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Onderwerp Bevindingen oriëntatie Halt 

 

 

Geachte mevrouw Ten Hoope, 

 

Met deze brief wil de Inspectie Justitie en Veiligheid, mede namens de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (hierna de Inspecties), u de bevindingen uit een 

oriëntatie naar Halt teruggeven. 

  

Aanleiding 

In het Meerjarenprogramma 2018-2020 van de Inspectie Justitie en Veiligheid 

stond voor 2019 een onderzoek gepland naar de kwaliteit van de Halt-

interventie1. Daarom hebben de Inspecties deze zomer een korte oriëntatie 

uitgevoerd naar Halt. Er zijn documenten2 opgevraagd en er is op 22 augustus 

2019 gesproken met medewerkers van de beleidsafdeling van Halt. Afgelopen 

september is besloten om het onderzoek uit te stellen naar eind 2020, omdat de 

Inspecties geen grote risico’s zagen in de uitvoering van de Halt-interventie. 

Daarnaast is Halt bezig met de doorontwikkeling van de Halt-interventie, waarbij 

de interventie beter onderbouwd wordt en er geïnvesteerd wordt in het uniform 

werken door de Halt-medewerkers. De doorontwikkelde Halt-interventie wordt 

volgend jaar geïmplementeerd, waardoor een onderzoek naar de Halt-interventie 

eind 2020 passender is. 

 

In de oriëntatie zagen de Inspecties positieve ontwikkelingen en aandachtspunten 

bij Halt. Deze punten willen de Inspecties graag aan u teruggeven. Zij wilden 

echter eerst op de werkvloer verifiëren of deze punten ook daar worden gezien. 

Daarom hebben de Inspecties de oriëntatie uitgebreid en gesproken met 

medewerkers uit vier verschillende teams die de Halt-interventie uitvoeren, een 

relatiemanager en een regiomanager. In deze oriëntatie is een aantal 

onderwerpen bekeken waarover de Inspecties in 2017 zorgen hadden, zoals bleek 

                                                
1 De Halt-interventie is een kortdurende interventie op maat van maximaal 20 uur gericht 

op gedrag en gevolgen. De interventie bestaat uit gesprekken, het aanbieden van excuses 

aan het slachtoffer en een of meerdere leeropdrachten en kan worden uitgebreid met het 

vergoeden van schade en een werkopdracht. 
2 De volgende documenten zijn toegestuurd: Jaarverslag 2018; jaarplan 2019; jaarplan 

Halt-JenV 2019; doorlooptijden 2018 en Q1 2019. 
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uit een Inspectieonderzoek3. Hierbij ging het onder andere om de vele 

reorganisaties en de ontwikkeling naar resultaatverantwoordelijke gebiedsteams 

en het bestaan van wachtlijsten en lange doorlooptijden. Ook het laten 

plaatsvinden van een warme overdracht kwam in de Inspectierapporten uit 20154 

en 2017 als aanbeveling terug. De extra gesprekken hebben gezorgd voor meer 

nuancering op sommige punten. Hieronder gaan de Inspecties in op de 

bevindingen. 

 

Belang van Halt 

De Inspecties zien de meerwaarde van Halt in de aanpak van jeugdcriminaliteit. 

Halt krijgt te maken met jongeren die voor het eerst en in sommige gevallen ook 

een tweede keer, in aanraking komen met justitie en zit daarmee aan de voorkant 

van de jeugdstrafrechtketen. Tijdens de interventie confronteert Halt de jongere 

met zijn of haar gedrag en de gevolgen daarvan voor het slachtoffer en de 

maatschappij. Halt probeert jongeren te laten inzien dat zij zelf invloed kunnen 

uitoefenen op hun gedrag. De interventie heeft daarmee ook een leereffect. 

