
Stichting Halt  
Operationele Stuurinformatie 

Jaarlijks moeten zo’n 17.000 jongeren zich melden bij Halt. Zij hebben een 
overtreding of misdrijf begaan en zijn tussen de 12 en 18 jaar. Halt bestraft 
jeugdcriminaliteit, geeft voorlichting en heeft een belangrijke 
signaleringsfunctie. HippoLine heeft voor Halt een BI-applicatie gebouwd 
waarmee directie en teammanagers de organisatie resultaat- en 
kwaliteitsgericht kunnen sturen. 

‘Met dit dashboard kunnen we vrijwel realtime zien hoe Halt ervoor staat en 
wat we in de 11 regio’s in Nederland presteren’, zegt Albert Mulder, manager 
‘Service Eenheid’ bij Halt. Hij is o.a. verantwoordelijk voor ICT. ‘Wij voeren 
zowel repressieve als preventieve taken uit en hebben een breed 
productenportfolio. We werken met vaste taak- en procedureafspraken. Zo 
moet een straf bijvoorbeeld binnen vastgestelde doorlooptijden zijn afgerond. 
En onze mensen – 250 medewerkers - hebben te maken met gemeenten en 
partners in het onderwijs, justitie en de zorgketen. Op al die onderdelen 
beschikken wij over relevante informatie die we met dit dashboard kunnen, 
ontsluiten, combineren, analyseren en rapporteren. Dat levert nieuwe kennis 
op over onze taken, de middelen, het geld en de mankracht. We kunnen ook 
kant en klare rapportages maken voor bijvoorbeeld het OM of de politie, 
partijen waarmee we intensief samenwerken’. 

Juistheid data staat niet meer ter discussie 

Halt is in 2013 gefuseerd tot één landelijke organisatie. Albert Mulder: ‘We 
hebben destijds afgesproken dat we teammanagers zo snel mogelijk willen 
faciliteren met handzame, eenvoudige rapportages. We hadden geen zin in 
theoretisch gedoe. BI staat bij ons aan het begin van een nieuwe 
ontwikkeling. HippoLine weet wat we willen en heeft oog voor de wijze 
waarop wij bij Halt stap voor stap een bepaalde kant op gaan’.  

QlikView-rapportages over de 
klant, de bedrijfsvoering en 
medewerkers 

Halt straft niet alleen, maar geeft 

ook 15.000 voorlichtingslessen per 

jaar, voert veiligheidsanalyses uit 

en biedt ondersteuning aan 

ouders bij het opvoeden van hun 

kinderen. 
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klantverhaal 

Halt is in 1981 opgericht in 

Rotterdam en staat voor Het 

ALTernatief. Een Halt-straf bestaat 

o.a. uit gesprekken met jongere 

én hun ouders, een leer- of 

werkopdracht, excuus aanbieden 

en de schade betalen. De 

Inspectie Veiligheid en Justitie 

houdt, samen met de Inspectie 

Jeugdzorg, toezicht op Halt in 

Nederland. 
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’Onze kwaliteit vergroten en de 
effectiviteit beter laten zien aan 

opdrachtgevers’  
 

Albert Mulder, manager Service Eenheid Halt  

’Onze teammanagers, die verschillende petten op hebben, zitten zelf aan de 
knoppen; zij bepalen hun eigen selecties en maken op basis van wat ze zien 
een beeld van de actuele situatie. Wie de norm haalt staat in groen, wie de 
norm niet heeft gehaald, staat in rood. Het is een signaal als er wat fout gaat en 
een stimulans om het nog beter te doen. Teammanagers vragen elkaar hoe ze 
zaken voor elkaar krijgen. En met dit instrument hoef ik niet aan beleidsadviseurs 
te vragen wat zij zien, omdat mensen in de organisatie dat zelf al hebben 
ontdekt’. 

Rick Kleingeld heeft het dashsboard voor Halt ontwikkeld. Hij is QlikView-
developer, cognitief psycholoog en is werkzaam bij HippoLine. Rick had 
bijzondere aandacht voor de visualisatie van de data. Albert Mulder van Halt: 
‘De applicatie wordt omarmd door de mensen die ermee werken. En wat ik 
opvallend vind is dat de juistheid van de cijfers niet meer ter discussie staat’. 

Strategische keuzes 

Halt is één van de weinige instellingen die daadwerkelijk bij jongeren achter de 
voordeur komt. Vanuit die kennis kan specifiek actie worden ondernomen om 
maatwerk te blijven leveren. Albert Mulder: ’Dit dashboard kan ons ook helpen 
bij het maken van die strategische keuzes. Zo zijn we in staat nog sneller en 
praktischer te reageren op lokale vragen die spelen rondom het voorkomen en 
bestrijden van jeugdcriminaliteit.’ 

Stichting Halt werkt nu enkele maanden met QlikView. Albert Mulder is 
enthousiast over de mogelijkheden en ziet verschillende kansen om de 
applicaties door te ontwikkelen. Mulder: ’Ik zou mij kunnen voorstellen dat in de 
toekomst bijvoorbeeld leerplichtambtenaren bij ons kunnen inloggen en direct 
kunnen zien wat de stand van zaken is in hun werkgebied. Of we delen onze 
informatie via social media direct met belangstellenden’. 

Wij spraken Albert Mulder in augustus 2015. HippoLine heeft QlikView eerder 
succesvol geïmplementeerd bij o.a. Graydon, Cohesie, NS, Rabobank 
Nederland, SOS International, HDN (Hypotheken Data Netwerk), De 
Hypotheekshop en Croy Restaurants.  

Meer klantverhalen vindt u op onze site: hippoline.nl 

 

Halt is onderdeel van de 

jeugdrechtsketen en wordt 

gefinancierd met publieke 

middelen. Halt werkt samen met 

politie, gemeenten, OM, het 

ministerie van Veiligheid en Justitie, 

Jeugdzorg, Raad voor de 

Kinderbescherming, scholen, 

universiteiten en sportkoepels. 

www.halt.nl  
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