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VOORWOORD 
 
 
 
In het kader van het Project Aanpak Veelplegers van het Programma Terugdringen 
Recidive heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie het 
'Verbeterplan Aansluiting Nazorg' opgesteld. Voor de uitvoering van dit beleid met 
betrekking tot veelplegers is een belangrijke rol toegedicht aan de arrondissementsparketten 
van het Openbaar Ministerie en de (grote) gemeenten.  
 
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie 
van Justitie heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht gegeven onderzoek te 
doen naar de lokale aanpak van zeer actieve veelplegers. In dit eerste deel van het 
onderzoek staat de (lokale) justitiële ketenaanpak van veelplegers centraal. In het tweede 
deel van het onderzoek, waarover een aparte publicatie zal verschijnen, wordt ingegaan op 
de lokale nazorg bij terugkeer in de maatschappij. De aansluiting van de maatschappelijke 
vervolgvoorzieningen op het justitieel traject staat in dit deelonderzoek centraal.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd door de senioronderzoeker J. Snippe geassisteerd door 
C. Ogier (onderzoeker), onder verantwoordelijkheid van B. Bieleman. Tevens hebben de 
(junior)onderzoekers H. Naayer, J. Sikkema en M. van Zwieten meegewerkt aan het 
onderzoek.  
 
Voor het onderzoek zijn allereerst de (landelijke) beleidsveronderstellingen achter de 
justitiële aanpak van veelplegers geëxpliciteerd op basis van beleidsdocumenten en 
interviews met de opstellers daarvan. Daarna is in tien gemeenten de lokale aanpak van zeer 
actieve veelplegers in kaart gebracht door middel van documentanalyse en interviews met 
sleutelinformanten. Het onderzoek besluit met een overzicht van succes- en faalfactoren en 
enkele 'best practices' die als voorbeeld kunnen dienen voor het verbeteren van lokale 
justitiële trajecten.  
 
Vanaf deze plaats willen wij de leden van de begeleidingscommissie onder leiding van 
O. Etman (IVA) bedanken voor hun kritische en positieve bijdrage aan het onderzoek en de 
totstandkoming van het rapport. De begeleidingscommissie bestond verder uit: T. van den 
Broeck-Oosterhoff (Ministerie van Justitie, DSP); E. Florax (Regiopolitie Amsterdam 
Amstelland); L. van der Meulen (Ministerie van Justitie, DJI); R. Swinkels (gemeente 
Rotterdam); en H. van der Veen (Ministerie van Justitie, WODC). Tevens willen wij alle 
respondenten bedanken voor hun medewerking. Zonder hun inzet was het onderzoek niet 
mogelijk geweest. 
 
Namens INTRAVAL, 
 
 
B. Bieleman       Groningen-Rotterdam 
J. Snippe       April 2006 
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SAMENVATTING  
 
 
 
De intensieve aanpak van (zeer actieve) veelplegers vormt een centraal onderdeel van het 
kabinetsvoornemen om Nederland veiliger te maken. Een relatief gering aantal daders zou 
verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de veelvoorkomende criminaliteit, zoals 
autokraken, winkel- en fietsdiefstallen, inbraken en vernielingen. Doordat de recidive bij het 
opleggen van de straffen echter vaak onvoldoende wordt meegewogen, ook al omdat een goed 
inzicht hierin vaak ontbreekt in de tenlastelegging, blijft het vooral bij korte straffen. Op grond 
van hun criminele verleden kunnen veelplegers sinds de in 2004 ingevoerde Wet plaatsing in 
een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) voor maximaal twee jaar worden vastgezet. 
Door ze daarnaast een op hun problematiek gericht justitieel reïntegratietraject aan te bieden en 
ze beter dan voorheen te begeleiden bij hun terugkeer naar de maatschappij zal de recidive 
verminderen. Een goede aansluiting van maatschappelijke vervolgvoorzieningen op justitiële 
resocialisatietrajecten wordt in het Verbeterplan ''Aansluiting nazorg'' (2005) gezien als een 
onmisbare voorwaarde voor een succesvolle reïntegratie.   
 
In het eerste deel van het onderzoek, waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan, staat de 
justitiële ketenaanpak van veelplegers centraal. In het tweede deel van het onderzoek, 
waarover een aparte publicatie zal verschijnen, zal nader worden ingegaan op de aansluiting 
tussen het justitiële traject en de maatschappelijke vervolgvoorzieningen. 
 
Opzet 
Er zijn verschillende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd. Allereerst zijn op basis van landelijke 
documenten en interviews met de opstellers ervan de beleidsveronderstellingen achter de 
aanpak veelplegers beschreven. Vervolgens zijn in de tien gemeenten, die meedoen aan de 
pilot Nazorg, met vertegenwoordigers van betrokken instanties gesprekken gevoerd over de 
definiëring van veelplegers, de opzet van de lokale aanpak, de doelen die hierbij zijn gesteld, 
de inspanningen van de uitvoerende partijen, de samenwerkingsverbanden en 
overlegstructuren die hiervoor zijn opgezet en de knelpunten die zich bij de uitvoering 
voordoen. Tevens zijn relevante (lokale) documenten en registraties verzameld en bestudeerd. 
Het onderzoek richt zich op de pilotgemeenten Alkmaar, Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, 
Eindhoven, Limburg-Zuid (Heerlen Maastricht en Sittard/Geleen), Tilburg, Utrecht en Zwolle. 
 
Lokale invulling 
In de meeste gemeenten zijn het landelijk veiligheidsbeleid en de bijbehorende nota's de 
uitgangspunten bij de aanpak en de definiëring van de doelgroep(en). Een andere belangrijke 
stimulans voor de ontwikkeling van het lokale beleid is het Grotestedenbeleid (GSBIII). Hierin 
zijn onder andere afspraken gemaakt over de inspanningen die moeten worden gedaan, zoals 
de aantallen veelplegers die een aanbod van nazorg of een resocialisatietraject krijgen. De 
lokaal geformuleerde en geoperationaliseerde doelstellingen liggen voornamelijk op het gebied 
van het verminderen van de overlast en recidive van de desbetreffende personen door het 
realiseren van een sluitende, persoonsgerichte aanpak. De criminele recidive zou moeten 
worden teruggedrongen door de effectiviteit van de strafrechtelijke interventies te vergroten, 
waarvoor sancties, (lokaal) toezicht, opvang en begeleiding moeten worden ontwikkeld.  
 
Organisatie en sturing 
De organisatie van de veelplegersaanpak is in de meeste gemeenten vastgelegd in de 
projectbeschrijving of in een convenant tussen ketenpartners. De aansturing van de lokale 
aanpak geschiedt door een stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van gemeente, politie en 
OM zitting hebben. Zij geeft de bestuurlijke richting, realiseert de randvoorwaarden, geeft 
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advies over de gekozen aanpak en beoordeelt de voortgang en de resultaten. De indruk bestaat 
dat, op een enkele uitzondering na, de stuurgroepen niet of niet in voldoende mate de 
informatie krijgen waarop zij de aanpak kunnen (bij)sturen. In één gemeente bestaat de 
stuurgroep uit bestuurlijke zwaargewichten voorgezeten door de burgemeester. Deze centrale 
regie heeft bij de uitvoering van het project sterk bijgedragen aan de goede samenwerking die 
is bereikt en de resultaten die worden geboekt. 
 
De stappen die in de meeste gemeenten zijn gezet bestaan uit: het opstellen van een lijst 
met namen ter identificatie van veelplegers (veelplegerslijsten); het voeren van 
casusoverleggen; de aanhouding en in verzekeringstelling van veelplegers; en als laatste 
stap de plaatsing van veelplegers in dwang- en drangtrajecten. Het belangrijkste onderdeel 
van de uitvoering van de  lokale veelplegeraanpakken is de persoonsgerichte aanpak die 
vorm krijgt in de casusoverleggen. Hierin worden de veelplegers individueel besproken, 
wordt de informatie die bij de participerende instanties beschikbaar is uitgewisseld, en 
worden verdere persoonsgerichte acties uitgezet. 
 
Succes en faalfactoren 
Essentieel in de uitvoering is een goede informatievoorziening. De voor alle betrokken 
partijen toegankelijke online webapplicatie, die in enkele gemeenten is geïmplementeerd, is 
hiervan een goed voorbeeld. Hierdoor is de administratieve last van het project geringer dan 
in de gemeenten die deze applicatie niet gebruiken en is de informatie eerder beschikbaar 
en actueler. 
 
Duidelijke faalfactoren die zijn gesignaleerd zijn onvolledigheid van veelplegerdossiers en een 
onvoldoende samenwerking tussen betrokken uitvoeringsorganisaties. Hierdoor kan worden 
verklaard dat met diverse lokale aanpakken het niet goed lukt om stelselmatige daders in 
grotere aantallen veroordeeld te krijgen voor een ISD-maatregel. De beschikbare capaciteit van 
ISD-cellen is in de meeste gemeenten niet volledig benut.  
 
Bij enkele lokale aanpakken wordt het ontbreken van de GGZ als een knelpunt ervaren. In 
diverse gemeenten wordt opgemerkt dat psychische en psychiatrische problematiek 
regelmatig voorkomt bij veelplegers, maar dat daarvoor niet altijd voldoende aandacht is. 
De mogelijke onderschatting van deze problematiek onder veelplegers zal bij het aanbieden 
en uitvoeren van behandeltrajecten aan deze doelgroep tot tegenvallende  resultaten kunnen 
leiden. 
 
Neveneffecten 
Een negatief neveneffect van de prioritering van de aanpak van veelplegers is de afnemende 
aandacht voor overige groepen overlastveroorzakers, met name de dak- en thuislozen. Een 
positief neveneffect is dat de intensieve samenwerking bij de partners leidt tot wederzijds 
begrip voor de dagelijkse problemen in de uitvoering. Veel partners worstelen bijvoorbeeld 
met de invulling van de aanpak van de dubbel gediagnosticeerden (co-morbiditeit), één van 
de meest  hardnekkige doelgroepen onder de veelplegers. 
 
Aanbevelingen 
Uit het onderzoek zijn enkele ‘best practices’ voortgekomen. Een goede lokale aanpak van 
veelplegers kenmerkt zich door: 

• een goede organisatiestructuur: duidelijke aansturing, definities en samenwerking; 
• goede informatievoorziening: toegankelijke en volledige persoonsdossiers en 
geïnformeerde rechters; 

• goede en voldoende interventies: uitvoering geven aan tegenhouden, drang- en 
dwangtrajecten.  
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1.  INLEIDING 
 
 
 
De onrust onder de bevolking over de criminaliteit in Nederland is de laatste jaren hoog. 
Ruim 80% is van mening dat de criminaliteit toeneemt en is niet langer bereid criminaliteit 
te accepteren als een activiteit die een onlosmakelijk onderdeel is van de samenleving 
(Sociaal en Cultureel Planbureau 2004). De ergernis over berovingen, geweld, vernielingen 
en verschillende vormen van overlast is vaak zeer groot. De bestrijding van de misdaad 
verdient volgens veel burgers een hogere prioriteit. Zij tonen zich bezorgd over de 
uitvoering van de overheidstaken op deze gebieden. Een meerderheid van de bevolking 
wenst op deze punten een krachtiger beleid (Sociaal en Cultureel Planbureau 2002).  
 
De veiligheidsproblemen die het sterkst bijdragen aan het gevoel van onveiligheid bij de 
burger worden volgens het kabinet Balkenende I onvoldoende aangepakt. In de nota Naar 
een veiliger samenleving (hierna het veiligheidsprogramma genoemd) worden de 
belangrijkste knelpunten voor een doelmatig veiligheidsbeleid vermeld (Ministerie van 
Justitie en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2002). Door een 
versnippering van initiatieven en een inefficiënte inzet van partijen zou de gezamenlijke 
slagkracht van betrokken instanties en middelen zijn aangetast, waardoor kansen voor 
synergie onvoldoende worden benut. Verder wordt vastgesteld dat er tekorten zijn in de 
handhavende capaciteit van politie en justitie, waardoor zaken op de plank liggen zonder 
dat een justitiële reactie volgt. Een laatste knelpunt betreft de te geringe zichtbaarheid in het 
publieke domein van de met toezicht belaste partijen. Bovendien reageren zij niet 
consequent op vormen van criminaliteit en overlast. Een tekort aan toezicht werkt zo een 
gedoogcultuur in de hand. Burgers en andere private partijen worden bij het voorkomen van 
criminaliteit en overlastsituaties onvoldoende gesteund door de overheid en niet 
gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen.  
 
 
1.1  Achtergrond 
 
De pakkans voor criminelen is laag. Jaarlijks geven slachtoffers (burgers of bedrijven) circa 
1,1 miljoen misdrijven bij de politie aan waarbij nader onderzoek nodig is. Daarvan zijn 
echter bij benadering 770.000 aangiften die geen aanknopingspunt bieden wat een dergelijk 
onderzoek zinvol maakt (Raad van Hoofdcommissarissen 2003). Deze zaken blijven liggen, 
hiervan vindt geen opsporing plaats. Van de 330.000 zaken die wel aanknopingspunten 
bieden, kan de politie zo’n 80.000 niet in behandeling nemen wegens capaciteitsgebrek. 
Door de lage pakkans worden de criminele activiteiten van met name de stelselmatige 
daders - de meer - en veelplegers die circa 60% van de totale criminaliteit voor hun 
rekening zouden nemen - nauwelijks verminderd (Grapendaal en Van Tilburg 2002). Deze 
verdachten staan na te zijn aangehouden en te zijn bestraft weer snel op straat. De 
detentieperiode is veelal te kort, maar vooral door onvoldoende begeleiding tijdens en na 
een detentie is er van een succesvolle reïntegratie zelden sprake. Vaker vallen zij terug in 
het oude delictpatroon en in hun voor de samenleving overlastgevende gedrag. De recidive 
onder de stelselmatige daders blijkt lastig terug te dringen. De algemene recidive - dit zijn 
alle nieuwe justitiecontacten ongeacht de aard en de ernst van het misdrijf - is het hoogst 
onder jeugdigen die in een Justitiële Jeugdinrichting hebben verbleven (Wartna e.a. 2005a). 
Zes jaar na uitstroom heeft 78% van hen één of meer nieuwe justitiecontacten. Voor de 
meerderjarige ex-gedetineerden bedraagt dit 71% (Wartna e.a. 2005b). Bij de tbs-gestelden, 
van wie de maatregel eindigde tussen 1994 en 1998 is het percentage 36% (Wartna e.a. 
2005c).  
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Het in 2002 gestarte veiligheidsprogramma, dat door het kabinet Balkenende II is 
gecontinueerd, heeft als belangrijkste doelstellingen het verminderen van de criminaliteit en 
het terugdringen van de onveiligheidsbeleving. Beoogd wordt in de periode 2008 tot 2010 
een totale reductie van criminaliteit en overlast te hebben gerealiseerd van 20% tot 25% in 
vergelijking met 2002 (Ministerie van Justitie en Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 2002). De speerpunten van dit beleid zijn: het aanpakken van specifieke 
groepen (stelselmatige daders en jeugdige criminelen); het versterken van toezicht en 
controle in de openbare ruimte; de intensivering van opsporing en (bestuurlijke) 
handhaving; en de intensivering van preventieprojecten. Bij elk van deze prioriteiten is een 
rol voor diverse partijen, waaronder gemeenten, weggelegd. Het kabinet stelt extra 
middelen beschikbaar om de capaciteit van politie en justitie op niveau te brengen. 
Daarnaast wordt een aantal ‘onorthodoxe’ maatregelen aangekondigd, waaronder de 
aanwijzing van urgentiegebieden waar sprake zal zijn van ruimere politiële bevoegdheden 
en ook de inrichting van nieuwe detentievormen voor hardnekkige veelplegers.  
 
In het beleidsplan Perspectief op 2006 wordt gesteld dat de komende jaren de 
strafrechtelijke handhaving op een hoger niveau moet komen (Openbaar Ministerie 2002). 
Dat moet gerealiseerd worden doordat politie en justitie meer gaan doen: meer opsporen, 
dus meer zaken verwerken en straffen ten uitvoer leggen. Ze moeten zich echter vooral veel 
scherper dan voorheen concentreren op hetgeen doelmatig en effectief is: meer zaken door 
het Openbaar Ministerie (OM) laten afdoen en meer aandacht voor (dreigende) veelplegers, 
eventueel ten koste van andere zaken. Het OM kiest voor een concentratie van de 
strafrechtelijke aandacht op criminaliteit die aan personen is gebonden, waarbij haast 
vanzelfsprekend de veelplegers in beeld komen. Dit betekent in de praktijk dat vooral 
veelvoorkomende zaken die zich met name afspelen in de openbare ruimte (zoals openlijk 
geweld, straatroven, vernielingen, misdragingen in het openbaar vervoer) door politie en 
justitie met voorrang zullen worden aangepakt. Uitgangspunt hierbij is dat de categorie die 
de meeste maatschappelijke schade aanricht ook als eerste met deze aanpak te maken krijgt. 
Aangenomen is dat de meeste overlast en schade wordt veroorzaakt door personen die 
stelselmatig en frequent strafbare feiten plegen en dat bij hen potentieel een grote winst zou 
zijn te behalen. Het veiligheidsbeleid is er mede op gericht deze categorie delictplegers 
eerder op te pakken en langduriger te detineren.  
 
De doelmatigheid van opsporing en vervolging kan volgens de Raad van 
Hoofdcommissarissen (2003) nog worden verbeterd door het systematisch inbouwen van 
misdaadremmende factoren in maatschappelijke en economische processen, waarmee 
(herhaling van) misdaad kan worden voorkomen. Met Tegenhouden wil de politie zich 
richten op de besluitvormingsfase (motivatie) van potentiële daders en op de zoekfase 
(omstandigheden) van potentiële daders. De veronderstelling is dat preventieve maatregelen 
het meeste perspectief bieden, omdat een dadergerichte aanpak de minste verplaatsings-
effecten oplevert. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een probleem niet alleen met 
strafrechtelijke middelen wordt aangepakt, maar dat ook wordt bekeken wat de inzet kan 
zijn van instrumenten van het bestuur. Dit impliceert dat bij Tegenhouden een veelheid aan 
actoren betrokken kan zijn. Deze multidisciplinaire benadering, waarbij betrokkenheid van 
andere partijen dan de politie is vereist, past naadloos in de aanpak van veelplegers. De 
politie richt zich hierbij op het voorkomen dat veelplegers recidiveren, doen ze dat echter 
toch dan moeten ze worden opgespoord en aangehouden. Het OM tracht de veelpleger voor 
een langere periode opgesloten te krijgen, indien mogelijk door oplegging van een 
maatregel tot plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD). De langdurigere 
detentieperiode die met deze maatregel kan worden opgelegd, biedt justitie de mogelijkheid 
gedragsinterventies te plegen. Ter voorkoming van recidive als de veelpleger eenmaal uit 
detentie is, zullen in overleg met de gemeente en zorginstellingen en de maatschappelijke 
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opvang gemeentelijke vervolgvoorzieningen moeten worden gecreëerd.1 Een effectief 
terugdringen van herhalingscriminaliteit is niet mogelijk zolang de aansluiting van 
maatschappelijke vervolgvoorzieningen op justitiële resocialisatietrajecten niet goed is 
geregeld. Het is al langer bekend dat zich in de overgang van detentie naar vrije 
samenleving knelpunten voordoen (Bieleman en Van der Laan 1999; Snippe e.a. 2001). 
Om de knelpunten te verbeteren is in het kader van het Programma Terugdringen Recidive 
het Projectbureau Nazorg opgericht. De activiteiten van dit bureau sluiten aan bij de lokale 
aanpak van veelplegers omdat ook daarin de nazorg aan ex-gedetineerden één van de 
kernpunten is.    
 
 
1.2   Aanpak veelplegers 
 
De intensieve aanpak van veelplegers vormt een centraal onderdeel van het 
kabinetsvoornemen om Nederland veiliger te maken (Ministerie van Justitie 2003b). 
Gesteld wordt dat een relatief gering aantal stelselmatige daders verantwoordelijk is voor 
een groot deel - tot wel 60% - van de autokraken, vernielingen, inbraken, bedreigingen, 
zakkenrollerij en winkeldiefstallen. Deze vormen van criminaliteit veroorzaken veel 
overlast, maatschappelijke schade en onveiligheidsgevoelens.  
 
Stelselmatige daders die sinds de tweede helft van de jaren negentig in de vorige eeuw 
steeds vaker met de term veelplegers worden aangeduid2 vormen al jarenlang een 
hardnekkig probleem. Dat blijkt ook uit de vele pogingen die de afgelopen jaren reeds zijn 
ondernomen om deze categorie daders, die zijn onder te verdelen in verslaafden, personen 
met een psychiatrische achtergrond, illegalen en overigen, via speciale justitiële 
programma's aan te pakken. De justitiële verslavingszorg heeft bijvoorbeeld voor lichtere 
interventies een Vroeghulp Interventie Aanpak (VIA). De gewenste effecten van de VIA op 
de instroom, verslavingsgedrag en verslavingsgerelateerde problemen vielen echter tegen 
(Koeter 2002). De veelal korte detentieperiodes waarvoor stelselmatige daders zijn 
veroordeeld, zijn te kort voor zwaardere interventies, zoals een Stelselmatige Dader Aanpak 
(SDA). Deze vooral op jongvolwassenen gerichte aanpak heeft een duur van zes tot twaalf 
maanden en omvat een individueel plan dat is toegespitst op de problemen van de dader. 
Een onderzoek van het WODC naar een vijftal van deze projecten, toont in vergelijking met 
andere interventieprojecten op de punten van recidive en verbetering van de leefsituatie van 
de deelnemers een vrij positief beeld (Kleiman en Terlouw 1997). Voor stelselmatige 
daders met een psychiatrische achtergrond bestaat de mogelijkheid ze te laten opnemen in 
een psychiatrisch ziekenhuis. Hardnekkig recidiverende criminele verslaafden komen sinds 
de inwerkingtreding van de wet strafrechtelijke opvang verslaafden (SOV) in aanmerking 
voor gedwongen opname voor hoogstens twee jaar in een speciale justitiële inrichting voor 
verslaafden. Uit de procesevaluatie uitgevoerd door Van 't Land e.a. (2005) blijkt dat de 
invoering van de SOV moeizaam is verlopen en de instroom langzaam op gang kwam met 
name in regio Zuid (Arnhem, Nijmegen, Den Bosch, Eindhoven, Maastricht en Heerlen).3 
De SOV is per 1 oktober 2004 opgenomen in de ISD. 
 

                                                 
1 Het justitie aandeel in het terugdringen van de recidive is als onderdeel van het project 
Modernisering Sanctietoepassing het Programma Terugdringen Recidive opgezet (Ministerie van 
Justitie 2004a).   
2 De term ‘veelpleger’ wordt in een onderzoek naar delinquente harddrugverslaafden als aanduiding 
voor een categorie daders die in een zeer hoog tempo relatief lichte delicten plegen voor het eerst 
gebruikt door Bieleman e.a. (1995). 
3 De evaluatie naar de effecten van de SOV door het AIAR loopt nog, de uitkomsten zijn nog niet 
beschikbaar. 
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Naast specifieke programma's voor stelselmatige daders biedt de wetgeving voldoende 
mogelijkheden voor langdurigere detentie van stelselmatige daders. In de praktijk gebeurt 
dit echter niet. Dat deze categorie daders niet eerder in voldoende mate is aangepakt, ligt 
vooral aan het feit dat zij weliswaar veel, maar vooral veelal relatief lichtere vormen van 
criminaliteit plegen. Daarnaast schiet voor een effectieve aanpak ook de samenwerking in 
de justitiële keten (ketenregie) te kort. Het schort hierbij vooral aan het voldoende in beeld 
brengen van het totale criminele verleden van de verdachte en de reeds opgelegde justitiële 
maatregelen. De rechter beoordeelt hierdoor slechts de enkele in het proces-verbaal ten 
laste gelegde feiten. Vaak hebben verdachte veelplegers meer delicten bekend, maar zijn 
die niet in het proces-verbaal uitgewerkt. Wel wordt in het strafproces rekening gehouden 
met kenmerken van de verdachte, waaronder de recidive, maar dat leidt door de veelal 
relatief lichtere criminaliteit vaak niet tot zwaardere straffen.  
 
Doordat veelplegers bij herhaling een korte detentie krijgen opgelegd, heeft het 
sanctiebeleid een beperkt effect op de criminaliteit die zij plegen. Na het uitzitten van deze 
korte vrijheidsstraf, vervallen zij bij terugkeer in de maatschappij al snel weer in het oude 
patroon. Bovendien blijken de opgelegde vrijheidsstraffen te kort om het criminele gedrag 
door middel van gerichte interventies daadwerkelijk te kunnen beïnvloeden. In 2002 was 
het toenmalige kabinet van mening dat de maatschappelijke problematiek hierdoor dermate 
groot was dat een meer doelgerichte, integrale aanpak van veelplegers noodzakelijk werd 
geacht (Ministerie van Justitie 2003b).    
 
Het onderzoek richt zich op de tien gemeenten (eigenlijk negen gemeenten en de regio Zuid-
Limburg) die deelnemen aan een pilot nazorg van het Ministerie van Justitie. Dit zijn de 
gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Limburg-Zuid (Heerlen 
Maastricht en Sittard/Geleen), Tilburg, Utrecht en Zwolle. 
 
 
1.3  Probleemstelling en onderzoeksvragen 
 
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de doelstellingen van het onderzoek zijn het geven 
van inzicht in de lokale aanpakken van de veelplegers en in de verbeterde aansluiting op de 
maatschappelijke vervolgvoorzieningen. Het onderzoek kent derhalve twee probleem-
stellingen, die als volgt kunnen worden omschreven: 
 

1. In hoeverre kunnen op basis van de ‘best practices’ de lokale aanpakken voor de 
veelplegersproblematiek worden verbeterd? 

2. Hoe kan er in de maatschappelijke vervolgvoorzieningen een betere aansluiting op 
de justitiële resocialisatietrajecten worden bereikt? 

 
Uit deze probleemstellingen volgen een aantal onderzoeksvragen, op vier gebieden, die 
hieronder worden weergegeven.  
 
A. Lokale aanpak 

1. Welke lokale aanpakken zijn er ontwikkeld voor de doelgroep van de veelplegers 
voor de steden die deelnemen aan de Pilot Nazorg? 
• Welke documenten vormen het beleidskader voor de lokale aanpak? 
• Wat zijn de belangrijkste onderdelen van de lokale aanpak? 
• Welke samenwerkingsverbanden en overlegstructuren zijn er opgericht voor de 

aanpak van de veelplegersproblematiek? 
2. Welke doelen werden hierbij gesteld? 

• Zijn deze doelen gebaseerd op een onderliggende programmatheorie? 
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3. Welke stappen zijn er gezet voor het bereiken van de doelen? 
4. In welke mate worden deze stappen ook uitgevoerd in de praktijk? 

Indien niet alle stappen worden uitgevoerd: 
• Welke knelpunten bestaan er? 
• Welke factoren vormen een verklaring hiervoor? 

5. Kan er al iets worden gezegd over de succes- en faalfactoren en de knelpunten en 
risico’s van de lokale aanpakken veelplegers? 

6. Zijn er neveneffecten van de lokale aanpak veelplegers?  
Indien ja: 

• Welke concrete neveneffecten zijn er? Het gaat hierbij zowel om de positieve 
als de negatieve neveneffecten. 

7. Welke aanbevelingen kunnen er worden geformuleerd voor de verbetering van de 
lokale aanpak voor veelplegers? 
• Kan er een uniform model worden ontwikkeld dat kan dienen als voorbeeld 

model? 
• Hoe ziet dat model eruit? 

 
Dit rapport richt zich op de vergelijking van de lokale aanpakken voor wat betreft het justitiële 
traject, de eerste probleemstelling en de daarbij behorende eerste zeven onderzoeksvragen. 
Voor zover mogelijk wordt kort aandacht besteed aan de tweede probleemstelling die 
betrekking heeft op de nazorgtrajecten en de onderzoeksvragen acht tot en met 19 die 
daaronder vallen. De tweede probleemstelling en de bijbehorende onderzoeksvragen zullen 
echter in een apart, nog te verschijnen rapport uitgebreid worden behandeld. 
 
B. Nazorg 

8. Op welke wijze is de nazorg georganiseerd in de pilot gemeenten? 
9. Over welke onderdelen bereikten de betrokkenen gemakkelijk overeenstemming? 
10. Wat zijn de belangrijkste drie à vier onderdelen in de nazorgtrajecten waarover de 

betrokken partijen van mening verschilden over de te kiezen aanpak? 
 

Per onderdeel (van vraag tien):  
11. Welke partijen zijn hierbij betrokken?  

Voor ieder onderdeel een zo uitputtend mogelijke opsomming van betrokken 
partijen. 

12. Wat is de bijdrage/inzet van de verschillende partijen in het proces en wat zijn hun 
belangen? 
• Vanuit welke rol zijn de partijen betrokken? Het gaat hierbij om de redenen dat 

de partijen zijn betrokken, bijvoorbeeld belangenbehartiger, uitvoerder, 
besluitvormer, expertisecentrum et cetera? 

• Wat zijn de standpunten van de partijen?  
Het gaat hierbij om de standpunten die de partijen naar buiten brengen en de 
daarachter liggende motivatie.  

• Met welke inzet zijn de partijen betrokken? Doen de partijen erg hun best om 
de plannen te verwezenlijken? In hoeverre zijn deze partijen voor dit onderdeel 
in staat om hun invloedsbronnen aan te wenden? 

• Over welke invloedsbronnen beschikken deze partijen? 
Hoe belangrijk zijn de partijen in potentie voor het succes van de nazorg? 
Hierbij kunnen zaken als financiële middelen, kennis, besluitvormingsmacht, 
netwerk een rol spelen. 
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C. Verbeterplan 
13. Met betrekking tot de wijzigingen in de informatieverstrekking als gevolg van het 

Verbeterplan aansluiting nazorg vanuit de PI’s naar de gemeenten en de andere 
betrokken partijen  
• Welke wijzigingen werden er doorgevoerd?  
• Welke knelpunten zijn er momenteel bij de uitvoering van de plannen? 
• Hoe kan de uitvoering worden verbeterd?  

14. In hoeverre hebben de gemeentelijke coördinatiepunten gestalte gekregen? 
• Welke knelpunten bestaan er bij het opzetten van deze coördinatiepunten? 
• Welke knelpunten bestaan er bij de uitvoering van de werkzaamheden van de 

gemeentelijke coördinatiepunten? 
15. In hoeverre hebben de gemeentelijke plannen van aanpak geleid tot een verbetering 

in de aansluiting van gemeentelijke voorzieningen op justitiële reïntegratie-
trajecten?  
• Op welke onderdelen is er sprake van verbetering? 
• Welke onderdelen behoeven nog verbetering? 
De verbeterpunten aansluiting nazorg uit het “Verbeterplan aansluiting nazorg” en 
de daaruit voortvloeiende acties (Ministerie van Justitie 2004a) vormen hierbij het 
analysekader. 

16. Welke aanbevelingen kunnen er worden geformuleerd voor de verbetering van de 
nazorg aan de veelplegers? 
• Kan er een uniform model worden ontwikkeld dat kan dienen als voorbeeld 

model? 
• Hoe ziet dat voorbeeld model eruit? 

 
D. Aantallen 

17. Hoeveel veelplegers worden er aangemeld bij de Gemeentelijke Coördinatie-
punten? 

18. Welk percentage van de veelplegers krijgt een nazorg- of resocialisatietraject 
aangeboden? 

19. Welk percentage van de veelplegers rondt een dergelijk traject niet af? 
• Wat waren de redenen voor uitval? 

 
 
1.4  Onderzoeksopzet 
 
In de gemeenten zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van organisaties die bij de 
lokale aanpak van veelplegers zijn betrokken. Gestart is met een literatuurstudie over 
veelplegers en de werkbare mechanismen achter de lokale aanpakken. Daarnaast zijn op lokaal 
niveau documenten verzameld over de aanpak van veelplegers, zoals projectplannen, 
voortgangsrapportages, verslagen van overleggen, projectgroepen, stuurgroepen en dergelijke.   
 
Het Verbeterplan Aansluiting Nazorg is een deelproject van het beleidsprogramma 
‘Terugdringen Recidive’ en kan daarmee als een onderdeel van de lokale aanpak van 
veelplegers worden beschouwd. In het eerste deel van het onderzoek, waarvan in dit rapport 
verslag wordt gedaan, staat de justitiële ketenaanpak van veelplegers centraal en komt de 
nazorg in hoofdlijnen aan bod. In de meeste gemeenten moet de nazorg bij de start van dit 
onderzoek nog van de grond komen. In de begeleidingscommissie van het onderzoek is 
daarom besloten dit onderdeel in 2006 uit te voeren. Tijdens de tweede fase van het onderzoek 
naar de aanpak van veelplegers zal vooral worden ingegaan op de nazorg. Daarnaast is in de 
begeleidingscommissie afgesproken dat het onderzoek zich richt op de zeer actieve veelpleger. 
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Literatuur- en documentatiestudie 
Relevante rapporten over veelplegers, nazorg aan veelplegers en de voor een belangrijk 
deel reeds verzamelde beleidsdocumenten (GSB-beleid, Agenda 2000, Naar een veiliger 
samenleving, Verbeterplan Nazorg, et cetera) die mede het beleidskader vormen zijn 
bestudeerd. Verder zijn voor de gemeenten waarop het onderzoek zich richt de rapportages 
en documenten verzameld waarmee de lokale aanpak van veelplegers in kaart is gebracht. 
Per gemeente is een overzicht gemaakt van de organisaties die zich met de lokale aanpak 
van veelplegers bezighouden. Tevens is een inventarisatie gemaakt van de doelen die 
worden nagestreefd, de samenwerkingsverbanden en de overlegstructuren. Bij de 
inventarisatie van de lokale overlegstructuren rond veelplegers en de nazorg aan ex-
gedetineerden is het met name van belang na te gaan welke organisaties bij welke 
onderdelen van de samenwerking zijn betrokken. 
 
Beleidsveronderstellingen 
Bij het opstellen van de beleidsveronderstellingen is gebruik gemaakt van ideeën uit de 
programmatheorie zonder die tot in detail toe te passen (Rogers e.a. 2000). Rogers e.a. be-
schouwen een programmatheorie als een expliciete theorie of een model dat weergeeft hoe een 
programma de bedoelde of geobserveerde resultaten bereikt. Herformulering van de onder-
liggende en vaak impliciete beleidsveronderstellingen van programma’s en beleidsvormen kan 
via diverse benaderingen tot stand komen (Pawson en Tilley 1997, Leeuw 2003).  
 
Voor het vaststellen van het denkkader c.q. de beleidsveronderstellingen zijn allereerst de 
projectplannen en uitwerkingen daarvan geanalyseerd. Vervolgens zijn aanvullende 
interviews gehouden met degenen die betrokken zijn geweest bij het opstellen van de 
documenten die ten grondslag liggen aan de lokale aanpakken van veelplegers.  
 
Interviews 
De interviews met betrokken partijen hebben gefaseerd plaatsgevonden. Nadat op basis van 
de literatuur- en documentatiestudie de beleidsveronderstellingen zijn geformuleerd, is een 
interviewronde gehouden met opstellers van de documenten die het beleidskader vormen. 
Vervolgens heeft een interviewronde plaatsgevonden met de bij de lokale aanpak betrokken 
partijen.  
 
Beleidskader en -veronderstellingen 
Op landelijk niveau zijn interviews gehouden met acht beleidsmakers die bij het opstellen van 
de documenten voor het beleidskader van de aanpak van veelplegers betrokken zijn geweest. 
Hierbij gaat het met name om ambtenaren die werkzaam zijn bij de ministeries van Justitie 
(DJI),  BZK, VWS en SZW.   
 
Na bestudering van het schriftelijke materiaal, met name de documenten die het beleidskader 
vormen, aangevuld met interviews met beleidsmakers die betrokken waren bij het opstellen 
van deze nota's en de verdere uitwerking van het beleid, is gereconstrueerd via welke 
mechanismen de beoogde doelen bereikt zouden moeten worden. In deze benadering worden 
aannames omtrent causale samenhangen expliciet gemaakt, die het best omschreven kunnen 
worden in als-dan en oorzaak-gevolg termen. De aldus beschreven beleidsveronderstellingen 
zijn vervolgens voorgelegd aan personen die betrokken zijn bij de lokale aanpakken van 
veelplegers. In totaal is met 44 personen gesproken van gemeente (tien), Openbaar Ministerie 
(11), politie (13), rechtbank (vijf), penitentiaire inrichtingen (drie) en verslavingszorg (twee). 
 
In de gesprekken is ingegaan op de lokale aanpak: welke aanpak is er per type veelpleger 
ontwikkeld; welke doelen worden daarbij nagestreefd; welke inzet/bijdrage leveren de partijen; 
welke activiteiten worden wel en welke niet uitgevoerd; de knelpunten; de neveneffecten; en 
de succes- en faalfactoren.  
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Registratiegegevens 
Bij alle gemeenten zijn registratiegegevens opgevraagd die inzicht moeten geven in de 
aantallen veelplegers bij de start van de aanpak en is nagegaan op welke wijze de gegevens 
over veelplegers zijn verkregen. Verschillen in uitgangssituatie, bijvoorbeeld de wijze waarop 
het aantal veelplegers in een gemeente wordt bepaald kunnen de gewenste eindresultaten die 
als percentage van het totaal aantal veelplegers worden uitgedrukt beïnvloeden.  
 
Beperkingen 
De resultaten van de aanpak van veelplegers in de tien gemeenten zijn nog niet bekend. De 
aanpak is in de meeste gemeenten in 2004 of 2005 gestart. De verstreken periode is momenteel 
te kort om uitspraken over de recidive te kunnen doen. Een kwantitatieve vergelijking van de 
aanpak van veelplegers in de tien gemeenten is derhalve niet mogelijk. De 'best practices' zijn 
vastgesteld op basis van interviews met betrokkenen in de tien gemeenten. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de (landelijke) beleidsveronderstellingen die aan de aanpak ten grondslag liggen. 
Deze veronderstellingen vormen het analysekader voor het beoordelen van de lokale 
aanpakken.    
 
Bij de aanpak van veelplegers kan onderscheid worden gemaakt in twee trajecten: een 
justitieel traject en nazorgtrajecten. In dit eerste deel van de vergelijking van lokale 
aanpakken van veelplegers wordt ingegaan op het justitiële traject. Dit traject is formeel 
beëindigd zodra de strafmaat is verlopen en derhalve de justitiële titel van de veelpleger 
vervalt. Zeer actieve veelplegers met een ISD-maatregel kunnen binnen een justitieel kader 
deelnemen aan gemeentelijke nazorgprogramma's, waaraan eveneens ex-gedetineerde 
veelplegers deelnemen. Deze overgangsfase is daardoor diffuus. Hierop zal in het tweede 
deel van dit onderzoek, waarin de nazorg aan veelplegers aan bod komt en waarover een 
aparte publicatie zal verschijnen, nader worden ingegaan.  
 
 
1.5  Indeling rapport 
 
In het volgende hoofdstuk wordt het beleidskader geschetst en worden de 
beleidsveronderstellingen beschreven en vervolgens weergegeven in een schema. Vanuit de 
beleidsveronderstellingen in hoofdstuk twee en de onderzoeksvragen uit hoofdstuk één wordt 
in hoofdstuk drie ingegaan op de organisatiestructuur, waarbij onder meer aandacht wordt 
besteed aan de doelstellingen, opzet, samenwerking en uitvoering van de lokale aanpak van 
veelplegers in de tien pilotgemeenten. In hoofdstuk vier komt de informatievoorziening aan 
bod. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de lokaal gehanteerde definities, de identificatie 
van veelplegers, de nieuwe lokale werkverbanden in de vorm van het casusoverleg en de 
organisatie rond de afstemming en uitvoering van de ketenaanpak en de hiervoor benodigde 
informatie over veelplegers (ketendossiers). Hoofdstuk vijf bespreekt de interventies bij 
veelplegers, bestaande uit tegenhouden, dwang (ISD-maatregel) en drangmaatregelen met een 
justitiële afdoening als stok achter de deur. In hoofdstuk zes wordt nagegaan hoe de lokale 
aanpakken zich verhouden met de beleidsveronderstellingen. Vervolgens worden de goede 
praktijken vermeld. In hoofdstuk zeven, ten slotte, worden de samenvatting en conclusies 
besproken. 
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2.  BELEIDSKADER 
 
 
 
Het belangrijkste doel van de veelplegeraanpak is het realiseren van een 
gedragsverandering door het doorbreken van de vicieuze cirkel van opsluiten-vrijlaten-
delicten plegen-veroordelen-opsluiten. De criminele recidive zou moeten worden terug-
gedrongen door de resultaten van de interventies te vergroten, waarvoor sancties en toezicht 
op maat moeten worden ontwikkeld. Langere detentieperiodes, het verminderen van de met 
het delictgedrag samenhangende (verslavings)problematiek en nazorg spelen hierbij een 
belangrijke rol. 
 
 
2.1   Beleidsveronderstellingen 
 
Beleidsevaluatie en –vergelijking zijn instrumenten waarmee inzicht kan worden verkregen in 
de werking van nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving en maatregelen, vaak met als doel 
de uitvoering hiervan verder te verbeteren. Beleid berust echter op veronderstellingen. Deze 
veronderstellingen bepalen de relatie tussen de inzet van middelen, interventies en de doelen 
van het beleid, maar betreffen ook het gedrag van de personen waarop het beleid is gericht. 
Met de landelijke aanpak veelplegers zijn de beleidskaders geschapen om te komen tot 
succesvolle lokale aanpakken voor de veelplegersproblematiek. Binnen deze kaders is er voor 
gemeenten ruimte voor het formuleren van een eigen lokaal veelplegersbeleid. De lokale 
interventies kunnen daardoor sterk verschillen, maar de uitgangspunten en doelstellingen zijn 
niettemin dezelfde. Dit betekent dat de beleidsveronderstellingen die ten grondslag liggen aan 
de lokale aanpakken in theorie niet verschillen. Voor deze vergelijking van lokale aanpakken 
van veelplegers is gekozen voor de empirisch-analytische benadering. Deze is gericht op 
vraaggesprekken, documenten en argumentatie-analyse en leidt tot een model dat kan worden 
voorgesteld als een stroomdiagram waarin de (causale) verbanden tussen onderliggende ideeën 
over mechanismen en uitkomsten zichtbaar zijn gemaakt (Klein Haarhuis en Leeuw 2004). 
 
Recentelijk is deze benadering op diverse terreinen toegepast. Van Ooyen-Houben (2004) 
expliciteerde bijvoorbeeld de programmatheorie van de drangaanpak van criminele hard-
druggebruikers. Klein Haarhuis en Leeuw (2004) analyseerden aan de hand van de 
empirisch-analytische methode de beleidstheorie achter het anti-corruptieprogramma van 
de Wereldbank. Neve e.a. (2005) pasten dezelfde methodes toe om het achterliggende 
beleidskader van de multidisciplinaire aanpak van XTC-productie en -handel te achterhalen 
en om de aanpak aan de hand van indicatoren te kunnen evalueren. Bureau INTRAVAL, ten 
slotte, gebruikte deze beleidswetenschappelijke methode om ex-post de beleidsveronder-
stellingen van het drugsoverlastproject Hektor in Venlo boven tafel te krijgen (Snippe e.a. 
2005).  
 
Hieronder wordt allereerst de probleemsituatie geschetst. Vervolgens worden de 
inspanningen binnen het justitiële traject, de gedragsveranderingen, de opvang in de 
nazorgtrajecten en de overige aspecten besproken. Afgesloten wordt met een schematisch 
overzicht van de beleidsveronderstellingen (figuur 1). 
 
Probleemsituatie 
Aan de beleidsveronderstellingen gaat een probleemanalyse vooraf. In het inleidende 
hoofdstuk is aangegeven dat de onveiligheid en criminaliteit in Nederland als hoog wordt 
ervaren en dat veelplegers hierin een onevenredig groot aandeel hebben. Zij plegen vooral 
relatief lichte delicten. Van ernstigere misdrijven is meestal geen sprake. Problemen met 
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middelengebruik en dak- en thuisloosheid spelen bij een groot deel van de veelplegers een 
belangrijke rol. De redenen waarom weinig veelplegers de zorg en ondersteuning krijgen 
die zij nodig hebben, zijn hun eigen gedrag, de ontoegankelijkheid van het zorgaanbod, 
ontoereikend (gebruik van het) bestuurlijk-juridische instrumentarium op lokaal niveau en 
het onvoldoende toepassen van de wet BOPZ. De diefstallen die zij plegen leiden tot 
relatief korte detentieperiodes, die te kort zijn om gerichte gedragsinterventie te plegen. Na 
vrijlating komen zij onvoorbereid en vaak onaangekondigd terug in de gemeente van 
herkomst. Voor nazorg in de vorm van een woning, uitkering of dagbesteding is doorgaans 
niet gezorgd. De kans dat zij wederom vervallen in het oude delictenpatroon van voor de 
detentie is groot.  
 
Detentievormen 
Het aanpakken van de meest actieve veelplegers zal naar verwachting de recidive 
terugdringen en daarmee het sterkst bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid en het 
verminderen van de criminaliteit. Om dit doel te bereiken moeten achtereenvolgens de 
volgende handelingen worden verricht die voor een effectieve aanpak cruciaal zijn. Lokaal 
dient bekend te zijn wie de zeer actieve veelplegers zijn. Er moeten op basis van de 
landelijke definitie lijsten worden opgesteld met de namen van de lokaal zeer actieve 
veelplegers. Van deze personen moet bij alle bij de aanpak van veelplegers betrokken 
partners bekend zijn dat het een zeer actieve veelpleger is. De gegevensuitwisseling bij een 
persoonsgebonden aanpak in een pro-actief casusoverleg en de aanleg en het beheer van 
een persoonsgebonden dossier van veelplegers is noodzakelijk voor het in een dossier 
vastleggen van de criminele en hulpverleningscarrière van een veelpleger. De rechter kan 
hiermee een volledig beeld krijgen van de persoon van de dader en een weloverwogen 
keuze voor de strafmaat maken. In hoeverre een rechter bereid is een zeer actieve 
veelpleger voor een relatief licht vergrijp tot een ISD-maatregel te veroordelen is een voor 
de aanpak belangrijke voorwaarde. 
 
De activiteiten gericht op het terugdringen van de recidive zouden tijdens de 
detentieperiode moeten starten en na de detentieperiode moeten worden gecontinueerd om 
een terugval naar crimineel gedrag te voorkomen. Een deel van de zeer actieve veelplegers 
krijgt geen ISD-maatregel, omdat het OM dit niet eist of omdat de rechter de maatregel niet 
oplegt. Als vordering van een ISD-maatregel niet mogelijk of wenselijk is, maar wel sprake 
is van een zeer actieve veelpleger, kan een hogere onvoorwaardelijke vrijheidsstraf worden 
gevorderd dan geïndiceerd is op grond van de algemene richtlijnen voor strafvordering.1 Zij 
krijgen een reguliere gevangenisstraf die weliswaar langer is maar voor wat betreft 
behandelaanbod niet afwijkt van wat gangbaar is. De verwachting is dat gemeenten de 
capaciteit voor de nazorg in eerste instantie zullen gebruiken voor de zeer actieve 
veelplegers met een ISD-maatregel als onderdeel van het reïntegratietraject en niet of in 
mindere mate voor de overige zeer actieve veelplegers. Dit geldt vermoedelijk ook voor de 
zeer actieve veelplegers die wel een ISD-maatregel krijgen maar niet beïnvloedbaar of 
gemotiveerd zijn.     

                                                 
1 Er gelden daarbij de volgende regels, waarbij opnieuw wordt uitgegaan van de stelselmatige 
daders, dus degenen die aan de wettelijke eisen voor ISD voldoen. Er kan dan:  
• ten hoogste drie maanden onvoorwaardelijke vrijheidsstraf worden gevorderd indien sprake is 

van lichtere feiten (i.e. bedreiging, winkeldiefstal, fietsdiefstal, zakkenrollerij / kasgreep of 
lichte mishandeling);  

• ten hoogste zes maanden onvoorwaardelijke vrijheidsstraf worden gevorderd bij zwaardere 
feiten (inbraak, autokraak, autodiefstal of openlijke geweldpleging).  

Bij overige zeer actieve veelplegers – dus wel tien processen-verbaal de afgelopen vijf jaar, maar 
niet driemaal veroordeeld – kan voor lichtere feiten een eis van ten hoogste 1,5 maanden (zes 
weken) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf worden gevorderd. 
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Tijdens detentie 
Veelplegers waarbij met het screeningsinstrument Recidive Inschattingsschalen (RISc) 
aanknopingspunten voor gedragsverandering zijn vastgesteld en door de rechter zijn 
veroordeeld voor plaatsing in een ISD krijgen een gedragsbeïnvloedend programma 
aangeboden. De activiteiten in dit programma - de interventie - zijn gericht op het 
versterken van basale cognitieve vaardigheden en vermindering van eventueel aanwezige 
psychiatrische aandoeningen, verslavings- of andersoortige problemen. De verwachting is 
dat een groot aantal veelplegers (zowel verslaafden als niet-verslaafden) een gebrek aan 
cognitieve vaardigheden heeft. Een cognitieve vaardigheidstraining is gericht op het 
verminderen van impulsief gedrag en het beter hanteren van agressie. Voor gedetineerden 
met een laag intelligentieniveau, waarvan bij zeer actieve veelplegers vaak sprake zou zijn, 
wordt een nieuwe, aangepaste training ontwikkeld. Daarnaast zijn er gedragsinterventies 
die zijn gericht op het omgaan met verslaving en zijn er woon-, budgetterings- en 
arbeidstrainingen beschikbaar. Met de RISc wordt vastgesteld welke vaardigheidstrainingen 
een gedetineerde moet volgen. Gezien de zwaarte van de problematiek van veelplegers is 
de verwachting dat intensieve interventies met een lange doorlooptijd nodig zijn (Ministerie 
van Justitie 2004b). 
  
Bij plaatsing in een ISD kan een deel van de strafperiode extramuraal worden uitgevoerd. 
Voor een verblijf buiten de inrichting dienen lokale (zorg)voorzieningen beschikbaar te 
zijn, waar zij onder titel van de ISD-maatregel worden ondergebracht. Voor dit verblijf 
buiten de inrichting is samenwerking met lokale partners (DJI, reclassering, gemeente en 
(zorg)voorzieningen) vereist. Extramuraal zullen ook gedragsgerichte interventies moeten 
worden aangeboden. Stok achter de deur in die extramurale fase is de mogelijkheid van 
terugplaatsen in detentie zodra het overlastgevend en/of crimineel gedrag opnieuw 
plaatsvindt, of zodra de voorwaarden van het extramurale traject worden overtreden. 
Controle vindt plaats door bijvoorbeeld elektronische detentie of huisarrest en surveillance 
van de politie. Voorwaarde voor plaatsing in de extramurale fase is deelname aan een of 
meerdere programma-onderdelen, waarbij de tijdens de intramurale fase gestarte trainingen 
worden voortgezet bij reclasseringsorganisaties, verslavingszorg en GGz.  
 
Na detentie 
Bij de samenwerking tussen justitiële ketenpartners en nazorgpartners is een centrale rol 
weggelegd voor de gemeenten. Continuïteit in de uitvoering van het nazorgplan is 
essentieel en vraagt om een goed georganiseerd casemanagement. Onduidelijk is nog voor 
welke periode de nazorg aan een individuele veelpleger moet worden georganiseerd. Dit zal 
per persoon verschillen, maar verwacht wordt dat een deel van de ex-gedetineerden (zeer) 
langdurig ondersteuning nodig zal hebben. 
 
De voorbereidingen voor de nazorg in de tien gemeenten die meedoen aan de pilot Nazorg 
zijn in volle gang. De gemeenten en nazorgpartners bereiden zich voor op de komst van ex-
gedetineerde veelplegers. Gemeenten zorgen daarbij voor huisvesting, uitkering, dagbe-
steding, schuldhulpverlening en arbeidsreïntegratie en voeren de regierol. Het aanbod van 
de nazorg zal meer dan in het verleden het geval was, moeten aansluiten op de behoeften 
van deze ex-gedetineerden. Onder de categorie zeer actieve veelplegers bevinden zich 
vooral in de vier grote steden personen die niet erg vatbaar lijken voor behandeling. Het 
gaat dan vooral om chronisch verslaafden voor wie, ook al zijn ze tijdens de detentieperiode 
intensief op hun vrijlating voorbereid, mogelijkheden voor behandeling na detentie nog 
beperkt zijn. Zij zullen als er sprake is van verslaving bovendien niet kiezen voor afkicken. 
Het gebruik zal een integraal onderdeel van programma's moeten zijn om deze categorie in 
een voorziening te houden. Het uitgangspunt is een vrijwillig verblijf. Onder welke 
voorwaarden een dergelijke voorziening tot stand kan komen is nog onduidelijk.  
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In de volgende fase van dit onderzoek naar lokale aanpakken van veelplegers zal worden 
nagegaan welke vorm de nazorg in de tien gemeenten heeft gekregen en op welk deel van 
de veelplegers het aanbod is gericht. Het risico hierbij is dat de nazorg vooral wordt 
verzorgd voor de gemotiveerde ex-gedetineerde die een ISD-maatregel heeft gehad, terwijl 
de nazorg aan niet meewerkende ex-gedetineerde veelplegers die een sober regime hebben 
gekregen of een reguliere gevangenisstraf hebben uitgezeten beperkt is. 
 
Veronderstelde werkzame mechanismen 
Alleen cognitieve vaardigheidstrainingen zijn niet genoeg. De criminogene factoren zijn 
vaak complex en hardnekkig. Het delictgedrag is sterk ingesleten en de persoonsgebonden 
problematiek die tot crimineel gedrag leidt, is vaak lastig te verminderen. Hierbij gaat het 
om jarenlang gebruik van harddrugs, dak- en thuisloosheid, schulden en psychische 
problematiek. Vaak is er sprake van een meervoudige problematiek. De eerste stap is de 
veelplegers aan te houden en te veroordelen tot een langdurige gevangenisstraf of maatregel 
waardoor zij gedwongen worden tot rust te komen en de problematiek kan worden 
geïnventariseerd. Stap twee is de veelpleger te motiveren tot een gedragsinterventie die er 
op is gericht de problematiek te verminderen. Stap drie is het begeleiden van de veelpleger 
naar een terugkeer in de maatschappij in een stabiele leefsituatie. In eerste instantie wordt 
dwang toegepast om een verandering op gang te brengen, terwijl na vrijlating een 
intrinsieke motivatie al dan niet door de mogelijkheid van het verliezen van een stabiele en 
prettiger leefsituatie wordt bevorderd. Aangenomen wordt dat de bereikte verbeteringen de 
motivatie zijn die een terugval naar het oude criminele gedrag voorkomen.    
 
Resumé 
De veronderstellingen achter het beleid voor de aanpak van zeer actieve veelplegers zijn als 
volgt samen te vatten: er is een probleem met de hardnekkige recidive van personen die 
veelvuldig misdrijven plegen, ook nadat ze in detentie zijn geweest. Deze recidive dient te 
worden teruggedrongen. Dit wordt bereikt door zeer actieve veelplegers een langdurige 
gevangenisstraf of een ISD-maatregel van maximaal twee jaar op te leggen, waardoor zij 
niet in de gelegenheid zijn misdrijven te plegen. Indien tijdens de maatregel tevens een 
interventie voor gedragsverandering wordt toegepast zal ook na de invrijheidstelling sprake 
zijn van een lagere recidive.   
 
Deze resultaten kunnen worden bereikt als er extra aandacht is voor en extra middelen 
worden ingezet om de meest actieve stelselmatige daders (zeer actieve veelplegers) op te 
sporen en aan te houden en als er beter wordt samengewerkt bij het opstellen van 
persoonsdossiers en informatie hierover wordt uitgewisseld en vervolgens wordt gebruikt 
bij de eis van het OM de veelpleger te veroordelen op grond van zijn eerdere recidive en 
criminele gedrag, dan zullen meer veelplegers voor een langere periode worden 
veroordeeld, waardoor bij de gemotiveerde veelplegers met goed gekozen interventies een 
gedragsverandering op gang kan worden gebracht. Deze interventies kunnen ook buiten een 
penitentiaire inrichting worden aangeboden. De aanname hierbij is dat de interventie effect 
heeft op de achterliggende problematiek die heeft geleid tot het criminele gedrag, 
bijvoorbeeld harddrugsgebruik, dak- en thuisloosheid of psychiatrische problematiek. Als 
bovendien de aansluiting op de lokale vervolgvoorzieningen voor ex-gedetineerde 
veelplegers kan worden verbeterd en nazorgprogramma's kunnen worden uitgebreid en 
geïntensiveerd krijgen zij daardoor een stabielere leefsituatie waarvoor zij dienen te 
beschikken over een woonruimte, een uitkering, een goede begeleiding en wellicht 
medicatie voor een psychiatrische aandoening. Hierdoor zal de behoefte aan het gebruik 
van drugs en crimineel gedrag verminderen. Minder recidive onder de zeer actieve 
veelplegers zal leiden tot een vermindering van de (veelvoorkomende) criminaliteit en een 
verbetering van de veiligheidsbeleving van burgers. 
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Figuur 1  Schematisch overzicht beleidsveronderstellingen aanpak veelplegers 

         
  Probleem 

Onveiligheid, criminaliteit en overlast worden door burgers als 
hoog ervaren en als een van de belangrijkste problemen gezien. 
Stelselmatige daders die hieraan het sterkst bijdragen moeten 

als eerste worden aangepakt. 

  

        
 Inzet 

• Financiële middelen ad x per jaar voor de periode 2003-2008 
• Coördinatie en overleg tussen gemeente, politie, Openbaar 

Ministerie, gevangeniswezen en reclassering aan de hand 
van veelplegerslijsten 

 

 

      

 
Exogene factoren 
• veiligheidsbeleid 
• verslavingszorg 
• vreemdelingenbeleid 
• maatschappelijke 

opvang 
• geestelijke 

gezondheidszorg 
 

 Organisatie 
• Instellen nieuwe lokale werkverbanden 

• Bevorderen samenwerking betrokken organisaties 
• Afstemmen en uitvoeren van ketendossier 

• Afstemmen aansluiting reïntegratietrajecten op 
maatschappelijke (zorg-)voorzieningen 

 

 

 
Randvoorwaarden 
• adequate registratie 

veelplegers door 
politie en justitie 

• voldoende capaci-
teit en medewerking 
Zittende Magistra-
tuur 

• voldoende middelen 
(detentiecapaciteit, 
zorgcapaciteit, 
huisvesting)  

• voldoende 
bestuurlijke 
ondersteuning voor 
nazorg  

• goede lokale regie 
over ketenpartners 
nazorg 

• voldoende tijd 
          
   

Concrete maatregelen en activiteiten 
• Inrichting voor stelselmatige daders (ISD) 

• Vergroting detentiecapaciteit en doelgerichtheid justitiële 
reactie 

• Opstellen lokale (zeer actieve) veelplegerslijsten 
• Aanleggen persoonsgerichte dossiers  

• Goede screening problematiek in relatie tot mogelijkheid 
gedragsverandering bij gedetineerde veelplegers 

• Intensiveren reïntegratie en toezicht ex-gedetineerden 
• Ontwikkelen doelgroepgerichte reïntegratietrajecten  

• Verbeteren aansluiting reïntegratietrajecten op 
maatschappelijke (zorg-)voorzieningen (nazorg) 

 

  

          
  

Primaire resultaten 
• Afname van aantallen (zeer actieve) veelplegers 

• Toename van detentieperiode (zeer actieve) veelplegers 
• Afname van recidive (zeer actieve) veelplegers 

• Betere samenwerking betrokken partijen, versterking 
regiefunctie gemeenten 

 

  

       

 
Mogelijke 
neveneffecten 
• vermindering aanpak 
overige categorieën 
criminelen, met name 
meerplegers en 
overlastveroorzakers 

  
Gewenste maatschappelijke gevolgen 
• Versterken veiligheidsbeleving burgers 

• Terugdringen (veelvoorkomende) criminaliteit en overlast  
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2.2   Van daad naar dader 
 
Voor het langduriger uit de roulatie nemen van meerderjarige veelplegers is een andere 
benadering nodig dan tot 2001 gangbaar was. Hiervoor is een omslag in de aanpak nodig 
van een zaaksgerichte naar een persoonsgerichte benadering. Hierbij wordt het totale 
criminele verleden van een verdachte in beeld gebracht en vindt berechting niet alleen op 
afzonderlijke, vaak relatief lichte delicten plaats, maar op hun vaak lange criminele carrière.  
 
Persoonsgerichte trajectmatige benadering 
Naast de persoongerichte benadering wordt in de zogenoemde veelplegersbrief (TK, 29684, 
nr 10) bij het ten uitvoer brengen van het beleid gesproken van een trajectmatige 
benadering. Deze benadering bestaat uit de volgende onderdelen:  

• (zeer actieve) veelplegers moeten zo vroeg mogelijk als zodanig worden onder-
kend. Een adequate registratie door de politie is daarom een absolute voorwaarde;  

• casusoverleg aan de hand van persoondossiers waarin alle beschikbare informatie 
over zeer actieve veelplegers die bij organisaties in de strafrechtsketen (politie, 
OM, reclassering) is vastgelegd;  

• screening van in bewaring gestelde zeer actieve veelplegers, onder meer om vast te 
stellen of een investering in gedragsverandering zinvol kan zijn;  

• veroordeling gericht op langdurige uitsluiting (ISD-maatregel) om voldoende tijd te 
hebben voor uitvoering van een behandelprogramma;   

• tijdens detentie een aanbod voor gedragsinterventie gericht op diverse criminogene 
factoren; 

• nazorg: gezorgd moet worden voor een goede aansluiting tussen justitiële en 
maatschappelijke voorzieningen.  