 

Bevindingen  

Resultaatverantwoordelijke gebiedsteams 

Halt is in 2017 gaan werken met resultaatverantwoordelijke gebiedsteams waarbij 

elk gebiedsteam verantwoordelijk is voor het behalen van de gevraagde 

resultaten, zoals het uitvoeren van de Halt-interventie en het verzorgen van 

preventielessen. De beleidsmedewerkers gaven aan dat de randvoorwaarden 

hiervoor inmiddels zijn ontwikkeld en gerealiseerd. De Halt-medewerkers gaven 

aan dat ze nog midden in de ontwikkeling van resultaatverantwoordelijkheid 

zitten en soms nog zoekende zijn in de verdeling van verantwoordelijkheid. 

Regiomanagers laten zaken waar het team verantwoordelijk is nog niet altijd los 

en teamleden stappen soms te makkelijk naar de regiomanager in zaken waar ze 

zelf verantwoordelijk voor zijn. Medewerkers vinden de visie over de 

resultaatverantwoordelijke teams en welke kaders erbij horen nog niet altijd 

duidelijk. Hoewel de teams coaching is aangeboden bij deze ontwikkeling, voelt 

niet elk team zich daarmee voldoende ondersteund. De Inspecties willen Halt 

meegeven de onduidelijkheden en behoefte aan ondersteuning bij de teams in 

kaart te brengen en waar nodig aanvullende maatregelen te treffen.  

 

Voor de resultaatverantwoordelijke teams is het ook van belang dat medewerkers 

elkaar aanspreken als er iets is. Zo zijn de teams verantwoordelijk voor het 

wegwerken van de werkvoorraad en krijgen zij maandelijks een overzicht met 

cijfers, wat hun inzicht biedt in hun eigen presteren. Deze cijfers zijn zowel op 

individueel niveau als op teamniveau. Het is daardoor voor elk teamlid inzichtelijk 

wie wat doet en of iemand te veel of te weinig werk uitvoert. De gesproken 

medewerkers geven aan dat niet iedereen een ander kan aanspreken of zich hier 

prettig bij voelt. De Inspecties zien hierin een risico. Als medewerkers elkaar niet 

durven aan te spreken op dingen die niet lekker lopen in een team kan dit op 

langere termijn zorgen voor frustraties en fricties, wat een team niet ten goede 

komt.  

 

 

 

                                                
3 Inspectierapport ‘Samenwerking tussen Halt en de politie rondom de Halt-afdoening’. 

Gepubliceerd in 2017. 
4 Inspectierapport ‘Halt cluster Zuid’. Gepubliceerd in 2015. 

https://www.inspectie-jenv.nl/toezichtgebieden/jeugd/nieuws/2017/12/11/samenwerking-tussen-halt-en-politie-rondom-de-halt-afdoening-van-voldoende-kwaliteit
https://www.inspectie-jenv.nl/toezichtgebieden/jeugd/documenten/rapporten/2015/04/09/halt-cluster-zuid
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Wachtlijsten/doorlooptijden 

Ten tijde van het eerder genoemde Inspectieonderzoek in 2017 bestonden er 

wachtlijsten bij Halt en werd de doorlooptijd niet voor elk team gehaald. De norm 

is dat het startgesprek in 80% van de zaken binnen 30 dagen na ontvangst van 

de verwijzing wordt gevoerd. In 2017 varieerde het halen van de norm van 

39,2% tot 88,3% (landelijk gemiddelde 64,9%). In het eerste kwartaal van 2019 

hebben alle teams, op één na, de norm gehaald, waarbij het landelijk gemiddelde 

85,1% is. Het team dat de doorlooptijden niet op orde had gaf in het gesprek met 

de Inspecties aan dat het te weinig capaciteit heeft. 

 

Halt geeft aan dat de doorlooptijden verbeterd zijn door een strakke sturing, 

continue aandacht voor de doorlooptijden en beschikbaarheid van cijfers voor de 

teams. De teams hebben zelf inzicht in de werkvoorraad en de doorlooptijden en 

kunnen daardoor snel inspringen bij collega’s en waar nodig aan de bel trekken bij 

de regiomanager. Ook de regiomanagers houden zicht op de doorlooptijden en 

kunnen bijsturen. De Inspecties hebben meegekeken met de cijfers die de teams 

krijgen en zagen dat het inzichtelijk is hoe de zaken en de medewerkers ervoor 

staan, waardoor snel ingegrepen kan worden wanneer dit nodig is.  

