook graag met de ouders tijdens een
ouderbijeenkomst. Samen met de school informeert
Halt ouders over de inhoud van de lessen met thema’s
als jeugdcriminaliteit, invloed van de groep en online
veiligheid.
Meer informatie vindt u op de kaart Voorlichtingslessen
voor jongeren.

Aanschrijfactie burgemeester en huisbezoeken
Wanneer een gemeente te maken heeft met jeugd
groepen die overlast veroorzaken, gaat Halt bij de
gezinnen op bezoek om het gesprek met ouders en
hun kind(eren) aan te gaan. Het huisbezoek wordt
aangekondigd in een brief die wordt verstuurd uit
naam van de burgemeester.
Met deze aanpak informeert en activeert Halt ouders
en ondersteunt hen in hun rol van opvoeder. Hierdoor
vermindert de overlast. Daarnaast krijgt Halt een goed
beeld van de problematiek en eventuele achterliggende
oorzaken en kan hier waar nodig actie op ondernemen.
Meer informatie vindt u op de kaart Groepsaanpak
‘Aanschrijfactie burgemeester en huisbezoeken’.

Samenwerken en maatwerk
Ouderbetrokkenheid is een cruciaal onderdeel van
de Halt-straf, die Halt uitvoert in opdracht van het
ministerie van Veiligheid en Justitie. De gemeente is
vaak de opdrachtgever voor andere activiteiten voor en
met ouders, zoals ouderbijeenkomsten en opvoedworkshops. Om ouders te ondersteunen, werkt Halt samen
met ketenpartners als Centra voor Jeugd en Gezin,
scholen, gemeenten, politie en jeugdzorginstellingen.
Halt stemt een integrale aanpak met hen af.
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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 de Halt-vestiging bij u in de
buurt. Een overzicht van onze vestigingen vindt u op www.halt.nl.

Ouders leren over de oorzaken van norm- en
grensoverschrijdend gedrag en hoe zij hierop bij
hun kind invloed kunnen uitoefenen. Dit vergroot de
opvoedvaardigheden van ouders, waardoor zij hun
kind beter kunnen begeleiden in het voorkomen van
grensoverschrijdend gedrag. Hiermee voorkomen
we dat jongeren (meer) strafbare feiten plegen.
De interventies van Halt helpen ouders om zich
bewust te worden van een opvoedprobleem. Daardoor accepteren zij eerder verdere hulpverlening.
Gemeenten en ketenpartners krijgen beter zicht op
wat er speelt in gezinnen, wat de eventuele oorzaken
zijn voor overlast, grensoverschrijdend of crimineel
gedrag en hoe zij daarop adequaat kunnen reageren.

