Halt streeft naar een samenleving
die iedere jongere een kansrijke toekomst biedt
Onze missie

Halt biedt jongeren ruimte om te leren van
fouten, het goed te maken en helpt jongeren
niet (opnieuw) over (wettelijke) grenzen
heen te gaan.

Onze uitdaging

Onze Impactclaim

Een fout is snel gemaakt in het leven van
een opgroeiende jongere. De consequenties
kunnen een groot, negatief en uitsluitend
eﬀect hebben.






We versterken de sociale weerbaarheid van jongeren
Stimuleren de betrokkenheid van ouders
Het herstel van slachtoﬀers
We ondersteunen de pedagogische civil society

Hiermee dragen we bij aan een samenleving die
op pedagogische, inclusieve en herstelgerichte wijze
omgaat met grensoverschrijdend (delict)gedrag.
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Ten aanzien grensoverschrijdend (delict)gedrag en
slachtoﬀerschap groeit de sociale weerbaarheid van jongeren.
Jongeren blijven meedoen in de samenleving.
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DIRECTE & INDIRECTE EFFECTEN

GEDRAG EN NORMBESEF
De jongere gaat adequaat om met risicovolle situaties.
KENNIS & ATTITUDE
De jongere herkent risicovolle
situaties en weet hoe
hij of zij zou willen reageren.

VAARDIGHEDEN
De jongere versterkt
zijn sociale
vaardigheden.

VOORKOMEN STRAFBAAR GEDRAG
De kans op (herhaling) van strafbaar gedrag daalt.

COMMITMENT
De jongere committeert
zich aan dagbesteding.

PROCEDURELE
RECHTVAARDIGHEID
De jongere wordt
gerespecteerd in zijn
of haar rechten.

EXCUUS & HERSTEL
De jongere draagt bij
aan het herstel van
het slachtoﬀer.

ACTIVITEITEN

Halt geeft voorlichtingen.

Ouders/verzorgers
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Halt voert preventieve interventies
op school en in de wijk.

Halt voert de Halt-interventie uit.

Slachtoffers

Micro
Jongeren

HOGER DOEL

OUDERS/VERZORGERS
KUNNEN KIND ONDERSTEUNEN

HERSTEL VOOR HET
SLACHTOFFER

Ouders/verzorgers gaan op pedagogische en
inclusieve wijze om met (dreigend)
grensoverschrijdend (delict)gedrag van hun kind.

Het slachtoﬀer kan verder op voor
hem of haar acceptabele wijze.
DIRECTE & INDIRECTE EFFECTEN

DIRECTE & INDIRECTE EFFECTEN

EMOTIONEEL HERSTEL
Slachtoﬀers voelen zich gezien.
Woede en angst nemen af.

HERSTEL MET DADER
Slachtoﬀers kunnen met de dader
verder op de voor het slachtoﬀer
(en dader) acceptabele wijze.

PROCEDURELE RECHTVAARDIGHEID
Het slachtoﬀer voelt zich
gezien en gehoord.

SCHADEHERSTEL
Financiële schade wordt hersteld.

GEDRAG
Ouders/verzorgers kunnen hun kind ondersteunen en begrenzen.
BEWUSTZIJN EN ROLBESEF
Ouders/verzorgers herkennen risico's
en weten wat hun rol inhoudt.

KENNIS & VAARDIGHEDEN
Ouders/verzorgers hebben kennis en
vaardigheden om hun rol in te vullen.

ACTIVITEITEN

ACTIVITEITEN
Halt betrekt
Halt houdt
ouders & verzorgers. ouderbijeenkomsten.

Halt doet
huisbezoeken.

Halt koppelt aan Jouw
ingebrachte Mentor (JIM).

Micro
Ouders & slachtoﬀers

Halt begeleidt het slachtoﬀer.

Pedagogische professionals

Poortwachters
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GEMEENSCHAPPELIJKE WAARDEN
Poortwachters & Halt werken vanuit
gedeelde waarden aan een samenleving die
op pedagogische en inclusieve wijze omgaat
met grensoverschrijdend (delict)gedrag.

Professionals vormen een netwerk rond
de jongere waarbinnen zij op pedagogische
en inclusieve wijze omgaan met
grensoverschrijdend (delict)gedrag.

COMPLEMENTARITEIT
Professionals
versterken elkaar.

BEWUSTZIJN
Partners weten wat er speelt rondom de
jongere en hoe zij kunnen samenwerken.

DIRECTE & INDIRECTE EFFECTEN

HANDELINGS PERSPECTIEF
Professionals weten hoe ze
moeten reageren.

EIGENAARSCHAP
Partners voelen zich verantwoordelijk
om samen te werken.

ACTIVITEITEN
Halt draagt bij aan
samenwerking.
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VERSTERKEN PEDAGOGISCHE
CIVIL SOCIETY

DIRECTE & INDIRECTE EFFECTEN
SAMENWERKING
Professionals werken
goed samen.

Halt deelt kennis.

Halt faciliteert excuus
en schadeherstel.

Halt verwijst
jongeren door.

Meso
Professionals & Poortwachters

Macro
Samenleving

BEWUSTZIJN & KENNIS
Poortwachters begrijpen wat een passend antwoord is
op grensoverschrijdend (delict)gedrag.

ACTIVITEITEN
Halt agendeert het belang van
pedagogische begrenzing, IVRK
en buitengerechtelijke afdoening.

Halt informeert
poortwachters over trends.