 

Instroom 

De totale instroom van Halt is de afgelopen twee jaar gedaald (16.043 in 2017 

naar 14.421 in 2018). De gesproken medewerkers van Halt geven aan dat de 

instroom dit jaar regionaal stabiel is of stijgt. Daarbij is er een discrepantie. Aan 

de ene kant daalt de instroom van lichte vergrijpen die de politie naar Halt stuurt. 

De oorzaak van deze afname wijt Halt deels aan het gebrek aan 

handhavingscapaciteit bij de politie. Tegelijkertijd stijgt het aantal zware zaken 

dat het OM/ZSM naar Halt doorstuurt. In de caseload van de professionals treedt 

hierdoor een verzwaring van zaken op die om andere kwaliteiten van de 

professionals vraagt.  

Halt is ook bezig het aanbod van de verschillende soorten Halt-interventies uit te 

breiden, onder andere met specifieke interventies voor sexting en hacken. De 

minister voor Rechtsbescherming heeft in juni 2019 aangekondigd dat een Halt-

interventie ook voor jongeren van 18-23 jaar mogelijk moet worden. Binnenkort 

start daar een pilot voor in Rotterdam. Daaruit moet ook blijken in hoeverre de 

Halt-interventie aanpassing behoeft voor deze doelgroep. Medewerkers geven aan 

dat ze deze uitbreiding een goede zaak vinden, maar vragen zich soms wel af of 

de inhoud van de Halt-interventie passend is voor deze oudere doelgroep. De 

Inspecties zullen dit onderwerp meenemen in het volgende onderzoek. 

 

Signaleren en doorverwijzen 

De medewerkers geven aan dat Halt standaard een signaleringslijst afneemt. Als 

er al een hulpverlener in het gezin aanwezig is, nemen ze daar contact mee op. 

Ook kan een Halt-medewerker een jongere doorverwijzen naar zorg als dat nodig 

is. Medewerkers geven aan dat zij bij zorgen rondom een jongere zoveel mogelijk 

proberen een warme overdracht te organiseren door de hulpverlener bij het 

gesprek te vragen. Wanneer sprake is van een wachtlijst bij de hulpverlening 

plannen zij, indien mogelijk, ter overbrugging een extra gesprek in of verwijzen 

zij de jongere door naar het wijkteam of Veilig Thuis. De Inspecties zien dat Halt 

met de eerdere aanbevelingen op dit punt uit de Inspectierapporten uit 2015 en 

2017 over Halt aan de slag is gegaan.  
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Halt als werkgever  

Halt geeft aan dat de capaciteit momenteel op orde is. Wel wordt het in sommige 

regio’s steeds moeilijker om vacatures vervuld te krijgen. Deze staan langer open 

en er is minder interesse. Medewerkers geven aan dat vacatures soms breder 

uitgezet kunnen worden, bijvoorbeeld op meerdere vacaturesites en op sites met 

een groter bereik en dat Halt ook meer gebruik kan maken van social media. Halt 

neemt tegenwoordig vaker mensen aan die niet SKJ5-geregistreerd zijn (een 

vereiste om de Halt-interventie te mogen uitvoeren), waarbij een traject volgt om 

iemand geregistreerd te krijgen als iemand in dienst komt. Van de ernstige 

personeelsproblemen die binnen het jeugdveld spelen heeft Halt op dit moment 

minder last.  

 

Halt heeft sinds vorig jaar een eigen opleidingsinstituut, de Halt-academie, die 

cursussen en trainingen aanbiedt voor nieuwe en bestaande Halt-medewerkers. 

