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Samenwerkingstool

#SAMENBLOEIEN

Jongerenwerk en Halt hebben al op veel plekken in het land een 

samenwerkingsrelatie, maar hoe deze relatie eruitziet en hoe we elkaar kunnen 

versterken is soms nog even zoeken. Halt-medewerkers en jongerenwerkers 

hebben samen een tool ontworpen om te laten zien hoe en op welke thema’s 

een samenwerkingsrelatie meerwaarde kan hebben. We hopen dat dit handvat 

met inspirerende voorbeelden en ideeën de samenwerkingsrelaties tussen Halt 

en jongerenwerk stimuleert en versterkt. 

‘We vliegen het vanuit verschillende routes aan maar we hebben  
uiteindelijk allemaal hetzelfde doel voor ogen. Samen streven  
we ernaar om een positieve blik op de toekomst te creëren.’

Benieuwd naar het project #samenbloeien? Scan de QR-code en  
beluister de podcast waarin een jongerenwerker en Halt-medewerker  
je meenemen in het project of kijk op www.halt.nl/samenbloeien

https://soundcloud.com/user-662485573-954271992/samenbloeien
http://www.halt.nl/samenbloeien
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  Langdurig contact  
gericht op vertrouwensband

   Vrijblijvend(er) van aard
  Online en offline
  Niet (altijd) in contact met ouder(s)/

verzorger(s)
  Doelgroep en contactmoment(en)  

onafhankelijk van delictgedrag 
  ‘Streetwise’ kader: gericht op welzijn 

en omgeving 

  Kortdurend contact  
gericht op begrenzing 

  Minder vrijblijvend van aard
   Alleen offline
   In contact met ouder(s)/verzorger(s)
   Doelgroep en contactmoment(en) 

afhankelijk van delictgedrag
  Strafrechtelijk kader: gericht op  

(ondersteuning en) normering

In hun werk en doelstellingen hebben jongerenwerk en Halt veel overeenkomsten, maar er zijn natuurlijk 
ook verschillen. Juist door gebruik te maken van deze verschillen, zet je de andere partij in zijn kracht en 
versterk je elkaar. Dus voorkom dubbel werk en profiteer van elkaars kwaliteiten!

 Voorkomen is beter dan genezen
 Gericht op een positief toekomstperspectief voor jongeren
 Inzet van rolmodellen
 Signaleren
 Ouderbetrokkenheid als belangrijke factor
 Doelgroep kwetsbare jongeren 
 Overlap op betekenisvolle thematiek jongerenleefwereld

  Begeleiding van de Halt-werkstraf door jongerenwerk.
  Hulp bij de Halt-leeropdrachten door jongerenwerk.
  Gezamenlijk voorlichting(en) geven – bijvoorbeeld de les over de gevaren van sexting. Klik hier.
  Samen ouderbijeenkomsten organiseren
  Gezamenlijk (preventief) gesprek – bijvoorbeeld bij een huisbezoek.  

Zie de Samenwerkingstool: preventieve gesprekken. Klik hier.
  Een gezamenlijke chatsessie op Instagram organiseren.
  Samen netwerkbijeenkomsten organiseren over thema’s rond jongeren,  

en eventueel ook andere partners uitnodigen.
  Informeel sparren over lokale trends en ontwikkelingen, waar mogelijk aan de hand van  

casuïstiek (binnen privacy kaders).
  Samenwerking met andere partners, zoals de gemeente (zie o.a. het 7- stappenmodel – Klik hier).

DE KRACHT VAN HET VERSCHIL

VERSCHILLEN

OVEREENKOMSTEN

HOE WERKEN WE SAMEN?

http://halt.nl/samenbloeien
http://halt.nl/samenbloeien
https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/onderwerpen/jeugdgroepen/7-stappenmodel
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Er zijn diverse thema’s die zowel het werk van jongerenwerk als Halt raken.  
Halt-medewerkers en jongerenwerkers hebben er in dit project een aantal aangedragen: 

 Ouderbetrokkenheid
 Ondermijnende (drugs)criminaliteit
 Online leefwereld (o.a. sexting)
 Wapens en geweld
 Groepsdruk
 Tolerantie/polarisatie
 Geldezels

In de video’s hoor je van de jongerenwerker en Halt-medewerker hoe zij een succesvolle samenwerking  
tot stand hebben gebracht op een thema of hoe zij dit voor zich zien:

WAPENS &  
GEWELD

ONLINE
LEEFWERELD 2

ONLINE
LEEFWERELD 1

OUDER
BETROKKENHEIDGROEPSDRUK

EEN VRUCHTBARE SAMENWERKING?

OM OP SAMEN TE WERKEN?

Jongerenwerkers en Halt-medewerkers hebben een aantal belangrijke randvoorwaarden benoemd  
die nodig zijn voor een goede samenwerking:

 Vertrouwen: investeer in de samenwerking.
  Duidelijkheid over wederzijdse verwachtingen bij doorverwijzingen: weet wat je aan elkaar hebt  

en wat je van de ander kunt/mag verwachten (wie doet wat). 
  Korte communicatielijnen: weet hoe en wanneer je elkaar (persoonlijk) kunt vinden (bijvoorbeeld  

telefonisch, mail, (groeps)app of bij elkaar binnen lopen). 
  Signaleren/zorgen delen: deel binnen de kaders van de AVG zorgen met elkaar (en met andere  

partners, zoals gemeente en politie). Klik hier.
  Professionele leermomenten: houd periodiek (informeel) contact en zorg voor evaluatie en reflectie. 

Organiseer samen bijvoorbeeld periodieke themabijeenkomsten.

WAT IS ER NODIG VOOR

WELKE THEMA’S ZIJN RELEVANT

https://vimeo.com/656615050
https://player.vimeo.com/video/658577351?h=0cad8bd099&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479
https://vimeo.com/656614115
https://vimeo.com/656614820
https://vimeo.com/656613795
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving
https://jeugdconnect.nl/privacy/professionals/sociaal-werker/verstrekken/aan/jeugdhulpverlener/noodzakelijk-nee
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Jongerenwerk en Halt werken nauw samen met andere partners. Jongerenwerk en Halt staan vaak in  
direct contact met jongeren, terwijl de partners zoals gemeenten, politie en onderwijs (soms) meer op 
afstand staan. Zij hebben minder of kortstondig(er) contact met de doelgroep, of zelfs helemaal niet. Toch 
spelen ze een heel belangrijke rol in de keten en het delen van signalen voor een integraal beeld. Het is dus 
van belang om ook met hen de verbinding aan te gaan en/of te versterken!

‘Een voorwaarde voor goede samenwerking is nauw contact, elkaar  
leren kennen en weten met wie je te maken hebt. Dat het voelt als  
een collega van een andere organisatie, op een informele manier.  
Laten zien wat je doet en waar je goed in bent en interessante  
ontwikkelingen met elkaar delen.’

Scan de QR-code voor meer informatie of kijk op www.halt.nl/samenbloeien

GEMEENTE

POLITIE

SCHOOL
ZORGCOÖRDINATOR

OUDER(S)/
VERZORGER(S) SPORT

ANDERE PARTNERS

https://www.platformjep.nl/over-platform-jep/documenten/publicaties/2021/09/16/stappenplan-voor-een-effectieve-samenwerking-tussen-jongerenwerk-en-onderwijs
http://www.halt.nl/samenbloeien

