
Partners in preventie 

Wie grijpt in?
-  Je eigen rol in een veilige samenleving -

Wat?
• Lesprogramma over onderwerpen als discriminatie, wantrouwen in gezag en instituties, legitimering van geweld, sexting en heling 

waarover onder jongeren moeilijk het gesprek wordt aangegaan.
• Het programma draagt bij aan het ontwikkelen van zelfkritisch en zelfcorrigerend vermogen, zowel binnen de groep als op 

persoonlijk niveau en stimuleert leerlingen tot het aangaan van de dialoog en formuleren van een eigen mening.

Hoe?
• Klassikale lessen (alle niveaus middelbaar onderwijs) door peer educators, dat wil 

zeggen door studenten met een voor de jongeren herkenbare achtergrond die 
gemakkelijk aansluiten bij hun eigen belevingswereld.

• Officieren van justitie en studenten gaan met jongeren in gesprek over deze 
thema’s, waarbij ze worden uitgedaagd na te denken over hun eigen rol in een 
veilige samenleving en rechtsstaat.

• Kennis, de ideeën en de verhalen van leerlingen over wat zij hebben meegemaakt, 
zijn een belangrijk onderdeel van de werkwijze.

Meer informatie
Neem contact op met Machteld van Barchjansen  
(m.van.barchjansen@om.nl) of Judith van Heems (J.van.heems@om.nl) 
initiatiefnemers vanuit het het OM of met Vivianne Goedhart (vgoedhart@
diversion.nl), projectleider bij bureau voor maatschappelijke innovatie, Diversion.

Programma #Leerling Alert, #Student Alert
- Samen (jongeren, ouders en docenten) voorkomen dat jongeren de eerste stap zetten in de criminaliteit -

Wat?
• Een klassikaal lesprogramma dat zich richt op voorlichting 

over georganiseerde criminaliteit;
• Jongeren leren “nee” zeggen tegen de verleiding van snel geld 

verdienen;
• Het programma zet in op voorkomen van bedreiging, 

chantage, intimidatie en criminele uitbuiting van jongeren 
door (drugs)criminelen.

Hoe?
• Preventief inzetten op jongeren vanaf de derde klas van de 

middelbare school (VO, MBO/HBO/WO), docenten en ouders.
• Bewustwordingslessen op scholen, waarbij het lokale zorg- 

en veiligheidsnetwerk waarmee de onderwijsinstelling 
samenwerkt wordt betrokken.

• Programma kan worden geïntegreerd in de lessen 
maatschappijleer, burgerschap of tijdens de mentoruren.

Meer infromatie:
• Website naar Student Alert en Leerling alert. 
• Filmpje van werkbezoek door Minister Grapperhaus
• Videofragment van een les 

Meer weten over wat je kunt doen? Ga naar Rijksoverheid of mail naar highimpactcrimes@minjenv.nl

Petra van den Berg, Ik BEn TEKENAAR

Quote leerling: ”De officier was echt 
totaal anders dan ik had verwacht.  
Heel gek om zo iemand jong en aardig te 
zien, terwijl ik echt dacht dat het een heel 
oud en streng persoon zou zijn.’’

Quote docent: “In mijn klassen zitten diverse leerlingen die zelf of  
via hun omgeving wel eens in aanraking zijn gekomen met het OM.  
De leerlingen hebben niet echt goede rolmodellen in hun eigen omgeving. 
Dit is voor mij dé reden om mee te doen aan Wie Grijpt In?. De peer 
educators zijn echt rolmodellen voor deze leerlingen, en de officier draagt 
bij aan een positief beeld van de leerlingen over de rechtsstaat.”

Quote student scheikunde:  
“Nadat ik vertelde dat ik scheikunde 
studeer, kreeg ik meteen het aanbod om 
te komen werken in een drugslab voor 
een maandsalaris per levering” 

Quote burgemeester van Rheden 
tijdens ondernemers bijeenkomst: 
“De aanpak van ondermijning is van ons 
allemaal, niet alleen van de politie, 
justitie of uw burgemeester”. 
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Evidence Based Werken
-  de evaluerende werkwijze bij de preventie van radicalisering –

Gemeenten en het Rijk zetten zich al langere tijd gezamenlijk in om radicalisering bij individuen en groepen zo vroeg mogelijk 
tegen te gaan. Dat gebeurt op verschillende manieren. Er is behoefte om preventieve interventies door te ontwikkelen om te 
komen tot een effectievere preventieve aanpak. Hierbij is het nodig om meer inzicht te krijgen in wat werkt. Door op een goede 
wijze te evalueren kunnen gemeenten dat inzicht verkrijgen. 

• Hiervoor is in opdracht van NCTV en SZW en met de nauwe betrokkenheid van gemeenten de online Toolkit Evidence Based 
Werken gerealiseerd;

• De Toolkit helpt gemeenten bij het effectiever tegengaan van radicalisering en biedt relevante kennis, geleerde lessen, praktische 
handvatten, checklists en formats aan om preventiebeleid te evalueren, bij te sturen en door te ontwikkelen;

• De Toolkit is niet enkel beperkt tot effectevaluaties, maar biedt tevens ondersteuning voor plan- en procesevaluaties en een 
QuickScan voor een eerste, snelle kwaliteitscontrole van de lokale aanpak;

• Daarnaast biedt het Rijk aanvullende ondersteuning in de vorm van een advieslijn, advies-op-maat gesprekken met experts en 
een ROR-training;

• De afgelopen maanden hebben meerdere gemeenten een virtuele introductiebijeenkomst (webinar) over de Toolkit gevolgd.  
Deze kunnen ook in oktober georganiseerd worden bij voldoende animo. Mocht u er interesse in hebben, neem dan contact op 
met ESS;

• Bij vragen over de Toolkit, wens tot meer uitleg over de evaluerende werkwijze en bij interesse in een bijeenkomst in uw regio kunt u 
de flyer doornemen en contact opnemen met uw NCTV-adviseur of ESS via ESS@minszw.nl en (070) 333 4555.

Halt
Samenwerken met Halt
• Spullen vernielen, een vechtpartij of de leraar uitschelden: grensoverschrijdend gedrag komt op iedere school voor. 
• Halt houdt spreekuren op scholen, waarbij met jongeren wordt gesproken om te kijken naar de achterliggende reden voor 

probleemgedrag. 
• Om zo preventief en in een vroeg stadium te voorkomen dat het gedrag verder uit de hand loopt. 

• Geschorst van school? Naar spreekuur Halt ‘om erger te voorkomen

Toch een Halt-straf?
• Halt spreekt jaarlijks zo’n 16.000 jongeren voor lichte vergrijpen tijdens een Halt-straf. In het eerste gesprek neemt een Halt-

medewerker een landelijk ontwikkelde en erkende signaleringslijst af om te kijken of een jongere problemen heeft.
• We onderzoeken hierbij de volgende risicodomeinen van de jongeren, zoals gezin, school, werk en vrije tijd, relaties, alcohol- 

en drugsgebruik, gokken, geestelijke gezondheid, attitude en vaardigheden.
• Op basis van de uitkomsten, bepaalt een Halt-medewerker of er meer zorg nodig is, bijvoorbeeld van verslavingszorg of 

jeugdhulp. Met het zoeken naar passende hulp voorkomen we dat het gedrag van kwaad tot erger gaat. 

Meer weten over Halt?
Website Halt
Hoe werkt de Halt straf?
Animatiefilmpje.
Kort filmpje over Halt.

Meer weten over wat je kunt doen? Ga naar Rijksoverheid of mail naar highimpactcrimes@minjenv.nl
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