
De doelgroep
De interventie is bedoeld voor jongeren van 12 t/m 17 jaar 
die lichte vormen van online seksueel grensoverschrijdend 
gedrag hebben vertoond. Dit kan gaan om sexting, waarbij 
zonder toestemming het materiaal is vervaardigd en/of 
verspreid, maar ook om profielmisbruik, seksueel getinte 
pesterijen of online beledigingen. Indien er sprake is van 
dwang of chantage is deze interventie niet geschikt.1 

Aan de slag
Respect online is een individuele interventie waarbij Halt 
meerdere gesprekken voert met de jongere en ouders. 
Daarnaast maakt de jongere thuis meerdere leeropdrach-
ten. In het startgesprek bespreekt Halt met de jongere 
en ouders wat er is voorgevallen. Ook praat Halt over de 
persoonlijke omstandigheden van de jongere; hoe gaat het 
thuis, op school, hoe ga je om met je vrienden? Om zo de 
achterliggende reden van het gedrag te achterhalen. 

Aan de hand van interactieve leeropdrachten krijgt de 
jongere kennis van veilig en respectvol online gedrag en 
krijgt hij inzicht in de gevolgen van zijn gedrag. Met behulp 
van onder andere filmfragmenten en een educatieve game 
leert de jongere zich te verplaatsen in het slachtoffer en 
oefent hij om te gaan met risicovolle situaties van bijvoor-
beeld groepsdruk. De Halt-medewerker bespreekt deze 
opdrachten met de jongere en gaat dieper in op respectvol 
gedrag online, gevolgen voor de ander en het vergroten 
van weerbaarheid.

Aandacht voor het slachtoffer 
Belangrijk onderdeel van de interventie is het aanbieden 
van excuus aan het slachtoffer en indien mogelijk een 
herstelgesprek tussen dader en slachtoffer. Dit gebeurt 
altijd in afstemming met het slachtoffer. Halt begeleidt 
de jongere en betrekt zo mogelijk ouders hierbij. 

Halt-interventie sexting: Respect online 
Op 1 november 2017 is de landelijke pilot gestart van de Halt-interventie sexting: Respect online. Met de expertise van 
Rutgers heeft Halt een passende buitenstrafrechtelijke interventie ontwikkeld voor jongeren met online seksueel grens-
overschrijdend gedrag. Het doel van de interventie is jongeren bewust te maken van hun digitaal grensoverschrijdend 
gedrag en herhaling van dit gedrag te voorkomen.

Samen met ouders
Ouders spelen een belangrijke rol bij deze interventie. 
Tijdens het oudergesprek krijgen ouders handvatten 
aangereikt hoe zij het gesprek kunnen aangaan met hun 
kind over respectvol en veilig online (seksueel) gedrag. 
Halt bespreekt met ouders hoe zij samen met hun kind 
hier goede afspraken over kunnen maken. 

In het eindgesprek kijkt de Halt-medewerker met jongere 
en ouder(s) terug op wat de jongere -en ouders- hebben 
geleerd. Ook wordt besproken wat de jongere nodig heeft 
om herhaling van gedrag te voorkomen. Hiervoor worden 
afspraken voor de toekomst vastgelegd. 

1 Voor meer informatie over de doelgroep en indicatiecriteria Halt-interventie: zie ‘Toeleidingshandleiding 

Halt-interventie sexting’ op Halt.nl. Voor meer informatie over afdoening sextingzaken in brede zin: 

‘Pubers in beeld. Leidraad afdoening sextingzaken’, OM en politie. 

De jongeren op de foto zijn modellen. 

https://www.halt.nl/veilige-school/ongewenste-sexting/
https://www.halt.nl/veilige-school/ongewenste-sexting/
https://www.om.nl/onderwerpen/sexting/


Roos en Daan leren elkaar kennen online. Wanneer 
Roos aan Daan vraagt een filmpje te sturen, doet 
Daan dit. Om extra indruk te maken, stuurt hij een 
filmpje waarin hij zijn onderbroek uittrekt en sek-
sueel getinte bewegingen maakt. Het contact wordt 
verbroken. Een half jaar later ontdekt Daan dat zijn 
filmpje breed verspreid is op zijn sportvereniging. 
Hij besluit aangifte te doen. 

Roos wordt door de officier van justitie naar Halt 
verwezen. Tijdens gesprekken met de Halt-mede-
werker en door het maken van opdrachten beseft 
Roos de impact die het op Daan heeft gehad. Ze wil 
het graag goedmaken en biedt Daan haar excuses 
aan in aanwezigheid van de ouders. Daan aanvaart 
haar excuses.  
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Meer nodig?
Het kan zijn dat een jongere meer begeleiding nodig heeft, 
bijvoorbeeld omdat hij een licht verstandelijke beperking 
heeft. Halt zal dan een extra gesprek inzetten. Indien blijkt 
dat er meer zorg nodig is, bespreekt de Halt-medewerker 
dit met het gezin en verwijst het gezin door naar passende 
hulpverlening.  

Als de jongere de Halt-interventie op een positieve 
manier afrondt, voorkomt hij op deze manier een 
justitiële aantekening. Dat betekent niet dat het vrij-
blijvend is; als een jongere niet (voldoende) meewerkt 
aan een positieve afronding, wordt de Halt-straf negatief 
afgesloten en terugverwezen naar politie en het Openbaar 
Ministerie voor een andere afdoening.

Meer informatie
De landelijke pilot loopt tot medio 2018 en 
wordt daarna geëvalueerd. Neem voor meer 
informatie contact op met Claudia van Diessen, 
landelijk aanspreekpunt, via 088 115 35 00 of 
c.van.diessen@halt.nl. 

Zie ook www.rutgers.nl voor relevante 
achtergrondinformatie. 

Deze interventie is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

https://www.rutgers.nl/

