
Halt in de Wijk

Stichting Halt streeft naar een kansrijke toekomst voor alle jongeren. Maar niet in alle Nederlandse wijken krijgen 
jongeren voldoende sociaal kapitaal mee om te blijven meedoen in onze samenleving, zo blijkt ook uit de 
onderzoeken in het kader van het programma ‘Leefbaarheid en veiligheid’. De grenzen van deze wijken vallen vaak 
samen met een groeiende kloof van ongelijkheid. Ze markeren het verschil tussen arm en rijk, wit en gekleurd of 
laag- en hoogopgeleid. 

Stichting Halt wil dat deze jongeren zich kunnen ontwikkelen en blijven meedoen in onze samenleving. Ook deze 
jongeren mogen hun talenten ontwikkelen. Daarom streeft Halt naar een wijk waarbinnen jongeren op een 
pedagogische, inclusieve en herstelgerichte wijze leren omgaan met grensoverschrijdend (delict-)gedrag. Dat doen 
we voor én met jongeren, met verzorgers en met andere betrokken partners. 

Jongeren leren om te gaan met de eisen van hun omgeving
Halt investeert in de sociale weerbaarheid van jongeren. Sociale weerbaarheid is het vermogen van jongeren om 
met de eisen van de omgeving om te gaan. Sociaal weerbare jongeren kunnen zelfstandige keuzes maken, hebben 
een antwoord op uitdagingen of risico’s en ze voelen zich in staat zich te weren tegen negatieve, sociale 
beïnvloeding door bijvoorbeeld groepsdruk. Samen met de jongeren, verzorgers en andere betrokkenen kunnen 
wij een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale weerbaarheid, via bijvoorbeeld voorlichtingen en 
individuele ondersteuning. Door goed samen te werken met andere ketenpartners zorgen we op een integrale 
wijze voor een versterking van een inclusieve en herstelgerichte pedagogische sfeer. 

Samenwerking jongerenwerk 
In samenwerking organiseren Halt en jongerenwerk huisbezoeken. Binnen de gemeente wordt in een jeugdoverleg, 
waarbij diverse partners zijn betrokken, over jongeren gesproken die betrokken zijn geweest bij overlast en/of 
ander crimineel gedrag. Dit gedrag wordt in overleg tussen Halt en jongerenwerk opgevolgd door middel van 
huisbezoeken, die van tevoren door de burgemeester worden aangekondigd bij de betrokken jongere en diens 
verzorgers. Deze preventieve interventie heeft tot doel om de kant van het verhaal van de jongere te horen om 
vervolgens gezamenlijk tot een oplossing te komen. Ook heeft Halt, in samenwerking met zes 
jongerenwerkorganisaties en de politie, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
landelijke activiteiten en producten ontwikkeld die de veerkracht en weerbaarheid van kwetsbare jeugd vergroten.

Voorlichtingen
Best Practices

Om goed onderwijs te geven en te krijgen is het belangrijk dat 
school een sociale en veilige omgeving is. Halt heeft 
voorlichtingen op het primair -, voortgezet - en speciaal 
onderwijs en het middelbaar beroepsponderwijs, die ingezet 
kunnen worden om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. 
Dit zijn voorlichtingen op het gebied van wapens en geweld, 
ondermijning, cybercriminaliteit, geldezels, tolerantie en 
respect, gedrag online, sexting, groepsdruk en overlast rondom 
de jaarwisseling. Hierbij maakt Halt gebruik van succesvolle 
onderdelen uit de Halt-interventie. Jongeren worden zo bewust 
gemaakt van hun keuzes, de gevolgen ervan en hun eigen 
verantwoordelijkheid. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/28/aanbiedingsbrief-bij-onderzoeken-programma-leefbaarheid-en-veiligheid


Spreekuur 

Zo hebben we onder andere voor het voortgezet 
onderwijs een voorlichting ‘sexting education’ 
gerealiseerd die jongeren ervoor behoedt slachtoffer of 
juist dader te worden van ongewenste sexting en die 
hen handvatten geeft om online communicatie leuk, 
veilig en respectvol te houden. Lees meer op 
halt.nl/samenbloeien. 

Regelmatig organiseert Halt spreekuren op scholen 
gericht op het vroegtijdig aanpakken van 
grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor aangewezen 
personen, zoals schoolmaatschappelijk werkers of 
zorgcoördinatoren melden een jongere aan waarna 
een van onze Halt-medewerkers een passende 
gedragsinterventie inzet. Het aanbieden van excuus, 
leeropdrachten gericht op het versterken van de 
sociale vaardigheden van jongeren of het streven naar 
herstel kunnen hier onderdeel van uit maken.  
Verzorgers worden zoveel mogelijk betrokken. 

Ook in de wijk kunnen spreekuren plaatsvinden. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld in het buurthuis, 
jongerencentrum of het politiebureau. In dit geval is er 
sprake van nauwe samenwerking met lokale 
netwerkpartners onder regie van de gemeente. 
Jongeren die zich schuldig maken aan 
grensoverschrijdend gedrag, waarvoor de inzet van 
strafrecht niet mogelijk of wenselijk is, kunnen naar 
Halt worden doorverwezen door bijvoorbeeld de 
wijkagent of het wijkteam. De aanpak van Halt richt 
zich ook hier op leren van fouten, herstel met 
slachtoffers en betrokkenheid van verzorgers en 
andere rolmodellen. De Halt-medewerker kan na de 
inzet van de eigen interventie desgewenst 
doorverwijzen of verbinden met andere lokale partners 
zoals jongerenwerk of hulpverlening. Voor 
vroeginterventies en vroegsignalering kan Halt 
daarmee fungeren als laagdrempelige spil in de wijk. 

Informatie en contact
Wilt u meer weten over Halt in de wijk? Kijk dan op www.halt.nl 
of neem telefonisch contact op via 088 155 35 00.

Agressie Regulatie Training op scholen 
Een ART-traject is een groepsinterventie voor maximaal 6 
leerlingen met externaliserend agressief 
probleemgedrag. De ART-training richt zich specifiek op 
het verkrijgen van inzicht in de eigen boosheid en 
agressie en biedt de jongeren handvatten hoe hiermee 
om te gaan, onder andere door het versterken van 
sociale vaardigheden. De training is effectief in het 
verbeteren van de zelfcontrole in situaties die boosheid 
oproepen en is door het NJi erkend. 

Sport en gedrag interventies 
Halt werkt samen met (het tuchtrecht van) de KNVB aan 
het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag in de 
sport. Jonge voetballers tot 23 jaar die zich misdragen 
krijgen de kans te leren van hun fouten. Zij krijgen bij 
wangedrag het aanbod een training bij Halt te volgen en 
zo een deel van hun schorsing om te zetten in een 
voorwaardelijke straf. Er zijn twee varianten van deze 
tuchtinterventie: training Sport en Gedrag I (lichte 
variant) en training Sport en Gedrag II (zwaardere 
variant). Naast deze trainingen biedt Halt ook 
interventies aan sportverenigingen (ook niet- 
voetbalverenigingen) aan. Ook kan voor voetbalteams 
collectief de training 'Controle is winnen' worden ingezet 
indien wangedag en agressieproblematiek breder in het 
team speelt.

http://www.halt.nl/samenbloeien