 
Vroegtijdige signalering 
Veelplegers moeten op lokaal niveau bij aanhouding zo vroeg mogelijk als zodanig worden 
onderkend. Daarvoor dient de politie een overzicht op te stellen en bij te houden van alle 
bekende veelplegers. Een adequate registratie door de politie is een voorwaarde voor een 
goede aanpak. De politie zal zoveel mogelijk de relevante informatie over de verdachte 
samenbrengen in het dossier dat via het OM uiteindelijk aan de rechter moet worden 
voorgelegd.    
 
Casusoverleg 
Van een zaakgerichte naar een persoonsgerichte aanpak. Het criminele verleden weegt niet 
alleen mee door de duur, maar ook voor de vorm van de sanctie. Daarnaast moeten op 
lokaal niveau alle betrokken ketenpartners informatie over veelplegers met elkaar 
uitwisselen. In convenanten kan worden geregeld welke (elektronische) informatie lokale 
ketenpartners kunnen uitwisselen binnen de eisen van de privacywetgeving. De gegevens 
kunnen worden vastgelegd in persoonsgebonden dossiers en aan de rechter worden 
voorgelegd.  
 
Screening 
Veelplegers die door de politie zijn aangehouden worden voorgeleid en in bewaring 
gesteld. Indien duidelijk is dat de veelpleger een ernstige psychiatrische stoornis heeft, dan 
wordt al op het politiebureau nagegaan of de persoon in aanmerking komt voor de wet  
BOPZ (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen). Doorgaans zal echter 
doorplaatsing naar een huis van bewaring plaatsvinden. 
 
Na vordering door het OM van een inbewaringstelling volgt bij alle zeer actieve 
veelplegers, waarvoor plaatsing in een ISD wordt overwogen, een screening. Dit onderzoek 
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wordt uitgevoerd door de reclassering met het instrument RISc. Deze screening stelt het 
recidiverisico vast, het gevaar voor anderen, de criminogene factoren die ten grondslag 
liggen aan het risico en de beïnvloedbaarheid en motivatie van de betrokkene. Wanneer 
verslaving of psychische stoornis als criminogene factor wordt vastgesteld volgt een 
verdiepingsdiagnostiek. Zijn er aanknopingspunten voor gedragsverandering, dan worden 
die vermeld in een adviesrapport. Dit advies wordt met het strafdossier door het OM aan de 
rechter voorgelegd.  
 
Berechting 
De rechter kan de ISD-maatregel opleggen als het gaat om een misdrijf waarvoor 
voorlopige hechtenis is toegelaten en als de verdachte in de vijf jaar voorafgaand aan het 
door hem begane feit tenminste driemaal wegens een misdrijf onherroepelijk tot een 
vrijheidsbenemende straf of maatregel, een vrijheidsbeperkende maatregel of een taakstraf 
is veroordeeld.2 Wanneer de verdachte verslaafd is of andere specifieke problemen heeft 
waarmee het plegen van strafbare feiten samenhangt, moet de maatregel ook bijdragen aan 
de oplossing van de verslavingsproblematiek of die andere problematiek. De rechter kan de 
maatregel slechts opleggen nadat het Openbaar Ministerie dit met redenen heeft omkleed in 
een gedagtekend en ondertekend advies over de wenselijkheid of noodzakelijkheid van de 
maatregel. Daarnaast kan de rechter beslissen tot een tussentijdse beoordeling van de 
noodzaak van voortzetting van de uitvoering van de maatregel. Hij kan dit doen op 
vordering van het OM, op verzoek van de verdachte of diens raadsman of ambtshalve.   
 
Behandelaanbod 
Een veelpleger die beïnvloedbaar is en gemotiveerd voor gedragsverandering krijgt op basis 
van een inventarisatie van zijn problematiek (RISc) een gedragsinterventie aangeboden, 
mits er voldoende beschikbare middelen zijn (Ministerie van Justitie 2005a). Deze 
interventie bestaat uit een plan van aanpak voor reïntegratie tijdens de detentie. Gezien de 
verwachte ernst van de problematiek zal er bij veelplegers vaak sprake zijn van meerdere 
gedragsinterventies, waarbij aan diverse relevante criminogene factoren aandacht moet 
worden besteed. Deze maatregelen kunnen plaatsvinden binnen detentie, maar ook 
eventueel in een (zorg)voorziening buiten de penitentiaire inrichting. Hierbij kan worden 
gedacht aan lokale voorzieningen waar zij onder de titel van de maatregel worden 
ondergebracht. Voor dit verblijf buiten de inrichting is samenwerking met lokale partners 
(DJI, reclassering, gemeente en (zorg)voorzieningen) vereist. Toepassing van controle door 
bijvoorbeeld elektronische detentie, huisarrest of surveillance door de politie is mogelijk. 
Bij overtreding van de regels volgt terugplaatsing of het weer innemen van verworven 
vrijheden. Een geheel intramuraal verblijf zal volgens justitie minder effectief zijn, een 
groter beslag leggen op schaarse capaciteit en hogere kosten met zich meebrengen 
(Ministerie van Justitie 2004b). 
 
Nazorg 
De laatste fase in de trajectmatige benadering van veelplegers is de nazorg. Als een 
veelpleger uit detentie komt krijgt de gemeente de regisserende rol met betrekking tot het 
organiseren en regelen van de benodigde nazorg. Om te voorkomen dat iemand weer 
delicten pleegt, zal aandacht moeten worden besteed aan huisvesting, zorg, arbeid en 
inkomen. De aansluiting tussen justitiële en maatschappelijke voorzieningen is van 
essentieel belang en moet optimaal zijn. De overgang van detentie naar invrijheidstelling is 
een kritiek moment. Om dit goed te begeleiden zal ruim voor de datum van ontslag (zeker 
twee maanden) de gemeente van vestiging op de hoogte moeten worden gesteld van de 
komst van de ex-gedetineerde en de te verwachten voorbereidingen die daaraan 
voorafgaand dienen te worden georganiseerd. De ervaringen met de SOV tot nu toe laten 
                                                 
2 Wetboek van Strafrecht, artikel 38m 
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zien dat voor een deel van de deelnemers aan de SOV volledige zelfstandigheid een vaak te 
hoog gegrepen doelstelling is (Van 't Land e.a. 2005). Om eerdere investeringen tijdens 
detentie niet teniet te doen zal continuïteit van zorg, zoals geboden door onder andere de 
maatschappelijke opvang in de vorm van begeleid of beschermd wonen, noodzakelijk zijn.  
 
Structureel investeren in alle ingezette trajecten door het bieden van blijvende nazorg is en 
blijft de verantwoordelijkheid van de lokale overheden. In het kader van het Programma 
Terugdringen Recidive (TR) is een verbeterplan Aansluiting Nazorg opgesteld, waarin 
onder meer wordt ingegaan op de samenwerking en verantwoordelijkheidsdeling van 
justitie, de lokale overheid en andere bij de reïntegratie van veelplegers betrokken lokale 
organisaties.  
 
 
2.3   Doelgroep 
 
Het patroon bij veelplegers bestaat uit het bij voortduring plegen van grote aantallen vaak 
relatief lichte delicten. Voorheen werden zij hiervoor aangehouden en op grond van één of 
enkele gepleegde misdrijven ('stapelen') veroordeeld tot een relatief korte vrijheidsstraf. De 
opgelegde straffen zijn echter te kort om de veelpleger in een zwaarder justitieel kader te 
plaatsen, waardoor een gerichte interventie niet mogelijk is. Na opnieuw te zijn 
aangehouden voor het plegen van enkele veelal lichte delicten worden zij wederom 
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Deze draaideurcriminelen worden 
keer op keer tot een korte detentie veroordeeld en ondergaan ook niet of nauwelijks meer 
andere sancties, zoals boetes, voorwaardelijke vrijheidsstraffen en taakstraffen. Reguliere 
vormen van opvang en hulpverlening worden bovendien vaak gemeden, mede omdat 
hulpverleners het vaak niet kunnen opbrengen te werken met niet gemotiveerde criminelen. 
Vaak staan deze personen in de plaats van herkomst bekend als zorgmijders. Het gaat 
hierbij vooral om mannen, die veelal vermogensdelicten plegen, vooral actief zijn in de 
grote steden en vaak verslaafd zijn aan harddrugs. Een deel van de veelplegers zou (tevens) 
psychische problemen hebben.   
 
Wartna en Tollenaar (2004) hebben een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de 
veelplegers in de populatie van vervolgde daders. Onderzocht zijn alle personen die in een 
periode van vijf jaar, tussen 1997-2001, wegens het plegen van een misdrijf met justitie in 
aanraking zijn gekomen. Dit leverde ruim 626.000 daders op, waarbij in totaal meer dan 
één miljoen strafzaken met een sanctie zijn afgedaan. Ongeveer de helft van deze zaken 
heeft betrekking op 20% van de vervolgde daders (ruim 130.000 personen). Nadrukkelijk 
stellen de onderzoekers dat het merendeel van de geregistreerde criminaliteit niet voor 
rekening komt van een gering aantal daders, maar dat sommige categorieën daders wel 
sterk zijn oververtegenwoordigd. Personen met drie of meer justitiecontacten in vijf jaar 
vormen 12% van de daders (75.704 personen) en zijn samen goed voor bijna 40% van de 
strafzaken. De meest actieve daders ('zeer hoogfrequente veelplegers') zijn de daders met 
meer dan tien justitiecontacten. Zij vormen ongeveer één procent (6.164 personen) van de 
totale daderpopulatie, maar nemen 11% van alle strafzaken voor hun rekening.         
   
Definities 
Er zijn verschillende definities van (zeer actieve) veelplegers in omloop. Lokaal worden 
soms andere definities gehanteerd of andere bronnen gebruikt dan landelijk.3 De officiële, 
                                                 
3 Wartna en Tollenaar van het WODC baseerden zich bij het bepalen van de omvang van veelplegers 
op strafzaken die in de periode 1997-2001 door het OM met een sanctie zijn afgedaan. Bij de lokale 
aanpak baseert men zich bij het bepalen van de veelplegers vaak op het Herkenningssysteem (HKS) 
van de politie waarin de opgemaakte processen-verbaal voor het plegen van een misdrijf worden 
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landelijke definitie van een meerderjarige veelpleger op basis van het HKS is: een persoon 
van 18 jaar of ouder die in zijn gehele criminele verleden meer dan tien processen-verbaal 
tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar. De totale omvang van de 
categorie veelplegers wordt in de Beleidsbrief veelplegers geschat op 18.000 à 19.000 per 
jaar, te veel om intensief en gericht aan te pakken (Ministerie van Justitie 2003a). Het 
beleid concentreert zich daarom op de zeer actieve veelpleger (ZAV): een persoon van 18 
jaar of ouder die over een periode van vijf jaar (waarvan het peiljaar het laatste jaar 
vormt) meer dan tien processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één 
in het peiljaar. In 2002 zijn er landelijk in het HKS ongeveer 5.600 zeer actieve veelplegers 
geregistreerd. Ongeveer twee derde deel van de meerderjarige veelplegers zou verslaafd 
zijn aan harddrugs. 
 
Een zeer actieve veelpleger die in de vijf jaren voorafgaand aan het gepleegde feit 
tenminste drie maal wegens het plegen van een misdrijf onherroepelijk is veroordeeld tot 
een vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende straf of maatregel, die ook ten uitvoer moet 
zijn gelegd, wordt 'stelselmatige dader' genoemd (OM, Richtlijn voor strafvordering 2004). 
Deze personen komen in aanmerking voor toepassing van de ISD-maatregel (Wet ISD, art. 
38m t/m 38u WvSr). Indien na tenuitvoerlegging van de maatregel de veelpleger opnieuw 
een strafbaar feit pleegt, kan opnieuw een ISD worden gevorderd mede op grond van die 
eerdere (tenminste drie) veroordelingen. Wel geldt opnieuw de voorwaarde dat die drie 
veroordelingen, waarvan de ISD-maatregel er één is, dateren van vijf jaar voorafgaand aan 
het nieuwe feit en ook ten uitvoer zijn gelegd.  
 
 
2.4   Resultaten 
 
Gedragsverandering kan plaatsvinden door middel van gerichte interventies. De 
ontwikkeling van nieuwe interventies en de kwaliteitsverbetering van bestaande 
interventies tijdens detentie zijn inmiddels ter hand genomen in het kader van het 
beleidsprogramma Terugdringen Recidive. Een intensieve gedragsinterventie zal alleen 
plaatsvinden als daarvoor bij de betrokkene een duidelijk aanknopingspunt is. Het 
reclasseringsbeleid zal in dat opzicht selectiever worden. Ervaringen in het buitenland laten 
zien dat met gerichte interventies bij daarvoor in aanmerking komende doelgroepen van 
veroordeelden, significante reducties van de recidive kunnen worden bereikt. Het gaat dan 
volgens Vennard en Heddeman (1998) doorgaans om een recidivereductie van tien procent 
tot 15%.4 Welke gedragsinterventies voor een veelpleger nodig zijn, hangt af van 
individuele criminogene factoren, die aan de hand van RISc worden ingeschat. Een 
penitentiaire gedragsinterventie voor veelplegers is gericht op het beïnvloeden van gedrag 
en leefomstandigheden ter voorkoming van recidive. Voorbeelden van gedragsinterventie 
zijn: schuldhulpverlening, impulscontrole, sociale vaardigheden (SOVA), arbeidstraining 
en training van cognitieve vaardigheden (COVA). Vaak zal voor veelplegers die op diverse 
leefgebieden problemen hebben een combinatie van interventies nodig zijn.   
 

                                                                                                                                         
geregistreerd. Wanneer voldoende grond voor verdere vervolging aanwezig is wordt het proces-
verbaal naar het OM gestuurd. Ongeveer 20% van de naar het OM gezonden zaken wordt met een 
technisch- of beleidssepot afgedaan.  
4 Met cognitief-gedragstherapeutische programma's binnen detentie en in het kader van nazorg blijkt 
in Groot-Brittannië tien tot 15% reductie van recidive te worden behaald. Worden de programma's 
gestart tijdens detentie en voortgezet in de nazorg dan kan de effectiviteit zelfs toenemen tot 20%, 
als de programma's worden gericht op de meest actieve veelplegers (Vennard en Hedderman 1998). 
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Veranderingen en uitkomsten 
De tijdens de detentieperiode gestarte activiteiten zouden moeten leiden tot gedrags-
veranderingen bij veelplegers. Indien deze veranderingen tot stand komen, zouden ze 
moeten leiden tot de volgende resultaten: 

• vermindering recidive na detentie, wat zal zorgen voor een criminaliteits- en 
overlastreductie; 

• vermindering categorie zeer actieve veelplegers doordat recidive van gedetineerden 
omlaag wordt gebracht (lange termijn), terwijl meer gedetineerden in penitentiaire 
programma's komen (korte termijn).  

 
Om dit te bereiken zal lokaal de aansluiting van penitentiaire reïntegratietrajecten op 
maatschappelijke vervolgvoorzieningen moeten worden verbeterd. Dit houdt in dat de 
samenwerking tussen penitentiaire inrichtingen en lokale organisaties voor geestelijke 
gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang onder regie van de 
gemeente moet worden geïntensiveerd.  
 
De instroom in de maatschappelijke opvang bestaat voor een deel uit ex-gedetineerden. 
Vooral ex-gedetineerden die geen huis meer hebben of zorg ontberen, komen meer en meer 
in de maatschappelijke opvang terecht (TK 29 325, nr. één). Dak- en thuisloosheid is een 
belangrijke criminogene factor. Dak- en thuislozen met een detentieverleden hebben vaak 
een verslavingsprobleem. Als ze tijdens en na detentie geen goede begeleiding krijgen, 
vallen ze vroeg of laat terug in het oude patroon en komen zij weer in aanraking met 
justitie. De overstap van de gevangenis naar de maatschappij is voor deze categorie 
stelselmatige daders momenteel te groot. Zij hebben in het verleden onvoldoende geleerd 
verantwoordelijkheid te dragen of beschikken niet over de vaardigheden zich in de 
maatschappij zelfstandig staande te houden. Zonder goede nazorg en intensieve begeleiding 
zullen personen deze mensen uit de boot vallen. Als er geen goede opvang is, gaan deze 
mensen na detentie terug naar hun oude ‘vrienden’, vervallen in hun crimineel verleden en 
komen terecht in een vicieuze cirkel van thuisloosheid, verslaving en criminaliteit. Om dit 
patroon te doorbreken zouden veelplegers, die niet beschikken over een dak boven hun 
hoofd tenminste in aanmerking moeten komen voor permanente huisvesting. 
 
 
2.5  Inrichting voor stelselmatige daders 
 
De kern van het veelplegerbeleid is de mogelijkheid zeer actieve veelplegers langdurig de 
vrijheid te benemen waardoor voortzetting van het criminele gedragspatroon feitelijk 
onmogelijk wordt gemaakt. Het wetsvoorstel tot 'plaatsing in een inrichting voor stelselmatige 
daders' biedt de mogelijkheid zeer actieve veelplegers die in de afgelopen vijf jaar tenminste 
driemaal zijn veroordeeld, maximaal twee jaar van hun vrijheid te beroven. In feite gaat het 
hierbij om een verruiming van de strafrechtelijke maatregel voor plaatsing in een inrichting 
voor de opvang van verslaafden (SOV) tot een maatregel van plaatsing voor veelplegers in een 
inrichting voor stelselmatige daders. Beoogd werd de nieuwe wettelijke regeling begin 2004 in 
werking te laten treden. Op één oktober 2004 is de Wet plaatsing in een Inrichting voor 
Stelselmatige Daders (ISD) in werking getreden.5 Vrijheidsbeneming vindt plaats onder een 
beperkt detentieregime met alleen basisvoorzieningen, terwijl een eventuele behandeling 
plaatsvindt als daarvoor aanknopingspunten zijn. Voor 2005 zijn 550 afzonderlijke ISD-
plaatsen voorzien, in 2007 moet dit zijn uitgebreid tot 1.000 plaatsen. Daarvan zijn er 126 
extramuraal, de overige 874 zijn intramuraal. Voor veelplegers uit de vier grote steden zijn in 

                                                 
5 Hiermee is de mogelijkheid komen te vervallen om SOV als separate maatregel op te leggen. De 
SOV blijft vooralsnog in zijn huidige vorm binnen de ISD bestaan. 
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2004 al ISD-plaatsen beschikbaar. Vanaf 2005 zijn er plaatsen voor veelplegers uit het hele 
land.  
 
Bij het wetsvoorstel zijn enkele kanttekeningen geplaatst. Bij de behandeling van het 
wetsvoorstel in de Tweede Kamer bleek een kamermeerderheid moeite te hebben met een 
'kale' detentie bij de oplegging van de ISD-maatregel, waarbij louter sprake is van 
opsluiting en niet van behandeling. In een motie is gesteld dat altijd behandeling dient 
plaats te vinden.6 Voor iedere gedetineerde zal op grond van een screening een verblijfsplan 
worden opgesteld. Daarin zal worden nagegaan of de persoon geschikt is voor 
gedragsverandering, daartoe bereid is en of er voor zijn problemen een behandeling 
beschikbaar is. Dwangbehandeling is niet mogelijk. Personen die niet in aanmerking komen 
voor behandeling, blijven echter in detentie. Wanneer tijdens de tenuitvoerlegging van de 
maatregel beslissingen worden genomen die niet stroken met de belangen van de 
delinquent, kan deze of zijn advocaat de rechter verzoeken de maatregel op te heffen.  
 
Verder is in het advies van de Raad van State van mei 2003 gesteld dat 'het voorstel vooral is 
gericht op langer detineren en dat weinig aandacht uitgaat naar het voorkomen van recidive 
door verbetering van de nazorg voor gedetineerden' (TK 28980 B). Hierbij wordt gewezen op 
een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) waarin wordt 
gesteld dat het voor de aanpak van recidive maatschappelijk doelmatig lijkt om ter 
voorkoming van recidive meer te investeren in de nazorg aan recidivisten. Voor de opvang van 
volwassen stelselmatige daders (inclusief uitbreiding van de SOV) is in 2004 € 23 miljoen 
besteed, wordt in 2005 in totaal € 41 miljoen besteed en in 2006 € 70 miljoen. In het 
jaarverslag van het OM wordt door Berghuis (2005) gepleit voor een interventie bij 
veelplegers die zich nog aan het begin van hun criminele carrière bevinden en bij tot stoppen 
geneigde veelplegers aan het eind van hun carrière.7 Juist bij deze personen zouden er reële 
mogelijkheden tot redicivereductie aanwezig zijn. Het maatschappelijk rendement wordt 
vooral groot geacht bij de beginnende veelplegers die nog een lange criminele carrière voor de 
boeg hebben. Investeren in recidivevermindering terwijl de kans daarop als laag kan worden 
ingeschat wordt door het OM afgeraden. In het programma 'Terugdringen Recidive' richt 
justitie zich op alle gedetineerden, waaronder ook de zeer actieve veelplegers.        
 
De ISD-maatregel kan niet aan alle zeer actieve veelplegers worden opgelegd. De wet stelt 
aanvullend als eis dat de verdachte in de laatste vijf jaar voorafgaand aan het betreffende 
delict tenminste drie maal onherroepelijk moet zijn veroordeeld tot een vrijheidsbenemende 
of -beperkende straf of maatregel.   
 
Door de lange tijdsduur van de ISD-maatregel is het mogelijk om interventietrajecten te 
doorlopen die zijn gericht op gedragsverandering en als doel een vermindering van de 
recidive hebben. Deze trajecten dienen om effectief te zijn minimaal vier maanden te duren. 
Door de korte opgelegde vrijheidsstraffen was het aanbieden van interventies voorheen niet 
goed mogelijk. Met de mogelijkheid langere straffen op te leggen ontstaat meer ruimte om 
na te gaan welke kansen er voor gedragsverandering zijn.    

                                                 
6 Motie van het lid Vos, Tweede Kamer 28980, nr. 15. 
7 Hierbij wordt verwezen naar een analyse van Slotboom en Wiebrens (2003; 2004) van in 
Nederland zichtbare criminele carrières (het badkuipmodel) en een beschouwing over de effectiviteit 
van ingrijpen in verschillende fasen van die loopbanen.  
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3.  ORGANISATIESTRUCTUUR 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt de organisatiestructuur in de tien gemeenten uiteengezet. Hierbij 
wordt ingegaan op de uitgangsposities en doelstellingen die de gemeenten nastreven. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de organisatie van de veelplegeraanpak, op welke 
wijze er wordt samengewerkt en welke knelpunten zich hierbij voordoen.  
 
 
3.1  Uitgangssituaties  
 
Een relatief groot deel van de veelplegerproblematiek in de pilot gemeenten heeft te maken 
met harddrugsverslaving. Deze verslaving levert naast druggerelateerde criminaliteit ook 
veel drugsoverlast op. Om deze overlast aan te pakken is met name sinds de jaren negentig 
door de rijksoverheid, maar ook door gemeenten, al veel gedaan. Tussen politie en 
verslavingszorg zijn op lokaal niveau al ruim voor de aanpak van veelplegers afspraken 
gemaakt over bemoeizorg, preventie, repressie, behandeling en nazorg. In diverse 
gemeenten wordt van de ervaring die in deze samenwerkingsverbanden is opgedaan 
gebruik gemaakt voor de aanpak van de veelplegersproblematiek. In enkele gemeenten zijn 
persoonsgebonden aanpakken zodanig aangepast dat ook de veelplegers tot de doelgroep 
behoren.   
 
Landelijk 
De maatregelen die eind jaren tachtig, begin jaren negentig zijn genomen in met name de 
grote gemeenten waar de drugsproblematiek het meest omvangrijk en urgent is, krijgen 
veelal navolging in overige grotere gemeenten die te maken hebben met een substantiële 
drugsoverlast. Daarnaast zijn door de rijksoverheid initiatieven genomen om het lokale 
overlastbeleid meer richting te geven en met integrale zorg de overlast te verminderen.  
 
Uit een evaluatie van het overlastbeleid in de periode 1994-1998 blijkt dat een belangrijk 
resultaat hiervan is geweest dat opvangvoorzieningen voor gebruikers zijn uitgebreid met 
bijvoorbeeld dagopvang en gebruiksruimtes (Bröer en Noyon 1999). Ook het zorgaanbod is 
in die periode uitgebreid met nieuwe (behandel)plaatsen voor drugsverslaafden in klinische 
voorzieningen, de implementatie van drangtrajecten waarbij samenwerking tussen politie, 
justitie, verslavingszorg en overige betrokkenen is gerealiseerd. Uit het eindverslag van het 
landelijke project Drang op Maat blijkt dat steeds meer justitiabele verslaafden worden 
bereikt (Oosterhoff 1998). Met dwangmiddelen worden zij er toe bewogen een zorgtraject 
in te gaan. De drang bestaat eruit dat betrokkenen worden geconfronteerd met een 
strafrechtelijke consequentie van het niet kiezen voor een dergelijke traject. Uit de 
resultaten blijkt dat er mogelijkheden zijn om verslaafden die met justitie in aanraking zijn 
gekomen in de juiste richting te krijgen. Bovendien wordt steeds minder vaak voortijdig het 
hulpverleningstraject beëindigd. Een deel van de overlastplegers heeft een voor de 
samenleving aanvaardbare levenswijze kunnen ontwikkelen.  
 
Uit een onderzoek naar drang in Nederland sinds de jaren negentig blijkt echter dat slechts 
een deel van de doelgroep wordt benaderd met een aanbod voor zorg onder drang (Van 
Ooyen-Houben 2004). Bovendien geldt voor een deel van de overlastplegers dat deze 
aanpak niet de uitwerking heeft die werd verondersteld. Door de geringe strafdreiging 
worden verslaafden zonder basismotivatie met de huidige drang onvoldoende bereikt. Dit is 
met name terug te voeren op een hardnekkige verslavingsproblematiek (drugs en alcohol), 
maar ook op psychose en ernstige persoonlijksheidsstoornissen die een groot deel van de 
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overlastplegers kenmerkt. Volgens Van Brussel (1991) komen zij door gedragsproblemen, 
verstoringen van de openbare orde en kleine voortdurend recidiverende criminaliteit, wel in 
beeld via de politie, maar staan zij door hun onaangename gedrag en chronische geestelijke 
problemen als 'onbemiddelbaar' bij de hulpverlening bekend. Daadwerkelijke hulp krijgen 
zij derhalve niet.  
 
Mede om de voortdurende overlast als gevolg van door verslaafden gepleegde feiten terug 
te dringen is in 2001 de wet SOV in werking getreden. Het doel van de SOV is de 
(verslavings)problematiek van verslaafde delinquenten op te lossen, althans beheersbaar te 
maken, en de recidive te beëindigen. De effecten van de SOV zijn nog niet beschikbaar, 
maar uit de procesevaluatie blijkt dat de instroom langzaam op gang is gekomen (Van 't 
Land e.a. 2005). Uit de procesevaluatie blijkt dat onderschat is hoe lastig het is informatie 
te verzamelen over de hulpverleningsgeschiedenis van een verdachte en over eerdere 
aangeboden drangtrajecten. Dit bleek met name in Maastricht, Rotterdam, Arnhem en 
Nijmegen het geval te zijn. Vooral in Maastricht is, vanwege afwezigheid van (gevolgde) 
drangtrajecten in het verleden, de afgelopen jaren een toename waargenomen van 
doorverwijzingen naar drangtrajecten met als gevolg dat de SOV maatregel er minder vaak 
is gevorderd. Het opstellen van de kandidatenlijsten verliep volgens de onderzoekers 
aanzienlijk gemakkelijker in gemeenten waar reeds lijsten beschikbaar waren van 
verslaafden die eerder een drangtraject doorliepen, zoals Utrecht, Den Bosch, Eindhoven en 
Heerlen.  
 
Lokaal 
Bovenstaande ontwikkelingen in de bestrijding van criminaliteit en overlast schetsen in 
grote lijnen de achtergrond waartegen gemeenten in Nederland een aanpak van veelplegers 
hebben ontwikkeld. De uitgangsituatie verschilt daarbij door uiteenlopende ervaringen met 
maatregelen en voorzieningen sterk tussen gemeenten. Ook bij de aanpak van veelplegers 
heeft de rijksoverheid getracht de uitvoering richting te geven door gemeenten te 
ondersteunen en te voorzien van informatie en instrumenten. Zo is er ten behoeve van de 
aanpak van veelplegers een model ketendossier ontwikkeld en een model convenant 
gegevensuitwisseling. Met behulp van dergelijke modellen is de gegevensuitwisseling 
tussen alle betrokken partijen ten behoeve van het lokale casusoverleg veelplegers 
gefaciliteerd. Volgens betrokkenen zijn er mede hierdoor voor de partners die lokaal de 
aanpak van veelplegers uitvoeren geen formele en juridische beletsels die de 
gegevensuitwisseling en samenwerking blokkeren.   
 
De veelplegerprogramma's in de tien gemeenten zijn in de periode 2002-2004 opgezet en 
vervolgens van start gegaan. Alleen in Limburg Zuid is de aanpak van veelplegers begin 
2005 gestart. Enkele lokale programma's komen voort uit drugsoverlastprojecten die reeds 
in een eerder stadium zijn gestart. Zo is de huidige veelplegeraanpak in Alkmaar en Utrecht 
voortgevloeid uit de Geïntegreerde Aanpak Verslavingsproblematiek en Overlast (de 
GAVO aanpak). Dit houdt onder meer in dat verslaafden 'onder drang' worden begeleid om 
recidive te voorkomen. Weigeren of onttrekken zij zich aan een behandeling, dan volgt 
alsnog een strafrechtelijke reactie. 
 
In Amsterdam en Rotterdam is de veelplegeraanpak voortgekomen uit de wijkgerichte 
aanpak van onveiligheid en drugsoverlast die al reeds in de jaren tachtig is ingezet. In 
Rotterdam is in 1987 gestart met het project Drugs Related Crime (DRC) dat er op is 
gericht criminaliteit en overlast door drugsverslaafden terug te dringen, waarvoor onder 
meer een werkproject is opgezet voor verslaafden die in aanraking met justitie zijn geweest 
(Bieleman en Bosma 1990). Relevant in dit verband is ook het in 1989 gestarte 
straatjunkenproject in Amsterdam (Jongerius en Koeter, AIAR, 1997). Overeenkomst met 
de ISD-maatregel is dat ook hier sprake is van gedwongen plaatsing van een vergelijkbare 
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categorie verslaafden en dat deelname aan het programma niet verplicht is. Verschil is dat 
de opgelegde straf een veel kortere periode is dan de maximale ISD-termijn van twee jaar. 
Concreet gaat het om: verslaafden die niet zelf kiezen voor vrijwillige hulpverlening in het 
kader van het straatjunkenproject; straatjunken die geen toestemming kregen van justitie of 
de reclassering voor een behandeling als alternatief voor detentie; straatjunken die door 
plaatsgebrek daaraan niet konden deelnemen. Het is niet reëel om te verwachten dat de 
problematiek van de zware groep verslaafden binnen de korte verblijfsduur op dit paviljoen 
kan worden opgelost. Verwijzing naar vervolgopvang is in dit kader daarom een 
belangrijke succesfactor. Bijna een kwart van de gedetineerden blijkt inderdaad door te 
stromen en 13% sluit de vervolgopvang ook met succes af. Gebleken is verder dat de 
kansen op doorstroom groter zijn naarmate gedurende een lange periode begeleiding en 
hulp onder drang zijn aangeboden. Voorts wordt ook het aanbieden van structuur na 
detentie - nazorg - van belang geacht voor een succesvolle dranginterventie. Ook de 
ervaringen uit andere programma's voor de aanpak van drugs en overlast, geweld en 
jeugdproblematiek zijn op het ontwikkelen van de aanpak van veelplegers van invloed 
geweest, bijvoorbeeld Alijda in Rotterdam en Support in Amsterdam (Snippe e.a. 2000). 
Om overlastgevende en/of criminele verslaafden te kunnen plaatsen, bieden de 
zorgvoorzieningen in deze steden volgens sleutelinformanten onvoldoende mogelijkheden.  
 
Ook de aanpak in Den Haag komt voort uit eerdere pogingen de drugsoverlast aan te 
pakken. Het eerste gemeenschappelijke plan van aanpak in de notitie 'Criminele carrières 
verstoren' is geïnitieerd door de politie. Dit betreft een sluitende ketenaanpak gericht op 
volwassen veelplegers en jeugdige ‘doorstromers’ in Den Haag. In maart 2003 is de 
stuurgroep veelplegers van start gegaan onder voorzitterschap van de burgemeester. De 
stuurgroep is gericht op het versterken van de regie, het monitoren van de voortgang en het 
oplossen van knelpunten in de keten. 
 
De gemeente Den Bosch en omringende regio's zijn reeds sinds de jaren negentig bezig met 
de aanpak van stelselmatige daders van drugsoverlast en -criminaliteit. In deze aanpak lag 
de nadruk op coachen, begeleiden en het adopteren van de veelplegers. In 1995 is het 
project Escape van start gegaan dat tot doel heeft drugsgerelateerde criminaliteit en overlast 
te bestrijden door het aanbieden van een zorgprogramma gericht op resocialisatie. In 1998 
is het project in afgeslankte vorm voortgezet. De instroom van deelnemers is gehalveerd. 
Verder is de infrastructuur van Escape gebruikt om het SOV in 's-Hertogenbosch vorm te 
geven. De middelen die zijn vrijgekomen door de afslanking zijn ingezet voor bemoeizorg. 
Den Bosch heeft volgens betrokkenen mede door deze ervaringen een voorsprong op de 
omliggende regio's en eerder de overgang gemaakt naar de veelpleger aanpak. 
 
De verplegeraanpak in Limburg-Zuid kent de SOV-dwang en een sterk repressieve 
regionale aanpak van 'stelselmatige daders' als voorlopers. In Heerlen loopt daarnaast sinds 
2001 het lokale drugsoverlastproject Operatie Hartslag, dat naast repressie ook heeft 
bijgedragen aan een uitbreiding van de opvang en zorgvoorzieningen voor overlastgevende 
en criminele drugsverslaafden (Gemeente Heerlen 2005). Ondanks dat de gehanteerde 
aanpak in Limburg-Zuid volgens het Openbaar Ministerie naar tevredenheid functioneert, is 
er behoefte aan verbreding en tevens verdieping naar een meer persoonsgerichte aanpak 
van veelplegers.  
 
 
3.2   Doelstellingen 
 
Bij doelstellingen wordt onderscheid gemaakt tussen projectdoelstellingen en de 
doelstellingen die vanuit het Grote Stedenbeleid (GSB) zijn opgelegd. 
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Projectdoelstellingen 
In de inleiding is aangeven dat de onveiligheid en criminaliteit in Nederland als hoog wordt 
ervaren en dat veelplegers hierin een onevenredig groot aandeel zouden hebben. De tien 
gemeenten in dit onderzoek hebben alle een persoonsgebonden aanpak ontwikkeld om aan 
deze problematiek in hun gemeenten het hoofd te bieden. De doelstellingen van de tien 
lokale veelplegerprojecten kennen daarbij vanzelfsprekend een grote mate van overlap. 
Niettemin zijn er ook belangrijke verschillen. In tabel 3.1 zijn de projectdoelstellingen 
schematisch weergegeven. 
 
Tabel 3.1  Projectdoelstellingen 
Gemeente Hoofddoel Subdoel(en) 
Alkmaar Het verminderen van overlast voor bur-

gers, ontstaan door crimineel gedrag van 
veelplegers, door een geïntegreerde aan-
pak gericht op het voorkomen van recidi-
ve, en door toegesneden hulpverlening 
en/of sanctietraject voor deze daders.  

Intensieve hulpverlening als alternatief 
voor of als vervolg op detentie ter 
voorkoming van recidive. 

Amsterdam De aanpak van de verslaafde veelplegers 
moet resulteren in een daling van crimi-
naliteit en overlast. Concreet betreft het 
een daling van 20-30% van het aantal aan-
giften van autokraken, woninginbraken, 
winkeldiefstallen en straatroven.  

- Grotere deelname aan het programma 
van het Support Project (verslaafden). 
- Vermindering van de doelgroep met 50 
personen per jaar. 

Den Bosch Reductie locale criminaliteit en overlast 
door een langere vrijheidsbeneming van 
meerderjarige veelplegers. 

- De coördinatie van begeleiding en pro-
actieve aanpak in het strafrechtelijk 
traject van veelplegers 
- Het zo goed mogelijk adviseren van de 
rechtbank in strafrechtelijke trajecten 

Den Haag De criminaliteit veroorzaakt door 
veelplegers sterk laten verminderen 
respectievelijk criminele carrières 
verstoren. 
 

- De kans op recidive zoveel mogelijk 
beperken.  
- Een optimale afstemming tussen 
preventie, zorg, het juridische kader en 
de nazorg bewerkstelligen. 
- Het verhogen van de leefbaarheid en 
veiligheid in de stad Den Haag. 

Eindhoven Het beter op elkaar aan laten sluiten van 
de fasen van opsporing, vervolging, 
detentie, nazorg en hulpverlening voor 
een veelpleger. 

- De realisering van een goede hand-
having van de openbare orde en daarmee 
de overlast veroorzaakt door een veel-
pleger tot een minimum te beperken. 
- Het in kaart brengen van de criminele 
carrière van een veelpleger opdat de 
rechter een beter beeld krijgt voor de 
strafmaat.  

Limburg-
Zuid 

Het beschrijven en inrichten van het 
procesmodel en de producten veelpleger 
en implementatie van de 
behandelprocedures veelplegers.  
 

- Effectieve samenwerking van de 
politiekorpsen op het gebied van de 
aanpak van veelplegers. 
- Kwantitatieve aanpak van de persoons-
gerichte aanpak (PGA).  

Rotterdam 
 

- Het terugbrengen van de overlast van de 
top 700 van ‘lastigste’ verslaafden door ze 
tenminste drie maanden achtereen in een 
van de trajecten (hulpverlening, straf-
recht of combinatie) op te nemen. 
- Het verminderen van de recidive van de 
doelgroep 'veelplegers geweld'. 
- Het reduceren van overlast en 
criminaliteit van criminele illegalen.   

 

Utrecht Bijdrage leveren aan trendbreuk 
criminaliteit en overlast door (verslaafde) 
veelplegers  

- Betere dienstverlening. 
- Verbeterde informatie aan burgers. 
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(Vervolg) Tabel 3.1  Projectdoelstellingen 
Tilburg Het voorkomen en terugdringen van 

veelplegers van overlast en criminaliteit. 
 

- Het verlenen van passende zorg aan het 
slachtoffer. 
- Een goed informatiepunt zijn voor de 
partners in veiligheid. 

Zwolle Het komen tot een effectieve repressieve 
en preventieve (integrale) aanpak van 
veelplegers door een effectieve/sluitende 
en efficiënte aanpak binnen de justitiële 
keten.  

- Realisatie van voldoende/sluitende en 
effectieve samenwerking.  
- Het aanbrengen van samenhang / 
samenwerking tussen de justitiële en de 
maatschappelijke keten.  

 
De voornaamste doelstelling van de projecten is de langdurige vrijheidsbeneming waardoor 
voortzetting van het criminele gedragspatroon onmogelijk dient te worden gemaakt. Deze 
vrijheidsbeneming moet leiden tot een reductie van de lokale criminaliteit en overlast die 
normaliter aan de groep veelplegers is toe te schrijven. Het belangrijkste doel van de 
verschillende gemeentelijke programma's voor veelplegeraanpak is gericht op het 
doorbreken van de vicieuze cirkel van het plegen van delicten gevolgd door korte 
vrijheidsstraffen.  
 
Een aantal projecten heeft de overlast en criminaliteitsreductie geoperationaliseerd. Zo 
moet in Amsterdam door de aanpak van veelplegers 20 tot 30% van het aantal autokraken 
en winkeldiefstallen zijn gereduceerd. Afspraken over het aantal veelplegers dat moet 
hebben deelgenomen aan een traject worden gemaakt in het kader van het GSBIII beleid. 
 
Met name in de vier grote steden is de aanpak gericht op de daling van drugsoverlast en van 
de recidive van drugscriminaliteit. De doelstelling van de gemeente Rotterdam is daarbij 
vooral gericht op het verminderen van overlast op straat. Twee gemeenten (Eindhoven en 
Zwolle) en de regio Limburg-Zuid beschrijven de doelstelling meer als een inspanning dan 
als een na te streven maatschappelijk effect. In Eindhoven geldt als subdoel de handhaving 
van de openbare orde en daarmee het tot een minimum beperken van de overlast 
veroorzaakt door een veelpleger, terwijl in Zwolle en Limburg-Zuid ook de subdoelen 
beperkt blijven tot inspanningsverplichtingen. In Limburg-Zuid is door betrokkenen 
opgemerkt dat de projectdoelstellingen nog niet met alle partners zijn besproken.  
 
Drie van de tien gemeenten (Den Haag, Limburg-Zuid en Zwolle) hebben als subdoel het 
verbeteren van de samenwerking tussen ketenpartners. In Limburg-Zuid moet worden 
gewerkt aan een effectieve samenwerking tussen de politiedistricten. De aanpak is er 
verdeeld over meerdere gemeenten (Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen), waarbij 
Heerlen als trekker optreedt. Den Haag en Zwolle hebben mede als doel gesteld de 
aansluiting van de maatschappelijke voorzieningen op een justitiële maatregel te 
verbeteren.  
 
GSB Doelstellingen 
De doelstellingen van de verschillende veelplegerprogramma's zijn in het Grote Steden 
Beleid (GSB) geoperationaliseerd. De gemeenten hebben in het kader van het 
Meerjarenontwikkelingprogramma (MOP) van de derde termijn van het Grote Stedenbeleid 
(GSBIII) resultaatafspraken gemaakt met de rijksoverheid. Deze afspraken of 
stadsconvenanten gelden voor de periode 2005 tot en met 2009. Ten aanzien van 
veelplegers zijn op twee gebieden resultaatafspraken in het MOP opgenomen: 

1. het percentage volwassen allochtone en autochtone veelplegers waarvoor door 
een stad nazorg- en/of resocialisatietrajecten wordt aangeboden;  

2. het percentage volwassen allochtone en autochtone veelplegers waarvoor door 
een stad nazorg- en/of resocialisatietrajecten wordt afgerond.  
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Dit betekent dat er afspraken zijn gemaakt met het Rijk over: het percentage veelplegers 
waaraan gemeenten in de periode tot december 2009 een nazorg- of resocialisatietraject 
dient aan te bieden; en het percentage veelplegers dat daadwerkelijk per december 2009 een 
traject dient te hebben afgerond. Deze afspraken zijn mede gebaseerd op de stedelijke 
nulsituatie: de aard en omvang van de verschillende doelgroepen in 2004. In tabel 3.2 zijn 
de verschillende resultaatafspraken met de steden opgenomen. De afspraken in het GSB 
verschillen omdat er rekening is gehouden met de aard en omvang van categorieën 
veelplegers voordat de aanpak van start is gegaan en met de startdatum van het project.  
 
Tabel 3.2  GSBIII afspraken ten aanzien van behandeltrajecten 

Gemeenten Resultaat aanbod (2005-2009) Resultaat afgerond (december 2009) 
Alkmaar - Het aantal veelplegers verminderen van 

142 naar 71 personen (50%).  
- 32 Volwassen veelplegers in case-
management (45%). 

- Totaal 71 veelplegers minder in 2009.  
- Uitstroom casemanagement 15 personen 
per jaar, 60 personen de gehele periode 
(=42% afronding).  

Amsterdam Eind 2009 is de totale doelgroep 
veelplegers met 20-25 % gedaald:  
- In ieder geval worden jaarlijks 30 
nazorgtrajecten uitgevoerd. 
- Jaarlijks kunnen 40-50 verslaafde 
veelplegers een beroep doen op 
gemeentelijk nazorg aanbod (Support). 

Op basis van de definitie ‘afgerond’1 zal 
bij ten minste 80 % van de geïndiceerde 
veelplegers een traject worden afgerond. 

Den Bosch Jaarlijks is aan 10% van het totale aantal 
veelplegers (alle groepen) een nazorg- of 
resocialisatietraject aangeboden.  

Jaarlijks heeft 5% van het totale aantal 
veelplegers (alle groepen) een nazorg- of 
resocialisatietraject afgerond. 

Den Haag Totaal: 1.500 volwassen veelplegers aan-
pakken, 150 SOV maatregelen, 1.000 in 
zorgprogramma, 75 intensieve begeleiding 
(recidivevrij). 

1.500 volwassen veelplegers aanpakken, 
150 SOV maatregelen, 1.000 in zorgpro-
gramma, 75 intensieve begeleiding 
(recidivevrij). 

Eindhoven Totaal: 32 zeer actieve volwassen 
veelplegers krijgen traject aangeboden.  
Totaal: 33 lichtere veelplegers krijgen 
extra trajecten uit de ruimere definitie 
aangeboden. 

Ambitieniveau voor aantal afgeronde 
trajecten: 100% 
De capaciteit van 68 veelplegers blijft 
gedurende de looptijd vol bezet. 

Limburg-Zuid Minimaal 30% van de zeer actieve 
veelplegers krijgt een aanbod.  

100% van de aan volwassen veelplegers 
aangeboden trajecten worden afgerond. 

Rotterdam 80% Van de volwassen veelplegers (PGA-
700) krijgt een nazorgtraject aangeboden.  

Voor 80% van de volwassen veelplegers die 
een traject krijgt aangeboden, zal het 
(na)zorgtraject worden afgerond. 

Utrecht De ambitie is dat 100% van de meerder-
jarige veelplegers, die tijdens detentie 
een programma hebben gevolgd (wat be-
tekent tenminste vier maanden detentie) 
en ordentelijk aan de gemeente worden 
'overgedragen', nazorg krijgt aangeboden. 

De ambitie is om 80 tot 100% van de 
trajecten voor meerderjarige veelplegers 
tot afronding te brengen. 

Tilburg 100% Van de volwassen heeft een traject 
aangeboden gekregen. 

De gemeente heeft voor tenminste 80% 
aan haar inspanningverplichtingen voldaan 
en 50% van de volwassenen heeft een 
traject afgerond. 

Zwolle Alle veelplegers (55) van de casusgroep 
krijgen een traject aangeboden. 

80% Van deze trajecten wordt met goed 
gevolg doorlopen.  

1. ‘Afgerond’ betekent het nakomen van de inspanning om een aanbod te doen aan degenen die hiervoor zijn 
geïndiceerd. 
 
Gemeenten hebben de verplichting op zich genomen 80 tot 100% van de veelplegers een 
zorgtraject aan te bieden en af te ronden. Voor een afgerond traject geldt dat de gemeente 
haar inspanning nakomt door de voor de veelpleger geïndiceerde nazorg aan te bieden. 
Indien de nazorg volledig is aangeboden heeft de gemeente haar inspanning verricht. Of de 
veelpleger nu wel of niet het traject volgt, door de gemeenten wordt dit als een afgerond 
traject beschouwd. In Amsterdam is de verwachting dat door dit aanbod de totale doelgroep 
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eind 2009 met 20-25% zal zijn gedaald. De overige negen gemeenten wagen zich niet aan 
uitspraken over het te behalen maatschappelijk resultaat (outcome). Zij beperken het te 
bereiken doel tot voor hen beter te beheersen inspanningsverplichtingen (output).   
 
Beleidskaders 
Geen van de gemeenten heeft de aanpak van veelplegers expliciet gebaseerd op een 
programmatheorie. Wel worden in enkele projectbeschrijvingen beleidsveronderstellingen 
gepresenteerd die een procesmatige verandering van probleemsituatie naar oplossing 
veronderstellen. In grote lijnen is dit vergelijkbaar met de veronderstellingen zoals 
beschreven in hoofdstuk twee.  
 
 
3.3  Samenwerking en uitvoering 
 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de samenwerkingsverbanden en 
overlegstructuren die voor de verschillende veelplegerprogramma's zijn ingesteld. 
Daarnaast wordt een procesbeschrijving van de uitvoering gegeven en wordt ingegaan op 
de informatiepositie van de ketenpartners.  
 
De organisatie is in de meeste gemeenten vastgelegd in de projectbeschrijving of in een 
convenant tussen ketenpartners. Globaal ziet de organisatie van de aanpak eruit zoals 
weergegeven in figuur 3.1. De betrokken instellingen of organisaties hebben vanuit de 
eigen professionele en maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden een 
inspanningsverplichting bij de aanpak van de veelplegers. Onderscheid wordt gemaakt 
tussen de regiefunctie en proces (uitvoerende) functie. 
 
Figuur 3.1  Organisatieschema aanpak veelplegers  
 
Eindverantwoording:  Stuurgroep / 

Arrondissementaal Justitieel Beraad 
  

 
 

     

Regie:  Stuurgroep/ Regiegroep Veelplegers   
     

 
      

Uitvoerend:  Casusoverleg   
     

 
     

Behandeltrajecten: Detentie 
PI's 
(verslavings)zorg- 
instellingen 

 Behandeling 
PI's 
(verslavings)zorg- 
instellingen 
 

 
 

       
Vervolg: 
 

Werkgroep Nazorg  

 
 
Regiefunctie 
De regie ligt in de tien gemeenten bij een regiegroep of stuurgroep Veelplegers. Deze 
bestaat in alle gemeenten uit leidinggevenden van de politie, het Openbaar Ministerie en de 
gemeente (tabel 3.3). Daarnaast is zij vaak aangevuld met vertegenwoordigers van de 
reclassering (Alkmaar, Eindhoven, Tilburg, Zwolle) en verslavingszorg (Alkmaar, Den 
Haag, Eindhoven, Tilburg).  
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Tabel 3.3  Samenstelling stuurgroepen  
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Gemeente x x ● x x  ● ● x x 
   Burgemeester    ●      x 
Politie x x x x x x x x ● x 
Openbaar Ministerie ● ● x x ● ● x x ● ● 
DJI     x     x 
Reclassering x    x   x  x 
Penitiaire inrichting(en) x          
Verslavingszorg x   x x   x   
Jeugdinstellingen     x   x   
● = voorzitter 
 
In Alkmaar en de regio Limburg-Zuid ligt de eindverantwoordelijkheid van de aanpak bij 
het Arrondissementaal Justitieel Beraad (AJB) dat bestaat uit de directeuren en hoofden van 
de politie en verschillende justitiële instellingen. In Alkmaar is tevens een stuurgroep actief, 
terwijl de regie van de aanpak in Limburg-Zuid in handen is van het Regionaal 
Veelplegeroverleg. In deze regio zijn verder Interdistrictelijke Veelplegeroverleggen 
(ZORG) actief. 
 
De stuur- en regiegroepen worden in zes van de tien gemeenten voorgezeten door het 
Openbaar Ministerie. In twee pilot-gemeenten is de gemeente voorzitter van de Stuurgroep. 
Den Haag en Zwolle zijn de enige gemeenten waar de burgemeester lid is van de 
stuurgroep. In Den Haag is deze ook de voorzitter van de stuurgroep. In Rotterdam ligt de 
regie van de doelgroep PGA700 bij de GGD en de Task Force (GGD, Sozawe, OM en 
politie). De regie op het veiligheidsbeleid, waar onder de PGA700, is in handen van de 
Stuurgroep Veilig (de lokale driehoek aangevuld met de wethouder veilig).  
 
In een aantal gemeenten wordt expliciet onderscheid gemaakt in een regierol voor het 
justitiële traject, dat berust bij een officier van justitie, en een regierol voor de nazorg. De 
regierol voor de nazorg berust in bijna alle gemeenten bij de gemeente zelf. Deze dient zorg 
te dragen voor uitkeringen, onderdak en werkgelegenheid.  
 
De stuurgroepen zijn voornamelijk actief op beleidsmatig gebied. Zij geeft de bestuurlijke 
richting, realiseert de randvoorwaarden, geeft advies over de gekozen aanpak en beoordeelt 
de voortgang en de resultaten. De stuurgroep bewaakt zogezegd in grote lijnen de 
uitvoering van de aanpak veelplegers. In twee gemeenten is de stuurgroep formeel 
verantwoordelijk voor het monitoren, de rapportering van de voortgang en het oplossen van 
knelpunten in de keten. De managementinformatie op basis waarvan beslissingen worden 
genomen om het proces (bij) te sturen worden in Den Haag geleverd via een webapplicatie. 
Alle ketenpartners hebben toegang tot deze webapplicatie. In één centraal bestand en per 
dossier/casus slaan zij de door hen aan te leveren (sturings)informatie via deze applicatie 
op. Op elk willekeurig moment kan een overzicht worden gegenereerd over de stand van 
zaken bij de uitvoering van de aanpak van veelplegers en kan de stuurgroep van informatie 
worden voorzien.   
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3.4   Persoonsgerichte benadering  
 
In alle tien onderzochte gemeenten staat bij de aanpak een persoonsgerichte benadering van 
de veelplegers centraal. De persoonsgerichte aanpak (PGA) bestaat uit signalering, en 
uitwisseling van informatie op basis waarvan tot een geïntegreerde beheerssystematiek 
dient te worden gekomen. Bij deze persoonsgerichte aanpak wordt gestreefd naar een 
constante monitoring van de (meest actieve) veelplegers. Deze monitoring wordt nodig 
geacht, omdat in de praktijk blijkt dat de problematiek hardnekkig is en het risico van 
terugval groot is. Hierdoor is de status van een veelpleger dynamisch. Het beeld is dat 
veroordelingen tot vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende straffen of maatregelen 
worden afgewisseld met perioden zonder justitiële titel. Bovendien kunnen veelplegers 
tijdens langdurigere detentieperioden geen misdrijven plegen. Hierdoor kan het zijn dat zij 
gedurende een jaar geen delicten plegen of hiervoor niet met de politie in aanraking komen 
en niet langer voldoen aan de definitie voor een (zeer actieve) veelpleger. Actuele 
informatie over de misdrijven die ze plegen, aangevuld met informatie over hun 
verblijfplaats - in detentie, zorgvoorziening of zwervend door de stad - is nodig om in de 
casusoverleggen zinvolle afspraken te kunnen maken over de aanpak van een individuele 
veelpleger.   
 
In hoofdstuk twee is een algemeen beeld geschetst van het proces van de aanpak 
veelplegers, waarbij onderscheid is gemaakt in een voorbereidingsfase, een justitiële fase en 
een fase van nazorg. In figuur 3.2 wordt beschreven hoe de eerste fasen in het proces in de 
verschillende gemeenten is vastgelegd. Globaal ziet het proces er als volgt uit: signalering 
en registratie, lokaal casusoverleg, screening, behandelaanbod en nazorg.  
 
Figuur 3.2  Procesbeschrijving veelplegeraanpak 
 
Voorbereiding:  Signalering / Registratie 

 
  

  ↓   
  Casusoverleg 

 
  

  ↓   
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De aanpak houdt verder in dat het totale criminele verleden van de veelpleger in beeld 
wordt gebracht. Veelplegers die in aanmerking komen voor een ISD-maatregel moeten 
immers volgens de richtlijn voor strafvordering van het OM in de vijf jaar voorafgaand aan 
het gepleegde feit ten minste tien processen-verbaal hebben ontvangen waarvan één in het 
peiljaar en tevens drie maal voor een misdrijf zijn veroordeeld. Voor de rechtbank moet 
duidelijk worden gemaakt het door de verdachte gepleegde feit, hoe gering dit ook is, past 
in een patroon dat doorbroken moet worden. Uit het in kaart brengen van de criminele 
carrière dient te blijken dat eerdere straffen niet - of in ieder geval onvoldoende - tot een 
gedragsverandering hebben geleid. Door het loslaten van het proportionaliteitsbeginsel kan 
een veelpleger voor een relatief licht vergrijp maximaal twee jaar in deze maatregel worden 
geplaatst.  
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De persoonlijke situatie van iedere veelpleger wordt eveneens in kaart gebracht. Voor ieder 
van hen wordt een op maat gesneden behandelplan ontwikkeld. In Rotterdam bestaat dit 
bijvoorbeeld uit één van de volgende trajecten: opname in de strafrechtelijke opvang 
verslaafden (dwang- en drangvariant); gevangenisstraf in combinatie met hulpverlening; 
intensieve (psychiatrische) zorg; en ‘bemoeizorg’ waarbij een team hulpverleners de 
(verslaafde) veelpleger begeleidt. Afhankelijk van de persoonlijke situatie betekent dit dat 
tijdens en na detentie hulp kan worden geboden bij schuldsanering, huisvesting of begeleid 
wonen en bij het verkrijgen van werk of een andere zinvolle dagbesteding.  
 
De dadergerichte benadering wordt tevens gebiedsgericht aangepakt, met name op locaties 
waar zich de meeste overlast voordoet (in Amsterdam en Rotterdam hot-spots genoemd). 
Effectieve acties in dit verband zijn de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende 
drugsverslaafden, politieoffensieven en de aanpak van probleemjongeren. In acht 
Rotterdamse wijken, die het meest onveilig zijn, bestaat een zero tolerance-aanpak om de 
concentratie van drugs en overlast, diefstal, geweld, vervuiling en verloedering tegen te 
gaan. Ook in Den Haag is het opsporen en volgen van veelplegers wijkgebonden. Van de in 
totaal 500 zeer actieve veelplegers is een top tien per bureau samengesteld. De veelplegers 
zijn per bureau besproken in het lokale casusoverleg en er is een individueel plan van 
aanpak opgesteld. Voor de veelplegers die niet aan de voorwaarden voldoen is een aparte 
aanpak gerealiseerd, gericht op tegenhouden en voorkomen van crimineel gedrag. 
 
Bij de persoonsgerichte aanpak van stelselmatige daders gaat het om drie schakels in het 
justitiële proces: aanhouden, veroordelen en behandelen/begeleiden tijdens detentie. In 
hoofdstuk vier wordt ingegaan op de eerste schakel. De beide overige schakels komen in 
hoofdstuk vijf aan bod. 
 
 
3.5   Knelpunten  
 
In deze paragraaf worden kort de gesignaleerde knelpunten in de aanpak van veelplegers 
behandeld. Ingegaan wordt op de knelpunten omtrent de samenwerking en 
uitvoeringstaken. 
 
Organisatie 
Over het algemeen geldt dat wanneer de aanpak 'bottom-up' is georganiseerd, dit de 
samenwerking tussen de ketenpartners bevordert. Partners hebben op uitvoerend niveau 
vaak al langere tijd met elkaar te maken, waardoor een vertrouwensband is ontstaan. Een 
goede werkrelatie kan zo worden opgebouwd en de 'neuzen' staan dezelfde kant op. Een 
nadeel hiervan is dat er vaak geen procesbeschrijving is en afspraken niet op papier staan. 
De aanpak is daardoor erg van personen afhankelijk.  
 
Is de aanpak 'top-down' georganiseerd, dan komt dit vooral het besluitvormingsproces ten 
goede. Op strategisch niveau komt men snel tot overeenstemming. Op operationeel niveau 
werkt dit vaak minder goed. Partners moeten met elkaar gaan samenwerken, terwijl ze 
elkaar niet kennen. Het vergt veel tijd om een vertrouwensband op te bouwen en om goed 
met elkaar te leren samenwerken. 
  
In bijna alle tien gemeenten is het probleem dat de aanpak erg van personen afhankelijk is. 
Mocht iemand door ziekte uitvallen of een andere baan krijgen, dan is het maar afwachten 
hoe de samenwerking verder verloopt. Omdat de processen (nog) niet altijd in de 
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organisaties zijn ingebed, hangt medewerking vaak af van de bereidwilligheid van enkele 
personen.   
 
Ontbrekende partners 
Een partner die vaak wordt gemist in de samenwerking is de GGZ. De GGZ ontbreekt 
regelmatig als convenantpartner, waardoor in verband met de privacy geen optimale 
samenwerking plaatsvindt. De medische geheimhoudingsplicht staat een uitwisseling van 
gegevens in de weg. Gegevensverstrekking aan derden is voor een hulpverlener in de GGz 
alleen toegestaan met toestemming van de cliënt.1 Bij een aantal gemeenten zit de GGZ nu 
wel als waarnemer bij de casusoverleggen. Eindhoven en Zwolle geven aan dat de GGZ de 
criminelen met een psychiatrische problematiek niet wil opnemen. In Alkmaar is de GGZ 
wel betrokken bij personen met een dubbele diagnose. Hier is echter het probleem dat de 
GGZ een andere regio-indeling hanteert dan de politie. Met één regio van de GGZ zijn wel 
afspraken gemaakt, terwijl dit voor een andere regio niet is gebeurd. 
 
