
“Signalen over ondermijnende criminaliteit maak ik 
bespreekbaar met de jongere zelf natuurlijk, maar 
waar dat kan zeker ook met ouder(s)/opvoeder(s) en 
betrokken partners die iets kunnen betekenen. Zeker 
wanneer het gaat om vroegsignalering, dan spelen 
ouders echt een belangrijke rol. Halt draagt in het 
contact met de sociale omgeving van een jongere bij 
aan sterke allianties die er toe doen."

(Rachid Boussata, Halt professional)

Voorlichting ‘De kosten van snel geld’ 
Jongeren krijgen via een interactieve opzet 
(stellingen, opdrachten, film) inzicht in risico’s 
van ondermijnende drugscriminaliteit en 
handvatten die hun sociale weerbaarheid 
versterkt. Halt kan op aanvraag tevens klassen 
dialogen organiseren in samenwerking met 
partners zoals scholen en jongerenwerk.
Ouderbijeenkomst ‘De kosten van snel geld’  
& kennisclip Halt organiseert (online/fysieke) 
ouderbijeenkomsten waarin de verdieping 
wordt opgezocht in het herkennen en reageren 
op signalen van betrokkenheid bij
ondermijnende drugscriminaliteit bij hun 
kinderen.  Dit gaat gepaard met een kennisclip 
dat inzicht en handvatten biedt ten aanzien van 
signalen van jongeren die afglijden in de  
ondermijnende drugscriminaliteit.
Halt ‘First offender dealeraanpak’ Halt biedt 
voor jongeren die over de schreef zijn gegaan 
een buitengerechtelijke pedagogische afdoening 
waarmee geïnvesteerd wordt in jongeren (12 – 
18 jaar) én hun ouder(s)/opvoeder(s). Middels 
een Halt interventie voorkomen we een 
strafblad bij jonge ‘first offenders’ en geven we 
hun toekomst de gepaste kans. 

Wat doet Halt ten aanzien van ondermijning?
Halt kent een aantal concrete activiteiten als het om 
ondermijnende drugscriminaliteit gaat:

Bijdrage Halt ondermijningsaanpak jongeren

“Het is niet zo makkelijk om ‘nee’ te zeggen, ook al wil je iets eigenlijk niet doen. Ik ben ook loyaal aan mijn 
vrienden, mijn broer... Dat zijn de mensen met wie ik ben opgegroeid, met wie ik close ben. En ja... zo rol je 
erin eigenlijk… Het  begint klein.” (Ab, 15 jaar). 

Of het nu gaat om betrokkenheid als loopjongen, geldezel of andere ‘klusjes’: een deel van de jongeren 
laat zich verleiden en wordt crimineel uitgebuit door andere (drugs)criminelen. Andere jongeren vinden 
het ‘snelle geld’ dat met drugscriminaliteit wordt verdiend aantrekkelijk en hebben daar vaak een 
geromantiseerd beeld bij. 

Halt school / wijk spreekuur Halt voert 
laagdrempelig gesprekken met jongeren en 
signaleert richting lokale professionals. Zo 
draagt Halt bij aan stevige allianties in de wijk. 
Kluiscontrole op school Halt kan in 
samenwerking met partners zoals scholen en 
wijk-/buurtteams een bijdrage leveren aan de 
opvolging na kluiscontroles. 
Preventief gesprek/huisbezoek In 
samenwerking met jongerenwerk legt Halt 
preventieve huisbezoeken af bij jongeren waar 
dat passend is. Dit vindt altijd in afstemming 
plaats met netwerkpartners zoals de politie en 
gemeente. Een voorbeeld is het project 
#samenbloeien. Lees de handreiking hier. 

