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Over deze kaart
Deze kaart beschrijft de hoofd- en subdoelen voor Stichting Halt richting 2025. Dit overzicht helpt om de grote lijnen zoals uitgestippeld  
in het Meerjarenplan te concretiseren. De kaart beschrijft wat Halt kan doen om haar meerwaarde beter in de schijnwerpers te zetten 
(‘Positionering en profilering’), welke diensten Halt levert (‘Interventies’, ‘Kennisdeling en advisering’) en aan wie (‘Opdrachtgevers’);  

over de werkwijze die het hierbij hanteert (‘Methodiek’) en wat dit van de organisatie vereist (‘Organisatie’).

Deze kaart is het resultaat van een reeks denksessies met interne en externe deskundigen, onder begeleiding van De Argumentenfabriek.  
Tijdens deze denksessies dachten deelnemers na over welke trends en factoren Halt op zich af ziet komen en wat dit voor de organisatie betekent. 

Op basis hiervan formuleerden zij de belangrijkste doelen die Halt wil nastreven richting 2025.   

Doelenkaart

Opdrachtgevers

Halt doet meer zaken voor handhavers en justitie zodat jongeren vaker buiten het strafrecht blijven

Het aantal boa-verwijzingen naar Halt stijgt met 10 procent richting 2023 en OM-verwijzingen met 5 procent.
Halt heeft een stevige lobby-agenda om de doelgroep voor buitenstrafrechtelijke instrumenten te verbreden.

Halt bedient nieuwe opdrachtgevers met (nieuwe) diensten

Halt zoekt actiever naar nieuwe opdrachtgevers en ontwikkelt met hen (nieuwe of aangepaste) diensten.
Halt geeft (nieuwe) opdrachtgevers vaker advies over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag bij jongeren.

Halt ondersteunt scholen beter in de aanpak van grensoverschrijdend gedrag door scholieren

Halt weet beter wat er speelt op scholen en onderhoudt hiervoor een bestuurlijk en beleidsmatig netwerk.
Halt stemt interventies vaker en sneller af op de situatie op een school naar aanleiding van actuele vragen.

Halt betrekt in interventies gerichter personen uit de leefwereld van jongeren

Halt-interventies zijn meer gestoeld op inzichten over hoe de leefwereld van jongeren te betrekken.
Halt heeft de online leefwereld van jongeren beter in het vizier bij het bepalen en uitvoeren van interventies.
Halt maakt meer gebruik van rolmodellen, mentoren en de maatschappelijk-pedagogische kring rondom jongeren.

Halt werkt meer volgens in de praktijk bewezen en erkende methoden

Halt werkt met interventies waarvan zij de effectiviteit kan vaststellen en waarvan zij kan leren.
Halt-medewerkers volgen dezelfde erkende methoden en technieken bij de uitvoering van hun werk.

Halt is een wendbare organisatie die beter inspeelt op trends en factoren

Halt heeft trends en factoren beter in het vizier, zoals door data-analyse of gesprekken met jongeren.
Halt stemt plannen en interventies beter af op relevante trends en factoren.

Halt heeft meer bestedingsruimte om te innoveren

Halt zit in meer allianties en heeft meer budget om producten en diensten te verbeteren, zoals derde geldstromen.

Halt onderhoudt bestendige relaties met een diversere groep partners

Halt verbetert aanbod en uitvoering van diensten in samenwerking met een diversere groep partners.

Halt maakt slimmer gebruik van digitale middelen om processen te optimaliseren

Halt maakt meer gebruik van digitale (online) mogelijkheden om haar diensten en interventies te verbeteren.

Organisatie

Methodiek

Positionering  
en profilering

Jongeren, partners en opdrachtgevers hebben beter zicht op de meerwaarde die Halt voor hen heeft

Halt heeft een helder verhaal over de meerwaarde van de organisatie en interventies (zoals gericht op herstel).
Halt is zichtbaarder voor jongeren, partners en opdrachtgevers met een helder verhaal over haar meerwaarde.

Halt voert meer en betere interventies uit gericht op herstel van relatie tussen slachtoffer en dader (‘herstelrecht’)

Halt voert interventies gericht op herstel professioneler uit met goed getrainde medewerkers en erkende standaarden.
Halt is zichtbaarder in het landelijk en regionale netwerk van partijen dat zich bezighoudt met herstelrecht.

Halt is beter in staat online grensoverschrijdend gedrag door jongeren te begrenzen

Halt krijgt meer zicht op de aard en omvang van online grensoverschrijdend gedrag.
Halt heeft een effectiever instrumentarium om online grensoverschrijding te signaleren en te intervenieren.

Halt werkt meer samen met partners als OM en politie om online grensoverschrijdend gedrag aan te pakken.

Halt begrenst samen met lokale partijen jongeren in een vroeg stadium van grensoverschrijdend gedrag

Halt heeft beter zicht op grensoverschrijding door jongeren op wijkniveau en hoe dit aan te pakken.
Halt onderhoudt betere relaties met lokale partijen om jeugdcriminaliteit aan te pakken.

Halt-medewerkers kunnen beter vroegtijdig lokale problemen onder jongeren (ook online) signaleren en begrenzen.

Halt biedt vaker kennis-, advies- en productontwikkelingsdiensten van hogere kwaliteit

Halt verbetert de kwaliteit en beschikbaarheid van kennis, advies en productontwikkeling.

Halt draagt meer bij aan objectieve beeldvorming van grensoverschrijdend gedrag van jongeren

Halt informeert media en politiek vaker en beter over (aanpak van) grensoverschrijdend gedrag, ook op eigen initatief.
Halt mengt zich vaker in het (online) debat over jeugdcriminaliteit in Nederland en ligt haar rol toe.

Kennisdeling  
en advisering

Interventies
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