Den Haag, Tilburg, Utrecht en Zwolle hebben een oplossing gevonden voor rol die de GGZ 
binnen de aanpak kan vervullen. Den Haag heeft volgens betrokkenen een optimale 
samenwerking gerealiseerd door de centrale plek van psycho-medisch centrum Parnassia. 
Heeft een veelpleger zware psychische problemen, dan kan de Forensisch Psychiatrische 
Dienst van Parnassia worden ingezet. In Tilburg heeft de gemeente een link met GGD en 
GGz. Medewerkers van Centrum Maliebaan en Altrecht nemen in Utrecht deel aan het 
casusoverleg. Zij brengen informatie over GGZ-veelplegers in, die via hun casemanagers 
beschikbaar wordt gesteld. Zij waken ervoor dat justitiële trajecten geen zorgplannen 
doorkruisen en zorgen er tevens voor dat veelplegers, bij wie dit dreigt, in het casusoverleg 
voor multiproblem-gevallen worden besproken. Daarnaast brengen zij GGZ-veelplegers die 
geen casemanager hebben ter sprake in het stedelijk zorgnetwerk, waar een casemanager 
aan de veelpleger wordt gekoppeld. Vervolgens informeren zij deze casemanager over de 
conclusies en afspraken van het casusoverleg. In Zwolle worden veelplegers met 
psychiatrische problematiek overgedragen aan het overleg PPSK (Personen met psychisch 
problematiek in de strafwetketen). In dit overleg zitten GGZ, OM, de Zwolse Poort en de 
GGD-arts.  
 
Ontbrekende voorzieningen 
Om de aanpak in Den Haag te optimaliseren willen de ketenpartners een penitentiaire 
zorginrichting oprichten. De instelling zou een gesloten, half open en een open afdeling 
moeten hebben, en is bedoeld voor zowel verslaafden als psychiatrische patiënten. Een 
dergelijke instelling ontbreekt op dit moment. In de regio Limburg Zuid wordt een 
voorziening voor met name de opvang van gewelddadige zeer actieve veelplegers node 
gemist. Volgens politie en justitie is de zorg daarvoor momenteel onvoldoende 
geëquipeerd.  
 
Informatievoorziening 
De organisatie van de informatie-uitwisseling tussen de partijen is van vitaal belang voor 
het slagen van de veelplegeraanpak. Door het ministerie is een programma (Viadesk) 
ontwikkeld waarmee ketenpartners informatie over veelplegers kunnen uitwisselen. Alleen  
de pilotgemeente voor deze ICT-toepassing, Zwolle, en de gemeente Den Haag kennen een 

                                                 
1 Indien toestemming ontbreekt is het voor een persoon met geheimhoudingsplicht is het niet 
mogelijk een diagnose te verstrekken aan partners, maar kan wel zogenoemde buitenkant-informatie 
worden verstrekt. Een hulpverlener mag geen diagnose vertrekken, maar kan partners wel 
informeren over het feit of de veelpleger bij de instelling bekend is en met welke gedragsproblemen 
zij eventueel rekening moeten houden (Ministerie van VWS 2006: Handleiding gegevens-
uitwisseling Maatschappelijke Opvang, bijlage IV-3 van Plan van Aanpak).   
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geautomatiseerd informatiesysteem waartoe alle ketenpartners on-line toegang hebben. In 
de overige acht gemeenten is deze of een andere on-line toepassing nog niet in gebruik. 
Hierdoor vergt het bijwerken van dossiers en het uitdelen van relevante informatie aan de 
ketenpartners veel tijd. Bovendien beschikken de partners niet over de meest recente 
informatie, waardoor gewijzigde afspraken en aanpassingen in individuele plannen van 
aanpak bij de ketenpartners onvoldoende bekend is.  
 
Daarnaast is een optimale informatie-uitwisseling nodig voor het opmaken van een goed  
en volledig dossier. Dossiers die naar de rechter-commissaris en de rechter gaan, moeten de 
juiste informatie bevatten, zodat een rechter-commissaris de veelpleger in verzekering kan 
stellen en de rechter een langere celstraf kan geven en eventueel een ISD-maatregel kan 
opleggen. Kortom, een goede uitwisseling van informatie is noodzakelijk om de 
veelplegeraanpak persoonsgericht en niet zaaksgericht te laten zijn. 
 
Ook de interne informatie-uitwisseling levert soms problemen op. De politie in Zwolle 
geeft aan dat de politiesystemen niet goed op elkaar aansluiten. Hierdoor kan de 
veelplegerslijst niet op intranet worden geplaatst. De politiekantoren zijn aangewezen op 
papieren lijsten, die niet altijd op tijd worden vervangen. Het OM in Zwolle geeft aan dat 
een betrokken instelling de interne communicatie niet op orde heeft. Zo gebeurt het dat een 
medewerker een schorsingsverzoek indient, terwijl in het casusoverleg andere plannen voor 
de betreffende persoon zijn gemaakt. 

 
Taken uitvoering 
In de uitvoering van de veelplegeraanpak komen de partners nog regelmatig hobbels tegen. 
De samenwerking tussen de partners is hierdoor vaak niet optimaal.  
 
Tussen politie en OM bestaan in Den Bosch en Tilburg problemen. In Den Bosch zou de 
afstemming beter moeten en zegt het OM de politie te moeten stimuleren veel actiever te 
zijn in de opsporing van de veelplegers. In Tilburg is de politie wel heel actief, maar 
verloopt de terugkoppeling tussen de partijen niet goed. Als de rechter-commissaris een 
veelpleger schorst waarvoor een plan van aanpak klaarligt, dan gaat het OM hier niet tegen 
in beroep. De politie zou op zijn beurt het OM moeten aanspreken, maar dit gebeurt 
evenmin.  
 
Ook vormen zich knelpunten tussen de reclasseringsorganisaties en de overige 
ketenpartners. Zo komt in Zwolle de uitslag van de RISc rapportage vaak te laat voor de 
zitting. Bovendien wordt hier de RISc niet altijd afgenomen. Tevens vindt de politie Zwolle 
dat de reclassering CAD zichzelf meer opstelt als hulpverlener dan als reclassering, hetgeen 
niet conform de afspraak is. Het OM in Den Bosch constateert dat de reclassering geen 
RISc afneemt als de veelpleger dit niet wil. Het OM in Den Bosch zou liever zien dat de 
reclassering hierin het voorbeeld volgt van Amsterdam, waar ook tegen de zin van de 
veelpleger een RISc wordt afgenomen.  
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4.  INFORMATIEVOORZIENING 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de informatievoorziening binnen de tien 
pilotgemeenten bij de aanpak van veelplegers. Onderwerpen die hierbij aan bod komen 
zijn: het identificeren van de doelgroep; het aanhouden; en de casusoverleggen waarin de 
individuele plannen van aanpak worden opgesteld. Bij het identificeren dient allereerst te 
worden vastgesteld welke verdachten onder de definities van (zeer actieve) veelpleger 
vallen. Hierbij wordt ingegaan op het verschil in doelgroepen tussen de gemeenten. Als de 
veelplegerlijsten zijn opgesteld dienen de personen die op de lijst zijn vermeld ook als 
zodanig in de registratie bekend te zijn. Een laatste identificatie is die op straat: veelplegers 
moeten om de pakkans te vergroten ook op straat worden herkend door politieagenten.  
 
 
4.1  Lokale definities zeer actieve veelplegers 
 
De veelpleger wordt ook wel stelselmatige dader, draaideurcrimineel of persistente 
crimineel genoemd. Welk begrip ook wordt gebruikt, kenmerkend voor deze categorie is 
dat het om personen gaat die veelvuldig strafbare feiten plegen, die volharden in hun 
crimineel gedrag en die stelselmatig daarvoor met de politie in aanraking komen. Het 
Veiligheidsprogramma verstaat onder een meerderjarige veelpleger een persoon van 18 jaar 
of ouder tegen wie in totaal meer dan tien processen-verbaal wegens een misdrijf zijn 
opgemaakt. Bij het vaststellen van de antecedenten wordt in de landelijke definities 
uitgegaan van het Herkenningssysteem (HKS). Hierbij gaat het om een wegens een misdrijf 
opgemaakt proces-verbaal dat is ingestuurd naar het OM. Voorwaarde voor een goede 
aanpak is een adequate registratie van de veelplegers. De politie dient zoveel mogelijk alle 
relevante informatie over de verdachte samen te brengen in het dossier dat via het OM 
uiteindelijk aan de rechter moet worden voorgelegd. In de meeste gemeenten wordt om de 
doelgroepen in kaart te brengen door de politie een overzicht opgesteld van alle bekende 
veelplegers. Nagegaan is hoe dergelijke veelplegerlijsten in de tien gemeenten precies tot 
stand zijn gekomen. Het aantal veelplegers op de lijst is afhankelijk van de gehanteerde 
definitie (criteria) waarmee de doelgroep wordt vastgesteld en de bron(nen) die worden 
gebruikt bij het opstellen van de lijst.  
 
Definities 
De zeer actieve veelpleger wordt in nagenoeg alle lokale aanpakken gedefinieerd als: een 
persoon van 18 jaar of ouder, die over een periode van vijf jaar meer dan tien processen-
verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar. Daarnaast wordt 
in de meeste gemeenten onderscheid gemaakt naar zeer actieve veelplegers die in de 
afgelopen vijf jaren tenminste drie maal zijn veroordeeld. Dit is in de landelijke richtlijn 
voor strafvordering van het Openbaar Ministerie als voorwaarde genoemd voor 
stelselmatige daders die in aanmerking komen voor een ISD-maatregel.1  
 
Den Haag heeft een extra voorwaarde voor de ISD-maatregel opgenomen, in de zin dat de 
veelpleger ook daadwerkelijk in Den Haag overlast moet hebben veroorzaakt. De Haagse 

                                                 
1 In de richtlijn voor strafvordering bij meerderjarige zeer actieve veelplegers gebruikt het OM de 
term stelselmatige daders. In een voetnoot wordt hierover opgemerkt dat dit een omschrijving is die 
aansluit bij de Wet ISD, maar die anders luidt dan de definitie die in het Veiligheidsprogramma 
wordt gehanteerd. Om verwarring te voorkomen wordt in dit rapport gesproken van veelplegers die 
aanmerking komen voor een ISD-maatregel of kortweg ISD-er. 
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zeer actieve veelpleger wordt gedefinieerd als een persoon die minimaal 20 parketnummers 
achter zijn naam heeft staan.  
 
Verder wijkt de definitie die in Utrecht voor veelplegers wordt gehanteerd duidelijk af van 
de landelijke. In Utrecht worden ook overtredingen nadrukkelijk in de definitie 
meegenomen, doordat uitsluitend het bedrijfsprocessensysteem als bron wordt gebruikt. In 
tegenstelling tot het HKS worden hierin ook overtredingen (bijvoorbeeld wildplassen, 
gebruik van drugs op straat) geregistreerd. Door het toevoegen van de in het 
bedrijfsprocessensysteem geregistreerde overtredingen wordt in de praktijk met een andere 
definitie van veelplegers gewerkt dan de landelijke definitie. Voor het bepalen van (zeer 
actieve) veelplegers is bovendien het aantal delicten verhoogd, waarvoor de persoon de 
afgelopen vijf jaar als verdachte is aangehouden. In Utrecht wordt bijvoorbeeld van een 
veelpleger gesproken indien een persoon in de afgelopen vijf jaar meer dan 20 maal als 
verdachte in het BPS voorkomt, waarvan tenminste één maal in het peiljaar. Een definitie 
van zeer actieve veelplegers is in Utrecht niet opgesteld. De veelplegers die uiteindelijk op 
de lijst voorkomen vallen onder een bredere definitie dan de landelijke.  
 
Alle overige gemeenten nemen voor de veelplegerslijst het HKS als uitgangspunt, met als 
eventuele aanvulling daarop overtredingen geregistreerd in de bedrijfsprocessensystemen  
BPS, X-pol of Genesys. 
 
Bronnen 
Ondanks de sterke overeenkomsten in de definitie is de lokale aanpak van veelplegers in de 
tien gemeenten gericht op uiteenlopende doelgroepen. Voor het opstellen van de 
veelplegerslijsten wordt van diverse registratiesystemen gebruik gemaakt. In de landelijke 
definitie wordt gesproken van processen-verbaal. Een van het plegen van een misdrijf 
verdachte persoon die door de politie is aangehouden ontvangt een proces-verbaal. Dit 
proces-verbaal wordt geregistreerd in het Herkenningssysteem (HKS) van de politie. Op 
basis van dit landelijke systeem, waarin per verdachte alle ontvangen processen-verbaal 
voor misdrijven zijn geregistreerd, kunnen de veelplegers per gemeente relatief eenvoudig 
worden bepaald. Om uiteenlopende redenen maken diverse gemeenten echter geen gebruik 
van het HKS bij het opstellen van lokale veelplegerlijsten.  
 
Het landelijk beleid geeft aan dat de aandacht met name gericht zou moeten zijn op de (zeer 
actieve) veelplegers. In Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Tilburg en Zwolle is dit ook het 
geval. In de andere gemeenten is de aanpak verbreed. Naast de zeer actieve veelplegers is 
de aanpak in Den Bosch en Limburg-Zuid ook gericht op de overlastveroorzakers uit het 
BPS respectievelijk X-pol. Eindhoven kent eveneens een aanvulling op de zeer actieve 
veelplegers. Hier worden regiobreed overlastveroorzakers uit het BPS gehaald en 
toegevoegd aan de doelgroep. Den Haag gaat uit van een masterlijst veelplegers en maakt 
vanwege de omvang van de lijst hieruit een selectie van de meest criminele veelplegers per 
wijkbureau.  
 
In Amsterdam is een verfijning aangebracht in de zeer actieve veelplegers die in 
aanmerking komen voor een ISD-maatregel (ISD-ers). De verdachten worden op basis van 
de aantallen opgemaakte processen-verbaal en veroordelingen ingedeeld in de gangbare  
zeer actieve veelplegers en stelselmatige daders (ISD), maar daarnaast is nog een top van 
stelselmatige daders (ISD+) onderscheiden. Tot deze top behoren de veelplegers die 
tenminste 15 processen-verbaal hebben ontvangen de afgelopen vijf jaar. De aandacht gaat 
met name uit naar deze categorie, omdat deze werkwijze volgens het OM het hoogste 
maatschappelijke rendement oplevert.    
 

34 INTRAVAL - Lokale aanpak zeer actieve veelplegers: justitieel traject  



De aanpak in Rotterdam richt zich met name op de personen die voorkomen op de PGA-
lijsten. De PGA-aanpak kent vier overlastgevende en criminele doelgroepen: 
overlastgevende en zorgmijdende verslaafden; criminele en overlastgevende jongeren; 
veelplegers van geweldsmisdrijven; en criminele en/of overlastgevende illegalen. Met name 
bij de overlastgevende en zorgmijdende verslaafden en veelplegers van geweldsmisdrijven 
zullen veel (zeer actieve) veelplegers volgens de landelijke definities voorkomen, maar er 
zal ook een deel van deze veelplegers niet op deze PGA-lijsten staan. Het OM heeft op 
basis van de landelijke definities lijsten met (zeer actieve) veelplegers laten opstellen door 
de politie en deze lijsten aangevuld met informatie over veroordelingen uit Compas om na 
te gaan welke zeer actieve veelplegers voor een ISD-maatregel in aanmerking kunnen 
komen. De overlap tussen de PGA-lijsten en de door het OM en politie opgestelde lijsten 
met veelplegers is niet exact bekend. Volgens het OM komt een deel van de zeer actieve 
veelplegers niet op de PGA-lijsten van de gemeente voor. Het OM is sinds één februari 
2005 met de aanpak van zeer actieve veelplegers (volgens de landelijke definitie) gestart. 
Ook in Utrecht worden evenals in Rotterdam overlastgevenden die niet per se misdrijven 
plegen in de aanpak meegenomen.   
 
 
4.2  Identificatie  
 
Bij de identificatie van de doelgroep gaat het zowel om de interne communicatie, het op de 
hoogte brengen en houden van het eigen politiepersoneel, het identificeren van de 
veelpleger na arrestatie, als om de externe communicatie richting de (geprioriteerde) 
veelpleger. In de verschillende gemeenten vindt de interne communicatie, het op de hoogte 
houden van het eigen politiepersoneel, plaats door middel van intranet en ludieke acties.  
 
Op straat 
In de meeste gemeenten wordt met name gewerkt met intranet om agenten op de hoogte te 
brengen en te houden van de veelplegeraanpak. In Den Bosch wordt extra aandacht  besteed 
aan bepaalde veelplegers, waarvan hinder wordt ondervonden of waarvan nog boetes 
uitstaan door foto's te plaatsen op het intranet van de politie. Ook Eindhoven doet dit op 
vergelijkbare wijze. Deze taak is neergelegd bij het Bureau Veelplegers dat centraal 
georganiseerd is binnen de politie Brabant Zuid. Op het intranet staan naast de foto's van de 
veelplegers ook de plannen van aanpak zoals gemaakt in de casusoverleggen. Daarnaast 
organiseert Bureau Veelplegers bijeenkomsten voor buurtbrigadiers en briefings. In 
Alkmaar staat de veelplegerlijst tevens op het intranet. Tijdens briefings worden agenten op 
de hoogte gesteld van eventuele nieuwe veelplegers. Ook Tilburg heeft alle veelplegers met 
foto's op het intranet gezet. Elke ochtend krijgt het veelplegersteam digitaal de informatie 
aangereikt met het laatste nieuws staat over de veelplegeraanpak. Zo worden zij dagelijks 
geïnformeerd over recente aanhoudingen van veelplegers en op welke personen en aspecten 
van de aanpak zij die dag hun aandacht moeten vestigen.  
 
In navolging van de opsporing van Saddam-getrouwen door het Amerikaanse leger in Irak 
is in Amsterdam een kaartspel ontwikkeld met daarop foto's en symbolen die informatie 
geven over individuele veelplegers. Na het verspreiden van het kaartspel zijn er volgens de 
politie binnen een week 15 van de 52 zeer actieve veelplegers aangehouden. Ook zijn 
placemats gemaakt waarop informatie staat met de resultaten over de aanpak. Deze 
placemats worden maandelijks vernieuwd en liggen in alle bedrijfsrestaurants van de politie 
in de regio. Daarnaast is Amsterdam erg actief met ludieke acties. Zo zijn er posters en 
'freecards' onder het hele politiekorps (en onder burgers) verspreid met de tekst: 
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Every breath you take 
Every move you make 
Every bond you break 
Every step you take 
We'll be watching you 
 
The Police 
Amsterdam-Amstelland 
 
In Alkmaar heeft de politie vergelijkbare acties op touw gezet. In een vitrineruimte op het 
politiebureau hangen foto's van alle veelplegers, zodat alle politie-agenten op de hoogte 
zijn. Tijdens de wekelijkse briefing wordt een 'Veelpleger van de week' aangewezen, naar 
wie extra aandacht uitgaat. In Den Haag zijn ludieke posters verspreid die de aandacht 
vestigen op de aanpak van veelplegers.   
 
In registratie 
Een goede registratie door onder meer de veelplegers van een label te voorzien zorgt ervoor 
dat een veelpleger na aanhouding in het systeem ook direct herkenbaar is als veelpleger. 
Voor nagenoeg alle gemeenten geldt dat op enigerlei wijze de veelpleger als zodanig 
bekend is in het systeem. Amsterdam gebruikt hierbij een applicatie genaamd Amazone. 
Dit is een koppeling van meerdere systemen met informatie over veelplegers. Ook staan 
hierin instructies wat te doen nadat een veelpleger is gearresteerd. Deze applicatie wordt 
geraadpleegd vanuit X-pol. Politieagenten dienen van elke verdachte na te gaan of dit een  
veelpleger is. Om politieagenten te stimuleren mutaties van goede kwaliteit te leveren en 
alle systemen zorgvuldig na te kijken na een aanhouding zijn posters verspreid met de tekst: 
"Boeven pakken is het begin…..Grondig aanpakken is het einde!" 
 
In zowel Eindhoven, Tilburg als Zwolle is in BPS een code veelpleger aangemaakt. In de 
vier grote steden zijn de aantallen zeer actieve veelplegers groter. Alle veelplegers zijn in 
het bedrijfsprocessensysteem en het HKS gelabeld. Bij het opmaken van een proces-verbaal 
en het natrekken van een verdachte kan worden vastgesteld dat de aangehouden persoon 
een veelpleger is. Hiervoor moet wel in het systeem worden doorgeklikt, behalve in 
Tilburg. Wordt dit niet gedaan, dan is het de volgende dag alsnog te zien in de dagelijkse 
BPS-uitdraai van de coördinator. Elke nieuwe mutatie met betrekking tot een veelpleger 
wordt hierin vermeld. De politie in Zwolle geeft aan dat de kans klein is dat een agent een 
veelpleger niet herkent, aangezien de aanpak erg leeft onder de agenten. Dit geldt ook voor 
verdachten die van buiten de eigen regio afkomstig zijn. Volgens de politie Rotterdam 
krijgen zij een enkele keer per maand een melding over een Rotterdamse veelpleger die 
elders is aangehouden. In hoeverre korpsen echter de moeite nemen het korps te informeren 
in de politieregio waaruit de verdachte afkomstig is, is niet bekend.  
 
In de werkinstructies is verder vermeld dat moet worden doorgerechercheerd. Bij 
veelplegers leidt dit vaak tot meer zaken wat de mogelijkheid op een langere celstraf doet 
toenemen. In Den Haag zijn om de werkdruk te beperken de zeer actieve veelplegers die 
reeds voor de ISD in aanmerking komen (zeer actieve veelplegers die reeds drie maal zijn 
veroordeeld) in het HKS en in Compas geoormerkt. In Utrecht zijn eveneens de ISD-ers in 
het HKS van een apart label voorzien.  
 
In Den Bosch is in het BPS echter niet te zien of het een veelpleger betreft. Een centralist in 
de meldkamer zoekt na een melding uit of er informatie over de betreffende persoon 
beschikbaar is. Agenten kunnen tevens gebruik maken van de foto's van veelplegers die op 
het intranet zijn gezet. Of een veelpleger ook als veelpleger wordt geïdentificeerd hangt in 
dit geval af van de werkwijze en discipline van de agent die het proces-verbaal opneemt.   
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4.3  Casusoverleg 
 
Het overlegorgaan dat bepaalt wie in aanmerking komt voor opname in het veelpleger 
project wordt meestal casusoverleg genoemd.  In acht van de tien gemeenten gebeurt dit in 
een periodiek casusoverleg, waarbij verschillende partners zijn betrokken. In het overleg 
wisselen alle betrokken ketenpartners informatie over veelplegers met elkaar uit.  
 
In het casusoverleg zijn in elke gemeente de politie en het Openbaar Ministerie 
vertegenwoordigd (tabel 4.1). Daarnaast is in acht gemeenten de verslavingszorg betrokken 
in het overleg, terwijl in vijf gemeenten ook de GGD ketenpartner is. In Zwolle, 
Eindhoven, Den Bosch, Alkmaar en Tilburg neemt de DJI/penitentiaire inrichtingen deel 
aan het casusoverleg. In Amsterdam, waar vijf casus-overlegteams zijn, is de DJI geen 
partner in het team van de Binnenstad waar de meeste volwassen zeer actieve veelplegers 
worden besproken, maar wel bij de overige vier teams. Bij de PGA-700 in Rotterdam is de 
sociale dienst betrokken, terwijl Amsterdam, Utrecht en Den Haag de enige gemeenten zijn 
waar de GGZ een ketenpartner is. 
 
Tabel 4.1  Samenstelling casus overleggen volwassen veelplegers 
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Gemeentelijk coördinator • • • • • • • • • • 
Politie • • • • • • • • • • 
Openbaar Ministerie • • • • • • • • • • 
GGD  •  • •  • •   
Reclassering • • • •  •  • • • 
DJI / Penitentiaire 
inrichting(en) •  •  • 

• 
 •  

• 

Verslavingszorg • • • • •   • •  
Maatschappelijke opvang  •   • •     
GGZ  •  •   •  •  
Sociale Dienst       •    
* Samenstelling casusoverleg geldt voor personen op de PGA-lijst, niet voor de aanpak veelplegers-OM. Aanpak 
veelplegers-OM in Rotterdam kent geen casusoverleg. 

 
In het casusoverleg vindt periodiek afstemming tussen de ketenpartners plaats. De 
frequentie waarin dit in de tien gemeenten gebeurt varieert van één keer per week tot één 
keer per maand. De relevante informatie over de veelplegers van reclassering, politie en 
justitie en overige instellingen wordt naast elkaar gelegd, zodat per individuele veelpleger 
duidelijk is waar hij zich mee bezighoudt en er bij de aanpak maatwerk kan worden 
geleverd. Tijdens het casusoverleg bespreken de deelnemende instellingen aan de hand van 
een zogenoemde veelplegerlijst stuk voor stuk de meest actieve veelplegers. Iedereen wordt 
op de hoogte gebracht welke instellingen contact hebben met de veelpleger, welke 
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en hoe op de veelpleger gereageerd moet worden. 
In de grote gemeenten Amsterdam (ketenunits), Rotterdam (politiedistricten), en Den Haag 
(stadsdelen) met veel veelplegers is het casusoverleg geografisch georganiseerd. In Zwolle 
zijn de betrokken organisaties in het casusoverleg gelijk aan de organisaties in de 
stuurgroep.  
 
De veelplegerslijsten worden in alle gemeenten, behalve Utrecht, op basis van aantallen 
processen-verbaal in het HKS samengesteld. Jaarlijks wordt een nieuwe lijst gegenereerd. 
De samenstelling van de lijst zal jaarlijks sterk verschillen. Veelplegers die in een volgend 
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peiljaar om wat voor reden dan ook (detentie, in zorgprogramma, niet aangehouden voor 
misdrijf) geen registratie van een proces-verbaal voor een misdrijf hebben, vallen af. 
Daarnaast is er nieuwe instroom van veelplegers die in het vorige peiljaar niet aan de norm 
voldeden maar nu wel. De verwachting is dat de instroom de eerste jaren nog groter is dan 
de uitstroom. De veelplegerslijst van de politie Zwolle bijvoorbeeld bestaat in 2005 uit 101 
veelplegers terwijl dit er in 2006 107 zijn, waarvan slechts 60 er ook al in 2005 op stonden. 
Een instroom van 47 nieuwe veelplegers (44%). Dit betekent wel dat het totale aantal 
veelplegers in Zwolle waarvoor informatie moet worden verzameld en afspraken over een   
plan van aanpak moet worden gemaakt in twee jaar 148 bedraagt (=101 + 107 - 60).    
    
Informatiepositie casusoverleg 
Voor een adequate samenwerking tussen de partners is vereist dat iedere betrokken 
instelling kan beschikken over dezelfde informatie. De manier waarop op dit moment 
informatie-uitwisseling plaats vindt tussen ketenpartners verschilt per gemeente. In 
sommige lokale convenanten is geregeld welke (elektronische) informatie lokale 
ketenpartners beschikbaar moeten stellen. 
 
Het informatiesysteem in Zwolle kan worden gezien als een voorloper van het ICT-
Ketendossier (ICTK), een landelijke ICT toepassing die gebruikt kan worden om de 
informatie-uitwisseling tussen de ketenpartners van het lokale casusoverleg veelplegers te 
ondersteunen. Alle informatie over Zwolse veelplegers wordt door alle partijen vastgelegd 
in het sharepoint system (SPTS). Deze software ondersteunt het casusoverleg. Alle 
betrokken organisaties hebben toegang tot de software. Ook worden alle notulen in het 
systeem opgenomen. Het systeem dwingt organisaties om op dezelfde manier te gaan 
werken. In Zwolle, dat samen met Dordrecht heeft meegewerkt aan een pilot, zijn de 
betrokkenen van het casusoverleg zeer tevreden over het systeem. In oktober 2005 heeft de 
gemeente Zwolle het registratiesysteem aan Justitie gepresenteerd. Het door Viadesk 
ontwikkelde websysteem dat ook op andere sectoren wordt gebruikt is voor de 
ondersteuning van de aanpak van veelplegers in november 2005 gelanceerd onder de naam 
ICTK. Binnen dit systeem krijgt elk casusoverleg een eigen werkgebied, waartoe anderen 
geen toegang hebben. Elke partner krijgt toegang tot het werkgebied van zijn eigen 
casusoverleg en stelt de vooraf vastgestelde informatie voor de andere regionale partners 
beschikbaar door er documenten (Word, Excel, PDF, et cetera) in te plaatsen. De overige 
partners zijn gerechtigd en tevens door het programma geautoriseerd deze documenten te 
lezen. Het betreft alleen informatie die relevant is voor het casusoverleg, zoals tussen de 
partners is overeengekomen en is geregeld in een convenant veelplegers waarin ook 
afspraken zijn vastgelegd over gegevenuitwisseling. Het ICTK kan door alle gemeenten 
worden gebruikt.  
 
In Den Haag wordt gebruik gemaakt van de WebApplicatie Stelselmatige Daders (WASD). 
Dit systeem functioneert sinds september 2005. Deze internetapplicatie voorziet in alle 
noodzakelijke dataregistratie en communicatie van en tussen politie, OM, Gemeentelijke 
diensten en Parnassia. Met name diegenen die belast zijn met de uitvoer van de 
persoonsgerichte aanpak zullen zorgdragen voor de dataregistratie. In het systeem staan alle 
afspraken met de betrokken partners. Alle partners hebben toegang tot het systeem. Het 
systeem WASD is ondergebracht bij de portefeuillehouder politie.  
 
In Amsterdam wordt bij het versterken van de interne informatiepositie op het gebied van 
veelplegers gebruik gemaakt van drie ICT-toepassingen: datamining, plegerkubussen en de 
Amazone-applicatie met mailfunctie. De plegerskubussen leveren een ruwe veelplegerlijst 
op met potentiële kandidaten voor de monitoring. De personen in de kubussen hebben in 
het afgelopen jaar de rol van verdachte gekregen. Op dat moment vallen zij in een van de 
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drie recidivecategorieën: 'First Offender', 'Licht Crimineel' of 'Veelpleger'. De lage 
gebruiksdrempel maakt het mogelijk om op districts- en/of wijkteamniveau te achterhalen 
welke soorten plegers van criminaliteit er wonen en actief zijn. Binnen de regiopolitie 
Amsterdam/Amstelland is het Amazonesysteem met de daaraan gekoppelde mailfunctie het 
belangrijkste monitorsysteem voor doelgroepen. Amazone is een eenvoudig te gebruiken 
intranetapplicatie die gebruikt wordt voor het raadplegen van persoonsdossiers van 
dadergroepen, inclusief de bijbehorende acties en incidenten. Gegevens over een persoon 
worden verzameld en geanalyseerd in een zogenoemde VoortSchrijdende Analyse (VSA).  
Vervolgens staat er een plan van aanpak (scenario) weergegeven waarin staat wat er gedaan 
moet worden of is afgesproken met de ketenpartners ten aanzien van die persoon. Via 
datamining en de plegerkubussen worden de personen geselecteerd die vallen binnen de 
definities van de onderscheiden doelgroepen. 
 
In Alkmaar wordt het casusoverleg niet ondersteund door een digitaal informatiesysteem. 
De politie maakt voor het ontsluiten van het HKS en BPS gebruik van een Module 
Integrale Bevraging (MIB). Hiermee worden de gegevens over veelplegers (personalia en 
adresgegevens) in het tweewekelijks Justitieel casusoverleg veelplegers (JCO-V) aangevuld 
met afdoeninggegevens van het Openbaar Ministerie uit Compas en gegevens  van de 
reclassering over opgelegde taakstraffen en aangeboden reïntegratieprogramma's. In dit 
overleg vindt tevens de feitelijke coördinatie van de gezamenlijke aanpak van 
meerderjarige veelplegers plaats en de afstemming tussen de ketenpartners. Voor het bieden 
van maatwerk aan individuele veelplegers is het noodzakelijk een actueel beeld te hebben 
van hun criminele en overlastgevende gedrag, maar ook of zij zich houden aan de 
voorwaarden die in het reclasseringstraject gelden. Het ontbreken van een digitaal 
informatiesysteem werkt vertragend op de besluitvorming.   
 
In de  regio Limburg-Zuid is informatie over veelplegers centraal beschikbaar bij de 
Justitiepartners in Heerlen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een automatiseringssysteem 
waar de betrokken instellingen informatie over veelplegers invoeren en raadplegen. 
Medewerkers van politie en Openbaar Ministerie zien echter als een belangrijk nadeel dat 
de informatie niet digitaal kan worden gedeeld en op andere locaties kan worden 
geraadpleegd. De ketenpartners moeten bovendien letterlijk met de dossiers onder de arm 
naar de locatie van Justitiepartners komen om de informatie toe te voegen aan het 
informatiesysteem. 
 
In Rotterdam wordt door de Taskforce per veelpleger een (fysiek) dossier aangelegd waarin 
de informatie van de ketenpartners wordt verzameld. De Taskforce bepaalt op basis van dit 
dossier het traject dat door de veelpleger moet worden doorlopen. Documenten over de 
behandeling en meldingen van recidive worden periodiek aan het dossier toegevoegd. 
 
Ook in Den Bosch en Eindhoven is de informatievoorziening voornamelijk gebaseerd op 
(voortgaande) dossiervorming. Het secretariaat van het casusoverleg (de politie) draagt zorg 
voor het bijhouden van deze dossiers. Bij de aanpak in Den Bosch wordt opgemerkt dat nog 
niet voor alle veelplegers plannen van aanpak zijn gemaakt. De plannen van aanpak staan 
op intranet samen met de te volgen handelswijze bij aanhouding. Voor de dienstdoende 
agent die (toevallig) een veelpleger heeft opgepakt waarvan nog geen plan van aanpak 
beschikbaar is, is op zo'n moment niet altijd duidelijk wat er met de betreffende veelpleger 
moet gebeuren. Dit is ook in Utrecht en Limburg-Zuid het geval. Aan het eind van het jaar 
willen de partners in Utrecht voor 200 (van de ongeveer 500) zeer actieve veelplegers een 
plan van aanpak gereed hebben, terwijl dit in Limburg Zuid geldt voor 142 van de 263 
veelplegers die begin 2006 worden gevolgd. De plannen van aanpak zijn door alle partijen 
binnen de strafrechtsketen geaccordeerd. Door het Openbaar Ministerie en de politie wordt 
dit vanwege de beperkte capaciteit bij Justitiepartners, waar de plannen zijn opgesteld, als 
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een goede prestatie gezien. De verwachting is dat het opstellen van de overige plannen van 
aanpak nog vele maanden op zich zal laten wachten. Naast de beperkte capaciteit is de 
reden voor dit traag verlopende proces vooral de handmatige verwerking van de informatie 
die voor het opstellen van de plannen nodig is. Nieuwe informatie moet ook telkens 
handmatig worden toegevoegd. De informatie in de plannen van aanpak is in deze 
gemeenten dan ook nooit geheel actueel. 
 
Screening en behandelaanbod 
Na aanhouding en in verzekeringstelling kan bij veelplegers een screening plaatsvinden. 
Deze screening wordt uitgevoerd door de reclassering met het instrument RISc (Recidive 
Inschatting Schalen). Nagegaan wordt op welke leefgebieden er problemen zijn die na 
invrijheidstelling het risico op recidive vergroten. Op die gebieden - zoals wonen, werken, 
(vrije)tijdsbesteding, middelengebruik, relaties, opleiding en financiën - zal tijdens de 
detentieperiode actie moeten worden ondernomen. De RISc wordt in het kader van het 
opstellen van een reïntegratieplan voor gedetineerden uitsluitend toegepast indien er na de 
veroordeling voldoende (onvoorwaardelijke en/of voorwaardelijke) vrijheidsstraf resteert. 
Hierbij wordt een  ondergrens van vier maanden strafrestant als uitgangspunt genomen. Na 
de screening wordt bepaald welk behandeltraject de veelpleger krijgt aangeboden. Dit kan 
zowel een intramuraal als extramuraal traject zijn. De landelijke implementatie van de RISc 
is in de loop van 2005 afgerond. De RISc is echter nog niet uitontwikkeld.2 Bovendien 
moet de RISc nog worden aangevuld met verdiepingsdiagnostiek.  
 
De rol van de penitentiaire inrichtingen in de aanpak van veelplegers is de uitvoering van 
vrijheidsbenemende straffen en maatregelen, alsmede de aan hun zorgen toevertrouwde 
personen de kans te bieden een behandelplan te aanvaarden dat gericht is op reïntegratie.  
Wordt hierop ingegaan dan wordt een concreet behandelplan opgesteld waarin met de 
gedetineerde duidelijke afspraken worden gemaakt over de doelen van de behandeling en 
welke behandelmodules moeten worden gevolgd. De behandeling tijdens de 
detentieperiode is gericht op gedragsverandering. Verder dienen de inrichtingen tijdig 
melding te maken bij andere instanties zodra een veelpleger weer vrijkomt.  
 
 
4.4  Repressie 
 
Het aanhouden van een veelpleger door de politie kan op zowel pro-actieve als re-actieve 
wijze. De politie kan afwachten totdat een veelpleger op heterdaad wordt betrapt of kan 
actief op zoek gaan naar een veelpleger. In het eerste geval wordt dit een 'breng-zaak' 
genoemd, terwijl het in het tweede geval een 'haal-zaak' betreft. In deze paragraaf wordt de 
wijze van aanhouding in de verschillende gemeenten uiteengezet. Tevens wordt ingegaan 
op de handelingen die na de aanhouding plaatsvinden tot aan de voorgeleiding.  
 
Aanhouden 
Den Haag en Tilburg zijn beiden pro-actief met de veelplegeraanpak bezig. In Tilburg is 
een speciaal veelplegerteam opgezet, dat in burger de veelplegers in de gaten houdt. Af en 

                                                 
2 De betrouwbaarheid en validiteit van het meetinstrument zijn nog niet vastgesteld. Daarnaast wordt 
een model ontwikkeld voor de indicatiestelling met betrekking tot een reïntegratietraject op basis 
van een RISc-profiel. Dit model moet antwoord geven op de vraag welke (combinatie van) 
gedragsinterventies en welke reclasseringsbegeleiding noodzakelijk zijn gelet op de uitkomst van de 
RISc. Hieraan wordt door de reclasseringsinstellingen Reclassering Nederland, Leger des Heils en 
Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland gewerkt. Begin 2006 zal een volledig ontwikkeld 
instrument beschikbaar zijn (Programmaplan Terugdringen Recidive, 2e fase, Van droom naar daad, 
ministerie van Justitie 2005b).   
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toe heeft dit team een 'Papus-week'. Een lijst van de veelplegers wordt dan uitgedraaid met 
het aantal dagen dat zij nog zouden moeten zitten. Hierop gaat het team actief op zoek naar 
de betreffende veelplegers. Volgens de politie werkt deze methode goed. Den Haag jaagt 
per politiebureau op hun top-10 van zeer actieve veelplegers. Den Bosch daarentegen 
spoort weinig tot geen veelplegers gericht op. Het betreft hier voornamelijk 'breng-zaken'.  
 
In de overige gemeenten is zowel sprake van 'haal-zaken' als van 'breng-zaken'. In Alkmaar 
zijn maatschappelijke organisaties - zoals het veldwerk, de methadonpost en de kerkelijke 
opvang - en de reclassering betrokken bij de signalering. De casemanager of de politie 
worden op de hoogte gesteld zodra iemand de fout in dreigt te gaan. Het komend jaar zal de 
aanpak in Alkmaar pro-actiever worden, aangezien per één januari 2006 het team van 
'hufter-jagers' operationeel is. In Eindhoven geven enkele betrokkenen aan dat de aanpak 
pro-actiever zou kunnen zijn dan nu het geval is. Omdat in Eindhoven de aanpak centraal is 
geregeld vanuit het arrondissementale Bureau Veelplegers, ligt het initiatief vaak op dit 
niveau en minder bij de districten die beter zicht hebben op de lokale situatie. In Rotterdam 
wordt de wijze, waarop een persoon op de PGA-lijst wordt aangepakt, bepaald door de 
weegploeg van de politie. Wie en hoe - bijvoorbeeld opsporen en aanhouden of intensief 
volgen in burger - wordt daar vastgesteld.  
 
Volgens de politie Rotterdam stoppen sommige intensief gevolgde veelplegers met 
overlastgevend of crimineel gedrag of verlaten zij de stad. Dit signaal komt ook van de 
politie Tilburg, politie Alkmaar en de politie Amsterdam. Volgens de politie Alkmaar zijn 
de veelplegers zich bewust van de verhoogde aandacht en zijn zij uitgeweken naar 
gemeenten buiten Alkmaar. In Amsterdam komt volgens de politie 20% tot 30% van de 
veelplegers niet meer in de registraties voor, sinds zij als veelpleger zijn bekend gemaakt. 
Over hen komt ook geen informatie meer binnen over misdrijven die zij in andere regio's 
kunnen hebben gepleegd. Onduidelijk is wat de huidige verblijfplaats of justitiële status van 
deze personen is. 
 
Inverzekeringstelling en voorgeleiding 
Nadat de veelpleger is aangehouden, mag de politie hem zes uur vasthouden voor verhoor. 
De veelpleger kan vervolgens door de (hulp-)officier van Justitie voor een periode van drie 
dagen in verzekering worden gesteld. Binnen deze drie dagen moet de verdachte worden 
voorgeleid aan de rechter-commissaris. De officier van Justitie kan bij de voorgeleiding van 
de verdachte aan de rechter-commissaris vragen om de verdachte in bewaring te stellen. De 
rechter-commissaris kan op grond van recidivegevaar dit verzoek toewijzen. De verdachte 
kan dan voor een periode van maximaal tien dagen worden vastgehouden. De reclassering 
moet binnen tien dagen een rapportage opstellen waaruit blijkt dat de zeer actieve 
veelpleger voor een ISD-maatregel in aanmerking komt. In enkele gemeenten wordt 
hierover opgemerkt dat bij een groot aanbod van aangehouden veelplegers de capaciteit bij 
de reclassering voor het opstellen van de rapportages te kort schiet. Na de tien dagen in 
bewaringstelling kan de officier van Justitie bij de rechtbank een vordering tot 
gevangenhouding voor de duur van 30 dagen indienen. Dit kan in principe tot drie keer toe. 
Daarna moet de zaak voorkomen bij de rechter.  
 
In alle gemeenten wordt na de aanhouding getracht de veelpleger in verzekering te stellen 
tot aan de voorgeleiding bij de rechter-commissaris. Ondertussen worden de ketenpartners, 
reclassering en OM op de hoogte gesteld. Het Openbaar Ministerie eist dan voorlopige 
hechtenis. De straf wordt zo mogelijk aansluitend aan de uitspraak uitgezeten, om te 
voorkomen dat veelpleger niet eerst weer op vrije voeten komt. Getracht wordt de 
veelpleger naar een penitentiaire inrichting in de regio te sturen, zodat de reclassering de 
veelpleger makkelijk kan bezoeken.  
 

Informatievoorziening  41 



In Alkmaar en Den Haag is het (super)snelrecht ingezet bij veelplegers die niet voor de ISD 
in aanmerking komen. De veelpleger wordt op deze manier snel gestraft en kan aansluitend 
zijn eventuele straf uitzitten, een lik op stuk beleid. Het supersnelrecht in Den Haag houdt 
in dat op de dag van de voorgeleiding de veelpleger niet door de rechter-commissaris wordt 
gezien, maar door de politierechter die de zaak direct afdoet. In Alkmaar komt de 
verslavingsreclassering binnen zes uur bij de aangehouden veelpleger langs. Ook in Den 
Haag worden alle veelplegers die opgaan voor het supersnelrecht bezocht door Parnassia. Is 
er reden voor het geven van zorg, dan wordt door het OM voorwaardelijke straf geëist. Is 
dit niet het geval, dan wordt de straf uitgezeten. 
 
In Tilburg en Zwolle lukt het niet altijd om de veelpleger tot aan de zitting vast te houden. 
Zowel in Tilburg als in Zwolle gebeurt het volgens betrokkenen regelmatig dat de 
voorgeleide veelpleger door de rechter-commissaris wordt geschorst. De politie geeft aan 
dat de rechter-commissaris niet gewend is om naar de recidive te kijken in plaats van de 
onderzoeksgrond. De rechter-commissaris is er daardoor niet van overtuigd dat de 
veelpleger in verzekering moet worden gesteld. Een andere oorzaak waarom de veelpleger 
in Zwolle soms niet kan worden vastgehouden tot aan de zitting, is dat na de aanhouding 
nieuwe feiten boven tafel komen. Het dossier moet vervolgens worden bijgewerkt. Dit 
vergt tijd, waardoor de veelpleger soms weer voortijdig moet worden vrijgelaten. 
 
RISc 
In het beleidskader ISD is opgenomen dat in alle gevallen waarbij de ISD maatregel wordt 
overwogen, na vordering door het Openbaar Ministerie van een in bewaring stelling bij de 
rechter-commissaris, bij alle veelplegers een screening volgt (Ministerie van Justitie 
2004c). De rol van de reclassering in de strafrechtsketen – het doen van onderzoek, het 
geven van advies aan Openbaar Ministerie, rechtbank en gedragsbeïnvloeding om recidive 
te voorkomen - is volgens betrokkenen met de RISc kwalitatief versterkt.  
 
De reclassering geeft in haar rapportage de resultaten van de RISc weer. Dit rapport wordt, 
samen met het plan van aanpak dat gemaakt is in het casusoverleg en het justitiële verleden 
van de verdachte, voorgelegd aan de rechter. In enkele gemeenten is aangegeven dat de 
capaciteit van de reclassering wel eens een knelpunt is. In Zwolle komen de resultaten van 
de RISc soms te laat voor de zitting. In Utrecht wil de Raadkamer bij de voorgeleiding tien 
dagen na de aanhouding al een rapportage van de reclassering zien. Dat is volgens het 
Openbaar Ministerie echter een te korte periode voor de reclassering en zou ook niet nodig 
zijn. Op de zitting komen de resultaten van de RISc immers wel aan bod. De rechter-
commissaris merkt hierover echter op dat het OM duidelijk moet aangegeven op basis van 
welke informatie een langere inverzekeringstelling gerechtvaardigd is. Daarnaast vinden 
verschillende gemeenten dat de RISc niet voldoende informatie oplevert. Parnassia in Den 
Haag geeft aan dat de RISc niet differentieert naar problematiek en waar een interventie 
mogelijk is. Het is mogelijk een verdiepingtest te doen aan de hand van de RISc, maar 
betrokkenen zijn van mening dat die kostbaar is en veel tijd vergt. 
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5.  INTERVENTIES 
 
 
 
Langdurige vrijheidsbeneming maakt voortzetting van het criminele gedragspatroon 
onmogelijk en is de kern van het beleid voor de zeer actieve volwassen veelplegers. Het 
wetsvoorstel tot 'plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders' biedt de mogelijkheid 
zeer actieve veelplegers die in de afgelopen vijf jaar tenminste driemaal zijn veroordeeld, 
maximaal twee jaar te detineren. Deze vrijheidsbeneming kan plaatsvinden onder een 
beperkt detentieregime met alleen basisvoorzieningen, maar ook met een behandeling als 
daarvoor op basis van een screening aanknopingspunten zijn gevonden voor de oorzaken of 
redenen van het delinquente gedrag.  
 
Als een ISD-maatregel niet kan worden opgelegd, is er de mogelijk drang toe te passen. 
Veelplegers die een misdrijf hebben gepleegd wordt een keuze voorgelegd: het volgen van 
een zorg- of een justitieel traject met vervolging en straf als 'een stok achter de deur'. 
Hiermee worden veelplegers tot instroom in een zorgtraject bewogen en tot het afmaken 
daarvan om uiteindelijk minder criminele recidive te bereiken (Van Ooyen-Houben 2004). 
Drang bevindt zich tussen gedwongen en vrijwillige zorg in en verschilt wezenlijk van 
dwang. Bij drang kiest de veelpleger zelf voor een zorgtraject. Hierdoor grijpt drang minder 
in in de individuele zelfbeschikking dan dwang en past daardoor beter bij de concepten 
waarop hulpverlening en behandeling in Nederland zijn gebaseerd (Van Ooyen-Houben 
2004). Daarnaast is er voor veelplegers altijd de mogelijkheid vrijwillig voor een 
behandeling te kiezen of te stoppen met delinquent gedrag.     
 
Het afgelopen decennium zijn in Nederland de opvang- en zorgvoorzieningen uitgebreid en 
verbreed met name voor drugsverslaafden, de voornaamste doelgroep van de veelpleger-
aanpak. Ook de mogelijkheden om ze met dwang langdurig te behandelen zijn met de 
komst van de SOV in 2001 sterk verbeterd (Bieleman e.a. 2002). Met al die maatregelen is 
de voor de hand liggende vraag of er in de tien gemeenten wel voldoende zeer actieve 
veelplegers zijn die voor een ISD-maatregel in aanmerking komen.  
 
Voordat wordt ingegaan op drang en dwang wordt allereerst aandacht besteed aan het 
begrip tegenhouden, het voorkomen van het plegen van misdrijven. 
 
 
5.1  Tegenhouden 
 
In het kader van het voorkomen van recidive is het van belang dat de veelpleger zelf weet 
dat hij bij politie en justitie bekend staat als veelpleger en welke consequenties dat voor 
hem kan hebben als hij weer een misdrijf pleegt.  
 
Het visiedocument uit 2001 van de Raad van Hoofdcommissarissen, getiteld 'Misdaad laat 
zich tegenhouden', heeft als voornaamste boodschap dat traditionele oplossingen niet meer 
voldoen bij de aanpak van criminaliteit. Een puur repressieve aanpak is niet zinvol. Een 
doeltreffend criminaliteitsbeleid omvat een mix van preventieve en repressieve maatregelen. 
Het in november 2003 uitgebrachte rapport 'Tegenhouden troef', een vervolg op het 
visiedocument uit 2001, geeft een overzicht van de wijze waarop het concept van 
tegenhouden in de praktijk vorm en inhoud heeft gekregen. Het blijkt dat er geen landelijke 
aanpak is om het concept te operationaliseren en te implementeren (De Waard 2004). 
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Tegenhouden als strategie betekent dat op een andere dan de traditionele manier naar 
situaties wordt gekeken. Het gaat om een systeemgerichte aanpak, waarin de politie op 
alternatieve wijze gebruik maakt van haar middelen en bevoegdheden in onderlinge 
samenhang (en in die zin dus multidisciplinair). Tegenhouden gaat in dit geval over het 
voorkomen, het in de kiem smoren of het voortijdig (doen) beëindigen van criminele 
activiteiten. De Projectgroep Opsporing (2003) heeft Tegenhouden gedefinieerd als: het 
zodanig beïnvloeden van gedrag en van omstandigheden, dat criminaliteit of andere 
inbreuken op de veiligheid en de maatschappelijke integriteit worden voorkomen. Het 
uitgangspunt is dat voorkomen van criminaliteit beter is dan opsporen achteraf. 
 
Veel van de activiteiten in het kader van tegenhouden hebben een direct of indirect preventief 
of afschrikwekkend effect (psychologische preventie), bijvoorbeeld het actief ingrijpen en 
ontwrichten van criminele handelingen, het dwarsbomen van criminelen en het nauwlettend 
in de gaten houden van criminelen. Andere voorbeelden zijn het surveilleren binnen 
zogenoemde hot spots en als politie (opvallend) zichtbaar aanwezig zijn. Het verstorende 
karakter is hier kenmerkend. Tegenhouden is primair dadergericht, maar kent ook 
slachtoffergerichte en situationeelgerichte aspecten (De Waard 2004). 
 
Activiteiten 
De activiteiten voor de veelplegeraanpak die in het kader van Tegenhouden worden 
ondernomen verschillen regionaal. In alle gemeenten worden tot op zekere hoogte de 
volgende twee activiteiten in ieder geval uitgevoerd: het overhandigen van een brief (van 
het OM of de burgemeester) aan de veelpleger door de politie waarin vermeld wordt dat hij 
een veelplegerstatus heeft gekregen en wat hiervan de consequenties zijn; en het 'adopteren' 
van een veelpleger waarbij de adoptieagent regelmatig contact heeft met de veelpleger. De 
intensiteit waarmee dit gebeurt is afhankelijk van de mate waarin de aanpak een pro-actief 
karakter heeft.  
 
In Amsterdam gaat men, evenals bij de activiteiten van de interne communicatie, een stapje 
verder. Zo bestond het eindejaarsoffensief in december 2004 uit het versturen van 
handgeschreven ansichtkaarten naar alle veelplegers waarop men werd gevraagd te bellen 
met een daarop vermeld telefoonnummer. Van een antwoordapparaat kreeg de veelpleger te 
horen dat hij zich moest melden in verband met openstaande boetes of een nog niet 
uitgezeten gevangenisstraf. Daarnaast moeten waarschuwingsfilmpjes in trams veelplegers 
afschrikken. Verder verstuurt de politie Amsterdam-Amstelland valentijnskaarten, maar 
ook verjaardagskaarten met daarop de tekst dat de politie hoopt dat de veelpleger het 
komend jaar niet weer met hen in aanraking komt. De politie Amsterdam maakt af en toe 
ook gebruik van adoptie-agenten, die een huisbezoek afleggen bij veelplegers om hen eraan 
te herinneren dat de politie ze in de gaten houdt. De term adoptie-agent verondersteld echter 
een intensiever contact dan een terloops huisbezoek. 
 
Alkmaar reikt de brief aan veelplegers uit zodra deze het stempel veelpleger krijgen van de 
ketenpartners. Verder zijn onder de winkeliers in het centrum van Alkmaar bijna 200 
posters uitgedeeld. Op de posters staan de elf veelplegers geportretteerd die de meeste 
winkeldiefstallen plegen. Daarnaast zijn, ter verhoging van de herkenbaarheid van de 
ongeveer 70 veelplegers die in Alkmaar en omgeving actief zijn, miniposters (zakformaat) 
uitgebracht en verspreid onder alle politieagenten. Ook wordt in Alkmaar gewerkt met 
adoptieagenten. Naast deze agenten komt er in navolging van de Amsterdamse 
patseraanpak begin 2006 een team 'hufter-jagers'.1 Dit team moet zich alleen maar gaan 
                                                 
1 In Amsterdam West is op 7 april 2005 een pilot patseraanpak gestart dat zich richt op jongeren die 
niet naar school gaan maar wel over veel geld beschikken en veel overlast veroorzaken. De 
ontwikkelde niet-strafrechtelijke aanpak richt zich vooral op de herkomst van de financiën, waarover 
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bezighouden met het volgen en aanhouden van veelplegers om hen zo in de richting van de 
verslavingzorg te krijgen.  
 
In Eindhoven wordt iedere geprioriteerde veelpleger door de politie persoonlijk op de 
hoogte gesteld van zijn status als veelpleger en de consequenties die dat heeft. De 
veelpleger wordt verzocht een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat hij weet dat hij 
als veelpleger is aangemerkt en dat hij op de hoogte is dat informatie over zijn persoon 
wordt uitgewisseld in het casusoverleg. Verder vindt periodiek door politie en Openbaar 
Ministerie informatieverschaffing en voorlichting plaats aan de doelgroep, bijvoorbeeld in 
de dagopvang voor verslaafden (Gemeente Eindhoven 2005). 
 
Tilburg werkt nauwelijks met adoptieagenten. Het veelplegersteam of de wijkagent in 
opdracht van dit team gaan sporadisch bij veelplegers langs om ze te laten merken dat ze in 
de gaten worden gehouden. Wel is het veelplegersteam erg actief met het aanhouden van de 
veelplegers, waardoor een aantal veelplegers de stad ontvlucht is. Een sterk repressief 
beleid werkt voor de gemeente op deze manier ook preventief.  
 
Zwolle is evenmin actief met adoptieagenten. Het inzetten van adoptieagenten gebeurde in 
eerste instantie consequent en langdurig. De aandacht bij de agenten verslapte echter 
enigszins, waardoor nu alleen nog een selectie van veelplegers gedurende korte tijd in de 
gaten wordt gehouden. Er wordt alleen een adoptieagent toegewezen als hiertoe aanleiding 
is. Of hiervan sprake is wordt in het casusoverleg bepaald.  
 
Den Haag heeft eveneens een adoptieplan. In dit adoptieplan is voor alle 12 wijkbureaus 
van de politie een top tien van veelplegers door individuele politieagenten geadopteerd. 
Deze veelpleger wordt met regelmaat bezocht en gesproken. Daarnaast zijn zij in de 
operationele briefings opgenomen en alle tien bij de gehele bureaubemanning bekend.  
 
In Rotterdam is in het Centrum onlangs een pilot afgerond, waarbij personen die 
voorkomen op een PGA-lijst intensief zijn gevolgd. Dit op de huid zitten heeft volgens de 
politie goed gewerkt. De ketenaanpak is hierdoor versterkt. Het plan is deze werkwijze uit 
te breiden naar de overige negen districten. Het is de bedoeling dat dan in totaal per district 
150 personen (zeer actieve veelplegers, overlastveroorzakers en jeugdige veelplegers) door 
politieagenten worden geadopteerd. Voor deze personen wordt getracht contact te leggen 
met de hulpverlening. Met de hulpverlener zal ook informatie worden uitgewisseld over het 
overlastgevende en criminele gedrag van de geadopteerde persoon. De politie hoopt dat 
deze aanpak tot betere resultaten zal leiden dan momenteel het geval is. Ondanks de 
middelen die aan de hulpverlening worden besteed is volgens de politie met name van het 
verlenen van zorg aan veelplegers in plaats van het uitsluitend opbergen nog onvoldoende 
sprake. Verwacht wordt dat het intensief volgen, bekeuren en vastzetten van veelplegers 
een gedragsverandering zal opleveren die tot minder criminaliteit en overlast zal leiden. 
Vooral van het adoptieplan verwacht de politie veel extra informatie die aanleiding kan zijn 
de strategieën die in het kader van tegenhouden worden gevolgd te verbeteren.    
 
 
5.2  Drang 
 
Zeer actieve veelplegers die niet drie maal zijn veroordeeld komen niet in aanmerking voor 
een ISD. Deze veelplegers worden, als zij vanwege het plegen van een misdrijf in 
aanraking komen met justitie, bewogen gebruik te maken van een zorgtraject. Daarbij 
                                                                                                                                         
de jongere beschikt. De patserproblematiek is ondergebracht bij de veelplegeraanpak. In 2006 wordt 
de aanpak geïmplementeerd in de politieregio Amsterdam-Amstelland.  
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wordt de strafrechtelijke sanctie die hen boven het hoofd hangt als drukmiddel gebruikt. 
Een veelpleger krijgt de keus voorgelegd tussen een zorgtraject of een gevangenisstraf. 
Kiest hij voor zorg dan worden verdere vervolging of straf opgeschort. Kiest hij niet voor 
zorg of houdt hij zich niet aan de voorwaarden die door justitie voor de periode dat hij in 
een zorgtraject zit zijn opgesteld dan volgt als nog tenuitvoerlegging.  
 
GAVO 
In Utrecht wordt verslaafde veelplegers al sinds 1994 de mogelijkheid geboden via 
hulpverlening te komen tot een doorbreking van de verslavingsproblematiek. In dit GAVO-
project2 wordt bij de doelgroep (hardnekkig recidiverende verslaafden) aangedrongen op 
deelname aan een behandelingstraject als alternatief voor of aansluitend op detentie. Justitie 
en zorg hebben de afspraak gemaakt dat wanneer deze veelpleger, ondanks intensieve 
begeleiding, in de fout gaat en weer misdrijven pleegt er een justitiële stok achter de deur 
is. Hiermee is de afgelopen 11 jaar veel ervaring opgedaan. De drang wordt momenteel 
intensief toegepast bij het aanpakken van de (zeer actieve) veelplegers. GAVO was het 
voortraject van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) in Utrecht en heeft deze 
functie momenteel voor de ISD. Het doel van GAVO is de leefomstandigheden van met 
name verslaafde veelplegers te verbeteren. Dit gebeurt door deze personen van het justitiële 
circuit toe te leiden naar de zorg. GAVO biedt verslaafden daarbij een keuze: ze gaan de cel 
in of ze volgen een intensief begeleidingstraject om van de straat en uit de criminaliteit te 
komen. Het Openbaar Ministerie beslist of een verdachte een hulpverleningstraject krijgt. 
Dan wordt hij, onder voorwaarden, geschorst uit voorlopige hechtenis. Houdt de verdachte 
zich niet aan de opgestelde voorwaarden, dan belandt hij weer in de cel.  
 
Uit het Jaarverslag 2003 van GAVO Utrecht blijkt onder meer dat de totale instroom sinds 
de start in 1994 216 personen bedraagt. Het aantal actieve cliënten is ongeveer 150. Een 
groot deel van de GAVO-cliënten heeft een psychische problematiek of heeft een 
psychiatrische diagnose. De GAVO medewerkers zijn bijgeschoold op het gebied van 
psychopathologie om adequaat op deze problematiek te kunnen reageren.  
 
Deelnemers aan GAVO plegen na instroom in het traject zo'n 70% minder delicten dan in 
de periode vóór instroom in GAVO (Gemeente Utrecht 2004). Dit wordt enerzijds 
veroorzaakt doordat een aantal deelnemers door de verbeterde samenwerking met politie en 
justitie langer in detentie zit en anderzijds doordat de meeste deelnemers gebaat zijn bij de 
geboden zorg op maat. Ook op langere termijn blijkt de vermindering van de recidive 
stabiel. Het aantal deelnemers dat uitstroomt vanwege een succesvolle behandeling van het 
verslavingsgedrag is echter gering. Verslaving wordt in Utrecht gezien als een chronische 
ziekte waarvoor langdurige, wellicht levenslange, begeleiding noodzakelijk is. Volgens 
betrokkenen in Utrecht worden door de hulpverleners de mogelijkheden voor het bieden 
van zorg aan veelplegers ten volle benut. De waardering bij de partners is in het algemeen 
groot en GAVO wordt als een succesvol project beschouwd dat goede resultaten boekt. 
Politie en justitie geven aan dat zij mede door GAVO en wellicht ook de ervaren 
knelpunten bij de ISD - een onduidelijk behandelaanbod voor ISD-gestraften bij de PI en de 
terughoudendheid bij de rechtbank bij het opleggen van een ISD-maatregel - een 
ommezwaai maken van het volgen van een justitieel traject bij veelplegers naar een 
zorgtraject.  
 