https://www.halt.nl/halt-op-school/voorlichting-de-kosten-van-snel-geld-verdienen
https://www.halt.nl/innovaties-van-halt/actuele-projecten/project-samenbloeien
https://www.halt.nl/innovaties-van-halt/actuele-projecten/project-samenbloeien
https://www.halt.nl/innovaties-van-halt/actuele-projecten/project-samenbloeien
https://www.halt.nl/innovaties-van-halt/actuele-projecten/project-samenbloeien


“Ik had ooit een jongere bij Halt voor diefstal van een 
scooter. Deze jongen was 13 jaar en mijn gevoel 
tijdens gesprekken was dat deze jongen meer 
problemen had. Hij was wel eens van school 
geschorst, maar wilde niet zeggen waarvoor. 
Uiteindelijk vertelde hij me dat hij was geschorst voor 
het dealen van XTC in de school. Hij was voor zijn 
school aangesproken door twee oudere gasten in een
auto met de vraag of hij wat geld wilde verdienen. Hij 
vond dit wel spannend en aanlokkelijk, dus is hij op 
het aanbod ingegaan.” 

(Hester Havelaar, Halt professional)

Een persoonlijk interventiespoor
(secundaire/tertiaire preventie):
per jaar intervenieert Halt bij zo’n
10.000-15.000 jonge 
‘first offenders’ (12 – 18 jaar)
vanuit een pedagogische
invalshoek. Halt leert hen beter te
reflecteren en te reageren op 
(de gevolgen van) grens-
overschrijdend (delict)gedrag.

Een breed voorlichtingsspoor 
(primaire preventie) waarin we 
vooral met voorlichtingen zo’n 
200.000 jongeren en ruim 2900 
scholen per jaar bereiken. Dit doet 
Halt vanaf groep 7 en 8 van de 
basisschool tot aan middelbaar 
onderwijs en het MBO. Denk aan 
een voorlichting over 
weerbaarheid ten aanzien van 
online veiligheid, ondermijning, 
geldezels en groepsdruk.  

Een integraal spoor waarin we 
samen met lokale partners zoals
jongerenwerk en politie in de wijk 
samenwerken. Denk aan school- 
en wijkspreekuren waarin 
signalen van criminaliteit 
besproken worden zodat 
vroegtijdig een adequate 
opvolging samen met betrokken 
partners zoals jongerenwerk 
en/of politie plaatsvindt. 

1) Interventiespoor 2) Voorlichtingsspoor 3) Integraal spoor

Halt acteert samen op probleemgedrag met de sociale omgeving van een jongere. Daarbij signaleren we op 
achterliggende problematieken, vervullen we een brugfunctie tussen partners en delen we kennis vanuit de 
leefwereld van jongeren. Daarbij geldt altijd: we sluiten jongeren niet uit, maar bejegenen vanuit inclusiviteit en 
dragen op die manier bij aan een sociaal weerbare samenleving.

Meer weten? 
Bekijk de signalenbladen ondermijnende drugscriminaliteit die je als professional zelf kunt lezen of kunt 
meegeven aan ouders/opvoeders. De bladen geven inzicht in het herkennen van signalen van ondermijnende 
drugscriminaliteit en geven handelingsperspectief.

Kijk ook op halt.nl of neem contact op met de lokale Halt contactpersoon. Mailen kan ook: info@halt.nl

Halt.nl

Achtergrond: de drie sporen van Halt
Experimenteren hoort bij identiteitsvorming van 
jongeren. Halt draagt dit uit vanuit het 
gedachtegoed dat álle jongeren recht hebben op 
een kansrijke toekomst. Daarbij houden we oog 
voor zowel de veerkracht van jongeren als de 
reflectie op gevolgen van delictgedrag ten 
aanzien van jongeren zelf, hun toekomst maar 
ook ten aanzien van hun (in)formele sociale 
omgeving. Zo leert Halt jongeren én 
ouder(s)/verzorger(s) inclusief te reageren op 
(toekomstig) grensoverschrijdend/delict gedrag. 
Dit doen we vanuit drie sporen:

https://www.halt.nl/halt-in-de-wijk/spreekuur
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