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Nieuwe aanpak Stichting Halt beschermt jongeren tegen criminele 
ontwikkeling  
 
De gemeente Nijkerk wil jongeren beschermen tegen de verleiding van ‘snel geld verdienen’ 
door criminele activiteiten. Dit heeft namelijk vaak ernstige gevolgen. Daarom zet de gemeente 
de nieuwe aanpak van Stichting Halt in: de ‘interventie’. 
 
Jongeren kunnen extra vatbaar zijn voor de verleiding van criminaliteit. Met name de ondermijnende 
criminaliteit, zoals drugshandel, fraude of uitbuiting, probeert gebruik te maken van de kwetsbaarheid 
van jongeren. Voor hen is het lastiger om de gevolgen van hun keuzes te overzien, en jongeren zijn 
impulsiever dan volwassenen. Dit maakt dat jongeren sneller de criminaliteit ingetrokken kunnen 
worden.  
 
Gevolgen 
Het lijkt vaak een aantrekkelijke wereld, in de drugsscène gaat veel geld om. De langere termijn 
gevolgen zijn echter vaak heel ernstig. Jongeren in het criminele circuit hebben gemiddeld meer 
financiële problemen en vaak een slecht sociaal netwerk. Ook lukt het vaak niet om er zomaar weer 
uit te stappen, wat veel stress kan geven.  
 
Nieuwe aanpak Stichting Halt 
De gemeente Nijkerk zet een nieuwe aanpak van Stichting Halt in. Stichting Halt is vooral bekend door 
de straffen die zij uitvoeren bij jongeren nádat jongeren iets strafbaars hebben gedaan. De nieuwe 
aanpak (ook wel ‘interventie’ genoemd) richt zich vooral op jongeren die dreigen af te glijden naar 
criminaliteit. Vóordat het misgaat dus. Als professionals (bijvoorbeeld hulpverleners of scholen) zorgen 
hebben, kunnen ze terecht bij de gemeente. De gemeente kan daarna Halt inschakelen. Halt gaat in 
gesprek met de jongere en kijkt met de jongere naar zijn/haar gedrag, de reden ervan, de mogelijke 
gevolgen en eventuele oplossingen. De ouders van jongeren worden ook betrokken bij de aanpak. 

Mevrouw Jansens, Stichting Halt: “Stichting Halt draagt bij aan de lokale wijkaanpak van de gemeente 
Nijkerk door problemen bij jongeren vroeg te signaleren, grenzen te stellen waar dit nodig is en te 
werken aan herstel. We voorkomen hiermee dat we meer straf of extra zorg moeten inzetten voor de 
overlastgevende jeugd. Halt vindt het belangrijk dat jongeren leren hoe ze andere keuzes kunnen 
maken. We zijn dan ook blij met deze vernieuwde wijkgerichte samenwerking binnen de gemeente 
Nijkerk.” 
 
De gemeente is heel positief over de aanpak waarmee jongeren beschermd worden tegen de gevaren 
van criminaliteit, terwijl tegelijk de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de jongere blijft. De 
gemeente verwacht de aanpak binnen enkele weken in te zetten.   
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