Ook in Alkmaar wordt GAVO uitgevoerd. In het casusoverleg veelplegers wordt besproken 
wie hiervoor in aanmerking komen. Medewerkers van de Brijder Verslavingszorg leggen 
vervolgens in de vroeghulp contact met die veelplegers. Dat betekent dat zij, nadat de 
veelplegers zijn aangehouden, deze verdachten op het politiebureau bezoeken, de 
                                                 
2 Geïntegreerde Aanpak Verslavingsproblematiek en Overlast. 
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problematiek inventariseren en nagaan welke hulp noodzakelijk is. Na uitleg over GAVO 
wordt de veelpleger een hulpverleningtraject aangeboden. Als ze hiervoor tekenen gaan ze 
dit traject in, maar wel met duidelijke restricties. Overtreden ze die dan volgt direct een 
sanctietraject. De doelgroep bestaat uit drugsverslaafde veelplegers al dan niet met een 
psychiatrische aandoening. Gesteld wordt dat de aanpak een andere instelling van 
medewerkers vraagt dan die van een behandelaar of reclasseringsmedewerker. De 
intensieve samenwerking tussen politie, justitie, gemeente en de Brijder Verslavingszorg in 
dit project wordt als een succesfactor gezien. Volgens de politie is een ruim aantal van de 
veelplegers geplaatst in een (verslavings)kliniek.  
 
Een knelpunt is de laatste fase van het GAVO-traject, dat uit een reïntegratietraject bestaat. 
Daarbij is het essentieel dat de deelnemers een woonruimte krijgen. Het ontbreken van 
woonvoorzieningen dreigt echter een knelpunt te worden voor het slagen van dit laatste 
maar cruciale onderdeel van het project. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met de 
woningcorporaties in Alkmaar.  
 
SOV-drang 
De drangvariant van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) is in oktober 1996 in 
Rotterdam als experiment van start gegaan. In de loop van het jaar 2000 heeft het een 
zelfstandige plaats ingenomen in de Rotterdamse keten van verslavingszorg. In de SOV -
drang wordt aan de verslaafden die in een voorlopige hechtenis zitten een ontwennings- en 
resocialisatieprogramma aangeboden met als doel vermindering van drugsgebruik, 
criminaliteit, overlast en resocialisatie. Uitsluitend de plaatsing kan worden afgedwongen, 
niet de deelname of behandeling. Door een relatief lang resocialisatietraject wordt de 
doelgroep de mogelijkheid geboden te werken en te wonen zonder afhankelijkheid van 
harddrugs, waarmee tevens de door hen veroorzaakte (criminele) overlast wordt 
teruggedrongen. Dit uitgangspunt van een relatief lange behandelingsperiode is 
vergelijkbaar met de ISD.  
 
De doelgroep van de SOV-drang bestaat uit langdurig verslaafden aan harddrugs die door 
het plegen van reeksen delicten overlast veroorzaken. Daarbij wordt gelet op het aantal 
delicten dat zij hebben gepleegd (minimaal drie keer veroordeeld tot vrijheidsstraf en ten 
minste tien processen-verbaal in de afgelopen vijf jaar voor delicten gerelateerd aan 
drugsverslaving). Het gaat om mannen van 18 jaar en ouder met een legale verblijfsstatus. 
De zogeheten dubbele diagnose (verslaving en psychiatrische problematiek) is een contra-
indicatie. De deelnemers aan de SOV-drang verkeren na hun deelname duidelijk in een 
betere situatie dan voorafgaand aan deelname. Hierdoor houden zij zich in minder mate 
bezig met overlastgevende en criminele activiteiten. Dit geldt vooral voor degenen die het 
totale programma hebben afgemaakt, maar ook bij deelnemers die voortijdig zijn afgehaakt, 
zijn positieve ontwikkelingen te constateren (Bieleman e.a. 2002). 
  
De SOV-drang biedt een volwaardig programma waarvan de aanpak in vergaande mate 
persoonsgericht is. Zij richt zich, in tegenstelling tot veel andere hulpverlenende trajecten, 
gelijktijdig op alle belangrijke leefgebieden van de deelnemers. De SOV-drang past dan 
ook goed in een persoonsgerichte aanpak gericht op zeer actieve veelplegers. In feite 
bestaat de doelgroep voor een belangrijk deel uit ISD-ers, overigens nog voordat zij als 
zodanig werden betiteld. Voor een goede invulling van deze aanpak is een keten van 
voorzieningen nodig met als een van de onderdelen de SOV-drang. Ten slotte blijken 
verslaafden met enige motivatie zonder meer baat te hebben bij de SOV-drang.  
 
Overige drang 
Ook in anders steden wordt gebruik gemaakt van drangvarianten. Dit gebeurt echter niet in 
een projectvorm, maar is wel vaak onderdeel van de veelplegeraanpak. Hiervan is sprake in 
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Amsterdam, Den Bosch, Den Haag en Limburg Zuid. Deze vormen van veelplegeraanpak 
kenmerken zich in deze gemeenten door een mate van drang (stok achter de deur) voor de 
overlastpleger om zijn gedrag te wijzigen. Het justitiële kader wordt zo breed mogelijk 
ingezet om de veelpleger te stimuleren zijn gedrag te veranderen. In de justitiële afdoening 
wordt gezocht naar een modaliteit op maat. Mocht de verdachte niet mee willen werken of 
geen gebruik willen maken van het voorgestelde hulpverleningstraject, dan worden de 
strafvorderlijke consequenties (tot en met de executie) in volle omvang toegepast. 
 
In Den Bosch gaat de instroom in een curatief traject altijd samen met een repressief traject, 
zodat er een ‘stok achter de deur’ aanwezig is. Justitie vervolgt de veelpleger en brengt hem 
voor de rechter. Daarna wordt bepaald of het curatief traject wordt gevolgd of dat er voor 
de maximale straf wordt gegaan. Een repressief traject treedt in werking als de veelpleger er  
voor kiest zijn huidige levenswijze niet te wijzigen. In dat geval komt hij niet in 
aanmerking voor intensieve begeleiding door de reclassering en spant de politie zich extra 
in als de betrokkene strafbare feiten pleegt. Ze houdt de veelpleger tevens nauwlettend in de 
gaten en treedt bij elke misstap direct op. De veelpleger voelt de hete adem van de politie 
voortdurend in zijn nek en wordt bij signalering gecontroleerd door de politie. Het 
Openbaar Ministerie spant zich bovendien extra in om deze veelpleger bij elk feit te 
vervolgen. Wenst hij alsnog zijn levensstijl te veranderen, dan kan hij kiezen voor het 
curatief traject. Dit is in Den Bosch in beginsel een eenmalige optie. De vervolging is 
gestart, maar wordt geschorst (stok achter de deur blijft aanwezig). De veelpleger krijgt  
een aanbod van de hulpverlening, waarbij de voorwaarden voor het beëindigen van de 
schorsing van de straf worden vastgelegd.  
 
 
5.3  Dwang 
 
Met de inwerkingtreding van de wet SOV op één april 2001 is gedwongen opvang mogelijk 
voor verslaafde mannelijke delinquenten, de zogenoemde draaideurcriminelen bij wie 
eerdere interventies niet leidden tot een afname van het plegen van strafbare feiten (Van 't 
Land e.a. 2005). De omvang van deze groep wordt geschat op 3.000 personen, waarvan 
ongeveer de helft in de vier grote steden. Hierbij gaat het echter niet uitsluitend om 
veelplegers, maar ook om verslaafden die veel overlast veroorzaken. Met de komst van de 
ISD-maatregel is de doelgroep enerzijds verbreed doordat ook de niet-verslaafde 
veelplegers en veelplegers van het vrouwelijke geslacht hiervoor in aanmerking komen. Dit 
is echter een beperkte verbreding. In alle tien gemeenten bestaat de doelgroep volgens 
betrokkenen voornamelijk uit drugsverslaafden. Minstens 80% zou verslaafd zijn aan 
drugs, in een enkel geval aan alcohol. Het aantal vrouwelijk zeer actieve veelplegers is zeer 
beperkt.  
 
Anderzijds is de doelgroep versmald door alleen misdrijven mee te tellen en overtredingen 
van de APV die vaak drugsgerelateerd zijn (zoals verblijfsontzeggingen, gebruik van drugs 
op straat, messenverbod en het betreden van plantsoenen) niet mee te nemen. Een deel van 
de drugsverslaafden maakt zich juist hieraan veelvuldig schuldig (Snippe e.a. 2001). In 
enkele grote steden (Amsterdam en Utrecht) blijken politiemensen die veel op straat 
komen, verbaasd over het ontbreken van enkele van de meest hinderlijke personen op de 
lijst met zeer actieve veelplegers. Dit zijn vooral overlastveroorzakende drugsverslaafden 
die relatief veel processen-verbaal voor overtredingen van de APV ontvangen.  
 
Een andere inperking van de doelgroep is de voorwaarde dat veelplegers drie maal 
onherroepelijk moeten zijn veroordeeld tot een vrijheidsbenemende of -beperkende straf of 
maatregel. Met name deze laatste voorwaarde lijkt de doelgroep die voor deze 

48 INTRAVAL - Lokale aanpak zeer actieve veelplegers: justitieel traject  



dwangmaatregel in aanmerking komt aanzienlijk in te perken. Onduidelijk is echter welk 
deel van de zeer actieve veelplegers aan deze zwaardere definitie voldoet. Exacte cijfers 
hierover ontbreken, slechts voor enkele steden zijn deze aantallen beschikbaar. Van de zeer 
actieve veelplegers die jaarlijks in de registraties van de politie voorkomen voldoet 
ongeveer 50% (Rotterdam) tot 70% (Amsterdam) aan deze voorwaarde. In Utrecht zou het 
echter om slechts 15% gaan, hetgeen onwaarschijnlijk laag is.3 In Den Haag wordt 
gesproken van ongeveer 150 potentiële ISD-ers van de in totaal 647 zeer actieve 
veelplegers. Dit komt neer op bijna een kwart (23%) van de zeer actieve veelplegers, 
hetgeen eveneens aan de lage kant is gezien de verhoudingen zeer actieve veelplegers en 
ISD-ers in Amsterdam en Rotterdam. Kortom, een betrouwbare schatting van de zeer 
actieve veelplegers die voor een ISD-maatregel in aanmerking kunnen komen is met behulp 
van deze lastig te vergelijken gegevens niet te maken.   
 
Doelgroep pilotgemeenten 
De tien pilotgemeenten tellen ruim 3.600 zeer actieve veelplegers die voor de lokale aanpak 
van veelplegers in aanmerking komen (tabel 5.1). Ter vergelijking zijn tevens de aantallen 
zeer actieve veelplegers genoemd die landelijk in 2003 in het HKS voorkomen.4 Dit aantal 
van 4.000 is enigszins hoger, omdat deze aantallen betrekking hebben op het gehele 
arrondissement waartoe de pilotgemeente behoort. Voor Tilburg dat behoort tot het 
arrondissement Breda betekent dit bijvoorbeeld dat bij de zeer actieve veelplegers in het 
HKS ook de veelplegers in onder meer Breda zijn meegenomen. Voor de gemeenten 
Amsterdam en Den Haag, die een relatief groot aandeel hebben in de totale bevolking van 
de desbetreffende arrondissementen en waar derhalve een groot deel van de zeer actieve 
veelplegers verblijft, liggen deze aantallen dichter bij elkaar.  
 
Tabel 5.1 Aantal zeer actieve veelplegers per gemeente 
 

Aantal 
inwoners1

Aantal zeer 
actieve veel-

plegers in HKS2

Aantal zeer 
actieve 

veelplegers 
lokale aanpak 

Aantal zeer 
actieve 

veelplegers in 
justitiële 
trajecten3

% zeer actieve 
veelplegers in 

justitiële 
trajecten ten 
opzichte van 

aantal in 
lokale aanpak3

Alkmaar 94.266 88 70 6 9% 
Amsterdam 742.783 788 970 176 18% 
Den Bosch/ 

Eindhoven 133.978 305 2654 43 16% 

Den Haag 472.096 784 647 97 15% 
Limburg Zuid 311.053 284 179 10 6% 
Rotterdam 596.407 787 9555 120 13% 
Tilburg 199.068 271 76 12 16% 
Utrecht 275.258 537 405 50 12% 
Zwolle 111.900 156 75 5 7% 
Totaal 2.936.809 4.000 3.642 507 14% 
1. per 1 januari 2005; 2. in 2003 per arrondissement; 3. per 30 november 2005 per arrondissement, 
bekend bij DJI; 4. waarvan 190 in Eindhoven en 75 in Den Bosch; 5. Arrondissement Rotterdam 
Bron: Ministerie van Justitie (DJI), november 2005; bewerking INTRAVAL 
 

                                                 
3 In Utrecht zijn 60 veelplegers gelabeld als ISD-er, terwijl er volgens de politieregistratie 405 zeer 
actieve veelpegers zijn. In Utrecht wordt echter een afwijkende definitie van veelplegers gebruikt, 
terwijl als bronbestand het BPS wordt gebruikt. In hoofdstuk vier is hierover opgemerkt dat de 
Utrechtse definitie waarschijnlijk breder is dan de landelijke en tot een hoger aantal veelplegers leidt.  
4 Op deze aantallen is tevens de arrondissementale verdeling van de ISD-capaciteit gebaseerd. 
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Verder blijkt uit tabel 5.1 dat eind november 2005 ruim 500 zeer actieve veelplegers in een 
justitieel traject zitten.5 Dit is 14% van de potentiële doelgroep. De verschillen tussen 
gemeenten zijn groot. In Amsterdam, waar bijna een vijfde (18%) van deze doelgroep in 
een justitieel traject zit, is dit percentage enigszins hoger. In Zwolle (zeven procent) en 
Limburg Zuid (zes procent) is dit percentage lager. In Limburg Zuid kan de geringe 
bezetting van de ISD-cellen te maken hebben met de late start van de veelplegeraanpak die 
bovendien traag op gang is gekomen. Eind september 2005 waren er twee ISD-cellen bezet, 
terwijl dat eind november is gestegen naar acht. Een andere reden kan zijn dat veelplegers 
er vooral reguliere gevangenisstraffen krijgen.  
 
In tabel 5.2 is een overzicht gegeven van de justitiële trajecten waarin de zeer actieve 
veelplegers zitten. Van de ruim 500 gedetineerde veelplegers zitten 224 (44%) vast met een 
ISD-maatregel. Hiermee is voor de tien pilotgemeenten 55% van de totale capaciteit aan 
ISD in 2005 (411 cellen) benut.6 De arrondissementen Alkmaar en Den Bosch hebben de 
toebedeelde capaciteit volledig benut. Den Bosch heeft zelfs negen veelplegers boven de 
eigen capaciteit geplaatst. Zolang er voldoende celruimte voor de ISD-maatregel is kan dat 
ook. De onderbenutting is relatief het grootst in de arrondissementen Utrecht (85%), Den 
Haag (56%), Breda (55%) en Rotterdam (46%).  
 
Tabel 5.2 Overzicht benutting ISD-capaciteit door arrondissementen (eind november 2005) 
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Alkmaar 0 3 3 3 0 
Amsterdam 84 14 78 103 25 
Breda 7 0 5 11 6 
Den Bosch 11 10 22 13 -9 
Den Haag 27 27 49 111 62 
Maastricht 1 1 8 11 3 
Rotterdam 42 31 47 87 40 
Utrecht 29 11 10 65 55 
Zwolle 3 0 2 7 5 
Totaal 204 97 224 411 187 

Bron: Ministerie van Justitie (DJI), november 2005; Bewerking INTRAVAL 
 
De meerderheid van deze veelplegers zit in een trajectregime met behandeling. Negen 
veelplegers zitten in een extramurale fase. Voor het geval zij in de fout gaan blijft er een cel 
voor ze beschikbaar. Volgens geïnterviewden bij DJI en medewerkers van penitentiaire 
inrichtingen krijgen alle ISD-gedetineerden een programma aangeboden en maken zij 
hiervan ook gebruik.  
 
Uit de interviews met vijf rechters uit Amsterdam, Utrecht en Rotterdam blijkt dat zij  
uitsluitend een ISD-maatregel met een behandelplan opleggen. Sommige veelplegers 
weigeren echter medewerking te verlenen aan het geboden behandelplan. Volgens het 

                                                 
5 Het aantal zeer actieve veelplegers uit de tien pilotgemeenten dat in een justitieel traject zit zal 
enigszins hoger zijn. In totaal zijn 35 zeer actieve veelplegers in hoger beroep door een gerechtshof 
veroordeeld. Nederland telt vijf gerechtshoven. Informatie over de gemeente van herkomst van deze 
in hoger beroep veroordeelde veelplegers is niet beschikbaar.   
6 Landelijk is de capaciteit eind november 2005 474 ISD-cellen waarvan 54% (258 cellen zijn bezet) 
is benut. Vooral de drie noordelijke provincies benutten de capaciteit goed. In totaal zijn er 18 cellen 
aan de arrondissementen daar toegewezen, waarvan 16 (88%) zijn benut.  
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Openbaar Ministerie in Maastricht blijken rechters in dat geval lang niet altijd bereid om de 
maatregel op te leggen, zelfs niet als het veelplegeroverleg tot de conclusie is gekomen dat 
de ISD-maatregel de enige optie is. Een motivering bij de afwijzing is dat er onvoldoende 
invulling is van en zicht is op het traject dat de veelpleger zou moeten volgen. De 
geïnterviewde rechters geven aan dat zij een maatregel in dergelijke gevallen niet afwijzen. 
Wel benadrukken met name de rechters in Utrecht dat tijdens de uitvoering van de 
maatregel sprake moet zijn van een behandeling, waarvan zij ook een plan van aanpak 
wensen te zien.7 Bovendien geven zij aan dat de officier van justitie in de vordering feitelijk 
dient aan te tonen dat aan alle voorwaarden die artikel 38m van het Wetboek van Strafrecht 
aan het opleggen van de ISD-maatregel stelt is voldaan. Dit betekent dat inzicht dient te 
worden gegeven in mate en tempo van recidive en eerdere strafopleggingen en 
behandelpogingen. Onderbouwd dient te worden dat de ISD-maatregel een laatste 
redmiddel, oftewel een ultimum remedium is. De houding van de veelpleger weegt 
eveneens mee, maar bij degenen die medewerking weigeren kan de rechter aan de 
oplegging de voorwaarde verbinden dat na een half jaar een tussentijdse evaluatie 
plaatsvindt. Volgens de geïnterviewde rechters zijn deze weigerachtige personen in het 
halve jaar dat zij in detentie hebben doorgracht wel gemotiveerd geraakt een behandeling te 
volgen. Bovendien wensen zij geen bonus te geven aan veelplegers die voor een 
behandelingtraject niet gemotiveerd zijn. Van gedetineerden die tijdens een tussentijdse 
evaluatie bij de rechter wel gemotiveerd blijken te zijn is niet bekend op welke wijze dit is 
bereikt. De opdracht aan penitentiaire werkers is hen te motiveren, maar volgens enkele 
geïnterviewde rechters zal ook het sombere vooruitzicht in ieder geval tot aan de evaluatie 
hele dagen in een sober regime te moeten doorbrengen aan de motivatie een programma te 
volgen hebben bijgedragen. Een veroordeling tot een sober regime gedurende de gehele 
ISD-periode van maximaal twee jaar leggen rechters naar eigen zeggen niet snel op. Ook 
officieren van justitie in diverse gemeenten benadrukken dat rechters uitsluitend 
veelplegers veroordelen tot een ISD-maatregel als er sprake is van een verblijfsplan. Het is 
niet nodig dat de veelpleger zelf instemt met het plan, een aanbod is voldoende. Dat er 
uitsluitend veelplegers in een trajectregime worden geplaatst is wel een zorg van het 
ministerie. In de plannen is uitgegaan van slechts 450 cellen met behandelaanbod. Daarop 
is ook de capaciteit van de PI-medewerkers afgestemd.  
 
Uit tabel 5.2 blijkt dat er daarnaast nog 97 veelplegers (19% van de gedetineerde 
veelplegers) in een pre-ISD (potentieel ISD) zitten. In deze fase vindt de screening plaats en 
worden de rapportages voor de rechtszitting opgesteld. De verwachting is dat zij op korte 
termijn worden veroordeeld tot de ISD. De overige 204 zeer actieve veelplegers (40%) 
zitten een reguliere gevangenisstraf uit. Ook hierbij doen zich per arrondissement 
verschillen voor. In Limburg Zuid hebben acht van de in totaal tien gedetineerde zeer 
actieve veelplegers een ISD-maatregel, terwijl dit in Utrecht er tien zijn van de in totaal 50 
gedetineerden. De veronderstelling dat in Limburg Zuid de trage start in een later stadium 
zou worden gecorrigeerd lijkt hiermee slechts ten dele terecht. Het aantal ISD-cellen is wel 
volgestroomd, maar de aanpak van zeer actieve veelplegers in Limburg Zuid levert 
voorlopig nog relatief weinig detenties op. Zelf merken de betrokkenen hierover op dat de 
aanpak is gestagneerd doordat er een capaciteitstekort is. Het bewaken van de voortgang 

                                                 
7 Volgens een arrest van het gerechtshof Leeuwarden van 22 november 2005 op het hoger beroep 
van een veelpleger is het hof van mening dat het niet noodzakelijk is dat het advies van de 
reclassering een in concreto uitgewerkt behandelprogramma inhoudt. Het RISc-rapport zelf hoeft 
ook niet aan de rechter te worden overlegd. ''Het in artikel 38m, vierde lid, van het Wetboek van 
Strafrecht genoemde advies zal - zolang de reclassering de methode RISc gebruikt als instrument 
van diagnostiek - doorgaans langs de lijnen van deze methode opgesteld en controleerbaar zijn.'' 
(LJN: AU6624).  
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van de veelplegers die reeds worden gevolgd en begeleid vraagt zoveel capaciteit dat er 
slechts beperkte tijd beschikbaar is voor nieuw te bespreken veelplegers.  
 
In Alkmaar en Utrecht, waar zeer actieve veelplegers vaker met (stevige) drang richting 
hulpverlening worden gedirigeerd, nemen de aantallen gedetineerde veelplegers toe. In 
Alkmaar zitten, hoewel de volledige capaciteit reeds is benut, nog drie personen in een pre-
ISD en in Utrecht 11. Bij de pre-ISD gedetineerden scoort Den Haag relatief gezien 
wederom het hoogst (28%), op de voet gevolgd door Rotterdam (26%).    
 
Knelpunten 
Uit gesprekken met officieren van justitie blijkt dat zij bij een deel van de aangehouden 
zeer actieve veelplegers niet een ISD-maatregel kunnen eisen, omdat deze personen niet 
aan de zwaardere eis voldoen. Een andere reden is dat niet van alle zeer actieve veelplegers 
de informatie bij de officier van justitie aanwezig is om een stelselmatige dader voor een 
ISD maatregel veroordeeld te krijgen. In de casusoverleggen die in de meeste gemeenten 
wekelijks worden georganiseerd komt telkens een deel van de zeer actieve veelplegers aan 
bod. De beschikbare informatie wordt aan de (digitale) dossiers toegevoegd. Het aantal 
casussen dat wekelijks kan worden besproken is beperkt. Het duurt enige tijd voordat van  
zeer actieve veelplegers de informatie over hun justitiële en zorgverleden beschikbaar is. 
Volgens diverse geïnterviewden ontbreekt er met name bij de zorg wel eens informatie. Het 
grootste deel van de zeer actieve veelplegers is weliswaar bekend bij een of meer 
zorginstellingen (verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg of GGD), maar noodzake-
lijke informatie over de behandeling die zij hebben ontvangen ontbreekt soms. Vaker 
ontbreekt informatie over het hebben geweigerd van een zorgaanbod. Juist bij het verzoek 
aan de rechter een stelselmatige dader te veroordelen tot een ISD-maatregel is het een 
vereiste dat het volledige justitiële en zorgverleden wordt getoond. Volgens diverse 
geïnterviewden willen rechters zelf kunnen beoordelen of deze maatregel, die als een 
ultimum remedium wordt gezien, gerechtvaardigd is. Als cruciale informatie niet in de 
dossiers aanwezig is en derhalve niet aan de rechter kan worden voorgelegd is de kans op 
veroordeling tot deze relatief zware maatregel gering. De officier zal in deze gevallen waar 
gegevens in de dossiers ontbreken de rechter ook niet verzoeken een ISD-maatregel op te 
leggen, maar de verdachte als zeer actieve veelpleger veroordeeld zien te krijgen waarbij 
vaak doordat er sprake is van ernstige recidive een zwaardere straf kan worden geëist.   
 
Een ander knelpunt, dat met name in Utrecht en Maastricht is genoemd, zijn de 
onduidelijke behandelprogramma's van de penitentiaire inrichting. Verslavingsreclassering, 
politie en justitie zijn van mening dat het aanbod onvoldoende helder en concreet is. In de 
rapportages die de verslavingsreclassering voor de rechter moeten schrijven kunnen zij 
hierdoor niet goed aangeven welk behandelprogramma de zeer actieve veelpleger in 
detentie kan volgen. In Utrecht zouden de rechters dit wel in de rapportages willen zien. 
Zonder een concreet behandelaanbod veroordelen zij een veelpleger niet tot een ISD-
maatregel. In Amsterdam en Rotterdam speelt dit aspect volgens het OM in beide steden 
minder. Daar worden veelplegers, ondanks het feit dat in de vordering geen concreet 
behandelprogramma is opgenomen, wel tot een ISD-cel veroordeeld omdat de behandeling  
als een verantwoordelijkheid van DJI wordt beschouwd. Bovendien geldt met name voor 
Rotterdam dat een kortere reguliere gevangenisstraf voor zeer actieve veelplegers door de 
rechtbank niet als een goed alternatief wordt gezien. Deze veelplegers zouden dan na 
relatief korte tijd en zonder behandeling weer op straat staan en doorgaan met misdrijven 
plegen. In Rotterdam is voor zeer actieve veelplegers die niet voorkomen op de PGA-lijsten 
(nog) geen nazorg beschikbaar. De sociale dienst is eind 2005 wel een pilot gestart waarin 
een nazorgtraject voor 75 veelplegers en overlastveroorzakers wordt georganiseerd.  
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In veel gemeenten wordt opgemerkt dat de rechterlijke macht zeer actieve veelplegers  die 
voor een ISD-maatregel in aanmerking komen (ISD-ers) niet daarvoor willen veroordelen. 
Nog niet alle rechters zouden de omslag van een daad- naar een dadergerichte aanpak 
hebben gemaakt. Diverse officieren geven aan dat er sprake is van weerstand bij rechters 
met betrekking tot het opleggen van een ISD-maatregel. Enkele officieren hebben hierover 
met rechters overleg gevoerd of hebben een presentatie gegeven over de achtergronden van 
de lokale aanpak van veelplegers en de  mogelijkheden hierbij van de ISD-maatregel (onder 
andere in Utrecht en Den Haag). Ook in Limburg Zuid, waar bij ongeveer 50 zeer actieve 
veelplegers in de plannen van aanpak de ISD-maatregel als advies is opgenomen, lag 
volgens betrokkenen het niet hiertoe veroordeeld krijgen van veelplegers aan de houding 
van de rechtbank. Volgens de officier van justitie waren de rechters bij aanvang van de 
veelplegeraanpak in Limburg Zuid nog onvoldoende geïnformeerd over de maatregel. 
Kennelijk is dat momenteel veranderd, want ook in Limburg Zuid worden veelplegers 
inmiddels tot een ISD-maatregel veroordeeld.  
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6.  BESCHOUWING 
 
 
 
Het verminderen van criminaliteit en overlast is een gewenst maatschappelijk gevolg van 
de aanpak van veelplegers. In alle tien gemeenten is de gezamenlijke aanpak van politie, 
Openbaar Ministerie, penitentiaire inrichtingen, instellingen voor (verslavings)reclassering, 
gemeenten en zorginstellingen gericht op het terugdringen van recidive onder veelplegers. 
Om dit te bereiken wordt in de tien gemeenten een persoongerichte benadering gevolgd, 
waarbij veelplegers op grond van hun criminele antecedenten en hulpverleningscarrière 
worden gesanctioneerd. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de uitwerking van het 
beleidsprogramma. Wat zijn bij de aanpak van veelplegers de werkzame mechanismen, 
werkt het beleid in de lokale context en waarom werkt de aanpak wel of niet en wat zijn de 
goede praktijken?  
 
 
6.1   Analysekader 
 
Het succes van de aanpak wordt bepaald door de mate waarin de betrokken organisaties in 
gemeenten in staat zijn de meest actieve veelplegers te resocialiseren en vervolgens te 
reïntegreren in de maatschappij op zodanige wijze dat zij niet weer delicten plegen. In dit 
hoofdstuk wordt nagegaan welke stappen in de lokale aanpakken zijn gezet en in hoeverre 
die een bijdrage (kunnen) leveren aan het verminderen van de veelplegersproblematiek. De 
mate waarin onderdelen van de aanpak bijdragen aan het (mogelijke) succes is gebaseerd 
op interviews met betrokkenen, een vergelijking van de aanpak in de tien gemeenten en een 
inschatting van de onderzoekers, mede gebaseerd op de verschillen en overeenkomsten 
tussen deze lokale aanpakken aan de hand van de beleidsveronderstellingen uit hoofdstuk 
twee. 
 
Voor het vaststellen van resultaten van de aanpak van veelplegers in de tien gemeenten 
ontbreken momenteel nog kwantitatieve gegevens. Inzicht in de recidive van veelplegers na 
detentie1 of nadat een behandeltraject is gevolgd ontbreken volledig. Recidive kan immers 
pas na verloop van langere tijd worden vastgesteld. De beleidsveronderstellingen achter de 
aanpak van veelplegers zijn echter wel bekend en zijn in hoofdstuk twee als volgt 
samengevat: er is een probleem met de hardnekkige recidive van personen die veelvuldig 
misdrijven plegen, ook vaak nadat ze in detentie zijn geweest. Het terugdringen van de 
recidive kan worden bereikt door de meest actieve veelplegers een langere gevangenisstraf 
op te leggen, waardoor zij feitelijk geen misdrijven kunnen plegen. Het effect op de 
recidive is het grootst bij het opleggen van een ISD-maatregel van twee jaar. Indien tevens 
een behandeltraject wordt gevolgd zal tevens de kans op een afname van de recidive na 
invrijheidstelling toenemen. Goede nazorg, waarbij maatschappelijke vervolgvoorzieningen 
naadloos aansluiten op justitiële resocialisatietrajecten zal moeten voorkomen dat 
veelplegers terugvallen in hun oude criminele gedragingen.  
 
 

                                                 
1 Door het WODC is een Recidivemonitor ontwikkeld, waarin jaarlijks gestandaardiseerde 
recidivemetingen worden verricht voor onder meer veelplegers. De periode is echter nog te kort om 
nu al de uitstroomresultaten van strafrechtelijke interventies en het verloop van criminele carrières 
van veelplegers te kunnen weergeven. 
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6.2   Organisatiestructuur  
 
De organisatiestructuur van de veelplegeraanpak bestaat uit een aantal onderdelen waarvan 
de aansturing, de gehanteerde definities van veelplegers en de gerealiseerde samenwer-
kingsvormen als meest bepalende factoren van de aanpak worden beschouwd.  
 
Aansturing 
Bij de aanpak van veelplegers zijn in alle gemeenten diverse organisaties betrokken, die 
vaak onder leiding van een officier van justitie de activiteiten uitvoeren. Naast het OM zijn 
in alle gemeenten de politie en reclasseringsorganisaties bij de uitvoering betrokken. Ook 
hulpverleningsinstellingen voor drugs en alcohol of de geestelijke gezondheid zijn vaak 
partner. Een goede aansturing van de aanpak is bij een nieuwe aanpak, waarvoor intensief 
moet worden samengewerkt, van groot belang: een krachtdadige, heldere aansturing 
waardoor de partners zich gesteund weten door lokale bestuurders met autoriteit.  
 
In Amsterdam is sprake van een strenge justitiële aanpak waarbij de inzet is de veelpleger 
te veroordelen tot een ISD. Hierin is de aanpak tot nu toe succesvol. In Den Haag waar 
eveneens is ingezet op de ISD vindt de aansturing bovendien direct plaats door de 
burgemeester. Volgens diverse betrokkenen komt dit de helderheid van het gevoerde beleid 
ten goede en is bij alle betrokkenen de urgentie van het oplossen van de problematiek 
volstrekt duidelijk. In Rotterdam is de aansturing van de persoongerichte aanpak van onder 
meer veelplegers eveneens krachtdadig. Door het lokale bestuur is hoge prioriteit gegeven 
aan het verminderen van criminaliteit en drugsoverlast. De aanpak van veelplegers is hier in 
eerste instantie gezien als een maatregel gericht op drugsverslaafden en overige 
overlastveroorzakers. Hierdoor is een belangrijk deel van de doelgroep, de niet verslaafde 
veelplegers en de niet overlastgevende drugsverslaafde veelplegers, aanvankelijk buiten 
beeld gebleven. Dit betekent dat voor dit deel van de doelgroep momenteel geen of 
onvoldoende maatregelen zijn genomen.  
 
In de overige gemeenten, buiten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, is de 
drugsproblematiek minder omvangrijk of minder prominent in het straatbeeld aanwezig. De 
aansturing van de aanpak van veelplegers is er vaak minder krachtdadig en meer ad-hoc. 
Indien zich bijvoorbeeld knelpunten voordoen in de aanpak wordt vaak van een stuurgroep 
verwacht dat zij die oplossen. Een minder daadkrachtige aansturing geldt overigens niet 
voor al deze zeven gemeenten. In Eindhoven is de aanpak voortvarend en eveneens sterk 
gericht op het veroordeeld krijgen van veelplegers tot de ISD. In Alkmaar wordt gesteld dat 
de aanpak succesvol is omdat de stuurgroep veel voorwerk heeft verricht. Meer dan een jaar 
is er aan gewerkt om de ketenpartners op één lijn te krijgen, dezelfde doelen na te laten 
streven en één taal te laten spreken. Dit houdt in dat wordt uitgegaan van dezelfde definities 
van (zeer actieve) veelplegers en dat er afspraken zijn gemaakt over de informatie-
uitwisseling.   
 
Een andere uitzondering is Limburg Zuid, waar de drugsproblematiek en daarmee 
samenhangende criminaliteit vooral in Heerlen sinds halverwege de jaren negentig een 
ernstig maatschappelijk probleem is. Met Operatie Hartslag is in Heerlen echter reeds een 
succesvolle aanpak van de drugsoverlast gerealiseerd. De aanpak van veelplegers lijkt mede 
hierdoor een minder hoge prioriteit te krijgen bij het lokale bestuur. Ook het feit dat de 
arrondissementale aanpak onder leiding van het OM bij het uitvoeren van de activiteiten 
met drie grotere gemeenten te maken heeft, waar de drugsproblematiek verschillend wordt 
ervaren, kan hierbij een rol spelen. Hoewel voor het detineren van veelplegers in feite 
alleen de betrokkenheid van het OM en de politie nodig is, blijkt in de praktijk dat de 
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aanpak zonder de inbreng van de overige partners - zoals gemeente, reclassering en zorg-
instellingen - onvoldoende van de grond komt.    
 
In Den Bosch en Utrecht is aangegeven dat de aanpak minder goed loopt, omdat de juiste 
competenties bij met name medewerkers van het OM onvoldoende aanwezig zouden zijn. 
Vooral het organiseren van de samenwerking is voor het OM geen dagelijks werk. Voor 
dergelijke managementtaken zijn de medewerkers niet opgeleid. Het opbouwen van een 
organisatiestructuur en het organiseren van de samenwerking kost hierdoor meer tijd dan 
verwacht. Deze organisatorische tekortkomingen lijken ook in Limburg-Zuid en Rotterdam  
een rol te spelen.   
 
Voor een goede uitvoering is regelmatig overleg over met name de informatie-uitwisseling 
noodzakelijk. Volgens betrokkenen neemt door regelmatige (casus)overleggen het inzicht 
toe in de expertise, de mogelijkheden en beperkingen van partners, maar tevens vergroot dit  
het besef dat ook de partners de vaak complexe problematiek van veelplegers niet 
zelfstandig kunnen oplossen. Dit groeiende besef van onderlinge afhankelijkheid bij de 
aanpak van veelplegers kan samenwerkingsverbanden versterken. Dit is met name het geval 
als de aanpak in gezamenlijkheid is ontwikkeld en opgezet door de betrokken instanties. 
Een sterke betrokkenheid en de wil van de aanpak een succes te maken, gevolgd door 
positieve resultaten, legt een stevig fundament voor verdere samenwerking. Met name in 
Den Haag, Amsterdam en Eindhoven blijkt dit fundament er te liggen. Diverse geïnterview-
den geven daarbij aan dat vertrouwen in de kennis en kunde van de partners van belang is 
voor een goede en succesvolle samenwerking.  
 
Definities 
Startpunt van alle lokale aanpakken is het opstellen van een lijst met veelplegers. Negen 
van de tien gemeenten gaan momenteel bij het opstellen van de lijst met veelplegers uit van 
de landelijke definities van veelplegers, zeer actieve veelplegers en veelplegers die voor de 
ISD in aanmerking komen. Alleen de aanpak in Utrecht hanteert een afwijkende definitie. 
In Utrecht worden naast veelplegers van misdrijven ook notoire overlastveroorzakers als 
veelplegers beschouwd. In andere steden (Den Haag, Alkmaar, Den Bosch en Eindhoven) 
wordt dit eveneens als een belangrijke doelgroep voor het veiligheidsbeleid gezien, maar 
worden overlastveroorzakers apart aan de lijst met veelplegers toegevoegd.  
 
Rotterdam heeft in eerste instantie een omgekeerde aanpak gevolgd: de 
overlastveroorzakers en niet zozeer de veelplegers zijn daar aanvankelijk als uitgangspunt 
genomen. In de loop van 2005 zijn aan de PGA's echter de niet-overlastveroorzakende 
veelplegers (in Rotterdam OM-veelplegers genoemd) toegevoegd. De diversificatie in 
Rotterdam lijkt gezien de uiteenlopende behoefte en strafrechtelijke mogelijkheden van de 
onderscheiden typen veelplegers een zinvolle strategie. Met name het onderscheid tussen 
veelplegers van (gewelds)misdrijven en veelplegers van overtredingen is hierbij van belang. 
Overlastveroorzakers die geen of in beperkte mate misdrijven plegen, kunnen alleen op 
grond van hun overlastgevend gedrag geen langdurige gevangenisstraf krijgen opgelegd, 
terwijl van het vorderen van een ISD-maatregel bij deze doelgroep al helemaal geen sprake 
kan zijn.  
 
In de beleidsveronderstellingen is een langere gevangenisstraf noodzakelijk geacht voor het 
bereiken van resultaten bij de meest actieve veelplegers. In diverse gemeenten is 
onderscheid gemaakt tussen zeer actieve veelplegers (meer dan tien processen-verbaal in de 
afgelopen vijf jaar waarvan tenminste één in het peiljaar) en zeer actieve veelplegers die 
voor een ISD in aanmerking komen (tenminste drie keer veroordeeld in afgelopen vijf jaar). 
In Amsterdam en Den Haag, samen met Rotterdam de steden met de meeste (zeer actieve) 
veelplegers, zijn daarnaast nog aanvullende voorwaarden gesteld. In Den Haag moet een 
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ISD-waardige veelpleger tevens 20 of meer parketnummers achter zijn naam hebben, zodat 
zeker is dat het een zeer actieve veelpleger betreft die zich regelmatig in Den Haag 
ophoudt. In Amsterdam is het aantal processen-verbaal verhoogd van 10 naar 15 (ISD+), 
zodat het meest actieve deel van de veelplegers scherper in beeld is.   
 
Verwacht wordt dat een gedragsverandering pas na een langere behandelperiode kan 
worden bereikt. Tijdens een detenteperiode, eventueel aangevuld met een penitentiair 
programma dat buiten de gevangenis tijdens een extramurale fase wordt voortgezet, zal ook 
bij veelplegers gewenning aan een andere levensstijl kunnen optreden. Programma’s die 
aan de ‘what works’ criteria voldoen kunnen bijdragen aan het terugdringen van recidive. 
Hierbij gaat de voorkeur uit naar programma’s die zoveel mogelijk, via voorwaarden, in de 
maatschappij worden uitgevoerd (Moerings 2003). Voor veroorzakers van overlast, waarbij 
het vooral gaat om gebruik van drugs op straat, zal de opgelegde detentieperiode, ook al 
worden deze overlastfeiten voor een rechtszitting gestapeld, te kort zijn voor het optreden 
van gewenning. Bovendien zullen zij in de relatief korte periode dat zij vast zitten geen 
programma volgen dat effectief is gebleken bij het terugdringen van recidive. Bij 
kortgestraften (een onvoorwaardelijke gevangenisstraf tot zes maanden) is de kans op 
recidive aanzienlijk (Jansen 2000). 
 
Veelplegerslijsten dienen bij voorkeur te worden samengesteld op basis van in het HKS 
geregistreerde processen-verbaal voor misdrijven. Alleen veelplegers van misdrijven 
komen immers in aanmerking voor een ISD-maatregel waarbij de duur van de 
gevangenisstraf voldoende is om een positief effect op de recidive te mogen verwachten. 
Voor zeer frequente veroorzakers van overlast die niet of nauwelijks delicten plegen en 
derhalve niet voor een ISD-maatregel in aanmerking komen, kan beter in een uitbreiding 
van opvangmogelijkheden, zoals gebruiksruimten en dag- en nachtopvang, worden 
geïnvesteerd dan in een weinig effectieve strafrechtelijke aanpak.  
 
In de beleidsveronderstellingen is ten onrechte impliciet aangenomen dat veelplegers, en 
met name de zeer actieve veelplegers, zeer frequent met de politie in aanraking komen. Dat 
geldt echter maar voor een deel van de doelgroep, met name voor de veelplegers die naast 
misdrijven ook overlast veroorzaken door drugs te gebruiken op straat, te schreeuwen en 
voorbijgangers te bedreigen. Voor deze feiten komen zij vrijwel dagelijks met de politie in 
aanraking. Deze feiten tellen volgens de definitie van veelpleger echter niet mee. Indien 
deze vaak verwarde personen die met verslavings- en geestelijke problemen kampen, geen 
misdrijven plegen, zullen zij nimmer als veelpleger worden aangemerkt. De overlast die zij 
veroorzaken draagt echter wel bij aan de onveiligheidsbeleving (Snippe e.a. 1996). De 
politie is ook veel tijd kwijt met het voortdurend bekeuren van deze overlastveroorzakers. 
 
Daarnaast geldt voor een ander deel van de doelgroep dat zij niet of nauwelijks de openbare 
ore verstoren of visuele overlast veroorzaken. Deze veelplegers zijn minder goed in beeld 
bij de politie en worden minder vaak aangehouden. Volgens de definitie is het zelfs 
mogelijk dat zeer actieve veelplegers in een jaar tijd slechts eenmaal met de politie in 
aanraking komen. De frequentie van het politiecontact zegt overigens niet zoveel over hun 
criminele activiteiten. Deze kunnen ondanks een gering aantal aanhoudingen zeer hoog 
zijn. Voor het detecteren van deze veelplegers is actieve opsporing noodzakelijk. In 
Alkmaar is in dit kader een zogenoemd jaagteam actief. Met de mankracht die de politie 
voor actieve opsporing moet inzetten is bij het opstellen van het landelijk beleidskader geen 
rekening gehouden. Diverse korpsen maken dan ook opmerkingen over de extra 
inspanningen die zij moeten plegen (Alkmaar en Den Bosch), terwijl zij daarvoor geen 
aanvullende middelen hebben ontvangen. In grote steden is de doelgroep om die reden 
gelimiteerd. In Amsterdam richt de aanpak zich op het (volgens de geregistreerde 

58 INTRAVAL - Lokale aanpak zeer actieve veelplegers: justitieel traject 



processen-verbaal in het HKS) meest actieve deel van de veelplegers (ISD+) en in Den 
Haag op de top 500.  
 
Nieuwe samenwerkingsverbanden 
De lijst met veelplegers wordt vastgesteld in casusoverleggen; speciaal voor veelplegers 
opgezette samenwerkingsverbanden. Hierin worden individuele veelplegers besproken en 
afspraken gemaakt over de maatregelen die worden genomen. In alle gemeenten zijn deze 
nieuwe werkverbanden opgezet, vaak ondersteund met een convenant waarin onder meer 
doel, resultaten, aansturing en afspraken zijn vastgelegd. De casusoverleggen vormen het 
hart van de veelplegeraanpak. Hier wordt de informatie over de veelplegers verzameld en in 
persoonsdossiers vastgelegd. De deelnemers aan het casusoverleg werken in de meeste 
gemeenten inmiddels ruim een jaar met elkaar. Opgemerkt is in Alkmaar, Den Haag, 
Amsterdam en Eindhoven dat doordat steeds dezelfde personen aan het overleg deelnemen 
het vertrouwen is gegroeid en de samenwerking steeds beter is gaan lopen. Bovendien 
kennen de deelnemers vaak de veelplegers die worden besproken en zijn zij op de hoogte 
van de afspraken die zijn gemaakt. Per veelpleger worden op basis van de beschikbare 
informatie afspraken gemaakt over de te volgen aanpak, die in een persoonlijk plan van 
aanpak in de dossiers worden vastgelegd. Wordt een veelpleger aangehouden dan ligt het 
draaiboek reeds klaar en kan het zo worden uitgevoerd. Een voordeel van gedeelde 
informatie is dat veelplegers, die doorgaans met veel instanties contact hebben, niet bij elke 
instantie een ander verhaal kunnen ophouden. Met welke instantie de veelpleger ook 
contact heeft, de partner weet van de situatie en de afspraken die hierover zijn gemaakt. In 
Zwolle wordt dit als een belangrijke succesfactor van het casusoverleg gezien.  
 
Door het vastleggen van de afspraken is tevens controle op de uitvoering mogelijk en 
kunnen de betrokken organisaties hierop worden aangesproken. Ondanks de vastgelegde 
afspraken houden de partners zich er niet in alle gevallen aan. Soms wordt de bij het 
casusoverleg betrokken partner door de eigen organisatie buiten spel gezet en worden intern 
beslissingen genomen die ingaan tegen de afspraken die in het casusoverleg zijn gemaakt. 
Verklaringen hiervoor zijn door partners lastig te geven omdat zij niet altijd goed op de 
hoogte zijn over wat er bij de partnerorganisatie speelt. De overwegingen die intern aan 
deze afwijkende beslissing ten grondslag hebben gelegen kunnen zij niet beoordelen. Ook 
komt het in diverse steden voor dat hulpverleners een veelpleger in een zorgprogramma 
opnemen, terwijl is afgesproken dat er een ISD-maatregel zou worden opgelegd. Bij 
sommige hulpverleners zou er sprake zijn van weerstand tegen de ISD. Een gevangenisstraf 
van twee jaar vinden zij een te zware sanctie.  
 
De voorspellende waarde van het individuele plan van aanpak is sterk afhankelijk van de 
informatie over de veelplegers die door de partners worden aangeleverd. Een breed 
casusoverleg waarin naast politie en openbaar ministerie ook zorginstellingen zijn 
vertegenwoordigd, waarmee veelplegers in de loop van hun criminele carrière contact 
hebben gehad, is van belang voor de casuïstiek. Voor alle partners wordt hiermee 
inzichtelijk gemaakt dat eerdere sanctie- en hulpverleningstrajecten niet tot de gewenste 
gedragsverandering hebben geleid. Knelpunt hierbij is dat de zorghistorie door gebrekkige 
registraties bij verslavingszorginstellingen niet altijd volledig beschikbaar is. Daarnaast is 
hierbij de rol van de GGZ van belang. Een aanzienlijk deel van de veelplegers heeft een 
persoonlijkheidsstoornis of een andere psychische stoornis. In diverse gemeenten (Den 
Haag, Utrecht, Amsterdam) participeert de GGZ in de aanpak. In enkele andere gemeenten 
zijn zij wel bij de aanpak betrokken, maar wisselen zij met de partners in verband met de 
privacy geen gegevens over individuele veelplegers uit (bijvoorbeeld Eindhoven). In 
Alkmaar wordt door de politie opgemerkt dat de GGZ geen convenantpartner in de aanpak 
is. Hierdoor ontbreekt inzicht in wat de toegevoegde waarde van de GGZ voor de 
veelplegeraanpak zou kunnen zijn.  
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In gemeenten waar veiligheidshuizen zijn opgezet, moet de samenwerking van onderaf 
worden opgebouwd. Bovendien richten de veiligheidshuizen zich niet alleen op volwassen 
veelplegers maar tevens op jeugdige veelplegers, huiselijk geweld, overlast veroorzakende 
jongeren, panden waarin wiet wordt gekweekt, multi-problem gezinnen, daders met een 
psychische stoornis en doen ze aan slachtofferhulp. In Tilburg is sinds 2002 een 
veiligheidshuis actief, maar de aanpak van veelplegers is er nog niet volledig 
geïmplementeerd. Van de ongeveer 300 zeer actieve veelplegers wordt hier geen plan van 
aanpak opgesteld, omdat al duidelijk is dat deze veelplegers moeten worden vervolgd. Het 
casusoverleg in Tilburg is er alleen voor de overige (minder actieve) veelplegers. In Den 
Bosch is sinds eind 2005 een veiligheidshuis in opbouw. De aanpak van veelplegers loopt 
er achter bij de andere negen gemeenten. In gesprekken met betrokkenen wordt vooral 
gesproken over wat er aan de veelplegersproblematiek zal worden gedaan en veel minder 
over wat er al is gerealiseerd. De politie geeft aan dat de aanpak nog onvoldoende uit de 
verf komt en een zeer lange aanloop kent. Knelpunten bij de veiligheidshuizen lijken de 
vele veiligheidsthema's die tegelijkertijd moeten worden aangepakt en de afstemming met 
de staande organisaties waar de veelplegeraanpak (en de aanpak van overige doelgroepen) 
moet worden uitgevoerd. Het opbouwen van samenwerkingsverbanden op deze thema's en 
het organiseren van de informatie-uitwisseling en afstemming van de werkzaamheden kost 
(veel) tijd. 
 
 
6.3   Informatievoorziening 
 
Bij de informatievoorziening zijn de belangrijkste elementen van de aanpak: de 
toegankelijkheid tot een elektronisch registratiesysteem met persoonsdossiers; de 
volledigheid van dossiers; en goed geïnformeerde rechters.  
 
Opbouw persoonsdossiers 
In de convenanten zijn vaak ook afspraken opgenomen over de informatie-uitwisseling. 
Participanten leveren op basis hiervan informatie aan die wordt vastgelegd in 
persoonsdossiers. In de meeste gemeenten wordt deze informatie digitaal vastgelegd. In 
slechts enkele gemeenten zijn de digitale persoonsdossiers voor alle betrokkenen 
toegankelijk. Naast volledigheid en actualiteit wordt in Zwolle en Den Haag deze 
ontsluiting van dossiers als een belangrijke efficiencywinst gezien. Ook in Amsterdam en 
Eindhoven verloopt de samenwerking in de casusoverleggen goed en is de informatie-
voorziening zo georganiseerd dat relevante gegevens op een centrale locatie in de 
persoonsdossiers worden verwerkt. Een goede dossieropbouw is een belangrijk reden dat de 
aanpak in deze steden goed verloopt. 
 
In niet alle gemeenten wordt echter het belang van actuele en volledige dossiers onderkend 
of er wordt onvoldoende gebruik van gemaakt. In Den Bosch blijkt de in de 
casusoverleggen gebruikte informatie, waarmee individuele plannen van aanpak worden 
opgesteld, niet aan de rechter te worden voorgelegd. De organisatie van de 
informatievoorziening dient gericht te zijn op het volledig krijgen van het dossier zodat het 
OM beschikt over relevante gegevens die het voor onderbouwing van een vordering voor 
de ISD nodig heeft. Het opleggen van deze maatregel is volgens de beleidsveronderstelling 
immers de reden voor een persoonsgerichte aanpak van zeer actieve veelplegers. De 
strafrechtelijke en zorggegevens in het dossier moeten deze visie onderbouwen. Niet alleen 
in Den Bosch, maar ook in enkele andere gemeenten (Utrecht, Limburg-Zuid, Tilburg en 
Rotterdam) is dit onvoldoende het geval en is de aanpak mede hierdoor minder succesvol. 
Door het ontbreken van belangrijke informatie wordt een ISD-maatregel vaak niet opgelegd 
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of door de officier van justitie niet gevorderd. Rechters beschouwen de maatregel namelijk 
als een 'ultimum remedium' (uiterst redmiddel). Alleen in die gevallen, waarin eerdere 
interventies de recidive van het criminele delictsgedrag van de veelpleger niet hebben 
kunnen voorkomen, zal een rechter van mening zijn dat het opleggen van de ISD-maatregel 
voldoende gerechtvaardigd is.  
 
Informeren rechters 
In diverse gemeenten zijn rechters door het OM geïnformeerd over de ISD-maatregel. Dit 
was noodzakelijk, omdat niet alle rechters een omslag van een daad- naar een dadergerichte 
aanpak bleken te hebben gemaakt. Diverse officieren geven aan dat er sprake is van 
weerstand bij rechters met betrekking tot het opleggen van een ISD-maatregel. In de 
arrondissementen waarin de gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Den Bosch, 
Eindhoven en Rotterdam zijn gelegen heeft het OM met rechters overleg gevoerd of is een 
presentatie gegeven over de achtergronden van de lokale aanpak van veelplegers en de  
mogelijkheden van de ISD.  
 
Dat de rechterlijke macht zeer actieve veelplegers die voor een ISD-maatregel in 
aanmerking komen daarvoor niet zou willen veroordelen, blijkt niet uit de gegevens. In alle 
tien gemeenten zijn veelplegers tot een ISD veroordeeld, hetgeen er op wijst dat van onwil 
bij het toepassen van de maatregel bij de rechtelijke macht minder sprake is dan wel eens 
wordt  verondersteld. Rechters geven wel aan in de dossiers een overzicht te willen zien 
van de uitgevoerde justitiële en zorgtrajecten. Alleen dan zijn zij bereid een veelpleger een 
zware maatregel als de ISD op te leggen. In Rotterdam, waar nagegaan is waarom de 
instroom in de ISD achter blijft bij de verwachtingen, blijkt dat in ongeveer 50 gevallen 
waarin een ISD is gevorderd door het OM, rechters anders hebben beslist. De motivering 
hierbij is dat in een aantal gevallen nog onvoldoende op hulpverlening is ingezet. Goede 
persoonsdossiers en het vorderen van de maatregel blijken belangrijker bij het veroordeeld 
krijgen van zeer actieve veelplegers tot een ISD dan vermeende weerstand bij rechters. 
 
 
6.4   Interventies 
 
Bij interventies gaat het naast drang- en dwangtrajecten ook om preventie. Het voorkomen 
dat veelplegers gelegenheid krijgen misdrijven te plegen heeft met de introductie van het 
begrip Tegenhouden een nieuwe impuls gekregen.  
 
Tegenhouden 
De veronderstelling bij tegenhouden is dat preventieve maatregelen meer perspectief bieden 
dan strafrechtelijke reacties achteraf. Het criminele gedrag van veelplegers moet niet alleen 
met strafrechtelijke middelen worden aangepakt, maar ook met andere. Zo reiken 
winkeliers in de Amsterdamse binnenstad winkelontzeggingen uit aan notoire winkeldieven 
en wordt hier wellicht overgegaan tot gezichtsherkenning van veelplegers via 
camerabeelden (Werkgroep winkeldiefstal binnenstad 2005). De preventieve maatregelen 
bestaan echter vooral uit activiteiten die zijn gericht op het onder de aandacht brengen van 
de veelplegeraanpak bij straatagenten. Met name in de vier grote steden waar relatief veel 
jonge, minder ervaren agenten werkzaam zijn die geïnformeerd moeten worden over de 
aanpak is dit van belang. Vooral in Den Haag en Amsterdam is hierin veel geïnvesteerd, 
onder meer door het ophangen van posters. Er zijn echter tevens meer ludieke alternatieven 
ontwikkeld, zoals informatie op placemats of via een scheurkalender, een bord- of 
kaartspel. De inspanningen zijn hierbij met name gericht op de detectie (aanhouding) van 
veelplegers.  
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Door diverse politiemensen is overigens opgemerkt dat er ook andere maatregelen moeten 
worden toegepast dan het langduriger opsluiten van veelplegers. Eén van die andere 
maatregelen is het invoeren van adoptieagenten (Alkmaar, Den Haag, Rotterdam, Zwolle). 
Bekende veelplegers worden in de gaten gehouden en thuis opgezocht of op de plekken 
waar ze veel rondhangen. De politie maakt hen zo kenbaar dat zij worden gevolgd. In 
Zwolle wordt door de politie aangegeven dat de aandacht hiervoor na verloop van tijd 
verslapte. De aanpak is daarom enigszins gewijzigd. Agenten houden een veelpleger voor 
een korte tijd in de gaten als daarvoor aanleiding is en rapporteren daarover. In Den Haag is 
de politie enthousiast over het inzetten van adoptieagenten. Of dit ook resultaten oplevert is 
echter niet duidelijk.  
 
Drang en dwang 
Centraal in de beleidsveronderstellingen staan de langere straffen. Geconstateerd is immers 
dat de korte vrijheidsstraffen, die veelplegers in het verleden kregen, te kort zijn om tijdens 
de detentie aan resocialisatie te werken. De komst van de ISD, die voor een bredere 
doelgroep toepasbaar is dan de SOV, zou hierin moeten voorzien. Deze maatregel geeft de 
mogelijkheid veelplegers twee jaar op te sluiten. Gezien de invulling die hieraan wordt 
gegeven wordt die twee jaar tevens benut voor een behandeling. In het beleidskader wordt 
er van uitgegaan dat bijna de helft van de ISD-ers voor een behandeltraject in aanmerking 
zou komen.  
 
Knelpunten 
Twee jaar lang kale opsluiting blijkt voor rechters echter (nog) een brug te ver te zijn. De 
aantallen gedetineerde veelplegers in de ISD blijven achter bij de verwachtingen. Tot nu toe 
is in vrijwel geen enkele gemeente de volledige ISD-capaciteit benut, wat wijst op 
structurele knelpunten bij de uitvoering van de veelplegeraanpak. Knelpunten doen zich 
vooral voor bij de informatievoorziening. In diverse gemeenten zijn de partners, ondanks de 
casusoverleggen, niet in staat de dossiers over veelplegers volledig te krijgen en actueel te 
houden. In Tilburg worden in het casusoverleg alleen de personen besproken die aan de 
definitie van veelpleger voldoen, terwijl van de zeer actieve veelplegers de informatie bij de 
partners niet wordt verzameld en er ook geen dossiers worden opgebouwd. Het veroordeeld 
krijgen van deze veelplegers tot een ISD is in dat geval lastig te realiseren. Wel krijgen ze 
van de rechter vaker een langere straf opgelegd, conform de richtlijn voor veelplegers van 
het OM.  
 
De ervaring die in de meeste gemeenten reeds is opgedaan met de SOV, heeft niet tot een 
versnelde invoering van de veelplegeraanpak geleid. In veel gemeenten lopen de partners 
tegen dezelfde problemen aan als bij de uitvoering van de SOV het geval was. Dit is deels 
terug te voeren op gebreken in de registraties van de hulpverlening die zijn terug te voeren 
op het verleden die niet zijn verholpen en die ook weer bij de ISD spelen. Daarnaast hebben 
partners vaak (te) weinig met de rechterlijke macht overlegd over de toepassingsmogelijk-
heden van de maatregel. Een ander knelpunt is de verdeling van ISD-cellen over de arron-
dissementen. Alkmaar en Eindhoven hebben de volledige capaciteit reeds benut. Alkmaar 
richt zich naast dwang dan ook vooral ook op drangtrajecten. In Eindhoven waar drang ook 
een prominentere plaats heeft gekregen, worden veelplegers nog steeds tot een ISD 
veroordeeld. Hiervoor worden cellen gebruikt die door andere regio's niet worden benut.  
 
