
Informatie en advies
Een groep jongeren veroorzaakt overlast. Ze hangen rond in het park of op straat en verstoren de voetbaltraining. 
Iedereen die met deze jongeren te maken heeft, ziet dat het dreigt mis te gaan. Tijdens voorlichtingslessen van Halt op 
de scholen komt dit naar voren. Enkele  jongeren krijgen een Halt-straf. In de gesprekken met hen hoort de Halt-mede-
werker hoe het er in de groep aan toegaat en maakt zich zorgen. Dit soort informatie hebben gemeenten en partners in 
de straf- en zorgketen nodig. Want hiermee zijn zij in staat om zo goed mogelijk in te spelen op zorgsignalen en jeugd-
criminaliteit. Hoe zorgt Halt ervoor dat de gemeente deze informatie kan gebruiken? Hoe zorgen we er samen voor dat 
de overlast stopt en dat de jongeren en hun ouders de juiste ondersteuning krijgen?

Onze aanpak  
Dagelijks heeft Halt contact met jongeren en hun 
ouders, en met organisaties als gemeenten, scholen, 
politie en hulpverlening. Dit levert veel informatie op, 
zowel over individuele jongeren en gezinnen als over 
lokale, regionale en landelijke trends op het terrein van 
jeugdcriminaliteit en veiligheid. Deze informatie deelt 
Halt met gemeenten, provincie en rijksoverheid, zodat 
zij de juiste prioriteiten kunnen stellen en de juiste 
keuzes kunnen maken. Ook deelt Halt deze informatie 
met ketenpartners om zo samen tot de beste aanpak  
te komen wanneer jongeren en/of hun ouders extra  
zorg nodig hebben.  

Activiteiten 
Advisering en cijfers 
Halt biedt gemeenten en ketenpartners desgewenst 
maatwerkadvies en specifieke cijfers over vraagstukken 
op het terrein van jeugdcriminaliteit en jeugd en 
veiligheid.

Rapportages jeugdcriminaliteit 
De Rijksoverheid,  provincies, gemeenten of andere 
ketenpartners stemmen met Halt af welke (cijfermatige) 
gegevens zij willen ontvangen over jeugdcriminaliteit. 
Halt koppelt de rapportage desgewenst aan de speer-
punten van de opdrachtgever.

Deelnemen aan overleg met ketenpartners 
Halt neemt deel aan (casus)overleggen met partners  
in de strafketen en de zorg. Bij het voorkomen en 
bestrijden van jeugdcriminaliteit draagt Halt bij aan  
het zo vroeg mogelijk signaleren van problematiek  
om vervolgens een passende en effectieve aanpak te 
realiseren waarbij we vroegtijdig ingrijpen bij grens-
overschrijdend gedrag. Gaat een jongere toch over  
de schreef dan volgt een passende en effectieve 
pedagogische straf. Dit doen we in samenwerking en 
afstemming met ketenpartners. 

Presentaties, lezingen en workshops
Halt verzorgt bijeenkomsten, presentaties, lezingen  
en workshops over jeugdcriminaliteit.

Informatie en advies aan politieagenten in opleiding
Halt geeft informatie en advies aan aankomende 
politieagenten over het verwijzen naar Halt en de 
aanpak van en samenwerkingsmogelijkheden met Halt.

Waardevolle informatie:  
lokaal, regionaal en landelijk
Halt voorkomt, bestrijdt en bestraft jeugdcriminaliteit. 
Jaarlijks voert Halt circa 17.000 straffen uit. Informatie 
hierover wordt geregistreerd in het systeem Aurah. Daaruit 
destilleert Halt gegevens om inzicht te krijgen in cijfers en 
trends op het gebied van jeugdcriminaliteit en veiligheid. 
Halt voert daarnaast tal van activiteiten uit die zijn gericht 
op bewustwording en gedragsbeïnvloeding van jongeren en 
hun ouders. Er wordt intensief samengewerkt met partners 
in de jeugdstrafrechtketen, het onderwijs, zorg en welzijn 
en sport. Zo weet Halt wat er op lokaal niveau speelt, op 
scholen en sportverenigingen, bij buurtcentra en op straat. 
Halt is ook betrokken bij de landelijke aanpak van jeugd-
criminaliteit. Met en in opdracht van diverse ministeries 
vertaalt Halt landelijk beleid naar lokale, concrete  
aanpakken. Denk hierbij aan landelijke programma’s als 
‘Veilige Publieke Taak’, ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’  
en ‘Aanpak jeugdgroepen’.



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.

De doelgroep
 Opdrachtgevers en ketenpartners van Halt zoals 

ministeries, provincies, gemeenten, politie, het  
Openbaar Ministerie, veiligheidshuizen, Raad voor  
de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, jeugdzorg-
aanbieders, onderwijsinstellingen en sportkoepels.

Signaleren en verwijzen
Halt is zowel tijdens de Halt-straf als bij haar andere 
activiteiten alert op achterliggende oorzaken die tot 
probleemgedrag van jongeren leiden. We gebruiken 
hiervoor een landelijke, erkende signaleringslijst.  
Met behulp hiervan kijkt Halt of er meer aan de hand is. 
 Als Halt signaleert dat extra zorg wenselijk of nodig is, 
volgt een doorverwijzing naar de juiste instantie, zoals 
jeugd- of verslavingszorg. Soms is doorverwijzing niet 
direct nodig, maar zijn er wel zorgen. Dan registreert  
Halt de jongere in de zogenaamde verwijsindex.
Halt bespreekt een doorverwijzing en/of een registratie 
altijd vooraf met de jongere en zijn ouders, draagt zorg  
voor privacy en bewaart niet meer gegevens dan nodig is.

Samenwerken en maatwerk
Halt maakt afspraken met opdrachtgevers als gemeen-
ten en ketenpartners en stemt voortgang continu  
met hen af. We bespreken hoe en wanneer we elkaar 
informeren over relevante trends, cijfers, zorgsignalen 
en de manier van verwijzen. Daarnaast stemmen we  
af welke maatregelen en activiteiten we inzetten. Van 
belang is een integrale aanpak waarbij alle partijen  
van elkaar weten wat ze doen en de verschillende 
omgevingen waarin de jongere verkeert met elkaar in 
verband brengen. Door goed samen te werken, is het 
mogelijk om een gezamenlijke boodschap af te geven 
richting de jongeren en hun ouders. Op die manier 
pakken we jeugdcriminaliteit effectief aan. 

 
De effecten

•	 Het	Rijk,	provincies	en	gemeenten	krijgen	inzicht	 
in trends en ontwikkelingen op het gebied van jeugd  
en veiligheid en jeugdcriminaliteit. Hierdoor zijn zij  
in staat snel en effectief te handelen bij grensover-
schrijdend gedrag.

•	 Grensoverschrijdend	gedrag	is	vroegtijdig	gesigna-
leerd waarop een doeltreffende aanpak van jeugd-
criminaliteit mogelijk is en waarbij samenwerking  
en afstemming tussen partners voorop staat.
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