Er zijn verplichte trainingen, maar medewerkers kunnen ook in overleg met hun 

regiomanager extra trainingen volgen. Medewerkers zijn over het algemeen 

enthousiast over de academie. Ze zijn tevreden over het aanbod en beoordelen 

het niveau van de trainingen over het algemeen als voldoende. Ook vinden ze het 

fijn dat de voor het SKJ benodigde bijscholing via de academie gevolgd kan 

worden. 

 

Veiligheid 

Sinds 2015 is Halt verplicht calamiteiten6 en geweldsincidenten te melden bij de 

Commissie Meldingen Jeugd van de Inspecties. Dit is opgenomen in de Leidraad 

Meldingen Jeugd7. Halt heeft nog geen melding gedaan bij de Inspecties. Uit de 

gesprekken blijkt dat zich nauwelijks incidenten voordoen. Halt heeft een 

incidentenprotocol en medewerkers moeten incidenten melden bij de 

regiomanager. Medewerkers geven aan dat verbale agressie wel eens voorkomt, 

fysieke agressie niet. Ze geven aan met verbale agressie om kunnen gaan, maar 

dat dit voor beginnende medewerkers lastiger kan zijn. Zij vullen aan dat Halt een 

vrijwillig traject is en dat als ouders of een jongere verbaal agressief wordt, ze 

hen de deur wijzen. Medewerkers besteden bewust aandacht aan hun veiligheid. 

Zo zorgen ze ervoor dat als ze afspreken met een jongere en/of diens ouders ze 

niet alleen op een kantoor zitten. Ook afspreken op een politiebureau vergroot het 

gevoel van veiligheid.  

 

Conclusies 

De documenten en de gesprekken met medewerkers van Halt schetsen een beeld 

van een organisatie die zich steeds verder doorontwikkelt en professionaliseert. 

Medewerkers zijn betrokken bij en enthousiast over Halt. De Inspecties zien dat 

Halt zicht heeft op aanwezige risico’s en dat ze beschikt over voldoende middelen 

en competenties om deze risico’s aan te pakken. De Inspecties hebben er 

vertrouwen in dat Halt de kwaliteit van de uitvoering van de Halt-interventie op 

orde heeft. Halt heeft zicht op resultaten, kan daarop sturen, zorgt voor innovatie 

en is in verbinding met de medewerkers. De Inspecties zien duidelijk verschil met 

de gesprekken twee jaar geleden, waarbij medewerkers veel zorgen hadden over 

doorlooptijden, werkdruk en de reorganisaties. Wel willen de Inspecties Halt 

                                                
5 Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.  
6 De definitie voor calamiteit volgens Art. 1.1 van de Jeugdwet is: Een niet-beoogde of 

onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp en die tot 

een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een jeugdige of ouder heeft geleid 
7 De Leidraad Meldingen Jeugd is hier te vinden. 

https://www.igj.nl/documenten/richtlijnen/2015/10/1/leidraad-meldingen-jeugd
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meegeven oog te hebben voor de inbedding van de resultaatverantwoordelijke 

teams en het elkaar aanspreken door de medewerkers.  

 

Tot slot 

Het komende jaar heeft Halt een grote klus te verrichten met de implementatie 

van de doorontwikkelde Halt-interventie. Dit zal veel vragen van de medewerkers, 

omdat er onder andere gewerkt zal worden met video-feedback. Eind 2020 staat 

de start van het uitgestelde onderzoek van de Inspecties naar de kwaliteit van de 

Halt-interventie gepland. De precieze vorm en omvang hiervan zal tegen die tijd 

bepaald worden. De Inspecties zullen in dit onderzoek in ieder geval de 

doorontwikkeling van de Halt-interventie meenemen. 

 

Indien gewenst zijn de Inspecties uiteraard bereid bovenstaande nader toe te 

lichten in een bestuurlijk gesprek. 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

J.G. Bos  
 

Inspecteur-generaal Inspectie Justitie en 

Veiligheid  

 
 

 

 

 