 
6.5   Goede praktijken 
 
Wat zijn de best practices in de lokale aanpakken van veelplegers? Wat wel en wat niet 
werkt dient bij gebrek aan gegevens over ontwikkelingen in de recidive van veelplegers 
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vooralsnog te worden afgeleid uit de interviews en de wijze waarop de aanpak in de tien 
gemeenten is vormgegeven en is uitgevoerd. Het beleidskader voor het justitiële traject en 
de daaruit afgeleide beleidsveronderstellingen vormen het analysekader voor dit eerste deel 
van het onderzoek. In hoofdstuk twee waarin de beleidsveronderstellingen zijn uitgewerkt 
is aangegeven dat de hardnekkige recidive van veelplegers kan worden teruggedrongen 
door een langere detentieduur op te leggen, bij voorkeur een ISD-maatregel van maximaal 
twee jaar, waardoor zij niet in de gelegenheid zijn misdrijven te plegen. Tijdens de straf kan 
tevens worden gestart met een behandelplan dat is gericht op de problematiek van de 
veelpleger die voorheen een gedragsverandering in de weg stond. Deze resultaten kunnen 
worden bereikt als er extra aandacht is voor en extra middelen worden ingezet om de meest 
actieve stelselmatige daders (zeer actieve veelplegers) op te sporen en aan te houden. Een 
betere samenwerking bij het opstellen van persoonsdossiers en bij het uitwisselen van 
informatie over recidive, detenties en hulpverlening die zeer actieve veelplegers in het 
verleden hebben ontvangen zal vaker leiden tot langduriger gevangenisstraffen. Bij de 
gemotiveerde veelplegers bieden deze langere detenties meer dan voorheen de 
mogelijkheden dat met goed gekozen interventies een gedragsverandering op gang kan 
worden gebracht.2 De aanname hierbij is dat het effect van de interventie toeneemt 
naarmate deze meer is gericht op de achterliggende problematiek die heeft geleid tot het 
criminele gedrag, bijvoorbeeld harddrugsgebruik, dak- en thuisloosheid of gedrags- en 
psychiatrische problematiek. Een zorgvuldige inventarisatie van deze problematiek is van 
belang. 
 
Een handvat om een eerste resultaat aan af te meten zijn de aantallen veelplegers die in een 
justitieel traject zitten. Het langer opsluiten van veelplegers is immers een belangrijke 
doelstelling van het landelijk beleid. Bovendien leggen rechters veelplegers uitsluitend een 
ISD-maatregel met een behandelaanbod op. Van veelplegers die geen ISD-maatregel 
hebben opgelegd gekregen is niet bekend of ze een behandelaanbod krijgen. Naast dwang 
kunnen veelplegers uiteraard ook resocialiseren in een drangtraject. Ten slotte is het 
mogelijk dat veelplegers door toepassing van preventieve maatregelen minder recidiveren. 
De lokale veelpleger aanpakken zijn zowel als geheel als op onderdelen beoordeeld. Bij dit 
oordeel wegen vooral de interventies zwaar mee, omdat de aanpak van veelplegers hiermee 
staat of valt.  
 
Op basis van de interviews, beleidsdocumenten en beschikbare kwantitatieve gegevens is in 
de voorgaande paragrafen een kwalitatieve beoordeling gegeven van de lokale aanpak van 
zeer actieve veelplegers. Deze zijn in tabel 6.1 per onderdeel (organisatie, informatie-
voorziening en interventie) samengevat door waarden toe te kennen aan de onderscheiden 
indicatoren op een ordinale schaal van slecht/matig (-) naar goed noch slecht (o) tot 
redelijk/goed (+).3

                                                 
2 Als bovendien de aansluiting op de lokale vervolgvoorzieningen voor ex-gedetineerde veelplegers 
kan worden verbeterd en nazorgprogramma's kunnen worden uitgebreid en geïntensiveerd krijgen zij 
daardoor een stabielere leefsituatie waarvoor zij dienen te beschikken over een woonruimte, een uit-
kering, een goede begeleiding en wellicht medicatie voor een psychiatrische aandoening. De behoef-
te aan het gebruik van drugs en crimineel gedrag zal hierdoor verminderen. Minder recidive onder de 
zeer actieve veelplegers zal leiden tot een vermindering van de (veelvoorkomende) criminaliteit en 
een verbetering van de veiligheidsbeleving van burgers. Deze beleidsveronderstellingen zullen in het 
tweede deel van het onderzoek, dat betrekking heeft op de nazorg, worden behandeld. 
3 Ordinale schalen zijn gebaseerd op classificatie met een natuurlijke of logische volgorde, maar 
kennen geen vaste meeteenheid. Omdat er geen vaste meeteenheid is, zal een beoordeling niet 
volledig objectief zijn. Met behulp van een ordinale schaal kan elke lokale aanpak worden ingedeeld 
in een klasse van die schaal. Deze rangschikking is mogelijk zonder dat overigens wordt 
gepretendeerd hiermee in staat te zijn de vastgestelde verschillen exact te kunnen meten. Het verschil 
tussen de waarden is relatief. 
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Tabel 6.1 Score gemeenten op kwalitatieve indicatoren voor aanpak veelplegers 
 Organisatie Informatievoorziening Interventie 
 Aan-

sturing 
Defi
nitie 

Samen-
werking 

Toeganke-
lijkheid 

Volledig-
heid 

Informeren 
rechters 

Tegen-
houden 

Drang Dwang 

Alkmaar o + + o + + + + + 
Amsterdam + + + o + + + o + 
Den Bosch - + - - - + o - - 
Den Haag + + + + + + + o + 
Eindhoven + + + o + + + + + 
Limburg-
Zuid - + o o o - o - - 

Rotterdam + + o - - + o + o 
Tilburg - + - - - - - - - 
Utrecht o - o o o - - + - 
Zwolle o + + + + - O o - 
+ redelijk/goed 
o noch goed noch slecht 
- matig/slecht 
 
In alle gemeenten zijn bij de aanpak van veelplegers goede en minder goede onderdelen te 
onderscheiden. Gemeenten waarin de onderdelen van de aanpak als overwegend goed 
kunnen worden beoordeeld zijn: Den Haag, Alkmaar, Amsterdam en Eindhoven. In deze 
gemeenten zijn met name de samenwerking en informatievoorziening goed georganiseerd. 
Het casusoverleg loopt er goed, ondanks de minder goede toegankelijkheid van de dossiers 
in Alkmaar, Amsterdam en Eindhoven. De persoonsdossiers zijn hier niet voor alle partners 
vanaf de werkplek elektronisch toegankelijk, zoals wel in Den Haag het geval is. In het 
voorgaande is reeds uitvoerig betoogd dat met name de volledigheid van dossiers voor 
rechters van doorslaggevend belang is bij het veroordelen van veelplegers tot een ISD. In 
deze vier gemeenten zijn echter ook andere onderdelen van de aanpak, zoals de gebruikte 
definities van veelplegers, het informeren van rechters over de ISD-maatregel,  
tegenhouden en in wat mindere mate het ontwikkelen van drangtrajecten beter uitgewerkt 
dan in de overige zes gemeenten.  
 
De aanpakken in Rotterdam, Utrecht en Zwolle scoren momenteel minder goed op de 
kwalitatieve indicatoren voor de aanpak veelplegers. In Rotterdam is dit vooral terug te 
voeren op de onvolledigheid van de dossiers van met name de veelplegers die niet in de 
oorspronkelijke PGA-aanpak zijn opgenomen. De aanpak in Utrecht verloopt eveneens 
minder goed. De gehanteerde definitie is gebaseerd op het bedrijfsprocessensysteem waarin 
ook (APV-)overtredingen worden geregistreerd. Deze registratie sluit onvoldoende aan op 
de doelgroep van zeer actieve veelplegers die in aanmerking komt voor de ISD-maatregel. 
De in Utrecht als veelpleger aangemerkte personen voldoen niet altijd aan de landelijke 
definitie van zeer actieve veelpleger. Zij kunnen derhalve niet worden veroordeeld voor een 
ISD (drie maal veroordeeld), waardoor het benutten van deze dwangmaatregel sterk 
achterblijft bij de verwachtingen. In Utrecht wordt wel intensief gebruik gemaakt van 
drang. Een detentie, waaronder plaatsing in een ISD, wordt als een onderdeel van het 
GAVO-project gezien en als mogelijkheid om de voorwaarden voor hulpverlening opnieuw 
vast te stellen. In Zwolle is de aanpak nog onvoldoende toegesneden op de zeer actieve 
veelplegers, waardoor veroordelingen voor een ISD maatregel door onvolledige dossiers 
niet goed van de grond komen.   
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De aanpak van veelplegers scoort eveneens nog onvoldoende in Den Bosch, Limburg-Zuid 
en Tilburg. Kenmerkend voor deze aanpakken is een tekortschietende aansturing en het 
grotendeels ontbreken van persoonsdossiers met name in Den Bosch en Tilburg. In deze 
gemeenten blijkt het lastig veelplegers een langere gevangenisstraf op te leggen. In de 
vordering van het OM zal moeten worden aangegeven welke vormen van drang zijn 
uitgeoefend en dat dit onvoldoende effect heeft gehad op het terugdringen van de recidive. 
Deze informatie is in deze gemeenten vaak niet aanwezig. De organisatie van de lokale 
aanpak is hierop niet ingericht. In Limburg-Zuid heeft de aanpak bovendien onvoldoende 
prioriteit bij het lokale bestuur, waardoor de capaciteit bij de uitvoering van het justitiële 
traject beperkt is en de dossiervorming traag verloopt. RISc rapportages kunnen niet altijd 
worden opgesteld en door de partners worden vaak ook geen behandelplannen opgesteld. 
De doorstroom van veelplegers stagneert, hetgeen zich uit in nagenoeg geen drang en 
dwanginterventies.  
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7.  CONCLUSIES 
 
 
 
De aanpak van veelplegers is een van de speerpunten van het huidige kabinet om 
Nederland veiliger te maken. Een relatief gering aantal daders zou verantwoordelijk zijn 
voor een groot deel van de veelvoorkomende criminaliteit, zoals autokraken, winkel- en 
fietsdiefstallen, inbraken en vernielingen. De meeste daders, met name de verslaafden 
onder hen, zijn bekenden van politie en justitie. Zij plegen met een hoge frequentie 
misdrijven en zijn hiervoor al vaak aangehouden en veroordeeld. Doordat de recidive bij 
het opleggen van de straffen echter vaak onvoldoende wordt meegewogen, ook al omdat 
een goed inzicht hierin vaak ontbreekt in de tenlastelegging, blijft het vooral bij korte 
straffen. De door justitie toegepaste zaaksgerichte benadering is met de in 2004 ingevoerde 
Wet plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) vervangen door een 
persoonsgerichte benadering waarbij de criminele antecedenten meewegen bij de strafmaat. 
Op grond van hun criminele verleden kunnen veelplegers sindsdien voor maximaal twee 
jaar van hun vrijheid worden beroofd.  
 
De verwachting is dat het effectiever aanpakken van deze zogenoemde veelplegers tot een 
aanzienlijke vermindering van de criminaliteit en verbetering van de veiligheid zal leiden. 
De eerste winst wordt geboekt door de twee jaar opsluiting, waardoor deze veelplegers niet 
langer in de gelegenheid zijn misdrijven te plegen. Door ze daarnaast een op hun 
problematiek gerichte behandeling aan te bieden gericht op het voorkomen van recidive en 
ze bovendien beter dan voorheen te begeleiden bij hun terugkeer naar de maatschappij zal 
deze aanpak eveneens een vermindering van recidive en derhalve een veiligere samenleving 
tot gevolg moeten hebben. Een goede aansluiting van maatschappelijke 
vervolgvoorzieningen op justitiële resocialisatietrajecten wordt door de werkgroep 
Terugdringen Recidive in het Verbeterplan ''Aansluiting nazorg'' (2005) gezien als een 
onmisbare voorwaarde voor een succesvolle reïntegratie van ex-gedetineerden.  
 
In dit onderzoek is nagegaan op welke wijze het justitiële traject van de lokale aanpak van 
de veelplegers is ingevuld en hoe de uitvoering in de praktijk verloopt. Allereerst zijn voor 
het vaststellen van de beleidsveronderstellingen landelijke documenten bestudeerd en 
gesprekken gevoerd met de opstellers ervan. Vervolgens zijn in tien gemeenten, die als 
pilotgemeenten meedoen aan een Nazorgprogramma, met vertegenwoordigers van 
betrokken instanties gesprekken gevoerd over de definiëring van veelplegers, de opzet van 
de lokale aanpak, de doelen die hierbij zijn gesteld, de inzet van de uitvoerende partijen, de 
samenwerkingsverbanden en overlegstructuren die hiervoor zijn opgezet en de knelpunten 
die zich bij de uitvoering voordoen. Tevens zijn relevante documenten verzameld en 
bestudeerd. 
 
Aan de hand van de onderzoeksvragen van dit eerste deel (het justitiële traject) van de 
vergelijking van de lokale aanpak in de tien pilotgemeenten (Alkmaar, Amsterdam, Den 
Bosch, Den Haag, Eindhoven, Limburg-Zuid (Heerlen, Maastricht en Sittard/Geleen), 
Tilburg, Utrecht en Zwolle) worden de belangrijkste resultaten besproken.  
 
 

Conclusies  67 



7.1  Lokale invulling 
 
Welke lokale aanpakken zijn er ontwikkeld voor de doelgroep van de veelplegers voor de 
steden die deelnemen aan de Pilot Nazorg? 
 
In de meeste gemeenten is het landelijk veiligheidsbeleid het uitgangspunt bij de aanpak. Er 
wordt vooral verwezen naar de nota Naar een veiliger samenleving (Ministerie van Justitie 
en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2002) en de zogenoemde 
Veelplegersbrief (Ministerie van Justitie 2003b). Een andere belangrijke stimulans voor de 
ontwikkeling van het lokale beleid voor veelplegers is het Grotestedenbeleid (GSBIII). 
Hierin zijn afspraken gemaakt met alle grote gemeenten (G30), waaronder de tien 
pilotgemeenten, over doelen die zij in 2009 moeten hebben behaald. In GSBIII zijn onder 
meer afspraken gemaakt over de te behalen resultaten met veelplegers. Deze 
resultaatafspraken hebben vooral betrekking op de output van het beleid en minder op de 
outcome hiervan. Met andere woorden: de afspraken gaan over de inspanningen die moeten 
worden gedaan, zoals de aantallen veelplegers die een aanbod van nazorg of een 
resocialisatietraject krijgen en het percentage dat dit met goed gevolg dient te hebben 
afgerond. De maatschappelijke opbrengsten zijn in algemene projectdoelstellingen 
omschreven: verminderen van criminaliteit (en overlast) veroorzaakt door veelplegers of 
het realiseren van een sluitende aanpak. De SMART-heid1 van deze doelstellingen is vaak 
gering. Alleen in Amsterdam is het concrete, meetbare doel het verminderen van het aantal 
aangiften van autokraken, woninginbraken, winkeldiefstallen en straatroven met 20-30%. 
Aan programmatheorieën of beleidsveronderstellingen, waarin de veronderstelde 
mechanismen tussen beleidsprobleem, beleidsinzet en uiteindelijk te bereiken 
doelstellingen zijn aangegeven, besteden de gemeenten geen aandacht. Hiervoor wordt 
doorgaans verwezen naar de landelijke beleidsnota's.  
 
Casusoverleg 
Het belangrijkste onderdeel van de lokale veelplegeraanpakken is de persoonsgerichte 
aanpak die vorm krijgt in de casusoverleggen. Hierin worden de veelplegers individueel 
besproken en komt de informatie die bij de participerende instanties beschikbaar is op tafel. 
Deze gegevens dienen een actueel beeld te geven van de criminele antecedenten, justitiële 
afdoeningen, detentieperioden, veroorzaakte overlast, zorgverleden en overige relevante 
informatie, zoals middelengebruik, psychiatrische aandoeningen, dak- en thuisloosheid, 
schuldenproblematiek, werk/opleiding/uitkering die bij het bepalen van een persoons-
gerichte aanpak van belang (kunnen) zijn. Aan de hand van deze informatie wordt 
afgesproken welke aanpak bij een veelpleger, zodra hij door de politie voor het plegen van 
een misdrijf is aangehouden, wordt uitgevoerd. Zonder deze persoonsgerichte dossiers en 
een afstemming van de aanpak in een casusoverleg blijkt een effectieve aanpak van 
veelplegers niet goed mogelijk te zijn. In diverse gemeenten zijn ter ondersteuning van de 
uitvoering convenanten ondertekend waarin betrokken instanties de door hen te verrichten 
inspanningen hebben vastgelegd. Ondanks de in deze convenanten vastgelegde afspraken 
tussen de partners doen zich bij de uitvoering nog diverse knelpunten voor.    
 
In de vier grote gemeenten (G4) waar de doelgroep het omvangrijkst is, vinden op meerdere 
locaties casusoverleggen plaats, terwijl in de overige gemeenten waar de aantallen 
veelplegers aanzienlijk geringer zijn sprake is van één casusoverleg. Limburg-Zuid kent 
bijvoorbeeld voor de hele regio één casusoverleg. De overleggen vinden met een wekelijkse 
of tweewekelijkse frequentie plaats.  

                                                 
1 SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. De laatste tijd is 
er vaak sprake van een aanvulling met -C: consistent. 
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Organisatie 
De organisatie is in de meeste gemeenten vastgelegd in de projectbeschrijving of in een 
convenant tussen ketenpartners. De aansturing van de lokale aanpak geschiedt door een 
stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van gemeente, politie en OM zitting in hebben. Zij 
geeft de bestuurlijke richting, realiseert de randvoorwaarden, geeft advies over de gekozen 
aanpak en beoordeelt de voortgang en de resultaten. De indruk bestaat dat, op een enkele 
uitzondering na, de stuurgroepen niet of niet in voldoende mate de informatie krijgen 
waarop zij de aanpak kunnen (bij)sturen. In de meeste gemeenten is bovendien (nog) 
weinig schriftelijke informatie beschikbaar over de resultaten van de aanpak. Stuurgroepen 
sturen vooral op hoofdlijnen. Onduidelijk is op basis van welke informatie de stuurgroep de 
aanpak aanstuurt. De invloed van de stuurgroep op de aanpak is in enkele gemeenten 
gering. 
 
 
7.2  Doelen 
 
Welke doelen werden hierbij gesteld? 
 
Lokaal zijn diverse doelstellingen geformuleerd en geoperationaliseerd, die echter niet zijn 
gebaseerd op een onderliggende programmatheorie. De doelstellingen van de aanpak liggen 
voornamelijk op het gebied van het verminderen van de overlast en recidive van de 
desbetreffende personen. De criminele recidive zou moeten worden teruggedrongen door de 
effectiviteit van de strafrechtelijke interventies te vergroten, waarvoor sancties en toezicht 
op maat moeten worden ontwikkeld. 
 
Naast projectdoelstellingen zijn per gemeente in het kader van het Meerjarenontwikkelings-
programma (MOP) van de derde termijn van het Grote Stedenbeleid (GSBIII) resultaat-
afspraken geformuleerd. Dit betekent dat er afspraken zijn gemaakt met het Rijk over welk 
deel van de verschillende populaties veelplegers de gemeente in de periode tot december 
2009 een nazorg- of resocialisatietraject dient aan te bieden, en over welk deel hiervan per 
december 2009 een traject dient te hebben afgerond.  
 
De doelstellingen die hierbij in het kader van GSBIII zijn gesteld lijken haalbaar. 
Gemeenten zijn de verplichting aangegaan 80 tot 100% van de veelplegers een zorgtraject 
aan te bieden en af te ronden. Voor een afgerond traject geldt dat de gemeente haar 
inspanning nakomt door de voor de veelpleger geïndiceerde nazorg aan te bieden. Indien de 
nazorg volledig is aangeboden heeft de gemeente haar inspanning verricht en kan het als 
een afgerond traject worden beschouwd. In Amsterdam is de verwachting dat door dit 
aanbod de totale doelgroep in 2009 met 20-25% zal zijn gedaald. De overige negen 
gemeenten hebben in de resultaatsafspraken geen te behalen maatschappelijk resultaat 
(outcome) vastgelegd, maar beperken zich tot inspanningsresultaten (output), waarbij de 
controlemogelijkheden groter zijn.     
 
 
7.3  Onderdelen 
 
Welke stappen zijn er gezet voor het bereiken van de doelen? 
 
De stappen die zijn gezet bestaan uit: het opstellen van een lijsten met namen ter 
identificatie van veelplegers (veelplegerslijsten); het voeren van casusoverleggen; de 
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aanhouding en in verzekeringstelling van veelplegers; en als laatste stap de plaatsing van 
veelplegers in dwang- en drangtrajecten. 
 
Voordat een veelpleger daadwerkelijk in een traject belandt dient de doelgroep eerst in 
kaart te worden gebracht. In alle tien gemeenten circuleren lijsten met zeer actieve 
veelplegers. Hiermee zijn zij niet automatisch bij iedereen die bij de uitvoering is betrokken 
bekend. Met name de politie in de grote steden is actief bezig met de interne communicatie. 
Hier is het aantal (zeer actieve) veelplegers het omvangrijkst en zijn er grotere aantallen 
agenten werkzaam die op de hoogte moeten worden gebracht en gehouden van de personen 
die als zeer actieve veelplegers zijn aangemerkt. Belangrijk hierbij is dat een goede labeling 
in de politiesystemen wordt aangebracht, waardoor het risico op het niet herkennen van een 
veelpleger bij een aanhouding is ingeperkt. Dit is nog niet bij alle korpsen in de tien 
gemeenten gebeurd.  
 
De veelplegerlijsten zijn verspreid naar alle partners. Dat zijn politie, justitie, 
reclasseringsinstellingen en hulpverlening. In casusoverleggen waaraan deze partners 
deelnemen, zijn afspraken gemaakt over welk deel van de doelgroep als eerste wordt 
aangepakt. Prioritering is vanwege de vaak grote aantallen veelplegers noodzakelijk. Niet 
alle veelplegers kunnen van begin af aan worden aangepakt. Er is tijd nodig om de 
persoonsdossiers bij te werken en aan te vullen met gegevens uit de zorg. Daarnaast wordt 
in de overleggen voor de zeer actieve veelplegers een individueel plan van aanpak 
opgesteld. Zodra een zeer actieve veelpleger door de politie wordt aangehouden, treedt dit 
plan in werking. Hierbij kan het gaan om een strafrechtelijk of om een zorgtraject. Bij een 
strafrechtelijk traject kan, indien de zeer actieve veelpleger voldoet aan de definitie van 
stelselmatige dader (drie maal veroordeeld voor een misdrijf), een (voorwaardelijke) ISD-
maatregel worden gevorderd. Tijdens de in bewaring stelling wordt door de reclassering 
een RISc afgenomen. Indien nodig wordt de persoon gezien door de Forensisch 
Psychiatrische Dienst (FDP). In de reclasseringsrapportage wordt het strafrechtelijk 
verleden van de verdachte beschreven, de resultaten van de screening, een overzicht van de 
hulpverleningstrajecten die eerder in een justitieel kader zijn aangeboden en zo mogelijk 
een concreet behandelplan tijdens de detentieperiode. Wordt na vordering een ISD-
maatregel opgelegd door de rechtbank dan volgt ten uitvoer legging van dit vonnis. De 
trajectbegeleider van de penitentiaire inrichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het behandelprogramma.  
 
 
7.4  Praktijk 
 
In welke mate worden deze stappen ook uitgevoerd in de praktijk? 
 
De stappen die voor het bereiken van de doelen achtereenvolgens zijn gezet, zijn: het 
toepassen van definities, casusoverleg, aanhouden van veelplegers en in verzekeringstelling 
en aanbieden hulpaanbod of opleggen straf. 
 
Definities 
Binnen de lokale aanpakken wordt meer en meer gebruik gemaakt van de landelijke 
definities van veelplegers, zeer actieve veelplegers en veelplegers die voor een ISD in 
aanmerking komen (ook wel stelselmatige daders genoemd). Hanteerden bij de start van de 
aanpak meerdere gemeenten afwijkende definities, in de loop van 2005 zijn de lokale 
definities aangepast aan de landelijke. Utrecht is nog de enige gemeente die een afwijkende 
definitie gebruikt. Door deze definitie, waarbij een persoon meer dan 20 keer als verdachte 
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in het bedrijfsprocessensysteem moet voorkomen, wijkt de doelgroep in Utrecht af van die 
in de overige gemeenten.  
 
Vier van de tien gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Tilburg en Zwolle) richten zich  
uitsluitend op de zeer actieve veelplegers, terwijl zes gemeenten zich tevens op 
overlastgevenden concentreren. In Rotterdam is de situatie enigszins gecompliceerd. Het 
Openbaar Ministerie is er in februari 2005 gestart met de aanpak van veelplegers waarbij de 
landelijke definitie wordt gebruikt. Daarnaast loopt er sinds januari 2003 de 
Persoongerichte Aanpak (PGA 700) onder regie van de GGD. De persoonsgerichte aanpak 
zal worden uitgebreid, waarbij de aanpak zich naast overlastgevende en zorgmijdende 
verslaafden, ook zal richten op veelplegers geweld (PGAgeweld) en criminele of 
overlastgevende illegalen (PGA-V). Er is een grote overlap met de veelplegers van het 
Openbaar Ministerie, maar beide trajecten kennen ook een eigen doelgroep.   
 
De uitbreiding van de aanpak met overlastveroorzakers is vanuit de doelstellingen van het 
veiligheidsbeleid goed te verdedigen. Juist de overlastgevende veelplegers zijn zeer 
zichtbaar op straat en leveren mede door hun onaangepaste gedrag en drugsgebruik op 
straat (waarvoor zij vaak worden beboet en in het bedrijfsprocessensysteem worden 
geregistreerd) een substantiële bijdrage aan de door burgers ervaren overlast. Het van de 
straat halen van deze categorie veelplegers zal een forse bijdrage kunnen leveren aan de 
doelstelling van het veiligheidsbeleid: het verminderen van criminaliteit en overlast en 
verbeteren van de veiligheid. Plegers van overtredingen kunnen echter op basis van deze 
feiten niet in voorlopige hechtenis worden genomen en komen derhalve niet in aanmerking 
voor een ISD-maatregel.   
 
Casusoverleg 
Nadat de veelpleger in beeld is en/of daadwerkelijk is aangehouden, wordt hij bij elk van de 
lokale projecten besproken in een casusoverleg. In het casusoverleg vindt periodiek 
afstemming tussen de ketenpartners plaats. Het casusoverleg bepaalt welke veelpleger welk 
aanbod krijgt. De samenstelling van dit overleg verschilt per gemeente. Daarnaast zijn grote 
verschillen zichtbaar in de wijze waarop het casusoverleg haar informatie verzamelt, deelt 
en toegankelijk maakt. Door uitvoerenden bij diverse lokale aanpakken wordt opgemerkt 
dat de informatievoorziening niet goed is geregeld (Den Bosch, Limburg-Zuid, Utrecht, 
Tilburg) en de overlegstructuren voor verbetering vatbaar zijn (Limburg-Zuid, Rotterdam).  
 
In slechts twee gemeenten wordt gebruik gemaakt van een digitaal registratiesysteem bij 
het aanleggen van persoonsgerichte dossiers. In de overige gemeente worden gegevens van 
partners handmatig toegevoegd. In deze gemeenten gaat veel capaciteit zitten in het 
bijwerken en actueel houden van de dossiers. De landelijk beschikbaar gestelde applicatie 
(Viadesk) wordt in de meeste gemeenten (nog) niet gebruikt. 
 
Aanhouding en detentie 
In alle gemeenten worden volgens betrokkenen de zeer actieve veelplegers regelmatig 
aangehouden. Volgens betrokkenen krijgen veelplegers, conform de Richtlijn voor 
strafvordering bij meerderjarige zeer actieve veelplegers van het OM, langere 
gevangenisstraffen opgelegd. Slechts een beperkt deel van de verdachten krijgt een ISD-
maatregel opgelegd. De ISD-cellen die voor hen beschikbaar zijn, zijn dan ook niet alle 
bezet. Tot nu toe is de volledige ISD-capaciteit in vrijwel geen enkele gemeente benut.  
 
Er doen zich structurele knelpunten voor bij de uitvoering van de veelplegeraanpak. Een 
eerste knelpunt is het onvermogen van veel lokale aanpakken om de dossiers over 
veelplegers volledig en actueel te krijgen. Rechters beschouwen de maatregel als een 
ultimum remedium. In de vordering van de officier van justitie zal de noodzaak de 
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maatregel op te leggen moeten worden onderbouwd. Verder spelen de onduidelijke 
behandelprogramma's van de PI's een rol. Doordat getwijfeld wordt aan het 
behandelaanbod zouden rechters veelplegers minder snel een ISD-maatregel opleggen. In 
enkele gemeenten blijven de aantallen voor een ISD-maatregel veroordeelde veelplegers 
ver achter bij het gemiddelde. Voor Utrecht geldt dat veelplegers er vaker een zorgaanbod 
accepteren in het kader van een drangbehandeling. In de regio Limburg-Zuid is de aanpak 
laat gestart, traag op gang gekomen en na een goede fase gestagneerd doordat het aantal te 
volgen en begeleiden veelplegers meer capaciteit vergt dan rekening mee was gehouden. In 
Utrecht en in de regio Limburg-Zuid verblijven overigens nog voldoende veelplegers die in 
aanmerking komen voor een ISD-maatregel.  
 
Drang 
De drang wordt in zeven van de tien pilotgemeenten consequent toegepast, maar het meest 
intensief in Utrecht en Alkmaar. In Eindhoven is de drang eveneens uitgegroeid tot een 
integraal onderdeel van de veelplegeraanpak. Betrokkenen zijn positief over het toepassen 
van drang, met name in combinatie met een extra aandachtsvestiging van politie en justitie 
op veelplegers die zich aan de zorg trachten te onttrekken. Hoeveel veelplegers een 
drangtraject volgen en of zij zich aan de voorwaarden houden is niet duidelijk. 
 
 
7.5  Resultaten 
 
Kan er al iets worden gezegd over de succes- en faalfactoren en de knelpunten en risico’s 
van de lokale aanpakken veelplegers? 
 
Ondanks het ontbreken van cijfermatige overzichten over de resultaten van de lokale 
aanpak van veelplegers, kunnen op basis van de gesprekken met betrokkenen toch enkele 
belangrijke succes- en faalfactoren en knelpunten en risico's worden benoemd.  
 
Succesfactoren 
Een belangrijke succesfactor is de aansturing. In Den Haag bestaat de stuurgroep uit 
bestuurlijke zwaargewichten voorgezeten door de burgemeester. Betrokkenen zijn unaniem 
van mening dat deze centrale regie bij de uitvoering van het project sterk heeft bijgedragen 
aan de goede samenwerking die is bereikt en de eveneens goede resultaten die worden 
geboekt. Ook in Rotterdam vindt de aansturing van de PGA plaats door een stuurgroep 
voorgezeten door de burgemeester. De personen op de PGA-lijsten worden evenals in Den 
Haag voortvarend aangepakt. De kritiek is dat voor de zeer actieve veelplegers die niet 
voorkomen op de PGA-lijsten, maar wel op de veelplegerslijst van het Openbaar Ministerie 
onvoldoende aandacht is bij politie en gemeente. De prioriteit wordt vooral gelegd bij de 
personen die op de PGA-lijsten staan.   
 
Een andere succesfactor is een goede informatievoorziening. In Den Haag en Zwolle wordt  
gebruik gemaakt van een webapplicatie die voor alle berokken partijen toegankelijk is 
gemaakt. Hierdoor is de administratieve last van het project geringer dan in andere 
gemeenten en is de informatie eerder beschikbaar en actueler. Bovendien wordt in Den 
Haag, evenals is Amsterdam, meer gestuurd op informatie die nodig is voor het opleggen 
van een ISD-maatregel. Beide steden scoren in absolute zin het hoogste aantal stelselmatige 
daders dat een ISD-maatregel opgelegd heeft gekregen. Alleen in Alkmaar en Eindhoven is 
de toegewezen capaciteit van ISD-cellen volledig benut. Voor beide gemeenten geldt echter 
dat de beschikbare capaciteit beperkt is (drie respectievelijk 13 cellen). In 2006 en 2007 
wordt het aantal uitgebreid.  
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Faalfactoren 
Duidelijke faalfactoren zijn onvolledige dossiers en onvoldoende samenwerking. Door deze 
factoren zijn diverse lokale aanpakken niet in staat om stelselmatige daders in grotere 
aantallen veroordeeld te krijgen voor een ISD-maatregel.  
 
Knelpunten 
Een eerste knelpunt is het onvermogen van veel lokale aanpakken om de dossiers over 
veelplegers volledig te krijgen en actueel te houden. Ook de afname van RISc speelt hierbij 
een rol. In diverse gemeenten komt de rapportage van de reclassering met de RISc- 
resultaten te laat voor de zitting bij de rechtbank. Verder levert de RISc volgens 
betrokkenen onvoldoende informatie op. Het instrument zou onvoldoende differentiëren 
naar problematiek en onvoldoende duidelijk maken waar interventie mogelijk is.  
 
Het ontbreken van de GGZ wordt bij enkele lokale aanpakken als een knelpunt ervaren. In 
Eindhoven zou de GGZ veelplegers met een psychiatrische aandoening niet willen 
opnemen. Ook als deze categorie in detentie zit, is daarvoor een onvoldoende aanbod. In 
diverse gemeenten (Amsterdam, Utrecht, Den Haag) wordt opgemerkt dat psychiatrische 
problematiek veel voorkomt bij veelplegers, maar dat daarvoor niet altijd voldoende 
aandacht is. De juiste diagnose is ook lastig te stellen bij personen die al langdurig 
verslaafd zijn en op straat leven. De kans dat een veelpleger met een psychiatrische stoornis 
in een ISD-cel terecht komt en daar geen behandeling krijgt zou groot zijn. Enkele 
officieren van justitie vinden het onterecht dat het strafrecht wordt gebruikt om deze 
personen langdurig uit het straatbeeld te verwijderen.   
 
Risico's 
In Alkmaar en Eindhoven wordt het geringe aantal ISD-plaatsen dat zij ter beschikking 
hebben (drie respectievelijk 13) als een knelpunt ervaren. Zolang andere regio's de hen 
toebedeelde plaatsen niet opvullen hoeft dit echter geen knelpunt te zijn. Het is wel een 
risico. Regio's die een groter aanbod van ISD-ers hebben dan het aantal toebedeelde  
plaatsen kunnen besluiten niet langer in de aanpak te investeren.   
 
Een ander risico is een mogelijke onderschatting van de psychiatrische problematiek onder 
veelplegers. Dit zal vooral bij het aanbieden van behandeltrajecten tot minder goede 
resultaten leiden. Daarnaast is er het risico van het overschatten van de cognitieve 
vaardigheden van ISD-ers. Een te hoge inschatting leidt tot minder effectieve 
behandelprogramma's. Volgens PIW-ers is een behandeling van deze personen in een 
intramurale setting niet goed mogelijk, dat zou extramuraal moeten plaatsvinden waar 
intensieve trainingsvormen en gedragstherapie kan worden gegeven.  
 
 
7.6  Neveneffecten 
 
Zijn er neveneffecten van de lokale aanpak veelplegers?  
 
Een negatief neveneffect van de lokale aanpak veelplegers is de afnemende aandacht voor 
overlastveroorzakers in steden waar de prioriteit wordt gelegd bij de veelplegers. Door de 
politie in Amsterdam is opgemerkt dat daar in de binnenstad zo'n 150 overlastveroorzakers 
rondlopen die niet tot de doelgroep van zeer actieve veelplegers behoren. De politie heeft 
daar echter wel veel mee te stellen. Zij dreigen ondergesneeuwd te raken door de aandacht 
die uitgaat naar volwassen veelplegers, jeugdige meer- en veelplegers en Marokkaanse 
jongeren die overlast veroorzaken.    
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In Den Haag is een relatief groot deel van de zeer actieve veelplegers aangehouden en 
langdurig uit het straatbeeld verwijderd, omdat zij of in detentie zitten of in een 
zorgprogramma zijn opgenomen. Hierdoor neemt de criminaliteit en overlast in sommige 
stadsdelen zo sterk af dat de politie daar haar prestatieafspraken niet kan nakomen. 
 
Een mogelijk positief neveneffect is de irritatie bij veelplegers doordat de politie ze nu zo 
dicht op de huid zit. In Den Bosch en Zwolle is opgemerkt dat de aanpak veelplegers hen 
zou afschrikken. In Alkmaar leidt dit er volgens betrokkenen zelfs toe dat enkele 
veelplegers hierdoor gemotiveerd zijn zich vrijwillig in een zorgprogramma te laten 
opnemen, terwijl de politie in Amsterdam, Alkmaar en Rotterdam constateert dat een deel 
van de veelplegers naar elders is vertrokken. In Amsterdam wordt gesproken van 30% van 
de doelgroep. In Rotterdam waagt de politie zich niet aan een schatting. Opvallend hierbij 
is dat meldingen uit andere politieregio's over aanhoudingen van veelplegers uit 
Amsterdam of Rotterdam niet zijn toegenomen. Een duidelijke verklaring heeft de politie 
niet. In de beide grote steden zou het deels om buitenlandse veelplegers kunnen gaan, die 
onder druk van de politie naar het buitenland (mogelijk het land van herkomst) zijn 
vertrokken. Voor Alkmaar lijkt deze verklaring minder waarschijnlijk.  
 
Een ander positief neveneffect is dat de intensieve samenwerking bij de partners leidt tot 
wederzijds begrip voor de dagelijkse worsteling met het meest lastige deel van de 
doelgroep, met name de dubbel gediagnosticeerden (comorbiditeit) en de geweldplegers. 
Bovendien zou het groeiende vertrouwen ook de samenwerking op andere terreinen ten 
goede komen. 
 
 
7.7  Aanbevelingen 
 
Welke aanbevelingen kunnen er worden geformuleerd voor de verbetering van de lokale 
aanpak voor veelplegers? 
 
Voor het verbeteren van de lokale aanpak kunnen de ‘best practices’ in de gemeenten een 
voorbeeld zijn. Een goede lokale aanpak van veelplegers kenmerkt zich door: 

• een goede organisatiestructuur: duidelijke aansturing, definities en samenwerking; 
• goede informatievoorziening: toegankelijke en volledige persoonsdossiers en 

geïnformeerde rechters; 
• goede en voldoende interventies: tegenhouden, drang- en dwangtrajecten.  

 
Organisatiestructuur 
In de gemeenten Den Haag en Rotterdam waar de aansturing plaatsvindt door een 
stuurgroep met gezaghebbende leden is de organisatiestructuur van de aanpak helder. 
Tevens is voor alle partners duidelijk dat de aanpak bij het gemeentebestuur een hoge 
prioriteit heeft. In Den Haag komt deze helderheid de samenwerking in de casusoverleggen 
ten goede.  
 
De definities die in de aanpak worden gebruikt moeten duidelijk zijn en de volledige 
doelgroep die moet worden aangepakt bevatten. Momenteel gebruiken vrijwel alle 
gemeenten de landelijke definities, die het beste blijken aan te sluiten op de doelgroep die 
voor een ISD in aanmerking komt. In Amsterdam en Den Haag zijn, vanwege de relatief 
grote omvang van het aantal veelplegers, binnen de zeer actieve veelplegers extra 
categorieën toegevoegd om zo de meest actieve veelplegers in beeld te krijgen en als eerste 
te kunnen aanpakken.   
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De samenwerking tussen de deelnemers aan het casusoverleg dient bij voorkeur van 
onderaf te worden opgebouwd. Het bereiken van een goede samenwerking kost echter tijd. 
Het onderlinge vertrouwen moet vaak nog groeien en partners moeten inzicht krijgen in 
elkaars mogelijkheden en beperkingen. Van belang is verder dat de casusoverleggen breed 
zijn samengesteld en dat ook de verslavingszorg en GGZ hierin volledig participeren. De 
casusoverleggen in de gemeenten Amsterdam en Eindhoven zijn breed samengesteld en 
goede voorbeelden van samenwerking.   
 
Informatievoorziening 
De ISD-maatregel wordt door rechters als een laatste redmiddel voor veelplegers 
beschouwd. Zij willen daarom in het dossier worden geïnformeerd over de sancties en 
hulpverleningstrajecten die in het verleden reeds zijn uitgevoerd. Zonder een uitgebreide 
toelichting zal een rechter terughoudend zijn met het opleggen van een ISD-maatregel. De 
aanpak dient dan ook zodanig te zijn georganiseerd dat deze informatie voor alle 
veelplegers tijdig en volledig beschikbaar is. Dit is met name het geval  in Den Haag en 
Zwolle waar gebruik wordt gemaakt van een voor alle partners vanaf de werkplek 
toegankelijke webapplicatie (Viadesk). Ook in enkele gemeenten (Amsterdam en 
Eindhoven) waar dit registratiesysteem niet in gebruik is, ziet men kans om de informatie in 
de dossiers actueel te houden.  
 
Verder dienen rechters te zijn geïnformeerd over de mogelijkheden en noodzaak van de 
ISD. Voorlichting en presentaties zijn gegeven aan rechters vanuit de lokale aanpakken in 
Alkmaar en Eindhoven. In Eindhoven zijn rechters met name voorgelicht over de nazorg, 
zodat duidelijk wordt dat de behandeling die tijdens de detentiefase wordt uitgevoerd een 
voorbereiding is op de nazorg.  
 
Interventies 
Het overgrote deel van de veelplegers wordt gevormd door drugsverslaafden, waarvan 
bekend is dat zij voornamelijk (veel) vermogensmisdrijven plegen. Een kenmerk van 
veelplegers is dat zij vaak door de politie worden aangehouden en regelmatig een proces-
verbaal voor een misdrijf ontvangen. Verrassend is het dan dat de instroom in de ISD-
cellen traag verloopt. Ruim een jaar na het van kracht worden van de Wet ISD is de 
capaciteit slechts voor de helft benut. Het twee jaar opsluiten van personen die burgers 
ernstig tot last zijn lijkt een praktische oplossing voor de politie die haar handen vol heeft 
aan deze doelgroepen en voor gemeenten die werken aan schone, hele en veilige steden. 
 
De knelpunten waarmee de aanpak te maken heeft zijn beschreven, maar door slechts een 
halve stap te zetten in plaat van een volledige, blijven de kansen de doelstellingen van het 
veiligheidsbeleid - een veiliger samenleving - op korte termijn al dichterbij te brengen ten 
dele onbenut. Slechts in twee gemeenten (Alkmaar en Eindhoven) heeft de aanpak geleid 
tot het volledig benutten van de beschikbare ISD-capaciteit. In Amsterdam en Den Haag is 
de aanpak eveneens gericht op het opleggen van een ISD-maatregel. De lokale aanpakken 
van veelplegers in de overige gemeenten zullen (nog) meer moeten zijn gericht op het 
veroordelen van de meest actieve veelplegers tot een ISD. De maatregel kan (deels) ook 
extramuraal worden uitgevoerd. Zolang de maatregel geldt staat de veroordeelde veelpleger 
onder justitieel toezicht, waardoor er rust en tijd is de overstap naar lokale zorgtrajecten 
voor te bereiden en te realiseren.      
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LIJST MET AFKORTINGEN  
 
 
 
AJB = Arrondissementaal Justitieel Beraad 
APV = Algemeen Plaatselijke Verordening 
BOPZ = Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen 
BZK = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
BPS =  BedrijfsProcessenSysteem 
COVA = Cognitieve Vaardigheden 
DJI = Dienst Justitiële Inrichtingen 
DRC = Drugs Related Crime 
FDP = Forensisch Psychiatrische Dienst  
GAVO = Geïntegreerde Aanpak Verslavingsproblematiek en Overlast 
GGz = Geestelijke Gezondheidszorg 
GSB = Grote Stedenbeleid  
HKS = HerkenningsSysteem  
ICTK = ICT-Ketendossier 
ISD = Inrichting voor Stelselmatige Daders 
MIB = Module Integrale Bevraging 
MOP = Meerjarenontwikkelingprogramma 
OM = Openbaar Ministerie 
PGA = Persoons-Gerichte Aanpak  
PI = Penitentiaire Inrichting  
PPSK = Personen met Psychisch problematiek in de StrafwetKeten 
PV =  Proces Verbaal 
RISc = Recidive Inschattingsschalen 
SMART = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden 
SDA = Stelselmatige Dader Aanpak  
SOV = Strafrechtelijke Opvang Verslaafden 
SOVA = Sociale Vaardigheden (een gedragsinterventie) 
SPTS = SharePoint System 
SZW = Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
TR = Terugdringen Recidive 
VIA = Vroeghulp Interventie Aanpak 
VSA = VoortSchrijdende Analyse 
VWS = Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
WASD = WebApplicatie Stelselmatige Daders 
WRR = de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
ZAV = Zeer Actieve Veelpleger  
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1.  ALKMAAR 
 
 
-  Projectnaam 
GAVO (Geïntegreerde Aanpak Verslavingsproblematiek en Overlast). 
 
- Periode 
17 juni 2003: Ondertekening GAVO-convenant. 
Acht april 2004: Ondertekening convenant aanpak veelplegers.  
Juni 2004: Start aanpak veelplegers. 
 
 
1.1   Uitgangssituatie 
 
Op 17 juni 2003 werd het GAVO-convenant ondertekend om de toenemende overlast in het centrum als gevolg 
van drugsgebruikers op de Paardenmarkt, het Bolwerk en de Molenbuurt terug te dringen. Er wordt veel 
verwacht van dit GAVO-project aangezien het in Utrecht goed loopt. Deelnemers daar zouden 70% minder 
delicten plegen. In Utrecht is het GAVO-project sinds 1994 geïntegreerd in het veiligheidsbeleid. Het GAVO-
project in Alkmaar is tevens een onderdeel van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente. Het college van 
B&W heeft zo'n 150.000 euro uitgetrokken om samen met politie, het OM en de Brijder Verslavingszorg de 
criminaliteit die wordt gepleegd door hardnekkige recidiverende verslaafden terug te dringen. Door middel van 
een 'dwang en drang aanpak' in combinatie met het lik-op-stuk beleid van politie en justitie worden verslaafde 
veelplegers gevolgd. GAVO biedt verslaafden een keuze: óf ze gaan de cel in, óf ze volgen het intensieve 
begeleidingstraject om van de straat en uit de misdaad te komen. Het OM beslist of een verdachte een 
hulpverleningstraject krijgt. De Brijder zal extra capaciteit vrijmaken evenals politie en justitie. Ook zal de 
Brijder de openingstijden van het aanloopcentrum verruimen. Door de ketenaanpak wordt verslaafden een 
hulpverleningstraject op maat aangeboden. Bij de aanzet van dit project is de gemeente nauw betrokken 
geweest, daarna zal haar rol beperkt zijn tot financier en volger van het project (Gemeente Alkmaar 2002). 
 
Medio 2003 werd een lijst opgesteld van de 32 'meest zorgwekkende zorgmijders'. Deze mensen zullen actief 
worden benaderd. Zij krijgen een 'zorgaanbod' met intensieve begeleiding. Niet meewerken betekent een harde 
aanpak van justitie. De intensieve samenwerking maakt het noodzakelijk dat de organisaties gegevens 
uitwisselen. Alle politieagenten in het district 'adopteren' een veelpleger. Dit zijn dus ook anderen dan alleen 
diegenen op de GAVO-lijst voorkomen.  
 
De Brijder heeft twee ervaren casemanagers op het project gezet. In 2004 hebben zij ruim 40 personen begeleid. 
Voor deze mensen zijn verschillende trajecten uitgezet, variërend van klinische behandeling in verschillende 
instellingen (afhankelijk van de aard van de achterliggende problematiek) tot detentie. 
 
De begeleidingsmethodiek voor de GAVO-klanten met een zogeheten 'triple diagnose' (verslaving, psychiatrie 
en criminaliteit) is grotendeels geprotocolleerd. In de laatste fase van het GAVO-project gaan de deelnemers 
een reïntegratietraject in. Daarbij is essentieel dat zij een dak boven hun hoofd hebben. Het ontbreken van 
woonvoorzieningen dreigt anders de 'bottleneck' te worden voor het welslagen van het project.  
 
In april 2004 is het convenant aanpak veelplegers ondertekend. In feite gaat het hier om het GAVO met daarin 
een uitbreiding naar niet-verslaafde veelplegers. 
 
 
1.2  GSB Doelstelling(en) 
 
Het doel van het project aanpak veelplegers is om het aantal veelplegers te verminderen van 142 naar 71 
personen. Tevens wordt gestreefd naar 50% meer 'nazorg- en resocialisatietrajecten' voor jeugdige en volwassen 
veelplegers in 2009 ten opzichte van 2004. De uiteindelijke doelstelling is het terugdringen van overlast en 
criminaliteit. 
 
In tabel 1.1 worden de doelstellingen en resultaatsafspraken met betrekking tot de aanpak veelplegers 
geformuleerd. Deze zijn afgeleid van het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2005-2009. 
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Tabel 1.1 GSBIII Doelstellingen Alkmaar 
Doelstelling en Indicator  Stedelijke nulsituatie 2004  Stedelijk resultaat 31 december 2009  Bron Rijk / 

gemeente  
17. Het percentage jeugdige 
en volwassen allochtone en 
autochtone veelplegers 
waarvoor door een stad 
nazorg- en/of resocialisatie-
trajecten worden aange-
boden ten opzichte van het 
totale aantal geregistreerde 
jeugdige en volwassen 
veelplegers.  
 

Totaal 142 veelplegers  
32 veelplegers in GAVO-
casemanagement  
(Alkmaar: 131 veelplegers, 
waarvan 7 jeugdig, 28 zeer 
actieve veelplegers  
 
Aantal volwassen veelplegers 
in traject: 11 (9%)  
Aantal jeugdige veelplegers in 
traject: 0 (0%)  
Verhouding: allochtoon 34%, 
autochtoon 66%  
Jaartal van nulmeting: 2004 

Totaal 71 veelplegers  
De GAVO-aanpak is verbreed naar jeugdige 
en niet-verslaafde veelplegers, inclusief 
een resocialisatie- en nazorgprogramma.  
 
32 volwassen veelplegers in 
casemanagement (45%), reductie recidive 
50%  
 
Aantal jeugdige veelplegers in traject: 7 
(100%)  
 
Verhouding: allochtoon 34%, autochtoon 
66% 

Gemeente: 
OM, HKS 

18. Het percentage jeugdige 
en volwassen allochtone en 
autochtone veelplegers 
waarvoor door een stad 
nazorg en/ of 
resocialisatietrajecten 
worden afgerond ten 
opzichte van het totale 
aantal geregistreerde 
jeugdige en volwassen 
veelplegers       
 

Afgeronde trajecten volwassen 
veelplegers: 0 (0%)  
Afgeronde trajecten jeugdige 
veelplegers: 0 (0%)  
 
Jaartal van nulmeting: 2004 

Totaal 71 veelplegers in 2009.  
Uitstroom casemanagement 15 personen 
per jaar, 60 personen de gehele periode.  
Percentage op basis van aantal veelplegers 
2004: 42%  
 
Procesafspraak: Onderscheid tussen 
volwassen en jeugdige veelplegers wordt 
medio 2005 gemaakt. De stad levert de 
uitsplitsingambitie bij deze indicator 
medio 2005 aan bij het Rijk ten behoeve 
van de prestatielijst. 

Gemeente: 
HKS 

Bron: Gemeente Alkmaar z.D 
 
 
1.3   Projectdoelstelling(en) 
 
De hoofddoelstellingen van GAVO liggen in elkaars verlengde. Namelijk het voorkomen c.q. terugdringen van 
aan verslavingsproblematiek gerelateerde overlast, en het verbeteren van de leefsituatie van de cliënt op alle 
relevante leefgebieden. De kern van GAVO is het langer straffen van verslaafde overlastgevenden. Intensieve 
hulpverlening als alternatief voor of als vervolg op detentie moet voorkomen dat deze, veelal drugsverslaafde, 
criminelen in herhaling vallen. Voortdurend worden mensen die niet willen meewerken gestimuleerd om toch 
mee te werken. GAVO gaat dus alleen over verslaafde veelplegers. Overigens zouden er maar 19 veelplegers in 
de regio zijn die niet verslaafd zijn. Hierover buigt reclassering Nederland zich (De Brijder Verslavingszorg 
z.D.).  
 
Het doel van het convenant aanpak veelplegers is het verminderen van overlast voor burgers in het 
arrondissement Alkmaar, ontstaan door crimineel gedrag van veelplegers, door een geïntegreerde aanpak gericht 
op het voorkomen van recidive, door een toegesneden hulpverlening en/of sanctietraject voor deze daders door 
gemeenten, politie, justitie, penitentiaire inrichtingen en reclasseringsinstellingen (Brijder verslavingszorg, RN 
en Jeugdreclassering) (Arrondissement Alkmaar 2004). 
 
Daarnaast kent de politie nog de doelstelling dat alle veelplegers een adoptieagent hebben en dat twee derde van 
het aantal veelplegers in 2006 aan het OM worden overgeleverd.   
 
 
1.4   Definitie 
 
Er wordt gewerkt volgens de landelijke definitie volgens de beleidsbrief van 22 september 2003.  
 
Gehanteerde definitie(s) 
Een veelpleger is een persoon van 18 jaar of ouder die in het gehele criminele verleden meer dan tien processen-
verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar. 
 
Een zeer actieve veelpleger is een persoon die over een periode van vijf jaar (waarvan het peiljaar het laatste 
jaar vormt) meer dan tien processen-verbaal tegen zich zagen opmaken, waarvan tenminste één in het peiljaar. 
 
Doelgroep(en) 
Het beleid zal zich in eerste instantie richten op zeer actieve veelplegers (en de jeugdige veel en meerpleger). 
  
Eens in de drie maanden wordt er een groslijst opgesteld waar elke veelpleger opstaat. In totaal zijn er zo'n 130 
zeer actieve en stelselmatige daders. Op dit moment zijn er 148 meerderjarige zeer actieve veelplegers in de 

86  INTRAVAL - Lokale aanpak zeer actieve veelplegers: justitieel traject   



regio Noord-Holland Noord. De regio bestaat uit de drie districten Noordkop, West Friesland en Noord 
Kennemerland, oftewel Alkmaar (70), Hoorn (20) en Den Helder (40). 
 
 
1.5   Aanpakstrategie 
 
Op acht april 2004 is het convenant aanpak veelplegers ondertekend door het Arrondissementsparket Alkmaar, 
de reclassering, de Brijderstichting, Penitentiaire Inrichtingen en de gemeenten Alkmaar, Hoorn en Den Helder.   
 
In juni 2004 is gestart met de aanpak veelplegers door de politie Noord-Holland welke bestaat uit een 
uitbreiding van het  GAVO-project. Deze aanpak richt zich op de toen 108 zeer actieve veelplegers en 32 
jeugdige veelplegers in de regio. In Alkmaar is er een harde kern van 32 verslaafde veelplegers.  
 
Er is gekozen voor een twee sporenbeleid. De veelpleger krijgt een ondertekende brief van de politie waarin 
staat dat hij onder de categorie veelpleger valt. Bij aanhouding voor een nieuw feit kan hij dan vrijwillig de 
keuze maken voor het zogenoemde Reclasseringstraject. Kiest hij hier niet voor of maakt hij in het geheel geen 
keuze dan valt hij onder het zogenoemde Sanctietraject (Arrondissement Alkmaar 2004).  
 
Een tweede kenmerk is de persoonsgerichte aanpak. Iedere persoon die staat aangemerkt als veelpleger krijgt 
een brief van de politie met daarin een verwijzing naar de status veelpleger. Zij krijgen de mogelijkheid zich in 
te schrijven voor een hulpverleningstraject om van hun problemen af te komen. Doen zij dit niet dan staan zij 
volledig onder de aandacht van de politie. Wordt een strafbaar feit gepleegd dan volgt een onmiddellijke reactie. 
Dit betekent een harde aanpak van veelplegers. Er worden momenteel ruim 30 verslaafden 'gevolgd'. 
 
Organisatie 
Het convenant aanpak veelplegers is een voortvloeisel van de prioriteiten zoals deze zijn gesteld in het 
Arrondissementaal Justitieel Beraad (AJB) Alkmaar. In dit beraad zijn de directeuren/hoofden van de 
verschillende justitie-instellingen en de politie vertegenwoordigd. Het AJB bewaakt, evalueert en waarborgt 
samenwerkingsprocessen, stelt gezamenlijke prioriteiten en maakt keuzes op hoofdlijnen.  
 
De stuurgroep bewaakt de uitvoering van het convenant veelplegers. De stuurgroep ziet toe op de afspraken van 
beleid en bespreekt de knelpunten in de keten. Ook is zij gericht op het betrekken van nazorgpartners in de 
aanpak veelplegers. De stuurgroep wordt gevoed door de deelnemers vanuit de verschillende organisaties en 
rapporteert aan het AJB over de voortgang. Verder coördineert en evalueert de stuurgroep gemeentelijke 
initiatieven met betrekking tot de aanpak van meerderjarige veelplegers. Voor veelplegers zijn er in Haarlem, 
Alkmaar, Hoorn en Zaanstad stuurgroepen in het leven geroepen. Alle deelnemers van het convenant hebben 
zitting in de stuurgroep (Arrondissement Alkmaar 2004).  
 
De feitelijke coördinatie van de gezamenlijke aanpak, de afstemming tussen de ketenpartners, meerderjarige 
veelplegers vindt plaats in het Justitieel CasusOverleg Veelplegers (JCO-V). Dit overleg vindt tweewekelijks 
plaats. Relevante informatie over de veelplegers van reclassering, politie en justitie wordt naast elkaar gelegd, 
zodat per individuele veelpleger duidelijk is waar hij/zij zich mee bezighoudt en er maatwerk geleverd kan 
worden. Er worden scenario's gemaakt voor de aanpak van de veelplegers.  
 
De beschrijving van de organisatie wordt schematisch weergegeven in figuur 1.1. 
 
Figuur 1.1  Schematische weergave organisatie Alkmaar 
  AJB 

Directeuren/hoofden van de verschillende justitie-
instellingen en de politie. 

Voorzitter: hoofdofficier van justitie. 

  

     
 

     

  Stuurgroep Veelplegers & Terugdringen Recidive 
Op beleidsniveau: parket Alkmaar, RN, Brijder 

verslavingszorg, regiopolitie Noord-Holland Noord, 
PI Noord-Holland Noord, gemeente Alkmaar. 

Voorzitter: parket Alkmaar. 

  

     
 

     

Werkgroep Nazorg  
 

Justitieel Casusoverleg 
Op uitvoerend niveau: parket 

Alkmaar, RN, Brijder 
verslavingszorg, regiopolitie Noord-

Holland Noord, PI Noord-Holland 
Noord, gemeente Alkmaar. 
Voorzitter: parket Alkmaar. 
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Er is geen digitaal informatiesysteem dat het casusoverleg ondersteunt. Wel is er een Module Integrale 
Bevraging opgesteld (MIB). Dit werkt als een schil om HKS en BPS. Alle gegevens uit deze systemen en 
gegevens uit Compas, van het OM, GBA-adres et cetera komen hierin te staan. Niet alle ketenpartners hebben 
echter toegang tot dit systeem. 
 
Procesbeschrijving  
Tijdens het casusoverleg bespreken de deelnemende instellingen aan de hand van de veelplegerslijst stuk voor 
stuk de veelplegers. Iedereen wordt op de hoogte gebracht welke instellingen contact hebben met de veelpleger, 
welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en hoe op de veelpleger gereageerd moet worden.  
 
Zodra een veelpleger wordt opgepakt, maakt de politie een proces-verbaal op (zie figuur 1.2). De politie neemt 
contact op met de reclassering. De reclassering voert zo nodig een RISc-rapportage uit. Het dossier van de 
veelpleger en de RISc-rapportage worden door de politie aangeleverd aan de rechter-commissaris. Indien er 
wettelijke gronden zijn wordt de veelpleger altijd voorgeleid aan de rechter-commissaris. Als uit het dossier van 
de veelpleger blijkt dat een reclasseringstraject zinvol en mogelijk kan zijn én indien de veelpleger hiertoe 
bereid is, kan een reclasseringstraject worden opgestart. Daar waar deze hulpverlening niet gewenst is en niet 
succesvol zal zijn wordt een sanctietraject ingezet. 
 
De veelpleger wordt dus eerst vastgezet en tien dagen in bewaring gesteld. De reclassering heeft deze tijd nodig 
om het dossier uit te zoeken. Vervolgens wordt de veelpleger een aanbod gedaan voor het GAVO-traject en de 
zaak wordt voorgeleid. Een persoon die in aanmerking komt voor GAVO óf tekent een contract voor een 
zorgtraject en gaat dit traject in, óf gaat een sanctietraject in bij het oppakken van de veelpleger met of zonder 
zorgcontract. 
 
De ketenaanpak staat voor beheersen. Veldwerk, de methadonpost, kerkelijke opvang en dergelijke zijn 
betrokken bij de signalering. Zij bellen de ketenpartners (bijvoorbeeld werkbegeleiding/ casemanager 
reclassering of adoptieagent) zodra iemand de fout in dreigt te gaan. 
 
Bij notoire veelplegers die geen hulpverlening willen, tracht het OM toe te werken naar een gevangenisstraf van 
minimaal vier maanden. Dan staan de mogelijkheden van het maken van een detentieplan vanuit de PI nog 
open. 
 
Plaatsing van de veelplegers wordt zoveel mogelijk gerealiseerd binnen de Penitentiaire Instellingen in de regio 
Noord-Holland (bij voorkeur in Schutterswei). De PI's informeren de politie als de veelpleger wordt 
overgeplaatst naar een andere instelling of als hij/ zij in vrijheid wordt gesteld. 
 
Maatschappelijke reïntegratie en arbeidstoeleiding van gedetineerden, waarbij de gevangenisstraf wordt 
gebruikt als voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij, is inmiddels gemeengoed binnen het Project 
Detentiefasering. Voor het veelplegersproject wordt gevraagd om, in samenwerking met onder andere 
reclassering en justitie, ook voor de kortgestrafte veelplegers een aanvraag te maken met een 
hulpverleningingstraject. Hierbij is een opgelegde bijzondere maatregel of voorwaardelijke straf van groot 
belang, als stok achter de deur, na de detentie of tijdens een schorsing. 
 
De aanpak wordt in onderstaande figuur 1.2 schematisch weergegeven. 
 
De relatie met Reclassering Nederland is het afgelopen jaar formeel veranderd als gevolg van de landelijke 
ontvlechting. De verslavingsreclassering behartigt nu zelfstandig haar belangen op het ministerie en is niet 
langer onderaannemer. In de praktijk is nog weinig merkbaar van deze andere positie. In beide 
arrondissementen is er sprake van een constructieve samenwerkingsrelatie. 
 

88  INTRAVAL - Lokale aanpak zeer actieve veelplegers: justitieel traject   



Figuur 1.2  Schematische weergave proces Alkmaar 
  Oppakken veelpleger  door politie 

(jagen, heterdaad). 
  

     
 

     

  Aanhouding wordt aan week- of zaaksofficier en aan de reclassering 
gemeld. Pvb wordt opgemaakt. 

  

     
 

     

  Reclassering maakt zonodig RISc-rapportage.   
     

 
     

  Voorgeleiding aan rechter-commissaris.   
          
              

Reclasseringstraject: 
info-uitwisseling en afstemming met politie. 

Bevindingen worden gerapporteerd aan justitie. 

   Sanctietraject: 
maatschappelijke reïntegratie en 

arbeidstoeleiding projecten in 
samenwerking met politie en reclassering. 

           
               

Samenwerking 
gemeente en 

zorginstellingen 
noodzakelijk. 

 Bij recidive of 
overtreding regels, 
naar sanctietraject. 

   Voor opgelegde straffen van minimaal 4 
maanden: opstellen reïntegratieplan door 

PI. 

            
               

  Toeleiding naar werk en schuldsanering. Hierin speelt gemeente belangrijke 
rol: preventie, treffen van voorzieningen en financieren 

reïntegratietrajecten. 

 

 
 
Activiteiten 
In deze subparagraaf worden de activiteiten van de afzonderlijke partijen besproken. 
 
Gemeente 
De gemeente is actief met preventie, het treffen van voorzieningen voor de doelgroep en het meedoen in en 
financiering van reïntegratietrajecten van de Reclassering. De belangrijkste uitgangspunten van deze trajecten 
zijn het verkrijgen van werk, een woning en schuldsanering. 
 
PI 
De rol van de penitentiaire inrichtingen is dat zij melding maken bij de ketenpartners zodra een veelpleger weer 
vrijkomt.  
 
Reclassering 
De reclassering heeft een aantal taken en verantwoordelijkheden. Ten eerste moet op voorhand alle informatie 
betreffende de reclasseringshistorie beschikbaar zijn (welk aanbod is in het verleden gedaan en met welk 
resultaat ). Tevens is van tevoren per veelpleger een globaal plan opgemaakt met activiteiten die moeten worden 
ondernomen op het gebied van wonen, werken, (vrije)tijdsbesteding, middelengebruik, relaties, opleiding en 
financiën. De reclassering biedt een reclasseringstraject aan, aan iedere veelpleger die vastzit. Wordt hierop 
ingegaan dan wordt er een concreet plan middels een overeenkomst opgesteld. De reclassering begeleidt de 
veelpleger intensief tijdens het traject dat is gericht op gedragsverandering. Ook gaat zij regelmatig naar 
vastzittende veelplegers om de mensen te motiveren toch deel te nemen aan het GAVO-project. 
De Brijder Verslavingszorg en -reclassering heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met psycho-
medisch centrum Parnassia in Den Haag. Hierin verklaren zij dat bij een juiste indicatiestelling Parnassia zich 
bereid verklaart tot het geven van een behandelgarantie voor de klinische voorziening Triple Ex; en tevens dat 
de Brijder Verslavingszorg zich bereid verklaart tot het geven van een terugkeergarantie. De terugkeergarantie 
dekt de aandachtsgebieden wonen, werken financiën, en reguliere verslavingszorg. Wanneer er sprake is van 
ernstige psychiatrische problematiek zal via de Brijder Verslavingszorg terugverwijzing binnen de eigen regio 
plaatsvinden. De opname binnen Parnassia kan op twee manieren worden beëindigd: regulier of gedwongen. Bij 
voortijdige beëindiging van de opname verplicht Parnassia zich om de casemanager  van Brijder 
Verslavingszorg per omgaande op de hoogte te stellen. Tevens dient de cliënt er op gewezen te worden dat hij 
contact dient op te nemen met de casemanager van de Brijder Verslavingszorg, terwijl hij de kliniek nog niet 
verlaten heeft. Dit laatste wordt in contractvorm bij het begin van de opname aan de cliënt aangeboden. Bij een 
regulier vertrek uit de kliniek is de casemanager op de hoogte van de vertrekdatum vanuit de aanwezigheid in de 
evaluatiemomenten (Parnassia en Brijder Verslavingszorg 2004).  
 
De casemanager GAVO van de Brijder Verslavingszorg houdt de continuïteit van het zorgplan in de gaten en 
zorgt voor continuïteit van de hulp en dienstverlening (woonzaken, uitkeringszaken, schuldsanering et cetera). 
Cliënten van Brijder Verslavingszorg project GAVO Alkmaar blijven ingeschreven staan in de gemeente 
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Alkmaar (ondersteuning gedurende de resocialisatiefase). Een voorwaarde voor opname is dat de betrokken 
cliënt aantoonbaar middelenvrij is. Dit wordt door de casemanager gecontroleerd (Parnassia en Brijder 
Verslavingszorg 2004). 
 
Vanuit de Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland is een grootschalige mediacampagne gestart om de 
verslavingsreclassering en de veelplegeraanpak goed op de kaart te zetten. 
 
Politie 
De activiteiten van de politie zijn tweeledig en bestaan uit tegenhouden en opsporen. In het kader van 
tegenhouden zijn meerdere aspecten van belang (Dekker en Loos 2005). Wat betreft de adoptie van veelplegers 
worden alleen de veelplegers die op de in het casusoverleg vastgestelde lijst staan geadopteerd door een agent. 
De adoptieagent laat aan de veelpleger weten dat hij een vast contactpersoon binnen de politie heeft. Bovendien 
laat de adoptieagent de veelpleger weten dat hij op de veelplegerslijst staat en dat hij in de gaten wordt 
gehouden. Adoptieagenten gaan uit van 100% dekking. De doelstelling van het adoptieproces is het 
terugdringen van de recidive bij veelplegers. Het neveneffect is dat de overlast en de criminaliteit, gepleegd 
door de veelplegers, wordt verminderd (Loos en Berendsen 2005). Als start van de adoptie reikt de adoptieagent 
de veelplegersbrief uit aan de veelpleger en maakt vervolgens tenminste zes keer per jaar verplicht contact  met 
de aan hem toegewezen veelpleger. De adoptieagent maakt een document over de veelpleger aan in BPS. Hij 
heeft volledig inzicht in openstaande boetes, hulpverlening, school, werk, verblijfplaats, gokken/drugs en 
afspraken in het casusoverleg. Alle ingewonnen informatie over de veelpleger (namen, tijdstippen, kentekens, 
manier van dagbesteding, deelname aan clubs, hobby's, gepleegde overtredingen) wordt in de vorm van een 
vrije mutatie in BPS ingevoerd. Tevens worden alle gemaakte afspraken tussen de adoptieagent en de 
veelpleger vastgelegd in een vrije mutatie in het unieke proces. Bij een weigerachtige opstelling van de 
veelpleger wordt deze hinderlijk gevolgd. Alle overtredingen van een veelpleger worden geverbaliseerd, waarbij 
inzet van alle BPZ-ers (BasisPolitieZorg) wordt verwacht. Indien mogelijk werkt de adoptieagent samen met 
een hulpverlener van de Reclassering of Brijderstichting die met de betrokken veelpleger een werkrelatie heeft. 
Wanneer bemiddeling van externe partners nodig is, wordt dit door de adoptieagent aangegeven bij de 
districtelijk ambassadeur veelplegers. 
Bij opsporen gaat het om de volgende onderdelen (Dekker en Loos 2005): de veelplegerslijsten moeten worden 
opgesteld en geactualiseerd; de veelpleger krijgt een kenmerk in BPS bij afspraak op persoon; bij een 
aanhouding wordt dit gemeld bij de reclassering en de week-/zaaksofficier; de zaakhouder of groepschef zet de 
stempel 'Veelpleger' op het voorblad van het dossier van de betreffende verdachte; de wachtcommandant is 
verantwoordelijk voor de overdracht van een veelplegerszaak aan de afdeling recherche of afhandeleenheid; alle 
politiedocumentatie is actueel en compleet beschikbaar in een historisch dossier (loopverbaal) in BPS; de 
Hulpofficier van Justitie is verantwoordelijk voor een adequate afhandeling van een aangehouden veelpleger en 
doet de voorgeleiding; hij neemt contact op met de weekdienst-OVJ in verband met verdere afhandeling (wel of 
geen voorgeleiding bij Rechter Commissaris). De politie gaat starten men met een klein team: hufterjagers 
(straatagenten uit BPZ), die zich alleen maar gaan bezighouden met veelplegers (naast adoptieagenten); ze 
volgen, houden aan en proberen ze in de richting van de verslavingzorg te krijgen. 
 
 
1.6  Resultaten 
 
De doelstelling, het verminderen van overlast voor burgers, lijkt gehaald. De overlast is afgenomen. Dit is naar 
voren gekomen in wijkpanels. Meldingen van dealen, winkeldiefstallen en overige delicten waaraan de 
veelplegers zich regelmatig schuldig maken zijn allemaal afgenomen.1 Ook zijn de veelplegers zich bewust van 
de verhoogde aandacht door de politie en wijken uit naar plaatsen buiten Alkmaar. 2
 
De aanpak is nog in de beginfase, waardoor de resultaten pas over paar jaar bekend zijn. Van de mensen op de 
oorspronkelijke GAVO-lijst zijn de eersten definitief het juiste pad opgegaan, anderen vorderen in de 
behandeling. Ondanks deze successen wordt de veelplegerslijst voorlopig niet kleiner. Het aantal veelplegers is 
immers groter dan de veelplegers die gelijktijdig kunnen worden bijstaan. Er wordt steeds gekozen voor de 
urgentste gevallen.3  
 
In juni 2004 was twee derde van de 32 verslaafden die werden gevolgd, gedetineerd of opgenomen in een 
kliniek, terwijl 12 van de 32 niet meer met politie en justitie in aanraking is geweest. Wanneer veelplegers een 
delict begaan worden ze niet na korte tijd weer op straat gezet in afwachting van de dagvaarding, maar worden 
ze tot die tijd vastgehouden.4
 

                                                 
1 Uit interview met Roel Kaatman, casemanager Brijder, 05-10-2005 
2 Uit interview met John Bakker, groepschef Alkmaar Centrum 
3 Zie J. van der Heijden op www.security-online.nl/productnieuws.php?pnr=4159 
4 http://www.nhd.nl/Pagina/0,7106,15-1-1--2032443-1322-723605-,00.html 
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Onderstaande tabel geeft de stand van zaken weer voor GAVO over 2004. 
 
Tabel 1.2  Stand van zaken GAVO 2004 
Datum Aantal 

op lijst 
Aantal 
benaderd 

contract 
getekend 

Hulpverleningstrajecten 
uitgezet (lopend) 

In detentie Weigering ISD 
nominatie 

10.03.04 32 30 25 22 10 5  
01.04.04 32 32 28 28 11 4  
01.07.04 32 32 28 28 8 4  
24.09.04 32 32 27 16 11 5  
28.12.04 31 29 25 11 11 3 2 

Bron: GAVO Alkmaar 2004 
 
In tabel 1.3 is de stand van zaken op 31 december 2004 verder uitgesplitst. 
 
Tabel 1.3  Overzicht resultaten op ijkdatum 31 december 2004 
  
Kandidaten ooit op de projectlijst 43  
  
kandidaten afgevoerd van de projectlijst 11 
 regioverlaters  5 
 reguliere uitstroom project  3 
 niet verslaafd  1 
 contra-indicatie psychiatrie   2 
  
Kandidaten op de actuele projectlijst 31 
 getekend voor hulpverleningsdeel GAVO  25 
 nog te benaderen of in overweging  3 
 hulpverleningsdeel GAVO geweigerd  3 
  
  Hulpverleningstrajecten   16 
  Hulpverlening naar sanctie   3 
  Detentietraject   11 
   waarvan nominatie ISD    4 
Bron: Brijder Verslavingszorg 2005 
 
Uit de meest recente resultaten is af te leiden dat 30% van de zeer actieve veelplegers gedetineerd zit en een 
ruim aantal geplaatst is in een verslavingskliniek. Er zijn vier personen in 2005 de ISD ingegaan en voor 2006 is 
er de beschikking over zes ISD plaatsen.  
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2.  AMSTERDAM 
 
 
- Projectnaam 
Regioproject Veelplegers. 
Actieprogramma's: de aanpak verslaafde veelplegers; de aanpak niet-verslaafde veelplegers; en de aanpak 
criminele illegalen. 
 
- Periode 
Vanaf 1 januari 2004 tot 1 januari 2007. 
 
 
2.1   Uitgangssituatie 
 
De politieregio Amsterdam-Amstelland kampt bijna dagelijks met de overlast van ongeveer 5.700 veelplegers. 
Om deze doelgroep succesvol te kunnen bestrijden is per één januari 2004 het Regioproject Veelplegers gestart. 
Het Regioproject Veelplegers probeert binnen drie jaar het aantal aangiften dat wordt veroorzaakt door 
veelplegers te halveren. In 2003 werden er 60.000 aangiften gedaan, welke veroorzaakt werden door 
veelplegers. Per 31 december 2006 mogen dat er derhalve niet meer zijn dan 30.000. Het beleid is 
voortgekomen uit de daarvoor reeds ingezette beweging van het korps en gebaseerd op de ervaringen en 
inzichten van verschillende actoren binnen de huidige aanpak. Met name de ervaringen en resultaten van het 
Amazoneteam zijn hierbij leidend geweest. 
 
Het Regioproject is onderdeel van het Programma Prioritaire Delicten en Doelgroepen. Binnen dit programma 
is een aantal andere regioprojecten die een belangrijke inbreng hebben in de ontwikkeling van de aanpak van 
veelplegers, namelijk: Informatievoorziening Doelgroepen; Jeugd (Harde Kern Jeugd en Ketenunits); Extreme 
Overlast en Drugs (verslaafde veelplegers). 
 
 
2.2   GSB Doelstelling(en) 
 
In tabel 2.1 worden de doelstellingen en resultaatsafspraken geformuleerd met betrekking tot de veelplegers. 
Deze zijn afgeleid van het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2005-2009.  
 
Tabel 2.1  GSBIII Doelstellingen Amsterdam 
Doelstelling en Indicator  Stedelijke nulsituatie 2004  Stedelijk resultaat 31 december 

2009  
Bron Rijk / gemeente  

17. Het percentage jeugdige en 
volwassen allochtone en 
autochtone veelplegers 
waarvoor door een stad nazorg- 
en/of resocialisatie-trajecten 
worden aangeboden ten 
opzichte van het totale aantal 
geregistreerde jeugdige en 
volwassen veelplegers. 

Aantallen: (2002, HKS/KLPD) 
Volwassen veelplegers: 2.341 
Jeugdige veelplegers: 75 
Percentage allochtoon/autochtoon 
50 / 50 (2002, schatting achteraf)  
 
Amsterdam gaat uit van 1.500 
jongeren die vallen onder de Harde 
Kern Jeugd (12 tot 25 jaar) en 
ongeveer 500 (meerderjarige) 
verslaafde veelplegers.  
Voor 1-7-2005 zijn gegevens 
beschikbaar over het aantal niet-
verslaafde veelplegers vanaf 25 
jaar.  
0-meting aanbod nazorg trajecten: 
30 (2004), waarvan 90% aan 
allochtonen en 10 % aan 
autochtonen wordt aangeboden. 

Eind 2009 is de totale doelgroep 
veelplegers met 20-25 % gedaald 
ten opzichte van het meetjaar 
2003.  
- In ieder geval worden jaarlijks 30 
nazorgtrajecten uitgevoerd, 
waarvan 1/3 minderjarigen en 2/3 
meerderjarigen (opvolgend Glen 
Mills Den Engh & Doggershoek).  
- Jaarlijks kunnen 40-50 verslaafde 
veelplegers (met Amsterdamse 
woonhistorie) een beroep doen op 
gemeentelijk nazorg aanbod 
(Support), voor zover de ISD 
maatregel volledig (2 jaar) ten 
uitvoer wordt gelegd. 

Gemeente: 
Veiligheidsrapportage 
Amsterdam (VRA), HKJ, 
Support en SOV, 
Spiritteam (SAC) en 
ketenunit Jeugd 

18. Het percentage jeugdige en 
volwassen allochtone en 
autochtone veelplegers 
waarvoor door een stad nazorg- 
en/of resocialisatie-trajecten 
wordt afgerond ten opzichte 
van het totale aantal 
geregistreerde jeugdige en 
volwassen veelplegers. 

Toelichting: ‘afgerond’ betekent 
het nakomen van de inspanning om 
een aanbod te doen aan degenen 
die hiervoor zijn geïndiceerd. 

Op basis van de definitie 
‘afgerond’ zal bij ten minste 80 % 
van de geïndiceerde veelplegers 
een traject worden afgerond. 

Gemeente: 
Veiligheidsrapportage 
Amsterdam (VRA), HKJ, 
Support en SOV, 
Spiritteam (SAC) en 
ketenunit Jeugd 

Bron: Amsterdam 2005 
 
2.3   Projectdoelstelling(en) 
 
Er worden verschillende doelstellingen geformuleerd met betrekking tot verslaafde en niet-verslaafde 
veelplegers. 
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Het actieprogramma verslaafde veelplegers kent de volgende doelstellingen: een daling van 20-30% in 2006 
(ten opzichte van één januari 2002) van drugsgerelateerde criminaliteit en overlast waaronder het aantal 
aangiften van winkeldiefstal, fietsdiefstal, autokraken (bij gelijkblijvende of stijgende aangiftebereidheid) en het 
aantal misdrijven drugshandel; deelname van 1200 verslaafden in 2006 aan het programma van het Support 
Project; vermindering van de groep problematische verslaafden met 50 personen per jaar. 
 
De eerste doelstelling heeft betrekking op delicten waarvan door middel van onderzoek vastgesteld is dat deze 
tot de prioriteitenlijst van verslaafde veelplegers behoren. Dat betekent niet dat deze delicten uitsluitend door 
verslaafde veelplegers worden begaan. Ook niet-verslaafde veelplegers plegen winkeldiefstallen. De relatie 
tussen de dadergroep en de delicten lijkt echter hecht genoeg om op basis van algemene trends conclusies te 
trekken over de door de groep verslaafde veelplegers gepleegde criminaliteit. 
 
Het actieprogramma niet-verslaafde veelplegers kent de doelstelling dat in 2006 de groep niet-verslaafde 
veelplegers gereduceerd dient te zijn met 20-30%. 
 
 
2.4   Definitie 
 
Bij de gehanteerde definities wordt ook een onderscheid gemaakt tussen verslaafde en niet-verslaafde 
veelplegers. 
 
Gehanteerde definitie(s) 
Verslaafde veelplegers zijn verslaafden die in vijf jaar tijd minimaal drie veroordelingen en straf achter de rug 
hebben voor voorgeleidenswaardige delicten als winkeldiefstal, diefstal uit/ vanaf auto’s, woninginbraken. Ook 
delicten als zakkenrollerij, straatroof en lichte geweldsdelicten komen voor. Veelal heeft men ook meer dan 30 
politieantecedenten op naam staan. 
 
Zeer actieve verslaafde veelplegers zijn aan harddrugs verslaafde personen, ouder dan 18 jaar, waartegen in de 
afgelopen vijf jaar minimaal tien procesverbalen (arrestanten) zijn opgemaakt waarvan minimaal één in het 
peiljaar (laatste achterliggende jaar). De omvang van deze groep wordt geschat op ongeveer 570. 
(Veiligheidsrapportage Amsterdam 2005). Winkeldiefstal is met ruim 30% het meest voorkomende delict. 
 
Criminele illegalen zijn vreemdelingen die illegaal in Nederland (in dit geval in Amsterdam) verblijven en zich 
crimineel gedragen. Illegaal verblijf houdt in dat iemand in Nederland verblijft en geen geldige 
verblijfsvergunning (meer) heeft, of dat iemand illegaal de landgrens heeft overschreden en nooit een 
verblijfsvergunning heeft aangevraagd. Bij de definiëring van criminaliteit (crimineel gedrag) en veelplegers/ 
meerplegers gelden voor illegalen dezelfde maatstaven als voor anderen. In eerste instantie werd het aantal 
criminele illegalen op 3.000 personen geschat. In 2004 is in  opdracht van OOV onderzoek gedaan door De 
Boom e.a. (2004) om een adequaat beeld te krijgen van de omvang van de doelgroep, de achtergronden en de 
aard van delicten. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het aantal illegalen in Amsterdam ongeveer 
14.000 is. Het aantal illegalen dat getypeerd kan worden als crimineel (verdenking van een delict) is ongeveer 
5.000. 
 
Met het in werking treden van de Wet ISD op één oktober 2004, die gericht is op zeer actieve veelplegers, is de 
doelgroep niet-verslaafde veelplegers in beeld gekomen en kan deze intensiever worden aangepakt. Uit een 
gezamenlijke screening - door politie, OM en reclassering - van personen die in aanmerking komen voor ISD 
blijkt dat van de top 100 van zeer actieve veelplegers bij benadering 85% verslaafd is, vijf procent tot de harde 
kern jeugd kan worden gerekend en tien procent tot de doelgroep van niet-verslaafde veelplegers. Inmiddels is 
een onderzoek gestart naar de samenstelling van de doelgroep en naar de door hen veroorzaakte criminaliteit. 
Op grond van de resultaten van dat onderzoek zal worden bepaald welke maatregelen dienen te worden 
getroffen op het gebied van resocialisatie, zorg en opvang en of uitbreiding van het justitiële aanbod gewenst is. 
 
De groep niet-verslaafde veelplegers is feitelijk een restgroep. Tot de groep worden gerekend: personen die 
stelselmatig delicten plegen; personen ouder dan 24 jaar (dus niet behorend tot de harde kern jeugd), personen 
zonder verslavingsindicatie harddrugs (dus niet behorend tot de groep verslaafde veelplegers), personen die niet 
illegaal zijn (dus niet behorend tot de groep criminele illegalen). 
 
Doelgroep(en) 
In Amsterdam staan circa 1.000 volwassenen als zeer actieve veelplegers geregistreerd (ZAV). Uit de 
procesbeschrijving van het parket Amsterdam blijkt dat in oktober 2005 in totaal 1.313 personen worden 
gevolgd voor een ISD maatregel. Hiertoe behoren 43 zeer actieve verplegers, 483 personen met meer dan 15 
antecedenten in de laatste vijf jaar (ISD+), 212 met 11 tot 15 antecedenten in de laatste vijf jaar (ISD), en 575 
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personen die (nog) niet geheel voldoen aan het aantal vereiste antecedenten (> tien) maar die wel worden 
gevolgd (ISD monitor).  
 
 
2.5   Aanpakstrategie 
 

Every breath you take; Every move you make; Every bond you break; Every step you take 
We’ll be watching you 

The Police  
Amsterdam-Amstelland 

 
Uitgangspunt van de veelplegersaanpak in Amsterdam-Amstelland is dat niet de burger zich slachtoffer moet 
voelen, maar juist de veelpleger. De veelpleger dient het gevoel te krijgen dat hij permanent in de belangstelling 
van politie en ketenpartners staat. Hij moet zich daar zodanig ongemakkelijk bij gaan voelen dat hij stopt met 
het plegen van delicten. 
 
In figuur 2.1 wordt de aanpak van verslaafde veelplegers in Amsterdam schematische weergegeven. Terwijl 
figuur 2.2 de aanpak van niet verslaafde veelplegers weergeeft. 
 
Figuur 2.1  Schematische weergave actieprogramma verslaafde veelplegers Amsterdam 
Input/ acties van organisaties 
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dagactiv-
iteiten 

Uitbreiding 
zorg onder 

drang 
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Programma 
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 Realisatie van een 
stadsdekkende aanpak 

 Reductie criminaliteit en 
overlast met 20%-30% in 

2006 

 Adequate zorg en opvang 

         
Globaal doel   

Amsterdam moet en zal veiliger worden 
 

 
 
 
Figuur 2.2  Schematische weergave actieprogramma niet verslaafde veelplegers Amsterdam 

Acties Aanpak 
Onderzoek 

naar 
samenstelling 
doelgroep en 

aard en 
omvang 
delicten 

Vormen van 
persoonsdossiers 
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casusoverleg 

(koppelen aan 
ketenunits) 

 Oormerken 
doelgroep in 

systemen 
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toepassing 
wet ISD 
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aanpak 
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zorg 

    
Resultaten         
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positie en 

goede 
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 Sluitende keten 
 

 Effectieve 
opsporing 

en 
vervolging 

 Straf op maat  Adequate zorg en 
opvang 

 gerichte 
resociali-

satie 

           
Programma 

doelen 
 
 
 

  
Realisatie van een 

stadsdekkende aanpak 

  
Reductie omvang doelgroep 

met 20%-30% 

         
Globaal doel   

Amsterdam moet en zal veiliger worden 
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Verslaafde veelplegers 
De voorgestane aanpak van de verslaafde veelplegers richt zich op de verslaafde zelf via het nemen van 
maatregelen op de terreinen zorg, politie en justitie. Het gaat er om de verslaafde in een zorgtraject te krijgen en 
te houden of in een justitieel traject. Bij de aanpak van deze groep is er sprake van een relatie met de aanpak van 
bepaalde hotspots in de stad die in het veiligheidsplan worden genoemd (onder andere het centrum, zuidoost, 
openbaar vervoer). 
 
Organisatie  
Behalve het Openbaar Ministerie (OM), de gemeente Amsterdam en de politie Amsterdam-Amstelland hebben 
ook Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Halt, Stichting 
Reclassering Nederland, Jellinek, Leger des Heils en de GG&GD zitting in de Ketenunits. Ook de omliggende 
gemeenten Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer, Diemen en Ouder-Amstel nemen deel aan de samenwerking.  
 
Om de aanpak op regionaal niveau te sturen en te ondersteunen  is er een Regioproject Veelplegers dat sinds één 
januari 2004 actief is. Dit Regioproject is onderdeel van het Programma Prioritaire Delicten en Doelgroepen. 
Binnen dit programma is een aantal andere regioprojecten die een belangrijke inbreng hebben in de 
ontwikkeling van de aanpak van veelplegers, namelijk: Informatievoorziening Doelgroepen; Jeugd (Harde Kern 
Jeugd en Ketenunits); Extreme Overlast en Drugs (verslaafde veelplegers). 

 
De organisatie bestaat verder uit een drietal pijlers: de informatiepositie, basis voor de dadergerichte aanpak en 
meetinstrument voor het beoogde resultaat; de interne organisatie, voor het richten van eigen kennis en energie; 
de ketenaanpak, voor het verbeteren van ketensamenwerking en ontwikkeling van nieuwe aanpakken. 
 
Informatiepositie 
Gelet op de dadergerichte aanpak blijft een goede informatiepositie cruciaal. Daartoe is een speciaal 
regioproject in het leven geroepen, namelijk Informatievoorziening Doelgroepen. Het regioproject stimuleert de 
aandacht binnen het korps voor (het gebruik van) betere informatie zodat er effectievere en efficiëntere 
politiezorg kan worden geleverd, vooral in de aanpak van prioritaire doelgroepen. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van diverse systemen die de informatiepositie versterken. 

 
Informatie Gestuurde Politie (IGP) en Informatie Gestuurde Opsporing (IGO) zijn belangrijke nieuwe 
ontwikkelingen die moeten leiden tot gerichter, gestructureerder en intelligenter uitvoeren van politiewerk. 
Daarvoor worden gegevens verwerkt tot informatie die moet leiden tot een verbeterde uitvoering. Belangrijk bij 
het versterken van de interne informatiepositie op het gebied van veelplegers is het gebruikmaken van drie 
informatiesystemen: datamining, plegerkubussen en de Amazone-applicatie met mailfunctie. De 
plegerskubussen leveren een lijst met mogelijke kandidaten om te monitoren. De personen in de kubussen 
hebben in het afgelopen jaar de rol van verdachte gekregen. Op dat moment vielen zij in één van de drie 
recidivecategorieën: 'First Offender', 'Licht Crimineel' of 'Veelpleger'. De lage gebruiksdrempel maakt het 
mogelijk om op districts- en/of wijkteamniveau te achterhalen welke soorten plegers er wonen en actief zijn.  
 
Binnen de regiopolitie Amsterdam/ Amstelland is het Amazonesysteem met de daaraan gekoppelde mailfunctie 
hét belangrijkste monitorsysteem voor doelgroepen. Amazone is een eenvoudig te gebruiken intranetapplicatie 
die gebruikt wordt voor het raadplegen van persoonsdossiers van dadergroepen inclusief de bijhorende acties en 
incidenten. Gegevens over een persoon worden verzameld en geanalyseerd in een zogenoemde 
VoortSchrijdende Analyse (VSA). Vervolgens staat er een plan van aanpak (scenario) weergegeven waarin staat 
wat er gedaan moet worden of wat is afgesproken met de ketenpartners ten aanzien van die persoon. Via 
datamining en de plegerkubussen worden de doelgroepleden geselecteerd. 
 
Het regioproject heeft de afgelopen periode de wensen van de gebruikers in kaart gebracht en aan de hand 
daarvan in samenwerking met DBI Amazone3 ontwikkeld met nieuwe functionaliteiten:  één persoon kan in 
meerdere doelgroepen  worden geplaatst en er vindt een terugkoppeling plaats vanuit de VerwijzingsIndex 
Personen (van het OM) van wat er precies met iemand gebeurt in de strafrechtketen. Bijvoorbeeld: wanneer 
iemand wordt veroordeeld, wanneer iemand verlof krijgt, of wanneer een persoon in vrijheid wordt gesteld. Het 
Amazonesysteem wordt daarbij tevens landelijk uitgerold.  
 
Interne Organisatie  
Voor de centrale sturing en ontwikkeling van de aanpak van veelplegers is een regionaal project veelplegers 
actief. Onder regie van dit regionale project vindt ondermeer de implementatie plaats van het landelijk door de 
Raad van Hoofdcommissarissen vastgestelde negen-stappen-model.  
 
De kaders waarbinnen het regionaal project Veelplegers de aanpak gestalte geeft zijn: dadergericht; verbeteren 
van de informatie positie; korpsbrede implementatie van de aanpak; aanjagen van processen ter verbetering van 
de ketenaanpak; zoeken naar nieuwe ketenpartners; borging van behaalde resultaten. 
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Tot voor kort was het aanspreekpunt per onderdeel verschillend georganiseerd. Sommige districten hadden een 
projectleider geheel of gedeeltelijk vrijgesteld, anderen hadden projectleiders per doelgroep benoemd. 
Voornoemde situatie bemoeilijkte een sluitende inventarisatie en aansturing van alle activiteiten aangaande 
veelplegers. Daarom is regionaal de keuze gemaakt voor het aanstellen van vrijgestelde projectleiders 
veelplegers per district. Zij zijn verantwoordelijk voor het coördineren van de processen op het gebied van 
veelplegers binnen hun district. Deze procescoördinatoren delen hun informatie, ervaringen, bevindingen en 
resultaten met elkaar en met de regionaal projectcoördinator veelplegers in het zogenoemde 
Contactpersonenoverleg Veelplegers. In dit overleg is ook het regionaal project Informatievoorziening 
Doelgroepen vertegenwoordigd. De Officier van Justitie, belast met de aanpak van veelplegers, maakt ook 
structureel deel uit van dit Contactpersonenoverleg.  
 
De districtschefs hebben opdracht gekregen van de korpsleiding om zich specifiek te richten op een top 50 van 
de meest actieve veelplegers binnen hun district. Het beleid vanuit het regioproject Veelplegers is er op gericht 
om in de ondersteuning van de districten zoveel als mogelijk maatwerk per onderdeel te organiseren. Daartoe 
zal ook in samenspraak met de districten een informatieformat worden gemaakt om de sturing in de aanpak van 
veelplegers te vereenvoudigen. Per district zijn tevens projectleiders vrijgesteld die verantwoordelijk zijn voor 
de coördinatie van de jeugdprocessen binnen het district. Deze procescoördinatoren jeugd vertegenwoordigen 
de politie in de Ketenunits. 
 
Inmiddels heeft de korpsleiding in samenspraak met het management besloten om over te gaan tot daderregie. 
De pilot die momenteel loopt in het binnenstadsdistrict zal binnenkort worden geëvalueerd en zal uitgangspunt 
zijn voor een korpsbrede implementatie. 
 
Regionale afstemming van de aanpak van veelplegers vindt op strategisch niveau plaats binnen het Operationeel 
Management Overleg.  
 
Ketenaanpak 
De aanpak van veelplegers vindt plaats in nauwe samenwerking met de keten van organisaties. In het licht van 
de dadergerichte aanpak zal van iedere veelpleger niet enkel dossiervorming plaatsvinden, maar uiteindelijk zal 
in samenspraak met de ketenpartners tot biografieën  worden overgegaan. Deze informatie is noodzakelijk voor 
het ontwikkelen van succesvolle scenario’s. 
 
De kwaliteit van de dossiers/ biografieën is momenteel divers. Als het gaat om dossiervorming wordt op 
sommige onderdelen volstaan met een opname in de Amazone applicatie. Dit wordt overigens gezien als een 
goed begin, maar moet zeker niet gezien worden als de beoogde biografie. In binnenstad wordt op dit moment 
gewerkt aan uitbreiding van de dossiervorming. Dit zal met name in de Ketenunits moeten gaan leiden tot het 
tot stand komen van biografieën van veelplegers. 
 
Het is van belang regionaal overzicht te houden op de verschillende lokale ontwikkelingen, om zodoende 
efficiënte afstemming mogelijk te maken. Daarbij zullen initiatieven tot aanpassing van regelgeving of het 
sluiten van overeenkomsten met ketenpartners, regionaal gecoördineerd en geïnitieerd worden. 
 
Het ontsluiten van andere informatiestromen van de ketenpartners, zoals justitiële (OM, DJI, CJIB), maar ook 
bijvoorbeeld die van de reclassering en de sociale dienst is niet enkel een aandachtspunt maar zal tot actieve 
initiatieven moeten leiden. Meerdere pilots zijn momenteel in gang gezet, zoals het patserproject in district 
West. Twee van deze pilots zijn intussen met convenanten bekrachtigd, waaronder het convenant vrijplaatsen. 
 
In figuur 2.3 wordt de organisatie van de aanpak veelplegers in Amsterdam schematisch weergegeven.  
 
 
Figuur 2.3  Schematische weergave organisatie Amsterdam 
 Regionaal project Veelplegers: 

Gemeente Amsterdam  Openbaar Ministerie  Politie Amsterdam-Amstelland. 
 

 

     
 

     

  Casusoverleg / Caseregister: 
Voorzitter: unitsecretaris OM. 

Leden: politie; reclassering; GGD; sociale dienst. 
 

  

 
 
Procesbeschrijving  
In het proces kunnen een aantal stappen worden onderscheiden. Deze stappen worden in figuur 2.4 
weergegeven: 
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Figuur 2.4  Schematische weergave proces van aanpak van veelplegers Amsterdam    
 Sreening 

Het selecteren van veelplegers en deze toebedelen naar districten. 
 

 

     
 

     

  
 
 
 

Aanhouding en inverzekeringstelling 
Het aanhouden van een verdachte voor een misdrijf, checken of de 

verdachte als ZAV of ISD staat geregistreerd en invullen van het 
voorgeleidingsformulier. 

 

  

     
 

     

  Overleg ketenunit 
Elke partner voert informatie in het IKS systeem in (justitiegegevens, 

politiegegevens, persoonsdossier, advies). Tezamen vormt dit de 
ketenkaart. 

 

  

     
 

     

  Voorgeleiding 
Opvangofficier ontvangt een zaakproces-verbaal, een ketenkaart, een 

vroeghulprapport en evt.eerder gemaakte rapporten. Beslissing 
vordering ISD of andere maatregel. 

 

  

     
 

    

  Inbewaringstelling 
Rechter-commissaris ontvangt alle stukken en beoordeeld de zaak. In 

geval van ISD wordt het ISD traject direct in gang gezet. 

  

     
 

    

  Zitting ISD traject. 
 

  

 
 
2.6   Resultaten 
 
Verslaafde veelplegers (januari 2005) 
Binnen dit actieprogramma functioneert de keten nog niet optimaal. Op zeer korte termijn is evenwel een 
progressie te verwachten. De al eerder genoemde ketenunits zullen bijvoorbeeld niet alleen bijdragen aan een 
effectievere opsporing en vervolging van harde kern jeugd, maar ook aan die van verslaafde veelplegers. 
Bovendien is onlangs de stedelijke programmamanager aangesteld. Hij zal ondermeer de coördinatie gaan 
voeren over de samenstelling van de persoonsdossiers van verslaafde veelplegers. De informatie die de 
ketenpartners in deze dossiers aanleggen, zal de basis vormen bij het opleggen van straf of zorg op maat aan de 
verslaafde veelpleger. Momenteel worden verschillende straf- en zorgscenario’s opgesteld. Ook de 
Toewijzingscommissie, die binnenkort start met haar activiteiten, zal bijdragen aan de ketenaanpak. De taak van 
deze commissie is het toedelen van schaarse detentie- en zorgplekken aan de doelgroep. Verder is met ingang 
van één oktober jongstleden de ISD-maatregel van kracht geworden, die langere vrijheidsbeneming, met een 
maximumduur van twee jaar, mogelijk maakt. Aan de zorgkant wordt momenteel het aanbod, variërend van 
verstrekking van heroïne onder medisch toezicht en zorg onder drang tot het aantal en type opvangplaatsen, 
uitgebreid en op elkaar afgestemd. De aanpak van overlastgevende verslaafden – niet behorend tot de groep 
veelplegers – blijft punt van aandacht.  
 
Criminele illegalen (januari 2005) 
De aanpak van de doelgroep criminele illegalen is vooral repressief van aard en kenmerkt zich door het 
opsporen, vervolgen en uitzetten van personen die strafbare feiten begaan. Het afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld 
een drietal nieuwe zogeheten Spiritacties uitgevoerd, waarbij gericht wordt gezocht naar illegalen in verdachte 
horecapanden en op bekende verblijfsadressen van illegalen. Verschillende onderdelen van de politie, zoals de 
Vliegende Brigade, het Horeca Interventie Team en de Vreemdelingendienst werken daarbij samen. In totaal 
zijn bij deze acties 128 criminele illegalen opgepakt, waarvan er een kleine 100 personen vervolgens het land 
zijn uitgezet. Daarnaast is er de bestuurlijke aanpak. Deze richt zich op de zogeheten gelegenheidsgevers zoals 
huisjesmelkers die woningen onderverhuren aan vreemdelingen en werkgevers die vreemdelingen in dienst 
nemen. De, al bestaande, werkwijze bij de aanpak van criminele illegalen, is het afgelopen jaar niet verder 
ontwikkeld. Dit heeft enerzijds te maken met de, tot dusverre, beperkte informatiepositie binnen de keten. 
Recentelijk is meer zicht ontstaan op de omvang van de doelgroep. De schatting van het totale aantal criminele 
illegalen in Amsterdam komt uit op ongeveer 5.000. Het aantal veelplegers blijkt naar verhouding beperkt. Op 
basis van deze informatie is het nu aan de ketenpartners om te bepalen of de bestaande aanpak afdoende is. De 
aanpak van criminele illegalen vindt plaats binnen de landelijk vastgestelde beleidskaders. Bij de aanpak van 
deze doelgroep hangt de mate van succes sterk af van de inspanningen van het Rijk. Het gaat daarbij om de 
volgende punten: voorlichting in landen van herkomst over de risico’s van vertrek naar Nederland; 
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terugnameovereenkomst met landen van herkomst; mogelijkheden voor uitzetting op basis van (slechts) 
nationaliteit, in plaats van nationaliteit en geboorteland; medewerking van ambassades van landen van 
herkomst.  
 
Niet verslaafde veelplegers (januari 2005) 
Dit actieprogramma is onlangs gestart. De ketenpartners hebben zich eerst geconcentreerd op de doelgroepen 
die het straatbeeld het meest bepalen, zoals verslaafde veelplegers en harde kern jeugd. Met het in werking 
treden van de Wet ISD, één oktober jongstleden is de doelgroep niet-verslaafde veelplegers ‘automatisch’ in 
beeld gekomen en kan deze intensiever worden aangepakt. Inmiddels is een onderzoek gestart naar de 
samenstelling van de doelgroep en naar de door hen veroorzaakte criminaliteit. Op grond van de resultaten van 
dat onderzoek zal worden bepaald welke maatregelen dienen te worden getroffen op het gebied van 
resocialisatie, zorg en opvang en of uitbreiding van het justitiële aanbod gewenst is.  
 
Voor het inzichtelijk maken van de tot dusver bereikte resultaten op deze doelstelling en de huidige stand van 
zaken wordt gerapporteerd over het aantal aangiften van winkeldiefstal, fietsdiefstal, diefstal uit of vanaf auto's 
en het aantal misdrijven in drugshandel. Daarnaast wordt ter controle en nuancering van deze cijfers gebruik 
gemaakt van vergelijkbare indicatoren uit bevolkingsonderzoek (MLV). Getotaliseerd over de delicten 
winkeldiefstal, fietsdiefstal, diefstal uit of vanaf auto en drugshandel bedraagt de procentuele daling 20% sinds 
de meting over 2001. Dit is (evenals vorig jaar) vooral het gevolg van de daling van het aantal aangiften van 
diefstal uit of vanaf auto en winkeldiefstal. Het aantal aangiften van fietsdiefstal is stabiel gebleven ten opzichte 
van 2003. Het aantal misdrijven drugshandel is voor het eerst sinds jaren afgenomen. De dalingen zijn niet toe 
te schrijven aan een daling van de aangiftebereidheid, want uit de Politie Monitor Bevolking (2004) blijkt dat de 
aangiftebereidheid voor de delicten autocriminaliteit en fietsdiefstal nagenoeg hetzelfde is gebleven. 
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3.  DEN BOSCH 
 
 
 
- Projectnaam 
Aanpak Veelplegers. 
 
- Periode 
De startdatum aanpak veelplegers is 1 januari 2004. 
 
 
3.1   Uitgangssituatie 
 
Sinds de jaren negentig zijn Den Bosch en de omringende regio's bezig met de aanpak van stelselmatige daders. 
In deze aanpak ligt de nadruk op coachen, begeleiden en het adopteren van de veelplegers. Den Bosch heeft al 
eerder dan de omliggende regio's de overgang gemaakt naar de veelpleger aanpak. De gemeente vond dat er iets 
moest gebeuren aan de overlast.  
 
 
3.2   GSB Doelstelling(en) 
 
In tabel 3.1 worden de doelstellingen en resultaatsafspraken geformuleerd met betrekking tot de aanpak van 
veelplegers voor de periode 2005-2009. Deze zijn afgeleid uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2005-
2009. 
 
Tabel 3.1  GSBIII Doelstellingen Den Bosch 

Doelstelling en Indicator  Stedelijke nulsituatie 
2004  

Stedelijk resultaat 31 december 
2009  

Bron Rijk / gemeente  

17. Het percentage jeugdige 
en volwassen allochtone en 
autochtone veelplegers 
waarvoor door een stad 
nazorg- en/of resocialisatie-
trajecten worden aangeboden 
ten opzichte van het totale 
aantal geregistreerde jeugdige 
en volwassen Veelplegers.  

226 jeugdige en 
volwassen allochtone en 
autochtone veelplegers,  
waarvan 34% allochtoon 
en nog geen 4% 
minderjarig (8 op de 
226).  
Jaar van nulmeting: 
2004.  

- Jaarlijks is aan 10% van het totale 
aantal veelplegers (jeugdig, 
volwassen, allochtoon en 
autochtoon, naar evenredigheid) 
een nazorg- of resocialisatietraject 
aangeboden.  
- Aan alle minderjarige veelplegers 
wordt een verbeter- en 
resocialisatietraject aangeboden.  

Gemeente:  
O&S monitor veiligheid, 
Daderanalyse  

18. Het percentage jeugdige 
en volwassen allochtone en 
autochtone veelplegers 
waarvoor door een stad 
nazorg- en/of resocialisatie-
trajecten wordt afgerond ten 
opzichte van het totale aantal 
geregistreerde jeugdige en 
volwassen veelplegers.  

Niet aanwezig  - Jaarlijks heeft 5% van het totale 
aantal veelplegers (jeugdig, 
volwassen, allochtoon en 
autochtoon) een nazorg- of 
resocialisatietraject afgerond.  

 

Bron: Gemeente Den Bosch z.D.c 
 
 
3.3   Projectdoelstelling(en) 
 
Een doelstelling van de verplegeraanpak is een langere vrijheidsbeneming van meerderjarige veelplegers. 
Doordat veelplegers steeds kort gedetineerd worden, heeft het huidige sanctiebeleid weinig effect op de 
criminaliteit die zij plegen en op de overlast die daarmee wordt veroorzaakt. Het langer uit de roulatie nemen 
van veelplegers is dan ook een hoeksteen van het veiligheidsbeleid (Gemeente Den Bosch z.D.a).  
 
Een volgende doelstelling luidt dat door middel van structurele samenwerking tussen de deelnemende 
organisaties de volgende aspecten worden bewerkstelligd, verbeterd en geïntensiveerd (Gemeente Den Bosch 
z.D.d): de reductie van locale criminaliteit en overlast, de coördinatie van begeleiding en pro-actieve aanpak in 
het strafrechtelijk traject van veelplegers en het zo goed mogelijk adviseren van de rechtbank in strafrechtelijke 
trajecten. 
 
Een operationele doelstelling is dat het aantal veelplegers op één januari 2006 met tien % moet zijn gedaald ten 
opzichte van de lijst met dezelfde personen op één januari 2005. Het totale aantal criminele feiten van de 
populatie veelplegers moet op één januari 2006 met 15% zijn gedaald ten opzichte van het totale aantal 
criminele feiten van de populatie veelplegers op één januari 2005 (Gemeente Den Bosch z.D.c). 
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Prestatiecontract 
In het prestatiecontract van het Rijk met de politieregio zijn afspraken gemaakt over de aanpak van veelplegers. 
De regiopolitie stelt jaarlijks een dynamisch overzicht op van (jeugdige) veelplegers en/of harde kernjongeren. 
Op basis hiervan worden met de ketenpartners afspraken gemaakt over welk deel jaarlijks wordt aangepakt. De 
regiopolitie biedt 80% van de processen-verbaal van misdrijven gepleegd door (jeugdige) veelplegers en harde 
kernjongeren aan het OM aan. Dit gebeurt binnen 30 dagen na het eerste verhoor van de verdachte door de 
politie. Het korps draagt, overeenkomstig het Landelijk Kader Nederlandse Politie 2003-2006, zorg voor een 
intensivering van het operationeel vreemdelingentoezicht. 
 
MOP-afspraken 
De gemeente heeft met de rijksoverheid afspraken gemaakt over de aanpak van veelplegers voor de periode tot 
2009. Den Bosch streeft naar een vermindering van de criminaliteit gepleegd door volwassen en jeugdige 
veelplegers, zowel door preventieve maatregelen als door een sluitend nazorgsysteem. In de convenantperiode 
2005-2009 wordt jaarlijks aan tien % van het totale aantal veelplegers een nazorg- of resocialisatietraject 
aangeboden. Jaarlijks heeft  vijf % van het aantal veelplegers een nazorg- of resocialisatietraject afgerond. Het 
gaat om jeugdige, volwassen, allochtone en autochtone veelplegers waar naar evenredigheid op basis van 
leeftijd en afkomst trajecten worden aangeboden.  
 
 
3.4   Definitie 
 
Ten behoeve van een effectieve aanpak moet er een geoperationaliseerde definitie komen die past bij de lokale 
situatie. Een score van het aantal vermeldingen als verdachte in de incidentenregistratie (BPS) zal het beste 
beeld geven van contacten met de politie. In Den Bosch wordt daarom, met het oog op de meetbaarheid, 
gekozen voor vermeldingen als verdachte in BPS. 
 
Gehanteerde definitie(s) 
Een veelpleger is een persoon van 18 jaar of ouder die in zijn gehele criminele verleden meer dan tien 
processen-verbaal heeft gekregen, waarvan tenminste één in het peiljaar of die in het recente verleden frequent 
met de politie in aanraking is geweest (Gemeente Den Bosch z.D.f).  
 
Daarnaast hanteert de politie in Den Bosch ook de volgende definitie voor een veelpleger: een persoon, 
verblijvend in Den Bosch, die in het peiljaar en de vijf daaraan voorafgaande jaren, 15 keer of meer als 
verdachte in BPS wordt genoemd. 
 
Doelgroep(en) 
De doelgroepen van de aanpak zijn de veelplegers zoals aangegeven in de landelijke definitie en de regionale 
definitie, overlastgevenden. Op basis van de cijfermatige definitie kent het district Den Bosch op één september 
2004 608 veelplegers (brutolijst). Deze cijfermatige definitie geeft een hoger aantal veelplegers dan de 
landelijke definitie. Op basis van de landelijke definitie komt men op een aantal van 399 zeer actieve 
veelplegers (372 meerderjarig, 27 minderjarig). Dit komt doordat in Den Bosch jongeren eerder als veelpleger 
worden aangemerkt, waardoor eerder trajecten voor gedragsverandering kunnen worden aangeboden.  
 
De uiteindelijke aanpak beperkt zich tot die veelplegers, voor wie het van het belang is een gezamenlijke 
persoonsgerichte aanpak op te zetten. Deze afweging wordt door de gezamenlijke partners gemaakt. 
 
De brutolijst veelplegers is beschikbaar voor het Veiligheidshuis. De politie Brabant-Noord doet een voorstel 
voor een selectie van casussen in de overleggen. Hieruit ontstaat de masterlijst.  De projectgroep 
Veiligheidshuis beslist over de uiteindelijke samenstelling van de masterlijst. 
 
 
3.5   Aanpakstrategie 
 
In de gemeente Den Bosch werken partners samen om het aantal veelplegers te verminderen. De aanpak maakt 
deel uit van de landelijke nota ‘Naar een veilige samenleving’ en het gemeentelijke ‘Integrale 
veiligheidsprogramma’.  
 
Kenmerken van de aanpak zijn dat deze zowel curatief als repressief is. Uitgangspunt is dat curatief handelen in 
samenhang met repressief handelen een meer positieve bijdrage levert aan verbetering van de justitiabele dan 
detentie. Het verdient de voorkeur om, daar waar het verantwoord is, anders te reageren dan met (uitsluitend) 
een vrijheidsstraf.  
 
In de "Aanpak Veelplegers" wordt onderscheid gemaakt tussen drie aanpakvormen: Aanpak Plus; Aanpak 
Drang en Aanpak Tegenhouden. 
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Aanpak Plus 
Dit is de zwaarste categorie van veelplegeraanpak. Het betreft onverbeterlijke criminelen, waar alternatieve 
trajecten geen soelaas meer bieden. Verondersteld wordt dat gebiedsgebonden politiefunctionarissen deze 
criminelen kennen en weten waarmee zij bezig zijn. Elke misstap wordt gevolgd door streng optreden van 
politie en justitie.  Elk gepleegd delict dat mogelijkheden biedt voor vervolging wordt door het Openbaar 
Ministerie opgepakt en wordt gevolgd door de hoogst haalbare eis. Verdachten worden integraal aangepakt 
waarbij financiële ontnemingmogelijkheden standaard worden toegepast. Bijzondere diensten binnen en buiten 
politie en Openbaar Ministerie, zoals FIOD of financiële recherche worden eventueel als partner ingeschakeld. 
Bestuurlijke aanpak wordt eveneens met alle middelen die voorhanden zijn ingezet. 
 
Aanpak Drang 
Deze vorm van veelplegeraanpak kenmerkt zich door een mate van drang oftewel een stok achter de deur voor 
de overlastpleger, om zijn gedrag te wijzigen. Het justitiële kader wordt zo breed mogelijk ingezet om de 
veelpleger te stimuleren zijn gedrag te veranderen. Het kader wordt geschapen door het gepleegde delict (ernst 
en omvang), al dan niet de inverzekeringstelling, de persoon van de verdachte en de mogelijkheden van 
hulpverlening. In de justitiële afdoening wordt gezocht naar een modaliteit op maat. Mocht de verdachte niet 
mee willen werken of geen gebruik willen maken van het voorgestelde hulpverleningstraject, dan worden de 
strafvorderlijke consequenties (tot en met de executie) in volle omvang toegepast.  
 
Instroom bij de veelplegeraanpak in een curatief traject gaat altijd samen met een repressief traject, zodat er een 
‘stok achter de deur’ aanwezig is. Justitie vervolgt de veelpleger en brengt hem voor de rechter. Daarna wordt 
bepaald of het curatief traject wordt gevolgd of dat voor de maximale straf wordt gekozen.  
 
Bij een repressief traject is er sprake van een betrokkene die er (feitelijk) voor kiest om zijn huidige levenswijze 
niet te wijzigen. Er volgt geen intensieve begeleiding door de reclassering en de politie spant zich extra in 
indien de betrokkene strafbare feiten pleegt. Ze houdt de verdachte nauwlettend in de gaten en treedt bij elke 
misstap direct op. De veelpleger voelt de hete adem van de politie voortdurend in zijn nek, hij wordt 
gecontroleerd door politie bij signalering. Het Openbaar Ministerie blijft zich extra inspannen om verdachte bij 
elk feit te vervolgen.  
 
Als de betrokkene zijn levensstijl wenst te veranderen, kan hij kiezen voor het curatief traject. Het is in beginsel 
een eenmalige optie. De vervolging is gestart, maar wordt geschorst er blijft dus wel een stok achter de deur 
aanwezig. Tijdens het traject krijgt de betrokkene een aanbod van de hulpverlening. De criteria voor het 
beëindigen van de schorsing van vervolging worden geformuleerd. Het vaststellen van de strafeis is maatwerk. 
 
Aanpak Tegenhouden 
Deze aanpak met daarin curatieve en puur repressieve trajecten start op een punt waar personen al stevig 
crimineel actief zijn. Doel van deze vorm van veelplegeraanpak is het tegenhouden dan wel stoppen van 
structurele overlast en/of het voortijdig afbreken van een criminele carrière door integrale interventie. Overlast 
(signaalgedrag) wordt per buurt gesignaleerd in daarvoor bestaande overleggen, zoals de netwerken 
Volwassenen. Daarbij speelt de wijkbrigadier een nadrukkelijke rol. Niet alleen wijkbrigadiers en wijkchefs 
dragen cliënten aan, maar ook partners kunnen dit doen in het daarvoor bestemde casusoverleg. Door middel 
van adoptietrajecten (in het kader van gebiedsgebonden politiewerk) wordt geprobeerd te voorkomen, dat 
betrokkenen verder in het criminele circuit komen en dus een veelpleger worden. 
 
De gedachte achter de veelplegeraanpak is een integrale manier van werken, afgestemd op de persoon van de 
overlastveroorzaker. Alle relevante partners werken samen om een traject uit te zetten voor de veelpleger. Dat 
traject wordt afgestemd op de gepleegde delicten, de mate van overlast en de persoonlijke omstandigheden van 
de overlastveroorzaker. Elke partner benoemt, vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, de bijdrage die geleverd 
wordt, aan het in te zetten traject. Daarbij staat niet de zaak, maar de persoon van de dader centraal. 
 
Organisatie 
De oprichting van het Veiligheidshuis Den Bosch is een initiatief van de gemeente Den Bosch, politie Brabant 
Noord en het Openbaar Ministerie. De gemeente heeft daarbij de eindregie op de veiligheidsketen, het Openbaar 
Ministerie voert regie op de strafrechtketen en de taak van politie is handhaving en opsporing. Als 
randvoorwaarde is opgenomen dat alle veiligheidspartners zelf verantwoordelijk zijn voor de behandeling van 
casussen en dat het Veiligheidshuis geen gebouw is maar een gestructureerd samenwerkingsmodel (Gemeente 
Den Bosch z.D.b). 
 
Politie Brabant Noord, Openbaar Ministerie Arrondissement Den Bosch, Stichting Reclassering Nederland, 
Gemeente Den Bosch, Novadic Kentron, Dienst Justitiële Inrichtingen, oftewel de ketenpartners, hebben een 
convenant getekend waardoor ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gegevensuitwisseling.  
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De sturing van het project ligt bij de Stuurgroep Veiligheidshuis Den Bosch. Het Veiligheidshuis Den Bosch 
heeft tot doel criminaliteit en overlast te verminderen door het maken van persoonsgerichte afspraken door de 
ketenpartners, om recidive van daders zoveel mogelijk te voorkomen. Dat betekent dat de nadruk ligt op de 
curatieve aanpak, dat wil zeggen het zorgen voor een gedragsverandering bij daders waardoor zij stoppen met 
hun criminele activiteiten. De meerwaarde van het samenwerkingsverband zal vooral zitten in de naadloze 
aansluiting van de preventieve, curatieve en repressieve aanpak en de aansluiting van het nazorgtraject. 
 
De speerpunten zijn veelplegers, jeugdige daders, huiselijk geweld en het projectmatig aanpakken van lokale 
criminaliteitsproblemen (bijvoorbeeld auto-inbraken) en overlast. In het Veiligheidshuis worden ook signalen 
(zorgmeldingen) ten aanzien van potentiële – veelal jeugdige – daders opgepakt om het afglijden van personen 
te voorkomen. Uitgangspunt blijft het verrichten van maatwerk ten aanzien van de veelpleger en zo overlast en 
criminaliteit structureel en integraal aan te pakken. Dit zal uiteindelijk zijn uitwerking op de leefbaarheid en 
veiligheid in woonwijken en buurten hebben (Gemeente Den Bosch z.D.b).  
 
Om tot een persoonsgerichte aanpak te komen is het noodzakelijk om met de meest betrokken 
veiligheidspartners tot afspraken te komen. Dit gebeurt in de casusoverleggen van het Veiligheidshuis. Ten 
aanzien van het veelplegeroverleg worden binnen het Veiligheidshuis afspraken gemaakt over de relatie tot 
andere overleggen, zoals het FPN (voor psychiatrische criminelen). 
 
Ieder casusoverleg stelt een prioriteitenlijst op van veelplegers die actief worden aangepakt. Daarbij wordt 
geselecteerd op de verwachte mate van gedragswijziging. De geprioriteerde veelplegers krijgen een curatief 
traject aangeboden volgens de beschreven Aanpak Drang. De overige veelplegers worden administratief 
gevolgd. Als een veelpleger in relatief hoog tempo delicten begaat (pieken), dan kan hij alsnog op de 
prioriteitenlijst worden geplaatst. Het administratief volgen betekent dat de lijst actueel moet worden gehouden.  
 
De gemeente neemt de medewerking aan de veelplegeraanpak mee in de opdrachtverstrekking aan de welzijns- 
en zorginstellingen. Deze medewerking heeft vooral betrekking op het functioneren van de buurtnetwerken. 
 
In onderstaande figuur 3.1 wordt de organisatie van het project schematisch weergegeven.  
 
Figuur 3.1  Schematische weergave organisatie Den Bosch 
  Stuurgroep Veiligheidshuis: 

2x per jaar 
- Beleidssturing en koersbepaling van het Veiligheidshuis. 
- Deelnemers zijn de directeuren/leidinggevenden van de deelnemende 

veiligheidspartners. 
- Onder leiding van de directeur Bestuurszaken van de gemeente.  

  

     
 

     

  Projectgroep Veiligheidshuis: 
1x per 6 weken 

- Maken van afspraken over werkmethoden en het monitoren van de gang 
van zaken. 

- Deelnemers zijn middenmanagement van de deelnemende partners van 
het Veiligheidshuis. 

- Voorzittersschap berust bij de Veiligheidshuiscoördinator. Het 
secretariaat ligt bij de Stadsnetwerker. 

 

  

     
 

     

  Casusoverleg: 
1x per week 

- Alle veelplegers in kaart brengen en voor ieder individueel een scenario 
maken.  

- Politie (voorzitter), Bureau Documentatie (secretaris), Openbaar 
Ministerie, DJI Leuvensepoort, Novadic-Kentron, Slachtofferhulp, 
Gemeente. 

 

 Stadsnetwerker 
Bureau 
Documentatie 
Bureau Nazorg 
Veiligheidshuis-
coördinator. 

 
 
De beleidssturing en koersbepaling van het Veiligheidshuis vindt plaats in de Stuurgroep Veiligheidshuis. Deze 
komt twee maal per jaar bijeen onder leiding van de directeur Bestuurszaken van de gemeente. Het secretariaat 
berust bij de Veiligheidshuiscoördinator. De deelnemers zijn de directeuren/leidinggevenden van de 
deelnemende veiligheidspartners. Vanuit de gemeente is dit naast de directeur Bestuurszaken ook de directeur 
Cultuur Welzijn en Sociale Zaken. De beleidsturing en koersbepaling ten aanzien van de strafrechtketen is 
exclusief voorbehouden aan het Openbaar Ministerie. 
 
Voor het maken van afspraken over werkmethoden en het monitoren van de gang van zaken is er de 
zeswekelijkse vergadering van de projectgroep Veiligheidshuis. Hieraan neemt het middenmanagement van de 
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deelnemende partners van het Veiligheidshuis deel. Het voorzittersschap berust bij de 
Veiligheidshuiscoördinator. Het secretariaat ligt bij de Stadsnetwerker.  
 
Het Veiligheidshuis bereikt haar doelstelling via de casusoverleggen. Casusoverleg heeft als taak: alle 
veelplegers in kaart brengen en voor ieder individueel een scenario maken. Hieraan nemen deel: Politie 
(voorzitter), Bureau Documentatie (secretaris), Openbaar Ministerie, DJI Leuvensepoort, Novadic-Kentron, 
Slachtofferhulp en de Gemeente. Het Veelplegers 18+ overleg komt één keer per week bij elkaar. Voor alle 
veelplegers wordt een scenario ontwikkeld en de taken van de deelnemers afgesproken. Een scenario bestaat uit 
een combinatie van op elkaar afgestemde maatregelen, acties, inzet van middelen en dergelijke door de 
verschillende partners. De afspraken worden door de secretaris vastgelegd in de Verwijsindex Veiligheid. Zo 
nodig wordt meteen afgesproken wanneer de zaak opnieuw wordt geagendeerd om te kunnen volgen hoe het 
scenario verloopt. 
 
Om deze overleggen goed te laten verlopen zijn er drie faciliteiten binnen het Veiligheidshuis aanwezig, die de 
overlegvormen ondersteunen: 
1. De Stadsnetwerker. De meest centrale medewerker ten behoeve van het Veiligheidshuis is de 

Stadsnetwerker. Hij/zij is verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van het 
samenwerkingsverband. De medewerker heeft een aanstelling bij het Openbaar Ministerie. De inhoudelijke 
aansturing en financiering gebeuren door het Openbaar Ministerie en de gemeente. De Stadsnetwerker 
heeft de volgende taken: de voortgang van de casusoverleggen nauwlettend volgen en hierover rapporteren 
aan de dagelijkse leiding van het Veiligheidshuis;  problemen tussen partners in het overleg over 
verantwoordelijkheden proberen op te lossen; verzoeken vanuit het casusoverleg vertalen in budget-
toewijzingen voor trajecten (in overleg met de veiligheidscoördinator); aansluiting  zoeken bij preventieve 
netwerken en relevante informatie in brengen in de diverse casusoverleggen; gewenste nieuwe partners 
betrekken bij het casusoverleg; suggesties en/of voorstellen doen voor beleidswijzigingen op basis van 
ervaringen binnen de casusoverleggen. 

 
2. Bureau Documentatie. Dit bureau heeft als taak het opstellen van het persoonsdossier. Zij valt in personele 

zin onder de politie, wordt gedeeltelijk gefinancierd door de gemeente en is ondergebracht in het 
Veiligheidshuis. Het Openbaar Ministerie is binnen het Veiligheidshuis verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De geschatte 
formatiebehoefte is drie formatieplaatsen en wordt ingevuld door middel van BPS-filteraars op de terreinen 
veelplegers, jeugd en huiselijk geweld. 

 
Momenteel is een geautomatiseerd systeem (Verwijsindex Veiligheidshuis) in ontwikkeling. Dit systeem 
heeft tot doel de informatie over personen, die beschikbaar is gesteld door de diverse partners, digitaal op 
te slaan en uit te wisselen.  
 
Er worden geen verslagen van de casusoverleggen gemaakt; de afspraken worden per casus verwerkt in het 
persoonsdossier. Daarin komt ook een termijnafspraak (actielijst); de voortgang hiervan wordt bewaakt 
door het Bureau Documentatie.  
 

3. Bureau Nazorg (terugkeer ex-gedetineerden). Bij dit bureau is de stadsnetwerker inzetbaar wanneer 
reguliere oplossingen niet tot stand komen. Er zijn overlegvormen waar personen besproken kunnen 
worden. en er zijn persoonsdossiers aanwezig met het criminele verleden van de persoon en de aanpak die 
eerder op de persoon is geformuleerd. Om een succesvolle terugkeer te regelen is het noodzakelijk dat 
justitie zorgt voor rapportages over de criminogene factoren, de gevolgde aanpak binnen de gevangenis en 
het tijdstip van vrijlating (Gemeente Den Bosch z.D.b). Als onderdeel van het Veiligheidshuis valt het 
Bureau Nazorg onder de regie van de Veiligheidshuiscoördinator.  

 
Het Bureau Documentatie doet het persoonsdossierbeheer. De Stadsnetwerker kan door het bureau worden 
ingeschakeld, wanneer er knelpunten ontstaan in een relatie met een (zorg)aanbieder of tijdens het opzetten van 
een specifiek nazorgtraject. Wanneer er structurele problemen ontstaan is ook de Veiligheids(huis)coördinator 
en de coördinerend officier van justitie aanspreekbaar. 
 
Procesbeschrijving  
De veelplegeraanpak raakt de inzet van veel partners. De politie speelt door haar informatiepositie een centrale 
rol, maar ook de inzet van Openbaar Ministerie, gemeente en zorgpartners is onontbeerlijk voor een succesvol 
resultaat. De aanpak van veelplegers vraagt de inzet van veel partners binnen de veiligheidsketen (de 
strafrechtketen in het bijzonder) en is daarom een kerntaak van het Bossche Veiligheidshuis. 
 
De  volgende stappen worden onderscheiden. De politie zorgt voor een adequate registratie van veelplegers. De 
veelplegers worden via een brief gewaarschuwd dat zij tot de categorie veelpleger horen en wat daar de 
consequenties van zijn. De gegevens over de veelplegers op de brutolijst worden overgedragen aan het 
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Veiligheidshuis Den Bosch (Bureau Documentatie). Binnen het Veiligheidshuis wordt door selectie de brutolijst 
verkleind tot een masterlijst. De Projectgroep Veiligheidshuis stelt de masterlijst vast. Partners zorgen voor 
actuele informatie over alle bekende veelplegers. Hiervoor moeten bestanden worden gescreend, ook wel 
filteren genoemd. Voor de politie ligt er een enorme hoeveelheid filterwerk, omdat zij over de meeste en meest 
recente informatie beschikken. De (politie-)filteraar van het Bureau Documentatie completeert de dossiers met 
gegevens van partners. Zo ontstaat het persoonsdossier. In dit persoonsdossier bevindt zich de informatie, die 
reeds beschikbaar is over de veelpleger bij politie en justitie en andere partners. Er wordt gebruik gemaakt van 
een zogenoemde ketenkalender (wanneer deed wie wat). De lijsten en bijbehorende dossiers worden besproken 
in de casusoverleggen over veelplegers in het Veiligheidshuis Den Bosch. Hier worden mogelijk afspraken per 
doelgroep gemaakt. Ten aanzien van de individuele veelpleger worden afspraken gemaakt over de aanpak in de 
vorm van een scenario. Wanneer andere partners betrokken moeten worden bij de aanpak van de veelpleger, zal 
een medewerker van het Veiligheidshuis dit organiseren. Daarnaast wordt tijdens de casusoverleggen de 
uitvoering van gemaakte afspraken gemonitord en waar nodig bijgestuurd; wanneer acties van andere partners 
noodzakelijk zijn of trajecten moeten worden ingekocht pakt de verantwoordelijke partner dit op (bijvoorbeeld 
reclassering). Wanneer deze niet aanwezig is, neemt de Stadsnetwerker van het Veiligheidshuis de 
noodzakelijke actie.  
 
Binnen het samenwerkingsverband ligt het accent op (een combinatie van) curatie en repressie. Vanuit het 
Veiligheidshuis wordt daarom nadrukkelijk samenwerking gezocht met bestaande, op preventie gerichte 
netwerken en organisaties. Het beschreven proces wordt in onderstaande figuur 3.2 schematisch weergegeven. 
 
Figuur 3.2  Schematische weergave proces Den Bosch 
  Politie zorgt voor een adequate registratie van veelplegers.   
          
  Veelplegers worden via een brief gewaarschuwd dat zij tot de categorie 

veelpleger horen en wat daar de consequenties van zijn. 
  

          
  Gegevens over de veelplegers op de brutolijst worden overgedragen aan 

het Veiligheidshuis Den Bosch (Bureau Documentatie). 
  

          
  Binnen het Veiligheidshuis wordt door selectie de brutolijst verkleind tot 

een masterlijst. De Projectgroep Veiligheidshuis stelt de masterlijst vast. 
  

          
  Partners zorgen voor actuele informatie over alle bekende veelplegers.   
          
  Completeren dossiers met gegevens van partners tot het persoonsdossier.   
          
  Lijsten en bijbehorende dossiers worden besproken in de casusoverleggen 

over veelplegers in het Veiligheidshuis Den Bosch. Hier worden mogelijk 
afspraken per doelgroep gemaakt. 

  

 
 
Activiteiten  
In deze paragraaf worden de activiteiten van de afzonderlijke partijen uiteengezet. 
 
Politie  
De politie heeft een drietal taken. Ten eerste het oriënteren op afspraken. Voor iedere veelpleger zijn de 
afspraken vastgelegd in het scenario. De medewerkers van het politiedistrict worden geïnformeerd (via een 
afspraak op persoon in BPS) over de gemaakte afspraken. Op het intranet van de politie is deze informatie te 
raadplegen. Ook worden gegevens uit het persoonsdossier inzichtelijk gemaakt. Naast de scenarioafspraken 
wordt bovendien vermeld welke informatie nog ontbreekt. Een tweede taak is het opmaken van proces-verbaal. 
Wanneer voor een persoon een traject is uitgezet, nemen de medewerkers contact op met het projectbureau 
veelplegers binnen het Veiligheidshuis. Zij coördineren en bewaken dat de vastgelegde afspraken ook worden 
uitgevoerd. Wanneer een veelpleger is aangehouden voor een strafbaar feit, werkt de verbalisant het proces-
verbaal af. Het zaaksdossier wordt gezonden naar het projectbureau Veelplegers van het Veiligheidshuis. De 
administratief medewerker van het Veiligheidshuis actualiseert het persoonsdossier met de meest recente 
gegevens. Het casusoverleg controleert of de vigerende afspraken zijn nagekomen en bepaalt de consequentie. 
De laatste taak is adoptie. In een pro-actieve benadering van de veelpleger speelt, naast de afdoening van 
strafbare feiten,  begeleiding een grote rol. Begeleiding door de politie wordt in de praktijk vertaald naar een 
vorm van adoptie. Hier is een rol weggelegd voor het jeugdteam en de wijkteams. 

 
De wijkbrigadier vervult een sleutelrol. De lijn tussen politie en veelpleger kan daardoor kort zijn. Dit vereist 
wel dat de buurtcoördinator door het projectbureau op een adequate manier geïnformeerd wordt. Het 
projectbureau brengt het team op de hoogte van welke veelplegers in hun werkgebied woonachtig zijn. 
 
Openbaar Ministerie 
Het OM is in het casusoverleg verantwoordelijk voor het aanleveren van antecedenteninformatie en informatie 
met betrekking tot zaakgegevens van lopende strafzaken en moet vervolgingsbeslissingen op maat nemen. 
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Daarnaast heeft het de volgende taken: het oplossen van verschillen in inzicht (conflicten) in taak- en 
rolverdeling in het Veiligheidshuis, voor zover deze zich binnen de justitieketen bevinden; verantwoordelijk 
voor beleid ten aanzien van de informatiedeling binnen het Veiligheidshuis; verantwoordelijk voor de 
communicatie over informatiedeling binnen het Veiligheidshuis; verantwoordelijk voor het functioneren van het 
informatiseringsysteem (VIV) binnen het Veiligheidshuis; leidinggeven aan de Stadsnetwerker; ondersteunen 
van de Stadsnetwerker bij de uitvoering van de taken; verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten 
van het Veiligheidshuis met de Rechtelijke Macht. 
 
Gemeente 
De gemeente heeft een regiefunctie in het veiligheidsbeleid van Den Bosch die als volgt wordt gedefinieerd: 
strategieontwikkeling; faciliteren van de samenwerking van partners; zorgdragen voor aansluiting van 
preventie, curatie, repressie en nazorg; geschilbeslechting op alle niveaus. 
 
Deze definitie wordt vertaald naar de aansturing van het Veiligheidshuis. De aansturing van het Veiligheidshuis 
valt in twee delen uiteen: de dagelijkse aansturing door de Stadsnetwerker, de Veiligheidshuiscoördinator en de 
coördinerend officier van justitie; en de strategische aansturing door de Projectgroep en Stuurgroep 
Veiligheidshuis.  
 
DJI 
In casusoverleggen verstrekt DJI informatie over het gedrag tijdens detentie van veelplegers. Verder is het 
signaleren van hulpvragen en knelpunten met betrekking tot gedetineerde veelplegers van belang. 
 
Novadic-Kentron en Slachtofferhulp  
In casusoverleggen leveren Novadic-Kentron en Slachtofferhulp informatie over in het verleden gevolgde 
trajecten en over lopende trajecten. 
 
 
3.6  Resultaten 
 
Vanaf één januari 2005 tot en met 31 december zijn 257 veelplegers in totaal 489 maal aangehouden. Het aantal 
veelplegers gerelateerde misdrijven tot en met november 2005 is met 6,3% gedaald van 33.012 in 2004 naar 
30.947 afgelopen jaar. Bij veel misdrijfcategorieën is er sprake van een afname ten opzichte van 2004. De 
sterkste daling is bij auto-inbraken (-1.252), diefstal af/ uit onroerende goederen (-486), bedrijfsinbraken (-110), 
zakkenrollen (-108) en winkeldiefstel (-144). 
 
Verder is in Den Bosch zeven keer de ISD-maatregel opgelegd, terwijl er zeven in de wachtrij staan voor ISD. 
In het gehele arrondissement is 26 keer de ISD-maatregel opgelegd, 22 veelplegers staan in de wachtrij.   
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4.  DEN HAAG 
 
 
- Projectnaam 
Haagse Ketenaanpak Volwassen Veelplegers. 
 
- Periode 
Maart 2003 tot en met december 2009. 
 
 
4.1  Uitgangssituatie 
 
Een relatief groot deel van de veelplegerproblematiek heeft te maken met harddrugsverslaving. In de jaren 
negentig is er in het kader van het tegen gaan van drugsoverlast veel gedaan aan de afstemming tussen justitie 
en zorg en het in samenhang vormgeven aan bemoeizorg, preventie, repressie, behandeling en nazorg. Daaruit is 
de geïntegreerde aanpak drugsoverlast ontstaan, met als resultaat dat een groot aantal overlastplegers een voor 
de samenleving aanvaardbare levenswijze kon (en nog steeds kan) ontwikkelen. Voor een deel van de 
overlastplegers geldt dat deze aanpak niet de uitwerking heeft die men graag zou willen. Dit is met name terug 
te voeren op de hardnekkige verslavings- en psychiatrische problematiek. 
 
De groep stelselmatige daders vormen een hardnekkig probleem. Tot nu toe is de aanpak van deze groep om een 
aantal redenen onvoldoende geweest. Dit heeft te maken met een gebrek aan samenwerking van de 
ketenpartners en de lage prioriteitsstelling die werd gehanteerd voor de relatief lichtere criminaliteit. Veelal 
hebben zwaardere delicten voorrang gekregen. Een ander probleem is dat de rechters tot nu toe de enkele feiten 
hebben beoordeeld (zaakgebonden) en gevonnist op basis van het afzonderlijke delict. Dit leidt in de regel tot 
korte straffen. De gemeente Den Haag is met de rijksoverheid van mening dat deze situatie ontoelaatbaar is en 
acht een doelgerichte en integrale aanpak noodzakelijk. Daarom is volgens haar een persoonsgerichte aanpak 
nodig, waarbij het totale criminele verleden van de verdachte in beeld wordt gebracht (en meeweegt) en niet 
alleen naar afzonderlijke delicten wordt gekeken. 
 
De gemeenteraad van Den Haag heeft op zeven november 2002 een motie aanvaard waarin het college van 
burgemeester en wethouders wordt gevraagd prestatieafspraken tussen gemeente en veiligheidspartners te 
stimuleren; veiligheidscoördinatoren in te stellen voor de acht Haagse stadsdelen; de 25 meest onveilige 
plekken in de stad aan te wijzen en de aanpak daarvoor; een afname van de criminaliteit in de openbare ruimte 
met 25% te realiseren in 2006; en een systematische aanpak van de top van de zogenoemde veelplegers. 
 
De politie en OM intensiveren de aanpak van de zogenoemde "top 500": 500 zeer actieve veelplegers (meer dan 
tien misdrijven waarvan vijf in de afgelopen twee jaar), door bij elk delict tien dagen voorlopige hechtenis te 
hanteren; zaken te ‘stapelen’ en deze in een keer op de veelplegerszitting af te doen waardoor langer straffen 
mogelijk is en veelplegers langer ‘van de straat’ zijn; intensief te monitoren op succes- en faalfactoren zoals het 
aantal veroordeelden, gemiddelde straf, zorgtrajecten (al dan niet succesvol), et cetera. 
 
De ketenpartners in Den Haag zijn al sinds 2003 bezig met de aanpak van veelplegers. In maart 2003 ging de 
stuurgroep veelplegers van start onder voorzitterschap van de burgemeester. De stuurgroep is gericht op het 
versterken van de regie, het monitoren van de voortgang en het oplossen van knelpunten in de keten. Het eerste 
gemeenschappelijke plan van aanpak is neergelegd in de notitie 'Criminele carrières verstoren' (juni 2003) en 
geïnitieerd door de politie. Dit betrof een sluitende ketenaanpak gericht op volwassen veelplegers en jeugdige 
‘doorstromers’ in Den Haag. Politie en het OM hebben sluitende afspraken gemaakt over de aanpak van 
veelplegers. Deze groep heeft de hoogste prioriteit in de aanpak van geweld en criminaliteit. Het doel is om 
notoire veelplegers zwaarder te straffen in casu langere celstraffen te geven. Naast het aanscherpen van de 
repressieve aanpak zullen politie, gemeente en maatschappelijke partijen ook heldere afspraken maken over 
intensivering van zorg- en begeleidingstrajecten voor veelplegers. Alle partners in de keten van aanpak 
veelplegers zullen extra prestaties moeten leveren. Het succes van de aanpak zal met name afhangen van de 
beschikbaarheid van voldoende capaciteit van cellen en reclassering. Aan beide is tot nu toe een gebrek. Het is 
met name een effectieve aanpak van veelplegers die er voor moet zorgen dat de overlast en criminaliteit in de 
openbare ruimte aanzienlijk afneemt. Vervolgens is door de gemeente Den Haag een plan van aanpak opgesteld 
in juli 2003 (Bestuursdienst Gemeente Den Haag 2003). 
 
Over 2003 zijn, zoals blijkt uit een verslag aan de gemeenteraad in 2004, reeds enkele eerste resultaten behaald 
bij de aanpak van de veelplegers en jeugdige doorstromers. Er zijn tot dan toe bij het OM 862 parketnummers 
aangemeld die via een veelplegerszitting zullen worden afgedaan. Het gaat hierbij om 305 personen. Hiervan 
zijn 92 personen voor de tweede keer de veelplegersprocedure ingegaan, 23 personen voor de derde keer en één 
persoon voor de vierde keer. De 305 personen zijn in totaal 582 keer bij de rechter-commissaris voorgeleid en in 
bewaring gesteld. Hierdoor zijn de veelplegers in voorlopige hechtenis alleen al 5820 dagen van de straat 
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gehouden. Er is 281 keer uitspraak door de rechter gedaan. In 46% van deze gevallen is voor gemiddeld vier 
feiten een straf van meer dan drie maanden opgelegd. Met ingang van 2004 is door de gemeente één loket 
stelselmatige daders (LSD) ingesteld, onder leiding van de directie Bestuurszaken. Dit loket is er speciaal voor 
het realiseren van een sluitende ketenaanpak, met name in de fase van resocialisatie van veelplegers. Hierin 
investeert de gemeente in 2003/ 2004 uit eigen middelen een bedrag van 700.000 euro. Met de minister van 
Justitie is overleg gevoerd over de te realiseren noodzakelijke inzet van het Rijk ten aanzien van de benodigde 
cellen en reclassering. De conclusie van de gemeente in 2004 is dat zij reeds aan alle randvoorwaarden heeft 
voldaan om het doel van de aanpak top-500 veelplegers ultimo 2006 gereed te hebben.  
 
 
4.2   GSB Doelstelling(en) 
 
In tabel 4.1 worden de doelstellingen en resultaatsafspraken met betrekking tot de aanpak van veelplegers 
geformuleerd. Deze zijn afgeleid uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2005-2009. 
 
Tabel 4.1  GSBIII Doelstellingen Den Haag volwassen veelplegers 
Doelstelling en Indicator  Stedelijke nulsituatie 2004  Stedelijk resultaat 31 december 2009  
17. Het percentage volwassen allochtone 
en autochtone veelplegers waarvoor 
door een stad een nazorg- en/of 
resocialisatietraject worden aangeboden 
ten opzichte van het totale aantal 
geregistreerde volwassen veelplegers.  

18. Het percentage volwassen allochtone 
en autochtone veelplegers waarvoor 
door een stad een nazorg- en of 
resocialisatietraject wordt afgerond ten 
opzichte van het totale aantal 
geregistreerde volwassen veelplegers. 

Totaal 1.700 veelplegers, 
waarvoor een top-500 van 
actieve volwassen veel-
plegers. 
  
Jaarlijks krijgen 300 
volwassen veelplegers een 
nazorg traject aangeboden.  
Jaartal van nulmeting: 
2004. 

Totaal: 1.500 volwassen veelplegers aanpakken, 150 
SOV maatregelen, 1.000 in zorgprogramma, 75 
intensieve begeleiding (recidivevrij).  
- Pleinenimpuls.  
- Ketenaanpak ontwikkelen op pleinen ter 
voorkoming van het ontstaan van hotspots:  
- Afname van het aantal risicogroepen op pleinen 
met minimaal 4 groepen per jaar. Bereik: minimaal 
10 pleinen in 5 jaar.  
 

Bron: Gemeente Den Haag z.D. 
 
 
4.3   Projectdoelstelling(en) 
 
Met dit plan wordt beoogd criminaliteit veroorzaakt door veelplegers sterk te laten verminderen respectievelijk 
criminele carrières te verstoren; de kans op recidive zoveel mogelijk te beperken; een optimale afstemming 
tussen preventie, zorg, het juridische kader en de nazorg te bewerkstelligen, zodanig dat met een minimum aan 
middelen een maximum aan resultaat bereikt kan worden; het verhogen van de leefbaarheid en veiligheid in de 
stad Den Haag. De beoogde outcome van het plan wordt weergegeven in tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2   Ambities volwassen veelplegers 
 Jan 2005 Jan 2006 Jan 2007 Jan 2008 Jan 2009 
Aantal veroordeelde veelplegers 300 300 300 300 300 
Aantal veelplegers intensieve zorg 300 50 70 80 100 
Aantal aangeboden activiteiten nazorg 300 300 300 300 300 
Aantal afgeronde activiteiten nazorg1 300 300 300 300 300 

Bron: Gemeente Den Haag e.a. 2005 
 
 
4.4   Definities 
 
In Den Haag worden de hierna vermelde definities gebruikt voor (zeer actieve) veelplegers. Bovendien wordt 
bij de aanpak van veelplegers speciale aandacht geschonken aan zogenoemde doorstromers, waarbij vooral de 
categorie volwassenen (18-24 jaar) die minder vaak verslaafd is aan harddrugs, intensief wordt gevolgd.    
 
Gehanteerde definitie(s) 
In het stuk 'De Haagse ketenaanpak' van de gemeente, Parnassia, OM en politie (2005) worden de volgende 
definities gegeven: een doorstromer is een verdachte die drie tot tien maal is aangehouden en dreigt af te glijden 
naar een criminele loopbaan; een veelpleger is een verdachte die meer dan tien maal is aangehouden; een zeer 
actieve veelpleger is een persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van vijf jaren - waarvan het peiljaar 
het laatste jaar vormt - meer dan tien maal is aangehouden, waarvan vijf maal in de afgelopen twee jaar. Een 

                                                 
1 Het betreft hier enige vorm van nazorg. De basis is: uitkeringsverstrekking, verzekering en een vorm van zorg. Wanneer 
nodig en/of mogelijk: woning en toeleiding werk. 
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zeer actieve veelpleger is ISD waardig als er sprake is van drie of meer onherroepelijke veroordelingen. 
Daarnaast heeft Den Haag nog een extra voorwaarde opgesteld. De veelpleger moet 20 of meer parketnummers 
achter zijn naam hebben, zodat zeker is dat het een zeer actieve veelpleger betreft die zich regelmatig in Den 
Haag ophoudt.  
 
Uit het in januari 2006 verschenen stuk 'Terug- en vooruitblik volwassen veelplegers' van Isabella Haafs 
(projectleider aanpak veelplegers Den Haag) blijkt dat men nu uitgaat van de landelijke definities. Daarin is een 
meerpleger een persoon van 18 jaar of ouder die in het gehele criminele verleden twee tot en met tien 
processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar. Een veelpleger is iemand 
van 18 jaar of ouder die in het gehele criminele verleden meer dan tien processen-verbaal tegen zich zag 
opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar. Onder zeer actieve veelpleger wordt een persoon verstaan 
van 18 jaar of ouder die over een periode van vijf jaren (waarvan het peiljaar het laatste jaar vormt), meer dan 
tien pv's tegen zich zag opmaken, waarvan tenminste één in het peiljaar. 
 
Doelgroep(en) 
De ketenaanpak is gericht op volwassen veelplegers en jeugdige doorstromers. De aandacht gaat uit naar de zeer 
actieve veelplegers. In Haaglanden zijn ongeveer 647 zeer actieve veelplegers, waarvan er ongeveer 150 ISD-
waardig zijn. Van de top-500 maakt elk casusoverleg een top tien lijst van de meest overlastgevenden in hun 
buurt. Op deze veelplegers wordt actief gejaagd. 
 
Van het totale aantal veelplegers in Den Haag is ongeveer 40% bij de politie bekend als harddruggebruiker. Uit 
recent onderzoek van de onderzoekscommissie monitoring en registratie blijkt dat van de top 500 van meest 
actieve veelplegers naar schatting ruim 70% verslaafd is aan harddrugs (MORE 2005). Ongeveer tien procent 
van de meest actieve veelplegers is van het vrouwelijke geslacht. Daarnaast blijkt dat vrijwel alle verslaafde 
veelplegers 25 jaar of ouder zijn, terwijl relatief veel niet-verslaafde veelplegers jonger dan 25 jaar zijn. Hierbij 
gaat het om ongeveer de helft van de niet-verslaafde veelplegers. Onder deze jonge doelgroep van meest actieve 
veelplegers bevindingen zich relatief veel veelplegers van Marokkaanse afkomst, ruim 30%. 
 
Veder blijkt uit een inventarisatie van GGZ Reclassering Parnassia op basis van een bij 30 veelplegers 
afgenomen RISc en een dossieronderzoek onder 100 veelplegers dat bij verslaafde veelplegers sprake is van 
chronische verslavings- of psychiatrische problematiek. Verwacht wordt dat deze chroniciteit een hoog 
terugvalrisico met zich meebrengt, waardoor zorg- en begeleidingstrajecten een lange doorlooptijd zullen 
hebben die regelmatig worden onderbroken door terugval en detentie. Omdat er veelal sprake is van een 
meervoudige problematiek, zullen naast Parnassia ook overige partners zoals de dienst OCW en de GGD 
betrokken worden bij de aanpak. 
 
In de beschrijving van de Haagse ketenaanpak opgesteld door de politie, het Openbaar Ministerie, Parnassia en 
de gemeente Den Haag (2005) wordt een permanente monitoring van de veelplegers nodig geacht.    
 
 
4.5   Aanpakstrategie 
 
Er is sinds de start van de aanpak in 2003 veel gebeurd om de voorgestelde aanpak uit te voeren en daar waar 
nodig te verbeteren. Enkele voorbeelden zijn het stapelen van zaken om langere straffen te bewerkstelligen; het 
monitoren van de veelplegers met behulp van “afvinklijsten”; het ontwerpen van een plan van aanpak met 
ketenpartners; het maken van striktere werkafspraken tussen betrokkenen; de inzet van intensieve 
zorgprogramma’s ter beperking van recidive; de ontwikkeling van een webapplicatie stelselmatige daders; het 
samenstellen van de top 500 meest actieve veelplegers en een top tien per politiebureau en de oprichting van 
locale casusoverleggen per politiebureau waarin de persoonsgebonden aanpak centraal staat. 
 
De politie stelt in samenwerking met het OM ieder half jaar een top 500 van veelplegers uit de regio samen. Uit 
deze groep wordt per wijkbureau een top tien gemaakt van de op dat moment meest 'beruchte' veelplegers. Deze 
top tien veelplegers worden bekend gemaakt via bijvoorbeeld briefings en intranet, zodat de agenten en 
surveillanten van het wijkbureau weten wie ze goed in de gaten moeten houden. Iedere overtreding, hoe klein 
ook, wordt geverbaliseerd. De top tien veelplegers krijgen ook een adoptieagent. Bij iedere top tien veelpleger 
van het bureau wordt een plan van aanpak besproken (Politie Haaglanden 2005). 
 
Kortom: Den Haag kiest voor een individuele, dadergerichte aanpak, gebaseerd op de top tien per wijkbureau. 
Deze aanpak kent twee sporen. Voor de meest actieven onder de veelplegers wordt gekozen voor langdurig 
opsluiting (SOV/ISD), vanwege de extreem hoge kans op recidive. Na vonniswijzing door de rechter wordt 
deze groep op basis van eigen keus de mogelijkheid geboden gebruik te maken van op het voorkomen van 
recidive gerichte hulpverlening. Voor de overige veelplegers wordt gekozen voor, in meer of mindere mate, een 
op hulp en zorg gerichte aanpak. 
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De top tien meest overlastgevende veelplegers per wijkbureau is herijkt met de top-500. De top tien lijst wordt 
in overleg met het OM bij voorkeur gevuld met personen die op de top-500 voorkomen. Daar bovenop wordt er 
gewerkt met maximaal vijf extra namen van veelplegers waarbij minder juridische mogelijkheden bestaan, maar 
waarbij andere (preventieve) maatregelen worden genomen om criminele carrières te verstoren of te 
doorbreken. 
 
Bij de aanpak van stelselmatige daders gaat het dus om vier schakels in het proces: oppakken, veroordelen, 
begeleiden en nazorg bieden. De betrokken partijen zijn de politie, OM, verslavingsreclassering en gemeente. 
Dit wordt schematisch weergegeven in figuur 4.1. 
 
Figuur 4.1  De schakels 

    Raad voor de 
kinderbescherming   

   jeugd    

Politie  OM 
Rechterlijke Macht 

 Bureau Jeugdzorg  Gemeente 

       

  volwassenen Verslavings 
reclassering   

       
oppakken  veroordelen  begeleiden  nazorg bieden 

Bron: Koffijberg 2004 
 
 
De aanpak van de doelgroepen vergt naast een goede analyse, planvorming en sturing op de uitvoering een 
breed landelijk, regionaal en lokaal draagvlak. In regio Haaglanden is gekozen voor een regionale ketenaanpak 
van een groep van circa 500-600 'zeer actieve veelplegers' (landelijke criteria tien pv's laatste vijf jaar) en 
daarnaast voor een decentrale persoonsgerichte ketenaanpak van de top van deze groep, veelal de 'stelselmatige 
daders' (landelijke criteria ISD). De laatste gebeurt volgens een zogenoemd adoptiemodel (Politie Haaglanden 
2005). 
 
Om inzicht te krijgen in elkaars werkprocessen en een overzicht te hebben van de gehele keten, heeft Den Haag 
de webapplicatie stelselmatige daders gemaakt. Hiermee kunnen de veelplegers tevens efficiënter gemonitord 
worden. De webapplicatie monitort zowel op ketenniveau als op individueel casusniveau en kan relevante 
managementinformatie genereren (Koffijberg 2004). 
 
Sinds één mei 2005 worden veelplegers in Den haag sneller dan voorheen voor de rechter gebracht. Ze worden 
niet meer voorgeleid aan de rechter-commissaris, maar nog binnen de termijn van de inverzekeringstelling 
gedagvaard voor een zitting van de politierechter. Deze nieuwe aanpak, die efficiënter en sneller is dan de oude 
werkwijze, wordt ‘supersnelrecht voor veelplegers’ genoemd. Het arrondissement Den Haag is het eerste 
arrondissement dat deze werkwijze heeft ingevoerd. Als de veelpleger wordt gedagvaard voor een zitting, wordt 
de zaak in beginsel direct afgedaan. Het kan hierbij om ieder strafbaar feit gaan dat aan een politierechter kan 
worden voorgelegd, waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, mits het onderzoek is afgerond.  
 
In beginsel zullen geen zaken worden samengevoegd, wat betekent dat per verdachte één zaak ter zitting zal 
worden behandeld. De supersnelrechtzittingen worden iedere werkdag gehouden. Naar verwachting zullen 
gemiddeld drie veelplegers per zitting terecht staan.2
 
Organisatie 
Binnen het OM is het veelplegerbureau opgezet. Dit bureau zorgt ten eerste voor een centrale aanpak binnen het 
OM. Ten tweede zorgt het voor een goede afstemming met de ketenpartners. Het bureau wordt bemand door 
een parketsecretaris en een administratieve medewerker. Zij bereiden onder meer de supersnelrechtzittingen 
voor. Daarnaast neemt een beleidsmedewerker alle ISD-zaken voor zijn rekening. De dossiers worden panklaar 
gemaakt voor de officier van Justitie, waarbij de beleidsmedewerker de officier ondersteunt.  
 
Het veelplegerbureau werkt zowel aan de voorkant als aan de achterkant van de aanpak. Bij het oppakken van 
een veelpleger meldt de politie dit aan het bureau. Er wordt direct gecheckt of het een veelpleger is en welk 
traject bewandeld moet worden (ISD, supersnelrecht). Tevens berichten zij de partners over het vonnis, de 
datum van in vrijheid stelling, de bijzondere voorwaarde die zijn opgelegd, et cetera. 
 
De organisatiestructuur, die per één januari 2005 geldt, kent een onderscheid tussen de regie en de 
uitvoeringsfunctie. Met regie wordt bedoeld dat er zeggenschap bestaat over zowel inhoudelijke als 
procesmatige beslispunten. Deze regiefunctie wordt belegd bij het hoogste orgaan in de veelplegersketen: de 
stuurgroep stelselmatige daders. De stuurgroep stuurt met name op de resultaten en houdt in de gaten of de 

                                                 
2 http://www.hetccv.nl/nieuws/archief/_/content/bulk/nieuws/2005/6/aanpak_veelplegers 
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afgesproken doelstellingen gehaald worden. Ook signaleren zij knelpunten waar de ketenpartners tegen aan 
lopen en zoeken oplossingen hiervoor. De stuurgroep richt zich naast de veelplegers óók op de risicojongeren, 
die gelet op het aantal politiecontacten, dreigen af te glijden naar een criminele carrière. In de stuurgroep 
hebben de onderstaande partijen zitting, die elk met hun eigen verantwoordelijkheid en eigen organisatie(onder-
delen) te maken hebben waar zaken geregeld moeten worden. Van deze partijen die zich in de 'regiecirkel' 
bevinden is de burgemeester de voorzitter tijdens de stuurgroepoverleggen. Dit is schematisch weergegeven in 
figuur 4.2. 
 
Op het uitvoerende niveau is de gemeente voorzitter van een werkgroep 'strategisch overleg volwassen 
veelplegers', die verder nog bestaat uit de politie, het OM, Parnassia, de PI Haaglanden, Leger des Heils en 
Reclassering Nederland. Dit overleg is bedoeld om knelpunten over de keten direct op te lossen. Daaronder 
functioneren twee overlegvormen: het locale casusoverleg (LCO) onder voorzitterschap van de gemeente en het 
OGGZ zorgoverleg onder voorzitterschap van de verslavingsreclassering.  
 
Het LCO is per één januari 2005 van start gegaan en komt maandelijks bijeen. Aan het LCO nemen het OM, de 
politie, gemeente en GGZ-reclassering deel. De Web Applicatie Stelselmatige Daders (WASD) geeft 
ondersteuning aan het LCO. Het ‘persoonsdossier’ zal de gemaakte afspraken in het LCO bevatten. De WASD 
zal tevens ondersteunend zijn aan de afgesproken uniforme rapportage door het werken met 
standaardformulieren vanuit het systeem. 
 
Figuur 4.2 De burgemeester als voorzitter van de   Figuur 4.3  Organisatiestructuur (volwassen)veelplegers 

stuurgroep en regisseur van de keten 

 
Bron: Gemeente Den Haag e.a. 2005    Bron: Gemeente Den Haag e.a. 2005 

 
 
Het OGGZ-overleg bestaat uit Parnassia, GGD en politie en is met name op care gericht. Tussen het LCO en 
OGGZ-overleg vindt uitwisseling van persoonsdossiers plaats. De gemeente heeft de regie op de totale keten, 
zoals weergegeven in figuur 4.3.  
 
Daarnaast heeft het OM de regie over de strafrechtsketen die is neergelegd bij een werkgroep veelplegers die 
onder het AJB functioneert. Ook de overige ketenpartners hebben de regie en verantwoordelijkheid over hun 
eigen deel van de keten. 
 
Verder bestaat er nog een apart overleg tussen PI Haaglanden, Forensisch Psychiatrische Dienst, Parnassia, de 
gemeente, het OM en de DJI selectiefunctionaris. PI Haaglanden werd als partner gemist. Aangezien hier 
veelplegers kwamen te zitten met psychiatrische problemen werd behandeling lastig. Om deze reden is het FPD 
ingeschakeld. Het overleg moet hobbels wegnemen. Een voorbeeld hiervan is dat Parnassia eerder een 
maatregelrapport schreef. In de PI waar veelpleger terecht kwam, werd dit nog eens overgedaan bij het schrijven 
van een behandelplan. De selectiefunctionaris zat daar ook nog eens tussen. Door middel van het overleg wordt 
bereikt dat het advies nog steeds wordt geschreven door Parnassia, maar alvorens dit naar de rechter gaat wordt 
dit naar de PI gestuurd. De PI checkt het advies en kan hier op aanvullen. De FPD wordt erin betrokken zodat 
psychiatrische problematiek vastgesteld kan worden. 

 
De regie op de zorgketen wordt in opdracht van het OM gevoerd door GGZ reclassering middels het beheers- 
en signaleringssysteem. Dit systeem wordt ondersteund door de Webapplicatie Stelselmatige Daders (WASD) 
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van de gemeente Den Haag. Deze internetapplicatie voorziet in alle noodzakelijke dataregistratie en 
communicatie van en tussen politie, OM, Gemeentelijke diensten en Parnassia. Met name diegenen die belast 
zijn met de uitvoer van de persoonsgebonden aanpak zullen zorg dragen voor de data registratie. In figuur 4.4 is 
een overzicht gegeven van het aanbod in de zorgketen. Hierbij vallen bemoeizorg, hostels, opiaatverstrekking 
en gebruiksruimten onder preventie. De klinische en ambulante zorg van Parnassia en Zorgcomponent PZH zijn 
in te delen onder zorg. Daarnaast horen de volgende aspecten bij de nazorg: schuldhulpverlening, uitkering 
beheer, scholing/werk en begeleid wonen.  
 
Figuur 4.4   Zorgketen 

 
Bron: Gemeente Den Haag e.a. 2005 
 
 
Procesbeschrijving 
Den Haag is mede op basis van de resultaten van het drugsoverlastbeleid de mening toegedaan dat alleen een 
geïntegreerde aanpak – waarbij de zorgketen aan de strafrechtketen wordt gebonden - tot succes kan leiden 
(samenwerking justitie, politie, gevangeniswezen, gemeentelijke diensten, maatschappelijke integratie, 
geestelijke gezondheidszorg en GGZ-reclassering).  
 
Persoongebonden aanpak 
De kern van de aanpak wordt vormgegeven door het creëren van een zogenoemde persoonsgebonden aanpak 
(PGA) waarbij signalering, uitwisseling van informatie en op basis daarvan een geïntegreerde 
beheerssystematiek gerealiseerd wordt. De persoonsgebonden aanpak gaat ervan uit dat er een constante 
monitoring plaatsvindt per individu, waarbij het accent op de lokale top 10 per politiebureau ligt. Deze 
monitoring is nodig omdat uit de praktijk blijkt dat de problematiek hardnekkig is en er altijd een risico van 
terugval bestaat waardoor de status van een veelpleger dynamisch is (overgang van justitiële titel naar niet-
justitiële titel en vice versa). 
 
Bij de PGA wordt met de veelpleger vastgesteld welke gebeurtenissen, situaties, bestaande problemen en 
eventueel te verwachten problemen ertoe leiden dat de kans op recidive en/of het ontstaan van gebruiks- en 
gedragsproblematiek vergroten (signalering). Op basis daarvan wordt een individueel zorgplan opgesteld. Met 
de veelpleger is vastgesteld hoe vroegtijdig onderkend kan worden dat het de verkeerde kant op gaat. 
Vervolgens wordt een signaleringsplan opgesteld; Met de veelpleger is overeengekomen hoe wij en de 
veelpleger tot tijdige interventie kunnen over gaan. Mede op basis daarvan wordt met veelpleger het 
begeleidingsplan overeengekomen; met politie en OM is overeengekomen dat zij actief rechercheren 
respectievelijk tot vordering hechtenis overgaan waar juridisch geïndiceerd en mogelijk. 
 
Lik op stuk 
Den Haag voert een lik op stuk beleid. Bij een verdachte uit de Top 500 wordt na aanhouding en 
inverzekeringstelling het supersnelrecht toegepast. Er wordt niet meer voorgeleid bij de rechter-commissaris. 
De RC treedt op als politierechter en de griffier van de RC als griffier van de rechtbank. Een vrijgemaakte OVJ 
vervolgt en de advocatuur wordt vroegtijdig in kennis gesteld. De verdachte krijgt vroeghulp van de 
reclassering/verslavingszorg. In de praktijk betekent dit dat de verdachte nog in de tijd van de 
inverzekeringstelling wordt veroordeeld door de rechter, die direct vonnist en na vonnis de 
gevangenneming/houding beveelt om de opgelegde gevangenisstraf uit te zitten. Naast een efficiencyvoordeel 
voor het OM en de rechterlijke macht en een heldere boodschap naar de maatschappij, heeft de 
reclassering/verslavingszorg meer tijd om met de cliënt een traject op te starten (Politie Haaglanden 2005). 
 
In figuur 4.5 staat weergegeven welke ketenstructuur van toepassing is op een veelpleger die is opgepakt.  
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Figuur 4.5   Ketenstructuur      Figuur 4.6  Schematische weergave trajecten  
na veroordeling 

Bron: Gemeente Den Haag e.a. 2005        Bron: Gemeente Den Haag e.a. 2005 
 
 
De instroom van veelplegers op jaarbasis is geraamd op 300. Hiermee wordt gedoeld op 300 veroordelingen 
door het Openbaar Ministerie. Dit zijn vrijwel altijd unieke personen omdat er enige tijd tussen de 
aanhoudingen, de zitting en de uiteindelijke veroordeling zit. Zoals blijkt uit figuur 4.6, komen 300 veelplegers 
terecht in een drietal trajecten: cure trajecten (104), care (46) en signalering (150). 
 
Onder de hierboven genoemde drie trajecten vallen diverse programma’s. Deze programma indeling naar het 
soort traject staat samengevat in tabel 4.3. 
 
Tabel 4.3  Programma's ingedeeld naar traject 
 1. Cure trajecten 2. Care trajecten 3. Signaleringstrajecten 
Instroom • SOV/ISD 

• Drang/vrijwillig 
• Uitvallers uit cure 
• In begeleiding bij OGGz 
• Vanuit detentie 
• Vanuit casusoverleg 
• Vanuit crisisdienst 

• Cure en caretrajecten (150) 
• Weigeraars 
• Uitvallers uit trajecten 
• Uit casusoverleg 

Programma's • Conform afspraken ISD/SOV 
• Triple ex (dag en klinisch 

programma) 
• Filiaal (leer en 

werkaanbod) 
• MJD (materiele 

hulpverlening 
• Remise (woonprogramma) 
• BV (banenbemiddeling 

verslaafden) 
• Casemanagement GGz 

reclassering 

• Filiaal (leer en 
werkaanbod) 

• MJD (materiele 
hulpverlening) 

• Casemanagement GGz 
reclassering 

• OGGz bemoeizorg 
• Methadon en vrije 

heroïneverstrekking 

• Casemanagement GGz 
reclassering 

• Justitie en/of 
zorginterventie 

• Benadering door OGGz 

Bron: Gemeente Den Haag e.a. 2005 
 
 
Activiteiten  
In deze paragraaf worden de activiteiten van de afzonderlijke partijen weergegeven. 
 
Politie 
Primaire taak van de politie is aanhouding. De politie gaat na aanhouding van een veelpleger (top 500), wanneer 
dat maar enigszins mogelijk is, over tot voorgeleiding bij het OM. Zij geeft daarbij aan of het om een ‘meest 
actieve veelpleger’ gaat of niet. Van de 500 veelplegers wordt een top tien per bureau samengesteld. Het 
voorstel is om de top tien zoveel als mogelijk uit de top 500 af te leiden. De veelplegers per bureau worden 
apart aangepakt in het lokale casusoverleg. Voor de veelplegers die niet aan de voorwaarden voldoen, wordt een 
aparte aanpak gerealiseerd gericht op tegenhouden en voorkomen van crimineel gedrag.  
 
Alle veelplegers op de top tien worden door een individuele politie ambtenaar geadopteerd en door deze 
persoon gericht en met regelmaat bezocht en gesproken. Alle top tien daders worden nadrukkelijk in de 
operationele briefings opgenomen en krijgen gericht aandacht van de gehele bureaubemanning. 
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Bij de politie is in september 2003 een projectorganisatie opgericht: Aanpak Bekende Criminelen (ABC). Hier 
zijn operationele standaard werkprocessen aan de wijkbureaus geïmplementeerd en ondersteunende IT 
applicaties voor het operationele proces ontwikkeld en geïmplementeerd. Er is vormgegeven aan de 
samenwerking op tactisch en operationeel niveau met de ketenpartners en er zijn resultaatrapportages en 
effectmetingen geproduceerd (Politie Haaglanden, 2005). 
 
Openbaar Ministerie  
Het OM heeft twee taken. Ten eerste voorgeleiding. In het geval van een meest actieve veelpleger (top 500) gaat 
het OM over tot vervolging met als doel uitsluiting van de verdachte uit de samenleving, alsmede een 
deugdelijke persoonsgebonden aanpak waarvoor rapportage zal worden aangevraagd bij de 
reclasseringsinstellingen. Daarnaast draagt de reclassering zorg voor voorlichtingsrapportage en/of een 
vroeghulpinterventie (advies) rapport, of in geval van vordering SOV/ISD een maatregelrapport. 
 
In de overige gevallen waar mogelijk en juridisch verantwoord vraagt het OM een voorlichtingsrapportage in 
het kader van de aanpak veelplegers aan indien zij daartoe aanleiding ziet. In eerste instantie richt het OM zich 
op de top 500, waarbij de reclassering met de verdachte tot een beheers- en signaleringsplan tracht te komen. De 
reclassering stelt een voorlichtingsrapport op met, als dat mogelijk is gebleken, een plan van aanpak in het kader 
van de aanpak veelplegers. Toezicht maakt daarvan standaard deel uit. 
 
De tweede taak van het OM is gericht op detentie. Dit gebeurt als volgt: SOV/ISD conform betreffende 
uitvoerregels; detentie sober, wanneer de veroordeelde niet in zee wenst te gaan met GGZ reclassering; detentie 
plus zorgprogramma’s, wanneer de veroordeelde daartoe bereid is, waaronder  IMC Detox, Triple Ex, 
Emiliehoeve, et cetera en de Penitentiaire Zorginrichting Haaglanden wanneer deze gereed is. 
 
Reclassering 
Wanneer de veroordeelde met de reclassering in zee wil dan stelt de reclassering een beheers- en 
signaleringsplan op tijdens detentie. Het gevangeniswezen creëert  een zorgklimaat, waarbij zorg, behandeling 
en hulpverlening tijdens vrijheidsbeneming worden uitgevoerd door de GGZ, ingebed in de lokale/regionale 
zorgketens van de GGZ. De GGZ en GGZ reclassering garanderen een naadloze overgang tussen periode tijdens 
en na vrijheidsbeneming. Nog voor het einde van de detentie draagt GGZ-reclassering, in samenwerking met 
onder andere de desbetreffende gemeentelijke diensten (Loket Stelselmatige Daders), zorg voor 
legitimatiebewijs, start uitkering aansluitend op detentie, start verzekering aansluitend op detentie, start 
schuldhulpverlening, voorbereiding uitkering beheer, huisvesting en toeleiding werk. 
 
Gemeente Den Haag 
De gemeente Den Haag draagt (middels een functionaris) zorg voor het voorzitten van het strategisch overleg en 
lokaal casusoverleg alsmede de secretariaatsvoering van het strategisch overleg; het sturen en aanspreken van 
ketenpartners op resultaten; het verzorgen van de contacten met de diensten om ten behoeve van de nazorg 
zaken te regelen, afspraken te maken en te monitoren; het dragen van verantwoordelijkheid voor de 
nazorgactiviteiten zoals scholing, toeleiding werk, huisvesting, uitkering, verzekering (netwerk- en 
aanjaagfunctie); het in overleg met de ketenpartners initiëren c.q. ontwikkelen van (zorg)aanpakken voor 
groepen die juridisch onvoldoende aangepakt kunnen worden; het bijhouden van de webapplicatie stelselmatige 
daders; het monitoren van de gehele keten en het verzamelen van (management)informatie daarover; en het 
rapporteren van resultaten aan het rijk in het kader van het GSB. De gemeente is opdrachtgever van uit te 
voeren onderzoeken. 
 
Overige werkafspraken 
De GGZ reclassering ziet toe op het uitvoeren van het individueel behandelplan. Wanneer de veelpleger niet 
meer voldoet aan de afspraken met GGZ reclassering informeert de reclassering terstond politie en OM, al dan 
niet door tussenkomst van de SOV/ISD directeur. De politie reageert na toestemming van het OM op de 
melding van GGZ reclassering met actief rechercheren en aanhouding. Bij arrestatie reageert het OM waar 
juridisch mogelijk met eisen voor voorlopige hechtenis en geeft opdracht aan reclassering tot adviesrapportage 
omtrent de meest wenselijke voortgang. De reclassering adviseert het OM en de Rechtbank. De gemeente, het 
OM, politie en reclassering nemen deel aan de lokale casusoverleggen. 
 
 
4.6   Resultaten 
 
Inspanningsresultaten politie haaglanden 
Het totaal aantal aanhoudingen Veelplegers TOP-500 was in 2004 2.882 en in 2005 1.908. Dit betreft alle 
feiten, dus zowel overtredingen als misdrijven. 
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Periode jaar 2005 
TOP-500 
Totaal aangehouden Veelplegers TOP-500: 1.908 
Totaal aangehouden unieke personen TOP-500: 529 
Totaal in verzekering gestelde veelplegers Den Haag: 635 
Totaal in verzekering gestelde unieke personen Den Haag: 361 
 
Inspanningsresultaten OM 
Periode 1 januari 2005 – 1 juni 2005 
Zeer Actieve Veelplegers     535 
Voorgeleid aan de reclassering 116 
Gedagvaard voor de PR SSR 196 

gevangenisstraf, in procenten3 60 
gevangenisstraf met bijzondere voorwaarde, in procenten 19 
vrijspraak, in procenten 6 
overig, in procenten 15 

Overige afdoening 223 
Periode jaar 2005: ISD/SOV  
Aantal personen met een onvoorwaardelijke maatregel ISD is opgelegd.  42 
Aantal personen die preventief voor de ISD zitten 21 
Aantal personen met een onvoorwaardelijke maatregel SOV.  26 
 
Periode 2004: Aantal veelplegerszittingen 
In 2004 zijn 255 verdachten op een veelplegerszitting geplaatst, waarvan er 225 zijn veroordeeld. De 
gemiddelde straf bedroeg ongeveer twee tot drie maanden. Aangetekend is dat de meest actieve veelplegers 
(met de meeste zaken en de hoogst te verwachten straf) veelal in de SOV zijn terechtgekomen. Deze personen 
zijn niet meegenomen bij het berekenen van de gemiddelde strafmaat, hetgeen het gemiddelde van de opgelegde 
straffen ongetwijfeld heeft gedrukt. 
 
Inspanningsresultaten Parnassia  
De resultaten over 2005 zijn vermeld in tabel 4.4. 
 
Tabel 4.4  Bezetting Parnassia 
Programma Activiteit periode 2005 Op 31-12-2005 
Triple Ex Klinische  Verslavingszorg 35 9 
Emiliehoeve Klinische  Verslavingszorg 13 3 
Alcohol kliniek Klinische  Verslavingszorg 3 1 
Psychiatrsiche Zorg Drugs (PZD) Klinische  Verslavingszorg /Psychiatrie 6 3 
Psychiatrie klinisch Klinische Psychiatrie 3 1 
Intramuraal Motivatie Centrum 
(IMC) 

Klinische  Verslavingszorg 24 6 

Ambulante zorg VZ en 
Psychiatrie 

Dagprogramma’s, Ambulante begeleiding,  
Poli-contacten 

98 37 

Remise  Intensief begeleid wonen 41 23 
Re –entry Begeleid wonen 5 2 
Filiaal/BV Werkervaring en bemiddeling 63 19 
Casemanagement OGGZ Bemoeizorg 62 46 
Casemanagement GGZ 
Reclassering 

Begeleiding door reclassering afstemming Justitie – GGZ – 
OGGZ – Politie – MJD 

210 90 

Omklapwoningen Begeleid zelfstandig wonen 8 8 

 
Nazorg 
Er zitten volgens Parnassia nu ongeveer 242 mensen in een nazorgtraject.   
 
Maatschappelijke opbrengsten 
Met de maatschappelijke opbrengsten worden de resultaten bedoeld, die in feite de doelstellingen van de 
veelplegeraanpak zijn. Dit zijn het terugdringen van de recidive en het verbeteren van de veiligheid in Den 
Haag.  
 
Terugdringen Recidive 
Naast de aantallen veelplegers in de diverse programma's is ook het effect op de recidive bekend (tabel 4.5). De 
recidivecijfers hebben betrekking op een nog relatief korte periode van ruim anderhalf jaar, vanaf één mei 2003 
tot en met geheel 2004. Per programma is op basis van de instroom veelplegers, per persoon gekeken in 
hoeverre er sprake is geweest van nieuw aangebrachte feiten bij het OM. De relatief lage score bij ambulante 

                                                 
3 De onderverdeling van de gedagvaarden voor de PR SSR wordt weergegeven in procenten om dat in de exacte aantallen 43 
veelplegers uit de regio Hollands Midden verweven zitten. 
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zorg geeft naar alle waarschijnlijkheid aan dat deze zorg nog onvoldoende structuur en controle biedt om het 
gedrag van de doelgroep effectief te beheersen, terwijl de relatief lage scores bij PZD en IMC vermoedelijk 
samenhangen met de ernst van de verslavings- en of psychiatrische problematiek van de daar opgenomen 
cliënten. De hoge score voor de SOV is een gevolg van de late start SOV Den Haag. Er waren begin 2005, op 
het moment dat de recidive werd gemeten, nog geen cliënten in de open fase, waardoor van recidive ook geen 
sprake kan zijn. Nader onderzoek van de politie Den Haag zal inzicht geven in de ontwikkeling van de recidive 
onder de in zorgprogramma's verblijvende veelplegers die zich op langere termijn voordoet.  
 
Tabel 4.5  Zorgaanbod en afname van recidive 
Programma/aanbod         Aantal Afname recidive in % 
Triple Ex 30 55  
Alcohol kliniek 2 40 
PZD 3 29  
IMC 20 29  
Ambulante zorg 
VZ en Psychiatrie 

55 23 

Remise  8 72 
Re –entry 4 68 
Filiaal/BV (werk) 24 nb 
Casemanagement OGGZ Start 01-01-2005  
GGZ Reclassering 210 nb 
SOV 30 100  
ISD Start 2005  
Omklapwoningen 1 100  
Andere vormen van woonbemiddeling en begeleiding 5 70  

 
 
Verbeteren veiligheid 
In de eerste helft van 2005 is het aantal aangiften van misdrijven in de regio Haaglanden met 16% gedaald ten 
opzichte van dezelfde periode in 2004 (Politie Haaglanden 2005). De daling is het sterkst bij de aangiften van 
vermogensdelicten (-25%). Het aantal aangiften van het meest voorkomende vermogensdelict, diefstal uit auto, 
daalde met 43% en het aantal inbraken bij bedrijven met 34%. De afnames doen zich vooral voor in de 
binnenstad van Den Haag, de werkgebieden van de Haagse bureaus Jan Hendrikstraat en Hoefkade.  
 
Een belangrijke verklaring voor de daling van het aantal aangiften is volgens de politie de gezamenlijke aanpak 
van veelplegers door openbaar ministerie, politie, zorginstellingen en gemeente. Een groot deel van de 
veelplegers die voorkomen op de Top-10 lijsten van de politiebureaus zitten in de eerste helft van 2005 langere 
tijd vast. Mede hierdoor is de criminaliteit en overlast verminderd. Ook andere maatregelen zullen echter 
hebben bijgedragen aan de daling van de aangiften.    
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5.  EINDHOVEN 
 
 
- Projectnaam 
Aanpak veelplegers. 
 
- Periode 
In 2003 is in de regio Brabant Zuid-Oost de aanpak van veelplegers ontwikkeld. Het convenant veelplegers is 
vastgesteld op 20 juni 2005.  
 
 
5.1   Uitgangssituatie 
 
In het najaar van 2003 is Eindhoven begonnen met de aanpak veelplegers. Vervolgens is in 2004 een 
strategische conferentie gehouden.  
 
 
5.2   GSB Doelstelling(en) 
 
In tabel 5.1 worden de doelstellingen en resultaatsafspraken geformuleerd met betrekking tot de aanpak 
veelplegers. Deze zijn afgeleid van het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2005-2009. 
 
Tabel 5.1  GSBIII Doelstellingen Eindhoven 
Doelstelling en Indicator  Stedelijke nulsituatie 2004  Stedelijk resultaat 31 

december 2009  
Bron Rijk / 
gemeente  

17. Het percentage jeugdige en 
volwassen allochtone en autochtone 
veelplegers waarvoor door een stad 
nazorg- en/of 
resocialisatietrajecten worden 
aangeboden ten opzichte van het 
totale aantal geregistreerde 
jeugdige en volwassen veelplegers 
(Inclusief aanpak jeugdcriminaliteit 
door preventieve maatregelen 
(onderwijs)). 

Totaal: 111 veelplegers (zware 
categorie), w.o. 3 minderjarigen; 
Totaal: 680 veelplegers (ruimere 
definitie), w.o. 150 minderjarigen.  
Jaartal van nulmeting: 2003  
Procesafspraak: Eindhoven meldt dat 
uitsplitsing autochtoon/allochtoon 
mogelijk is, maar vooraf facilitering door 
Min. van Justitie aan toeleveranciers van 
informatie (zoals afgesproken in 
toetsingsgesprek met Rijk d.d. 21 sept. 
2004) nodig is. Vervolgens zal de stad bij 
het Rijk het ontbrekende element 
aanleveren ten behoeve van de 
resultaatsafspraken in het MOP. 

Totaal: 35 zeer actieve 
veelplegers krijgen 
traject aangeboden.Van 
deze zeer actieve 
veelplegers zijn er 3 
minderjarig.  
Totaal: 33 lichtere 
veelplegers krijgen extra 
trajecten uit de ruimere 
definitie aangeboden. 

Gemeente: 
HKS 

18. Het percentage jeugdige en 
volwassen allochtone en autochtone 
veelplegers waarvoor door een stad 
nazorg- en/of 
resocialisatietrajecten wordt 
afgerond ten opzichte van het 
totale aantal geregistreerde 
jeugdige en volwassen veelplegers.  
 
- Inclusief aanpak jeugdcriminaliteit 
door preventieve maatregelen 
(onderwijs). 

Preventieve maatregelen onderwijs:  
1. 13 van de 20 bo-scholen en 6 van de 8 
vo-scholen  
2. Haltafdoeningen: 688  
3. Stop-afdoeningen: 70  
Jaartal van nulmeting: 2003 

Ambitieniveau voor aantal 
afgeronde trajecten: 
100%, loopt parallel met 
instromende kandidaten.  
Met andere woorden: de 
capaciteit van 68 
veelplegers blijft 
gedurende de looptijd vol 
bezet. 

Gemeente: 
HKS 

Bron: Gemeente Eindhoven z.D 
 
 
5.3   Projectdoelstelling(en) 
 
De doelstellingen van de geïntegreerde aanpak van veelplegers door de ketenpartners zijn het beter op elkaar 
aan laten sluiten  van de fasen van opsporing, vervolging, detentie, nazorg en hulpverlening voor een 
veelpleger; de realisering van een goede handhaving van de openbare orde en daarmee de overlast veroorzaakt 
door een veelpleger tot een minimum beperken; en het in kaart brengen van de criminele carrière van een 
veelpleger opdat de rechter een beter beeld krijgt van de persoon van de dader zodat een weloverwogen keuze 
voor de strafmaat kan worden gemaakt (Stuurgroep 2005). 

  
 
5.4   Definitie 
 
In deze paragraaf worden de in Eindhoven gehanteerde definities weergegeven evenals de doelgroep van de 
aanpak. Eindhoven hanteert zowel de landelijke als een regionale definitie voor veelplegers. 
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Gehanteerde definitie(s) 
Een veelpleger is een persoon van 18 jaar of ouder die in het gehele criminele verleden meer dan tien processen-
verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar. De regionale definitie van een 
veelpleger is iemand, verblijvend in de regio Brabant Zuidoost, die over een periode van vijf jaren, 15 keer of 
meer als verdachte in BPS wordt genoemd, waarvan tenminste één in het peiljaar. 
 
Een zeer actieve veelpleger heeft meer dan tien processen-verbaal in de afgelopen vijf jaar waarvan tenminste 
één in het afgelopen jaar.  
 
Doelgroep(en) 
De aanpak is gericht op de meest actieve veelplegers. In de politieregio Brabant Zuidoost regio gaat het hier om 
190 personen. Het merendeel van de zeer actieve veelplegers bevindt zich in Eindhoven en Helmond. Ook de 
veelplegers zonder vaste woon- en verblijfplaats houden zich daar op. 
  
Van de 18 afdelingen worden vijf mensen geprioriteerd. Met name buurtbrigadiers hebben dit aangegeven. Er is 
bewust gekozen voor een regiobrede aanpak en voor territoriale spreiding in plaats van top 100 lijst. Men wil 
namelijk dat alle gemeenten participeren. In de top 100 komen alle veelplegers uit Helmond en Eindhoven.  
 
Overigens wil Eindhoven in de toekomst de aanpak uitbreiden en zich niet alleen richten op de geprioriteerden. 
De volgende stap is het aanpakken van de zeer actieve niet geprioriteerde veelplegers en indien nodig 
vervolgens de overige categorieën veelplegers, bijvoorbeeld die in de leeftijdscategorie 18 tot 21 jaar vallen 
waarvan de verwachting is dat zij anders doorgroeien tot zeer actieve veelplegers.  
 
 
5.5   Aanpakstrategie 
 
De aanpak veelplegers is regiobreed neergelegd. Er nemen in totaal 21 gemeenten deel aan de aanpak. De 
aanpak van overlast en criminaliteit en het terugdringen van recidive vraagt niet alleen inzet van de politie en 
het Openbaar Ministerie. Vastgesteld is dat de traditionele strafrechtelijke aanpak van veelplegers onvoldoende 
effectief is. Dit is mede een reden afspraken te maken over een meer effectieve, consequente en samenhangende 
aanpak. Noodzakelijk is een vergaande samenwerking met en tussen de justitiële  organisaties, zoals 
(jeugd)reclasseringsinstellingen, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen, alsmede de 
verslavingszorg en de gemeenten. Om de inspanningen van deze organisaties en instellingen op elkaar aan te 
laten sluiten, is een goed geregisseerde ketensamenwerking een vereiste. In juni 2005 is er een 
procesbeschrijving van de aanpak veelplegers verschenen in opdracht van de gemeente Eindhoven. 
 
In 2003 in de regio Brabant Zuid-Oost de aanpak van veelplegers ontwikkeld. De regie voor deze aanpak ligt bij 
het OM. De ingestelde Stuurgroep Veelplegers draagt zorg voor de ontwikkeling, uitwerking en afstemming 
met betrekking tot het beleid. In deze stuurgroep participeren de convenantpartners. 
 
Bij de aanpak van veelplegers zijn drie deeltrajecten  te onderscheiden. De eerste is  het Politie/justitie traject: 
Ten aanzien van de geprioriteerde veelplegers wordt een plan van aanpak opgesteld. Daarin wordt informatie 
van de afzonderlijke partners opgenomen en wordt tevens bepaald welk traject gevolgd gaat worden bij het 
opnieuw plegen van een strafbaar feit. Iedere geprioriteerde veelpleger wordt door de politie persoonlijk op de 
hoogte gesteld van zijn status als veelpleger en de consequenties die dat heeft. De veelpleger wordt verzocht een 
verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat hij weet dat hij als veelpleger aangemerkt is en dat hij op de hoogte 
is dat informatie over zijn persoon wordt uitgewisseld in het casusoverleg. Bovendien vindt periodiek 
voorlichting aan de doelgroep plaats over de consequenties van de status geprioriteerde veelpleger. Ook hier 
geldt een pro-actieve aanpak. Het tweede traject is het Executie traject. De tenuitvoerlegging van een vonnis 
geschiedt onder verantwoordelijkheid van de directie van de Penitentiaire instelling. Bij vrijheidsstraffen 
kunnen daarbij programma’s aangeboden worden in het kader van Terugdringen Recidive. Indien een ISD 
maatregel is opgelegd wordt binnen één maand een  verblijfsplan opgesteld. Bezien wordt of de veroordeelde 
wil meewerken. Zo niet, dan volgt er een standaardregime. Alleen zij die meewerken komen in aanmerking 
voor de speciale nazorg door de gemeente. De voortgang wordt vastgelegd in rapportages. De rechter die de 
ISD-maatregel heeft opgelegd evalueert na negen maanden het verblijfsplan en de uitvoering daarvan. De 
directeur van de Penitentiaire Inrichting meldt de datum invrijheidsstelling ruimschoots van te voren aan de 
gemeente. Bij voorkeur meer dan drie maanden van te voren. Het Nazorgtraject is het derde traject. Na 
invrijheidstelling gaat de regieverantwoordelijkheid over op de gemeente. In Eindhoven vindt maandelijks een 
RESO (resocialisatie) overleg plaats onder voorzitterschap van de gemeentelijk Accountmanager 
Veelplegers.Bij volwassen Veelplegers ligt de nadruk zeker op straffen, maar wordt altijd bezien in hoeverre 
hulpverlening en preventieve maatregelen toekomstige terugval kunnen voorkomen (Willemsen 2005). 
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Organisatie 
In deze subparagraaf wordt toelichting gegeven op de structuur van de organisatie bij de aanpak veelplegers. 
 
Stuurgroep 
De stuurgroep veelplegers wordt gevormd door vertegenwoordigers van de volgende partijen: het parket; de 
politie; gemeenten; reclasseringsinstellingen; instelling voor verslavingszorg; Raad voor de Kinderbescherming; 
Bureau Jeugdzorg; en DJI. De stuurgroep veelplegers volgt en evalueert de uitvoering van het convenant en kan 
gedurende de looptijd van het convenant verbeteringen in de afspraken en procedures tot stand te brengen. De 
stuurgroep heeft als taak het monitoren van de uitgevoerde aanpak in de keten; signaleren van knelpunten in de 
ketenaanpak en het geven van oplossingsrichtingen; signaleren van knelpunten in de ketenaanpak aan de 
politiek, voor zover deze niet oplosbaar  (b)lijken te zijn; en het monitoren van de behaalde resultaten. Zij wordt 
daartoe gevoed door de deelnemers in de hieronder nader genoemde casusoverleggen veelplegers. De 
stuurgroep veelplegers informeert twee maal per jaar het Arrondissementaal Justitieel Beraad en het Regionaal 
College. Daarnaast stelt de stuurgroep periodiek “de lijst geprioriteerde veelplegers”  in geactualiseerde vorm 
vast. 
 
Casusoverleggen  
Binnen de regio vindt op twee locaties casusoverleg plaats. De geprioriteerde veelplegers worden elke twee 
weken besproken in Eindhoven en Helmond. In Eindhoven wordt de agenda gevormd door veelplegers uit de 
gemeente Eindhoven en de overige gemeenten uit de Kempen. In Helmond staan de veelplegers uit deze 
gemeente centraal, aangevuld met de veelplegers uit de overige gemeenten in de regio Peelland (Asten, 
Someren, Laarbeek, Deurne, Gemert-Bakel). Voor de minderjarige veelplegers wordt afzonderlijk op beide 
locaties een casusoverleg gehouden.  
 
Aan het casusoverleg veelplegers nemen de volgende partijen deel: het Parket; de politie; de gemeente; 
reclasseringsinstellingen/ instelling voor verslavingszorg; DJI; en de GGZ (Eindhoven). 
 
De aanpak van veelplegers is gebaseerd op een trajectmatige benadering waarin alle partijen actief 
samenwerken. Teneinde een effectief persoonsgericht scenario vast te stellen is het nodig om alle relevante 
informatie over een veelpleger beschikbaar te hebben. De door ketenpartners aangeleverde informatie wordt 
samengebracht in een persoonsdossier. Van belang is hier niet alleen de historie van het delictgedrag, maar ook 
factoren als levensstijl, achtergrondproblematiek en diverse gedragskenmerken. 
 
Convenant voor samenwerking is afgesloten tussen het Arrondissementsparket Den Bosch; de politieregio 
Brabant Zuid-Oost; de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, 
Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen ca, Oirschot, Reusel-de Mierden, 
Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre; Stichting Reclassering Nederland; 
Reclassering Leger des Heils; Novadic/Kentron; Raad voor de Kinderbescherming; en de Dienst Justitiële 
Inrichtingen. 
 
Naast de deelnemende partijen aan het convenant vindt samenwerking op het terrein van de aanpak van 
veelplegers plaats met GGZ (relatie met FPN), Bureau Jeugdzorg, Riagg en woningbouwverenigingen.  
 
RESO-overleg 
Na invrijheidstelling gaat de regieverantwoordelijkheid over op de gemeente. In Eindhoven vindt maandelijks 
een RESO (resocialisatie) overleg plaats onder voorzitterschap van de gemeentelijk Accountmanager 
Veelplegers. Aan dat overleg nemen verder deel vertegenwoordigers van de drie reclasseringinstellingen, 
gemeentelijke diensten en maatschappelijke organisaties werkzaam op gebied van wonen, werk, dagbesteding 
en gezondheid. 
 
In procesbeschrijving Stevige stappen voorwaarts en stappen terug staan de volgende deelnemers: Justitieel 
Trajectbegeleider Novadic-Kentron reclassering voor ISD; vertegenwoordiger Novadic-Kentron, Justitieel 
Casemanager; vertegenwoordiger Novadic-Kentron, Teamleider Werk Wonen en Inkomen; vertegenwoordiger 
Novadic-Kentron, MFE (Multi Functionele Eenheid); vertegenwoordiger Loket W; vertegenwoordiger 
Gemeentelijke Dienst WZI; vertegenwoordiger Regio Politie Brabant Zuid-Oost(tijdelijk); twee 
vertegenwoordigers Stichting Sint Annaklooster; vertegenwoordiger NEOS; vertegenwoordiger 
Woningcorporaties platform DOOR; vertegenwoordiger Leger des Heils; en op afroep een vertegenwoordiger 
van het CWI. 
 
Voor een naadloze overgang dient een goede uitwisseling van informatie plaats te vinden. Daarmee kan tevens 
voorkomen worden dat werk dubbel wordt gedaan. Om de aansluiting van de trajecten te waarborgen neemt de 
voorzitter van het RESO-overleg deel aan het casusoverleg. Verder vindt er periodiek overleg plaats tussen 
vertegenwoordigers casusoverleg, RESO-overleg en gevangeniswezen. 
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Daarnaast zijn er twee casemanagers bij de reclassering aangesteld om de voortgang te bewaken en knelpunten 
te signaleren en zo mogelijk op te lossen. Voor de veelplegers moet duidelijk zijn dat er een goede afstemming 
plaatsvindt tussen al die instanties die zijn pad kruisen. Shoppen moet onmogelijk worden gemaakt. Zoals 
gezegd, repressie alleen leidt niet tot een oplossing van het probleem van de veelplegers. 
 
Het RESO-overleg heeft tot doel een zo goed mogelijke resocialisatie van een uit detentie terugkerende ex-
veelpleger tot stand te brengen. Daartoe wordt in overleg en in samenwerking met zorg- en dienstverlenende 
organisaties gekeken welke problemen er spelen en welke oplossingen hiervoor gemaakt respectievelijk 
gevonden kunnen worden. Naast de noodzaak om informatie over terugkerende en teruggekeerde ex-veelplegers 
gemeenschappelijk te maken heeft het overleg vooral een probleemoplossing-doelstelling en worden er adhoc 
afspraken voor gerichte actie gemaakt.  
 
Bij de persoonsgerichte bespreking wordt een checklist gehanteerd van de volgende leefgebieden: wonen; 
financiën/ inkomen; gezondheid; werk/ dagbesteding; en vrije tijdsbesteding/ netwerk sociale relaties. 
 
Het RESO-overleg bevindt zich in het laatste stadium van de procesketen. Hier is zeker in vergelijking met 
andere fases nog maar beperkt ervaring mee. Een en ander zal zich ook verder in de tijd moeten ontwikkelen 
(Van der Haak 2005). 
 
De beschreven organisatie bij de aanpak van veelplegers wordt in onderstaande figuur 5.1 schematisch 
weergegeven. 
  
Figuur 5.1   Schematische weergave organisatie Eindhoven 
  Regionale Stuurgroep aanpak veelplegers Brabant Zuid-Oost 

 
Breed samengestelde groep van alle betrokken instanties, die beleid 

ontwikkelt, op resultaten monitort en knelpunten in het proces aanpakt. 
Stuurgroep vormt breed maatschappelijk draagvlak voor aanpak van 

veelplegers.  
Voorzitterschap: Hoofdofficier van Justitie. 

 

  

     
 

     

 
- Bij eerstvolgende 
overtreding 
Opsporing en 
aanhouding door 
Politie en start 
vervolging door OM 
cf. Plan van 
Aanpak. 

 Casusoverleg aanpak veelplegers Brabant Zuid-Oost 
 

2-wekelijks Casusoverleg, waarbij individuele 
veelplegers voortschrijdend worden besproken. 

Regie en Voorzitter: Officier van Justitie. 
Vaste vertegenwoordigers met beslissingsmandaat voor de organisatie, 

die zij vertegenwoordigen. 
 

- Met Plan van Aanpak komen partners in het Casusoverleg een 
gezamenlijke strategie van handelen overeen op operationeel vlak en 

een gezamenlijke richting voor de volgende hoofdfase. 
 

- Politie Brabant Zuid-Oost voert secretariaat van Casusoverleg en 
beheert dossiervorming t.b.v. Casusoverleg. 

 - Invoer 
geprioriteerde lijst 
van veelplegers 
door politie. 
- Informatie en 
actiepunten voor 
deelnemende 
partijen in het 
Casusoverleg. 
- Kennisgeving van 
identificatie als 
veelpleger. 
 
  

     
 

     

  RESO-overleg: 
 
Maandelijks Resocialisatieoverleg met vertegenwoordigers van hulp/zorg 

organisaties 
en gemeentelijke diensten. Voorzitter= Gemeentelijk Accountmanager 

Veelplegers. 
 

Voortgangsbespreking resocialisatieproces en aanpak knelpunten 
leefgebieden. 

  

 
 
Bij de gegevensverwerking van de partijen wordt uitgegaan van een gezamenlijke verwerking (en opslag) van 
gegevens onder de privacytechnische eindverantwoordelijkheid - namens de partijen - van het parket. De 
fysieke opslag vindt plaats bij de politie welke ook zorgdraagt voor het dagelijkse beheer en de  beveiliging van 
de gegevens. Hiertoe worden – al dan niet in opdracht van de verantwoordelijke – de nodige passende 
technische en organisatorische maatregelen getroffen. De overige partners treden zowel op als leveranciers en 
als ontvanger van de gegevens. De uitwisseling van gegevens wordt door figuur 5.2 uitgebeeld.  
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Figuur 5.2   Schematische weergave uitwisseling gegevens 
 

Bron: Stuurgroep 2005 
 
Procesbeschrijving 
In figuur 5.3 wordt het proces van de aanpak van veelplegers schematisch weergegeven.  
 
Figuur 5.3  Schematische weergave proces Eindhoven 

CONTACT  ACTIES 
 

 ADMINISTRATIE 

  Bureau Veelplegers van de politie maakt lijst met geprioriteerde 
veelplegers. 

  

 
 

         

 
 

 Veelpleger opgepakt door heterdaad of door jagen van politie.   

     
 

     

Melding naar 
reclassering. 

 reclassering, optioneel leidend tot Vroeghulp. Afnemen RISc.  Terugkoppeling naar 
Casusoverleg. 

 
 

         

  voorlopige hechtenis en voorlegging strafzaak aan rechter: 
rechtszitting en vonnis toewijzing. 

  

 
 

         

Overgang 
regievoering Om 
naar DJI/PI. 

 Strafoplegging zonder 
speciaal regime. 

 Opt. ISD-maatregel met of 
zonder SOV. 

 Opstellen reïntegratie 
plan van aanpak obv plan 
van aanpak casusoverleg. 

          
    MDO-overleg* intern PI. Optionele 

bijstelling programma afh. van 
beoordeling gedrag cliënt. 

  

          
  Melding datum invrijheidsstelling aan Gemeentelijke Account 

Manager. 
 Terugkoppeling aan 

casusoverleg. 
          
Einde regievoering 
DJI/PI. 

 Gemeentelijk RESO-overleg 
Regievoering nazorgtraject door Gemeentelijk Accountmanager 

Veelplegers. 

  

          
  Na 2 jaar goed gedrag voert het Casusoverleg c.q. politie op basis 

van info uit RESO-overleg betrokken persoon af van lijst 
veelplegers. 

  

* Multi Disciplinair Overleg Penitentiaire Inrichting, MDO-PI 
 
 
Activiteiten  
De activiteiten die per ketenpartner in het kader van de aanpak worden ondernomen, staan hieronder 
beschreven. 
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Parket:  
De activiteiten van het parket zijn in een aantal werkvelden onder te verdelen. In het kader van structuur vervult 
het parket de volgende taken: regie daderaanpak veelplegers; voorzitterschap Stuurgroep veelplegers; 
secretariaat Stuurgroep Veelplegers; voorzitterschap casusoverleg veelplegers, zowel meerderjarigen als 
minderjarigen; verantwoordelijk voor de registratie. 
 
Projectinhoudelijk is het parket verantwoordelijk voor opsporing en vervolging. 
 
Met betrekking tot de geprioriteerde veelplegers zijn de taken: samen met alle partners op basis van beschikbare 
informatie een plan van aanpak opstellen; en een overeenkomst aanbieden waarin de spelregels zijn opgenomen. 
 
Voor de plaatsing in inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) zijn de taken een lijst maken met mogelijke 
ISD-kandidaten binnen de geprioriteerde veelplegers; daar waar mogelijk ISD vorderen; elke potentiële ISD-
kandidaat krijgt van te voren een gesprek met de officier van justitie en/of reclassering om 
hulpverleningsmogelijkheden te beoordelen. 
 
Met betrekking tot de niet-geprioriteerde zeer actieve veelplegers zijn de taken: daar waar repressie mogelijk is, 
wordt dit ingezet; en zoveel mogelijk voorgeleiden in kader van (super)snelrecht en ter voorkoming van lopende 
vonnissen. 
 
Politie  
De politie heeft als algemene taken: op strategisch niveau deelnemen aan de Stuurgroep Veelplegers; expertise 
beschikbaar stellen voor het ontwikkelen van nieuwe werkmethoden/ strategieën ten aanzien van veelplegers; 
signaleren van knelpunten in de keten; een overzicht opstellen van de veelplegers in de regio Brabant Zuid-
Oost, zowel jeugdigen als meerderjarigen (masterlijst); leveren van een actieve bijdrage aan het selecteren van 
geprioriteerde veelplegers; toepassen van een actieve persoonsgerichte benadering op de geselecteerde 
veelplegers; beschikken over een centraal aanspreekpunt voor de ketenpartners; beschikken over een centraal 
punt (projectbureau) waar de aanpak van veelplegers in de territoriale afdelingen wordt gecoördineerd; 
deelnemen als partner aan het Casusoverleg Meerderjarige veelplegers en het casusoverleg Minderjarige 
veelplegers; het actief uitwisselen van informatie in het casusoverleg, het overdragen van informatie uit de 
dossiers van geselecteerde veelplegers in het casusoverleg; en het verzorgen van het secretariaat van het 
Casusoverleg (vooralsnog voor de periode 2005). 
 
Op operationeel niveau heeft de politie de volgende taken: het op actieve wijze verbeteren van de 
informatiepositie ten aanzien van de (geprioriteerde) veelpleger; het vastleggen van de gemaakte afspraken en 
de gewenste werkwijze ten aanzien van de (geprioriteerde) veelpleger (dit voor gebruik binnen het politiekorps); 
het uitvoeren van de afspraken, zoals deze over een (geprioriteerde) veelpleger zijn gemaakt; het gericht zoeken, 
volgen en aanspreken van de veelpleger door de buurtbrigadier in zijn woonomgeving (adopteren); het 
aanleggen van een DNA-profiel van de zeer actieve veelpleger; het verbaliseren voor alle mogelijke strafbare 
feiten (Zero-tolerance); het optimaliseren van de pakkans door het uitvoeren van dadergericht onderzoek; en het 
leveren van ondersteuning aan de afspraken uit het hulpverleningstraject. 
 
Gemeente  
De activiteiten van de gemeente zijn in een aantal werkvelden onder te verdelen. 
 
Ten aanzien van het integraal veiligheidsbeleid moet de gemeente zorg dragen voor een beleidsmatige 
inbedding van de veelplegersaanpak in het lokale integrale veiligheidsbeleid. Daarbij wordt zorg gedragen voor 
duidelijke publiciteit (actieve informatievoorziening) over de werkwijze en de lokale veelplegers aanpak en 
actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad en lokale partners. 
 
Ten aanzien van het casusoverleg dient de gemeente hieraan deel te nemen (Eindhoven en Helmond structureel, 
overige gemeenten bij gelegenheid of laten zich vertegenwoordigen) en informatie te delen met betrekking tot 
de veelplegersaanpak. 
 
In het kader van preventie is de gemeentelijke taak het ontwikkelen en inzetten van bestuurlijke instrumenten 
ter ondersteuning van de scenario’s zoals afgesproken in het casusoverleg. Voorbeelden zijn het toepassen van 
kortingsmodellen bij uitkeringen (in geval van sociale fraude wordt via de sociale recherche een “zero 
tolerance” beleid gevolgd: actieve opsporing, terugvordering en sancties); het creëren van voldoende 
nachtopvang; aanbod jeugd en jongerenwerk;  en aanbod maatschappelijke opvang. 
 
In het kader van nazorg zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het nazorgtraject en realiseren in dat kader 
samen met reclasseringinstellingen en DJI de faciliteiten ten behoeve van de periode na detentie. De gemeenten 
garanderen 100% aanbieden van resocialisatietrajecten, met waar noodzakelijk of nodig: zorg voor 
bijstandsuitkering, inclusief kortingsmodellen bij niet nakomen van afspraken; (versnelde) huisvesting met 
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afgestemde diverse soorten begeleiding of geheel zelfstandig; arbeidsactivering; sociale activering; opleidingen; 
schuldhulpverlening; op de persoon  afgestemde individueel bepaalde begeleidings- of hulpverleningstrajecten, 
onder andere de inzet van Novadic, bemoeizorg, maatschappelijk werk et cetera en het aanwenden van invloed 
op GGZ, Riagg en Bureau Jeugdzorg. 
 
De twee GSB gemeenten binnen de politieregio, Helmond en Eindhoven, hebben in hun meerjaren 
ontwikkelingsprogramma respectievelijk de volgende doelstellingen opgenomen: eind 2009 heeft 50 % van de 
in totaal 135 veelplegers uit Helmond een resocialisatietraject afgerond; in 2009 zijn tien % ofwel 68 
veelplegers in een traject opgenomen. 
 
Reclasseringsinstellingen / instelling voor verslavingszorg 
De reclasseringsinstellingen/ instelling voor verslavingszorg nemen deel aan de casusoverleggen (met vaste, 
gemandateerde deelnemers); delen informatie ten behoeve van de veelplegersaanpak; leveren een intensieve 
vorm van casemanagement gericht op gedragsverandering en leefstijlverbetering; leveren actieve ondersteuning, 
bemiddeling en begeleiding op het gebied van arbeidsintegratie, begeleid wonen, budgettering en 
schuldhulpverlening; leveren reguliere producten waaronder de RISc; leveren een bijdrage aan de ontwikkeling 
van nieuwe producten en diensten (zoals bezoek veelpleger in detentie); veelplegers krijgen prioriteit v.w.b. 
benutten van reclasseringscapaciteit; stellen de noodzakelijke voorzieningen op het gebied van verslavingszorg, 
opvang en nazorg ter beschikking aan veelplegers die via het casusoverleg worden voorgedragen voor een 
intensieve vorm van casemanagement. 
 
Leger des Heils 
Het Leger des Heils biedt Maatschappelijke opvang Limburg en Centra voor Wonen, Zorg & Welzijn en maakt 
de voorzieningen Domus en Vast & Verder toegankelijk voor de doelgroep en ontwikkelt de door de Gemeente 
gevraagde voorziening voor veelplegers (20 bedden). 
 
DJI:  
De PI Vught met een ISD-celcapaciteit van 52 en een  totale celcapaciteit van 800 (Stuurgroep 2005) 
participeert binnen de casusoverleggen en stuurgroep Veelplegers, met vaste deelnemers. Bij binnenkomst stelt 
de PI in samenwerking met de reclassering een individueel trajectplan op, op basis van RISc-gegevens, 
indicaties uit het casusoverleg en overige historische gegevens en rapportages. De PI geeft uitvoering aan de 
detentie, conform het  landelijk draaiboek ISD - Gevangeniswezen / DJI middels feitelijke uitsluiting uit de vrije 
samenleving (bewaring, gevangenhouding); verplichte deelname aan het basisdagprogramma (waaronder 
arbeid, groepsactiviteiten, sport, sociale kontakten); gedragsbeïnvloeding waaronder gedragsinterventie 
programma's (in samenwerking met de reclassering) en gerichte voorbereiding op herintreding in de 
samenleving; eventuele plaatsing op de interne verslaafden begeleidingsafdeling, bijzondere zorgafdeling of 
individuele begeleidingsafdeling; monitoring van (eventueel) verblijf buiten de inrichting (tijdens extramurale 
fase, in samenwerking met de reclassering); beschikbaarstelling van de zorgstructuur (psychosociale zorg, 
medische zorg, verslavingszorg(Novadic), psychiatrische zorg (FPD)); voorbereiding op nazorgactiviteiten door 
gemeenten na detentie. De PI plaatst een ISD-gemaatregelde in het basisdagprogramma indien deze geen 
deelname aan een traject wenst (45 u/week) en motiveert deze alsnog tot deelname. De PI stelt maatschappelijke 
instellingen in de gelegenheid hun cliënt tijdens detentie te benaderen, en andersom; is ontvankelijk en bereid 
tot evaluatie op casusniveau vanuit OM en Rechtbank.  

 
 
5.6  Resultaten 
 
Het aantal aangiftes daalt. Hoewel met de cijfers enige voorzichtigheid is geboden moet het effect van de 
veelplegersaanpak merkbaar zijn. In 2005 is het aantal aangiften met ongeveer tien % gedaald. 
 
Bij de delicten die vaak door veelplegers worden gepleegd blijkt het volgende: winkeldiefstallen zijn 25% 
gedaald; fietsdiefstallen zijn 20% gedaald; woninginbraken zijn 13% gedaald; en diefstallen af/ uit auto’s zijn 
met zeven % gedaald. 
 
Er is sprake van een consequente aanpak executie openstaande vonnissen: in 2004 waren het 10.604 dagen bij 
in totaal  135 personen; in 2005 waren het 13.327 dagen bij in totaal 212 personen. 
 
Tot op heden heeft er 13 maal veroordeling tot de ISD maatregel plaatsgevonden en bij 14 zeer actieve 
veelplegers die op dit moment in voorarrest zitten zal de ISD maatregel worden gevorderd. Daarmee bezet 
Eindhoven nu al het voor 2006 toegewezen quotum. Omdat er landelijk tot op heden weinig gebruik gemaakt 
wordt van de toegemeten ISD-capaciteit verwacht en hoopt de regievoerder casusoverleg Eindhoven dat de 
regio de beschikking zal krijgen over een aantal extra plaatsen (Willemsen 2005). 
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Eindhoven heeft nog een aantal doelen die zij wil bereiken. Namelijk een blijvende goede samenwerking binnen 
de keten met over en weer betrouwbare partners. Net zo min als ten opzichte van de veelplegers mag er sprake 
zijn van vrijblijvendheid. Verder is het de bedoeling dat er, naast de ruim 150 veelplegers die op dit moment 
intensief worden gevolgd, ook afspraken worden gemaakt ten aanzien van de niet geprioriteerde veelplegers. 
Daarin zal een lik op stuk beleid ontwikkeld worden. Een veelpleger moet onmiddellijk de consequenties voelen 
bij het opnieuw plegen van strafbare feiten. Zogenoemde lopende vonnissen moeten worden voorkomen. 
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6.  LIMBURG ZUID 
 
 
- Projectnaam 
Aanpak veelplegers. 
 
- Periode 
In 2003 zijn de ketenpartners begonnen met de aanpak van veelplegers. Deze aanpak is echter van start gegaan 
in 2005 door het in werking stellen van de stuurgroep en het aanwijzen van een regionaal projectleider 
veelplegers. Bij de projectdoelstelling is uitgegaan van een realisatietermijn tot medio 2006. 
 
 
6.1   Uitgangssituatie 
 
In de tweede helft van 2003 is in gemeenschappelijkheid met ketenpartners gestart met een gesystematiseerde 
integrale aanpak van veelplegers. De tot dan toe gehanteerde sterk repressieve 'stelselmatige daderaanpak' 
functioneerde weliswaar naar tevredenheid, maar er was behoefte aan een verbreding en verdieping in de vorm 
van een meer persoonsgerichte aanpak. De beleidswijziging, beschreven in het 'Plan van aanpak Veelplegers' is 
destijds in overleg met de ketenpartners tot stand gekomen en uiteindelijk door alle betrokken partijen 
‘omarmd’. De daadwerkelijke uitvoering van de veelplegeraanpak is in de loop van 2005 gestart. 
 
Daarnaast is op één april 2001 de SOV (Strafrechtelijke Opvang Verslaafden) in werking getreden waarin ook 
Maastricht en Heerlen participeren. Voor de Regio Parkstad Limburg geldt dat SOV een samenwerking is in het 
kader van bemoeizorg waarvan de projectcoördinatie in handen is van de gemeente Heerlen. Daartoe is bij de 
gemeente Heerlen een SOV-coördinator aangesteld. Instroom van deelnemers kan uit elke Parkstadgemeente 
plaatsvinden. De wet heeft een experimenteel karakter en loopt tot 2007.  
 
Maastricht en Heerlen hebben 14 SOV-plaatsen toebedeeld gekregen en hadden hiervoor 17 potentiële 
kandidaten (Van 't Land e.a. 2005). De instroom van de SOV is in alle regio's traag op gang gekomen, maar het 
traagst in de regio Zuid. Twee jaar na invoering van de SOV was er vanuit Maastricht nog geen enkele 
kandidaat ingestroomd. De gemiddelde  bezettingsgraad van Maastricht is 45% tegenover landelijk 66%. Voor 
Heerlen was de gemiddelde bezettingsgraad 72%, met een maximum van 86% (zes personen). Uit de 
procesevaluatie van de SOV blijkt dat een reden voor de trage en geringe instroom de relatief grote 
terughoudendheid van de rechters in de regio Zuid is bij het opleggen van de SOV (Van 't Land e.a. 2005). 
Sommige rechters waren minder geneigd om de SOV maatregel op te leggen als niet voldoende was aangetoond 
dat een justitiabele verslaafde reeds eerder zonder succes een drangtraject had doorlopen of tenminste had 
aangeboden gekregen. Maastricht is een van de gemeenten waar destijds nagenoeg geen drangtrajecten voor 
verslaafden waren. 
 
Door de SOV is vooral in Heerlen en minder in Maastricht de afgelopen jaren ervaring opgedaan met een 
aanpak waarvan onderdelen, zoals het veroordeeld krijgen van overlastveroorzakende drugsverslaafden voor 
een langdurige vrijheidsstraf op basis van iemands criminele verleden en het opstellen van individuele plannen 
voor opvang, ook bij de aanpak van veelplegers terugkomen. Belangrijke aspecten hierbij zijn immers de 
persoonsgerichte trajectmatige benadering en de organisatie van de nazorg. Tevens is bekend dat de rechters in 
het arrondissement moeite hebben met het veroordelen van  verdachten voor de SOV en vermoedelijk ook voor 
een ISD omdat zij dat een buitenproportionele straf vinden, zeker als niet eerst een drangtraject is geprobeerd.  
 
 
6.2  GSB Doelstelling(en) 
 
In tabel 6.1 zijn de doelstellingen en resultaatsafspraken met betrekking tot de aanpak veelplegers geformuleerd. 
Deze zijn afgeleid van het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2005-2009 die in het kader van het 
Grotestedenbeleid zijn opgesteld. 
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Tabel 6.1  GSBIII Doelstellingen Heerlen 
Doelstelling en Indicator  Stedelijke nulsituatie 

2004  
Stedelijk resultaat 
31 december 2009  

Bron Rijk / 
gemeente  

17. Het percentage jeugdige en volwassen allochtone 
en autochtone veelplegers waarvoor door een stad 
nazorg- en/of resocialisatietrajecten worden 
aangeboden ten opzichte van het totale aantal 
geregistreerde jeugdige en volwassen veelplegers.  
 

Totale doelgroep 
veelplegers:  
75 volwassen zeer 
actieve veelplegers  
8 jeugdige veelplegers  
Jaartal van nulmeting: 
2004  
Procesafspraak: 
Uitsplitsen ambitie 
allochtoon-autochtoon 
etniciteit zal vanaf 2005 
worden geregistreerd. 

Minimaal 30% van de 
zeer actieve 
(Heerlense) 
veelplegers krijgt 
een aanbod.  
Ambitie aanbod 
jeugdige 
veelplegers:  
minimaal 80%.  

Gemeente:  
Openbare Orde 
en Veiligheid 
(OOV).  

18. Het percentage jeugdige en volwassen allochtone 
en autochtone veelplegers waarvoor door een stad 
nazorg- en/of resocialisatietrajecten wordt afgerond 
ten opzichte van het totale aantal geregistreerde 
jeugdige en volwassen veelplegers.  
 

Jaartal van nulmeting: 
2004.  

100% van de aan 
jeugdige en 
volwassen 
veelplegers 
aangeboden 
trajecten (zie 
boven) worden 
afgerond.  

 

Bron: Gemeente Heerlen z.D 
 
 
Tabel 6.2  GSBIII Doelstellingen Maastricht 
Doelstelling en Indicator  Stedelijke nulsituatie 2004  Stedelijk resultaat 31 

december 2009  
Bron Rijk / gemeente  

17. Het percentage jeugdige en 
volwassen allochtone en 
autochtone veelplegers waarvoor 
door een stad nazorg- en/of 
resocialisatietrajecten worden 
aangeboden ten opzichte van het 
totale aantal geregistreerde 
jeugdige en volwassen 
veelplegers.  
 

In totaal 73 veelplegers: 68 
autochtoon en 5 allochtoon.  
Jaartal van nulmeting: 2004.  
Jaarlijks wordt aan 20% (ca. 14) 
van het totale aantal (73) 
jeugdige en volwassen allochtone 
en autochtone veelplegers een 
nazorg- en of resocialisatie 
traject aangeboden.  

100% van de veelplegers 
(allochtoon en 
autochtoon ontvangt een 
traject.  

18. Het percentage jeugdige en 
volwassen allochtone en 
autochtone veelplegers waarvoor 
door een stad nazorg- en/of 
resocialisatietrajecten wordt 
afgerond ten opzichte van het 
totale aantal geregistreerde 
jeugdige en volwassen 
veelplegers.  
 

In totaal 73 veelplegers: 68 
autochtoon en 5 allochtoon  
Jaartal van nulmeting: 2004.  

100% van de veelplegers 
(allochtoon en 
autochtoon) rondt het 
traject af.  

Gemeente:  
1.Integrale buurtpeiling  
2.GGD-peilingen  
3.Herkennings-systeem  
4.Jeugdmonitor  
5.Gegevens instellingen  
6.Regionaal 
Cliëntvolgsysteem  

Bron: Gemeente Maastricht z.D 
 
 
6.3   Projectdoelstelling(en) 
 
In het Projectplan Veelplegers tweede fase, dat is opgesteld door de regionale projectleider (juli 2005), worden 
als projectdoelstellingen genoemd: het procesmodel en de producten veelpleger zijn beschreven en ingericht 
binnen de hoofdprocessen (opsporen/ handhaven); de behandelprocedures veelplegers zijn beschreven en 
geïmplementeerd; de aanpak van veelplegers is opgenomen in de plannen op alle niveaus van het korps; de 
politie werkt effectief samen op het gebied van de aanpak van veelplegers; en de persoonsgerichte aanpak 
(PGA) wordt kwantitatief aangepakt conform gestelde in kaderbrief 2006. 

 
 

6.4   Definitie 
 
Voor de aanpak van veelplegers ligt de prioriteit bij de zeer actieve veelplegers. Hierbij wordt aangesloten bij de 
landelijke definitie van zeer actieve veelplegers. Daarnaast zijn echter tevens de overlastveroorzakers 
geprioriteerd. 
 
Gehanteerde definitie(s) 
Geprioriteerde meerderjarige veelplegers zijn zeer actieve veelplegers, stelselmatige daders en 
overlastveroorzakers. Een zeer actieve veelpleger (landelijke definitie) is een persoon van 18 jaar of ouder die 
over een periode van vijf jaren (waarvan het peiljaar het laatste jaar vormt), meer dan tien PV’s (HKS) tegen 
zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar. Een stelselmatige dader (landelijke definitie) is een 
zeer actieve veelpleger, verdacht van een feit, waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en die in de vijf jaren 
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daaraan voorafgaand minimaal drie keer voor een misdrijf is veroordeeld (vrijheidsbenemende of 
vrijheidsbeperkende straf of maatregel dan wel taakstraf) die ook ten uitvoer zijn gelegd. Een 
overlastveroorzaker (in relatie tot plegen van misdrijven) is  een persoon die veelvuldig overlast veroorzaakt en 
die niet behoort tot de categorieën die reeds vallen onder de definitie van veelpleger en zeer actieve veelpleger 
(APV-feiten, prostitutie, enz.). 
 
Niet geprioriteerde veelplegers zijn de veelplegers volgens de landelijk definitie: personen van 18 jaar of ouder 
die in het gehele criminele verleden meer dan tien PV’s (HKS) tegen zich zagen opgemaakt, waarvan tenminste 
één in het peiljaar. 
 
Doelgroep(en) 
Als doelgroepen voor de aanpak van veelplegers gelden de zeer actieve veelplegers en de overlastveroorzakers.  
 
Per één juli 2005 zijn er 179 zeer actieve veelplegers en 53 toegevoegde veelplegers. Toegevoegde veelplegers 
zijn personen die afgevallen zijn als zeer actieve veelpleger, doch waarvan een persoonsgerichte aanpak (PGA) 
actueel is en dus blijft de aanpak gelden. De meeste zeer actieve veelplegers bevinden zich in het District 
Maastricht (38), Heerlen (31) en Sittard-Geleen (25). Verder blijken 50 zeer actieve veelplegers niet afkomstig 
uit een politiedistrict in Limburg-Zuid.  
 
Er zijn geen cijfers beschikbaar over de aantallen overlastveroorzakers in Limburg Zuid.  
 
 
6.5   Aanpak 
 
Het AJB (Arrondissementaal Justitieel Beraad) heeft een regiefunctie onder voorzitterschap van het OM. Met 
het oog op het tot stand brengen van een geactualiseerde integrale strategische aanpak veelplegers (minderjarig 
en meerderjarig) is daarnaast per januari 2005 een Stuurgroep Veelplegers ingesteld. Inmiddels is een 
conceptplan gereed, waarbij relevante informatie per geprioriteerde veelpleger in een persoonsgericht plan van 
aanpak wordt samengebracht afkomstig uit het Justitieel traject met justitiële partners (regie OM). en het 
Maatschappelijk traject met partners (na)zorg (regie gemeenten). 
 
Er wordt in de regio onder voorzitterschap van de officier van Justitie tweewekelijks een PGA-overleg 
(persoonsgerichte aanpak veelplegers) gehouden. In dit PGA-overleg worden de zeer actieve veelplegers 
besproken en wordt onder regie van het OM een integraal persoonsgericht plan van aanpak vastgesteld. In de 
PGA is een voorbereidings-, prioriterings- en uitvoeringsfase en scenario beschreven. Verder bevat ze vooral 
justitiële informatie zoals drangvarianten, uitvoering straffen,  slachtofferzorg et cetera. Het PGA wordt ter 
beschikking gesteld aan het casuïstiekoverleg zorg waar het PGA kan worden aangevuld met relevantie 
informatie van de hulpverlening. Omdat in het casuïstiekoverleg zorg ook partners zitten die aan het justitieel 
PGA-overleg deelnemen kan er synergie ontstaan tussen de justitiële en zorg aanpak. De door de stuurgroep 
beoogde, nieuw te benoemen, 'ínterventiemanagers' dienen bij de uitvoering van het plan van aanpak een 
cruciale rol te vervullen.  
 
Figuur 6.1 geeft de organisatie van de aanpak veelplegers Limburg zuid op een schematische wijze weer.  
 
Figuur 6.1  Schematische weergave organisatie Limburg zuid 
 
  Regionaal justitieel Veelplegersoverleg 

 
  

     
 

     

  Interdistrictelijke Veelplegersoverleggen ZORG 
(Heerlen-Kerkrade en Maastricht-Sittard) 

  

 
 
Procesbeschrijving  
Het proces bij de aanpak veelplegers is in drie fases te onderscheiden. Ten eerste is er de voorbereidingsfase. De 
afdeling informatie, regionale recherche en het bureau Informatiemanagement (afd. Bedrijfsvoering) 
actualiseren twee maal per jaar de veelplegerlijsten (of masterlijsten). Deze lijst wordt ter toetsing aan het OM 
voorgelegd en vervolgens wordt de prioriteitenlijst vastgesteld. Deze prioriteitenlijst wordt verspreid onder de 
ketenpartners. In de prioriteringsfase wordt de diagnose vastgesteld (onder meer RISc). In de uitvoeringsfase is 
er een integrale samenwerking. In casuïstiek overleg worden afspraken gemaakt over de concrete taken van 
partners in de persoonsgerichte aanpak. Het persoonsgerichte plan van aanpak wordt vastgesteld. Na 
aanhouding van een geprioriteerde veelpleger waarvoor tevens een PGA is vastgesteld treedt deze in werking.   
 

126 INTRAVAL - Lokale aanpak zeer actieve veelplegers: justitieel traject  



Proactief 
Voor de zeer actieve veelplegers waarvoor een persoonsgerichte aanpak is afgesproken, volgt allereerst een pro-
actief traject. Het OM stuurt een brief naar de veelpleger waarin wordt meegedeeld dat hij als veelpleger bekend 
staat en na aanhouding het risico loopt te worden veroordeeld tot een ISD-maatregel. Er wordt een justitieel en 
maatschappelijk PGA opgemaakt, onder regie van OM en gemeenten in het veelplegeroverleg en JCO-zorg en 
in overleg met (na)zorg, VP overleg, JPP's. Afspraken, scenario en trajecten bij het OM worden integraal 
vastgelegd. 
 
Aanhouding 
Na aanhouding van een zeer actieve veelpleger worden de volgende stappen doorlopen: in het proces-verbaal 
van aanhouding wordt vermeld welk soort veelpleger het betreft en zonodig worden bijgevoegd: 
verdachtenfoto's, gemaakte afspraken en afgenomen DNA (binnen de daarvoor geldende regelgeving); politie 
neemt vervolgens contact op met OM en maakt melding van de aanhouding. Door het OM worden vervolgens 
de PGA afspraken medegedeeld; na aanhouding bij OM wordt geraadpleegd wat afgesproken is en vervolgens 
wordt daarnaar gehandeld; opmaak van het proces-verbaal, afhandelen van de taken met betrekking tot 
slachtofferhulp, schadebemiddeling et cetera; en het afstemmen, evalueren en regie op de uitvoering door het 
OM en gemeenten. 
 
Indien van een aangehouden zeer actieve veelpleger door de partners in de keten (nog) geen PGA is vastgesteld, 
volgt een reactief traject waarin contact wordt opgenomen met het OM over afdoeningbeslissing; de processen-
verbaal worden opgemaakt, taken van slachtofferhulp worden afgehandeld, schadebemiddeling plaatsvindt, 
enzovoort; de casus ter vaststelling van het justitieel en maatschappelijk PGA wordt besproken; en er wordt 
afgestemd, geëvalueerd en regie gevoerd op de uitvoering (OM en gemeenten). 
 
 
6.6  Resultaten 
 
Op basis van de aantallen veelplegers uit het HKS bestand van de politie is af te leiden dat per één januari 2005 
er in totaal 274 zeer actieve veelplegers waren in de regio Limburg-Zuid. Op één juli 2005 is een volgende 
veelplegerslijst opgesteld en blijken er in de regio 179 zeer actieve veelplegers te zijn.  
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7.  ROTTERDAM 
 
 
- Projectnaam 
De Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Hierbij worden onderscheid gemaakt in: overlastgevende en zorgmijdende 
verslaafden (PGA700); veelplegers geweld (PGA-G); criminele en/of overlastgevende illegalen (PGA-V); en 
jeugd (PGA-jeugd).  
 
- Periode 
De PGA overlastveroorzakers (PGA700) is gestart in januari 2003. De doelgroep is voor het eerst benaderd in 
april 2003. Het project loopt tot eind 2005. De aanpak van veelplegers is per één februari 2005 gestart.  
 
 
7.1   Uitgangssituatie 
 
In het Collegeprogramma 2002-2006 van de gemeente Rotterdam heeft het gemeentebestuur naast de 
wijkgerichte aanpak gekozen voor een stedelijke aanpak van drie thema’s die in heel Rotterdam spelen. Het gaat 
om drugs en overlast, geweld en jeugdproblematiek. Deze drie speerpunten worden zowel dadergericht als 
gebiedsgericht aangepakt, met name op locaties waar zich de meeste overlast voordoet. Effectieve acties in dit 
verband zijn de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende drugsverslaafden, politieoffensieven en de aanpak 
van probleemjongeren. In acht wijken, die het meest onveilig zijn, komt een zero tolerance-aanpak om de 
concentratie van drugs en jongerenoverlast, diefstal, geweld, vervuiling en verloedering tegen te gaan. 
 
Politie en Openbaar Ministerie hebben zich geschaard achter de doelstellingen van het vijfjaren-actieprogramma 
Veilig en beschouwen de in het actieprogramma beschreven activiteiten en doelstellingen als taakstellend. De 
inzet van de politie is vooral gebaseerd op een gebiedsgerichte en persoonsgerichte aanpak. Daar waar deze 
beide aanpakken in de praktijk samenkomen zal, zo is de verwachting, de grootste effectiviteit worden bereikt. 
Daarnaast wordt zoveel mogelijk de ‘lik op stuk’-benadering gevolgd. Iedere inzet van de politie dient zo 
spoedig mogelijk een adequate opvolging te krijgen in de strafrecht- en/of zorgketen.  
 
Persoonsgerichte Aanpak 
De PGA bestaat uit een persoonsgerichte, dat wil zeggen op ieder individu persoonlijk toegesneden aanpak en 
komt voort uit de afspraken die de gemeente Rotterdam, politie en Openbaar Ministerie hierover hebben 
gemaakt. De PGA is erop gericht om veelplegers, of dat nu verslaafden, jongeren of andere groepen criminelen 
zijn, langdurig van straat te halen en via intensieve hulpverlening van de straat te houden. Met de aanpak die 
gangbaar was voordat de PGA werd ingevoerd lukte dat onvoldoende. De veelplegers maken zich namelijk 
weliswaar schuldig aan veel criminele feiten, maar die zijn relatief licht. Worden die feiten aan de rechter 
voorgelegd dan legt die daar ook veelal kortdurende vrijheidsstraffen voor op. De straffen zijn ook te kort om 
bijvoorbeeld de hulpverlening effectief te kunnen laten optreden. 
 
De PGA richt zich op verschillende categorieën, waarvan de overlastgevende verslaafden, de PGA700 de 
voornaamste is. Een deel hiervan heeft meer dan 10 misdrijven gepleegd en behoort volgens de landelijk 
definitie tot de (zeer actieve) veelplegers. Informatie over welk deel van de PGA tot de veelplegers of zeer 
actieve veelplegers behoort is niet beschikbaar. 
 
De stadsmarinier PGA 700 presenteerde eind januari 2003 in de stuurgroep Veilig het actieplan PGA, gebaseerd 
op een analyse van het werkplan van de GGD van eind 2002. Het actieplan is in overleg tussen de stadsmarinier 
PGA 700, de GGD, SoZaWe, het Openbaar Ministerie en de Politie vervolgens verder uitgewerkt. Eind maart 
2003 presenteerde de stadsmarinier de resultaten en conclusies in de stuurgroep Veilig. De stuurgroep Veilig 
ging akkoord met de uitkomsten en voorstellen ter zake, onder meer het instellen van een kleine task force 
bestaande uit de betrokken diensten: politie, openbaar ministerie, SoZaWe en GGD. Begin april 2003 is de task 
force voor het eerst bijeengekomen en heeft de criteria voor opname op de PGA 700 lijst vastgesteld. In de loop 
van april 2003 is de nieuwe werkwijze getoetst aan de hand van een vijftal ‘proefpersonen’.  
 
Onder leiding van het OM worden de dossiers van de personen waar het om gaat niet meer zaaksgericht 
opgebouwd, maar persoonsgericht. De dossieropbouw en informatieverzameling van de personen uit de  
PGA700 staat onder regie van de GGD. De rechter kan dan nagaan wat de diverse instanties hebben gedaan om 
de persoon aan te pakken. Zaken worden 'gestapeld' aan de rechter aangeboden met een daaraan verbonden 
forse vrijheidsbenemende eis. Al voordat iemand onherroepelijk is veroordeeld gaat bijvoorbeeld de 
reclassering aan het werk. 
 
In 2002 is gestart met PGA-jeugd. In onderling overleg is besloten inhoud te geven aan PGA-geweld. In 2005 
krijgt het Openbaar Ministerie in Rotterdam de beschikking over 402 extra cellen voor volwassen veelplegers in 
de regio. Voor jeugdige veelplegers komen regionaal 73 plaatsen beschikbaar van de 250 die voor de vier grote 
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steden beschikbaar zijn. De regionale toedeling van cellen is het gevolg van de afspraken die zijn gemaakt 
tussen het ministerie van Justitie en de vier grote steden (G4). De beschikbaarheid van extra cellen is van groot 
belang bij de persoonsgebonden aanpak en de aanpak van veelplegers. Daardoor kan resocialisatie en 
hulpverlening van veelplegers al tijdens de gevangenschap beginnen. 
 
Aanpak Veelplegers 
Volgens de GSBIII-monitor zijn in 2002, 2.013 volwassen veelplegers geregistreerd. Hiervan is 55% (1.119 
personen) van allochtone herkomst. Volgens opgave van het OM Rotterdam telt Rotterdam op peildatum één 
oktober 2005 3.212 veelplegers die voldoen aan de landelijke definitie van veelpleger, waarvan 30% (955 
personen) tot de zeer actieve veelplegers (eveneens volgens de landelijke definitie) wordt gerekend. Hiervan 
behoort  bijna de helft (49%, 470 personen) tot de stelselmatige daders (SD). Dit zijn zeer actieve veelplegers 
(ZAV) die driemaal zijn veroordeeld en derhalve voor een ISD-maatregel in aanmerking komen.  
 
De politie heeft alle veelplegers in het HKS als veelpleger gelabeld. Een deel van de 955 zeer actieve 
veelplegers in Rotterdam wordt echter al aangepakt via de PGA. In het Centrum bijvoorbeeld staan op de 
zogenoemde Adoptielijst eind november 2005 PGA overlastveroorzakers, waarvan 41 tot de categorie zeer 
actieve veelplegers behoren en 20 tot de stelselmatige daders. Volgens het OM zijn er in het district Centrum 
echter 160 stelselmatige daders. 140 Stelselmatige daders die voor een ISD-maatregel in aanmerking komen, 
staan niet op de lijst aan de hand waarvan de aanpak van zeer actieve veelplegers (volgens de landelijke 
definitie) zou moeten plaatsvinden.   
 
Van de categorie zeer actieve veelplegers die niet op de PGA-lijsten voorkomen, vindt volgens het OM geen 
actieve vervolging plaats. Bovendien ontbreekt van deze personen de achtergrondinformatie uit de dossiers van 
hulpverleningsinstellingen die voor een persoonsgerichte aanpak wel nodig is. Voor deze informatie is 
structureel casusoverleg vereist, maar die vindt voor deze categorie veelplegers niet plaats. De gemeente 
besteedt niet of nauwelijks aandacht aan veelplegers die niet voorkomen op de PGA-lijsten. (Na)zorg wordt 
voor deze niet op de PGA-lijsten voorkomende (zeer actieve) veelplegers niet georganiseerd. Het OM werkt wel 
samen met de Dienst Sozawe, waar sinds 1 september een medewerker is belast met de (na)zorg voor (zeer 
actieve) veelplegers.   
 
 
7.2   GSB Doelstelling(en) 
 
In tabel 7.1 zijn de doelstellingen en resultaatsafspraken met betrekking tot de aanpak veelplegers geformuleerd. 
Deze zijn afgeleid uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2005-2009. 
  
Tabel 7.1  GSBIII Doelstellingen Rotterdam 
Doelstelling en Indicator  Stedelijke nulsituatie 2004  Stedelijk resultaat 31 

december 2009  
Bron  
Rijk / gemeente  

17. Het percentage 
jeugdige en volwassen 
allochtone en autochtone 
veelplegers waarvoor door 
een stad nazorg- en/of 
resocialisatietrajecten 
worden aangeboden ten 
opzichte van het totale 
aantal geregistreerde 
jeugdige en volwassen 
veelplegers.  
 

Totaal 300 volwassen veelplegers in een 
traject binnen de PGA 700 (43%).  
Jaartal van nulmeting: 2004.  
 
Procesafspraak: De stad levert bij het 
Rijk uiterlijk 1 december 2005 het totale 
aantal geregistreerde jeugdige 
veelplegers en het percentage jeugdigen 
veelplegers waarvoor door de stad een 
nazorg- en/of resocialisatietraject wordt 
aangeboden aan, ten behoeve van de 
resultaatsafspraken in het 
MOP. 

- 80% van de jeugdige 
veelplegers (uit de PGA-
jeugd) krijgt een 
nazorgtraject aangeboden. 
(met ingang van 2006 zitten 
25 jongeren per wijk (62) in 
een traject) - 80% van de 
volwassen veelplegers (uit 
de PGA-700) krijgt een 
nazorgtraject aangeboden 
(Met ingang van 2006: 700 
volwassenen in een traject 
geplaatst). 

Gemeente: 
Programmabureau 
Veilig. 

18. Het percentage 
jeugdige en volwassen 
allochtone en autochtone 
veelplegers waarvoor door 
een stad nazorg- en/of 
resocialisatietrajecten 
wordt afgerond ten 
opzichte van het totale 
aantal geregistreerde 
jeugdige en volwassen 
veelplegers. 

Procesafspraak: De nulmeting is niet 
beschikbaar. De stad levert bij het Rijk 
uiterlijk 1 december 2005 het totale 
aantal geregistreerde jeugdige en 
volwassen veelplegers en het percentage 
jeugdigen en volwassen veelplegers 
waarvoor door de stad een nazorg- en/of 
resocialisatietraject wordt afgerond aan 
ten behoeve van de resultaatsafspraken 
in het MOP. 

* Voor 80% van de jeugdige 
veelplegers die een 
nazorgtraject krijgt 
aangeboden, zal de 
gemeente Rotterdam het 
(na)zorgtraject afronden. * 
Voor 80% van de volwassen 
veelplegers die een 
nazorgtraject krijgt 
aangeboden, zal de 
gemeente Rotterdam het 
(na)zorgtraject afronden. 

Gemeente: 
Programmabureau 
Veilig 

Bron: Gemeente Rotterdam z.D 
 
 
7.3   Projectdoelstelling(en) 
 
Per doelgroep zijn aparte projectdoelstellingen geformuleerd. 
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PGA700 - Overlastgevende en zorgmijdende verslaafden 
Doel van de aanpak van de top 700 van ‘lastigste’ verslaafden is het terugbrengen van de overlast. Dat gebeurt 
door deze verslaafden tenminste drie maanden achtereen in een van de trajecten (hulpverlening, strafrecht of 
combinatie daarvan) op te nemen.  Uitgaande van 150 drugsverslaafde vrouwen, betekent dit dat 550 mannen 
via de PGA in de jaren 2002 – 2005 in een strafrechtelijk en / of hulpverleningstraject moeten instromen. 
Wanneer de verslaafde aan het slot van het traject een min of meer stabiel niveau heeft bereikt, wordt hij of zij 
overgedragen aan een zogeheten ‘lokaal zorgnetwerk’. In dit netwerk zitten de buurtagent, het maatschappelijk 
werk en de lokale zorginstellingen. Met de overdracht aan het zorgnetwerk wordt meteen getoetst of de 
voormalig overlastgevende verslaafde zich kan handhaven zonder de maatschappij nog overlast te bezorgen. De 
collegedoelstelling van de PGA700 is dat in 2006 de 700 meest overlastgevende en zorgmijdende verslaafden in 
een van de vijf trajecten zijn geplaatst (GGD 2005). 
 
PGA Jeugd - Criminele en overlastgevende jongeren 
Doel is het terugbrengen van de overlast door overlastgevende jongeren in de hulpverlening te plaatsen. 
Criminele jongeren worden via het strafrecht aangepakt. 
 
PGA Veelplegers geweld - Veelplegers van geweldsmisdrijven 
Doel is het vergroten van de pakkans. Per jaar moeten er door de politie 500 verdachten aan justitie worden 
vergedragen. 
 
PGA Criminele illegalen - Criminele en/of overlastgevende illegalen 
Doel is tenminste de helft van de op de lijst voorkomende illegalen c.q. vreemdelingen vrijwillig dan wel 
gedwongen terugkeren naar het land van herkomst (Gemeente Rotterdam 2004). Er staan permanent 50 
personen op de lijst.  
 
 
7.4   Definitie 
 
Binnen de gehele PGA aanpak onderscheid de gemeente vier groepen veelplegers (Gemeente Rotterdam 2004): 
de overlastgevende en zorgmijdende verslaafden; de criminele en overlastgevende jongeren; de veelplegers van 
geweldsmisdrijven; en de criminele en/of overlastgevende illegalen. 
 
Gehanteerde definitie(s) 
 
Overlastgevende en zorgmijdende verslaafden  
Overlastgevende en zorgmijdende verslaafden zijn verslaafden die afhankelijk zijn van harddrugs en/of alcohol, 
legaal in Nederland verblijven en daarnaast voldoen aan tenminste drie van de volgende kenmerken (Gemeente 
Rotterdam 2003): (verwervings)criminaliteit, zoals winkeldiefstal, beroving etc; een onaangepaste levensstijl; 
het gebruik van meerdere soorten drugs; het uit de weg gaan van zorg en hulpverlening; psychiatrische 
stoornissen. 
 
Personen die in hun hele verleden meer dan tien processen verbaal wegens een misdrijf tegen zich zagen 
opmaken voldoen aan het gestelde criterium. De mate van crimineel gedrag wordt vastgesteld met behulp van 
de politionele en justitiële dossiers, aan de hand van het aantal geregistreerde misdrijven (in HKS), 
overtredingen (in X-pol), het aantal veroordelingen en de openstaande boetes en nog uit te zitten straffen. De 
verslaafde krijgt aan de hand van de ernst van de registraties een score (ranking). Hoe zwaarder de delicten en 
de straffen hoe hoger de verslaafde op de lijst wordt geplaatst en hoe eerder de task force hem in behandeling 
neemt. 
 
Het niet hebben van huisvesting, het niet of zelden gebruikmaken van de beschikbare voorzieningen voor 
wonen, leren, werken, dagactiviteiten en dergelijke, en veelvoorkomend overlastgevend gedrag in de openbare 
ruimte is een indicatie voor een onaangepaste levensstijl. In combinatie met één of meer van de andere criteria 
bepaalt dit of betrokkene in aanmerking komt voor de PGA 700 lijst. 
 
Polydrugsgebruik is een indicatie voor overlastgevend gedrag en daarom criterium voor plaatsing op de PGA 
lijst. Polydrugsgebruik (vaak in combinatie met alcohol) leidt vaak tot agressief of in ieder geval tot zeer 
overlastgevend gedrag, dat bij de gemiddelde passant in de openbare ruimte tot gevoelens van onveiligheid 
leidt. Aan de hand van de dossiers van de verslavingszorg (onder andere de registratie van deelnemers aan het 
methadonprogramma) wordt vastgesteld of er sprake is van een polydrugsgebruiker. 
 
Het mijden van zorg is een indicatie voor plaatsing op de PGA lijst. Zorgmijdend gedrag wijst er meestal op dat 
de verslaafde in het verleden meermalen slechte ervaringen heeft gehad met de zorginstellingen en het eerder 
aangeboden zorgtraject. Het feit dat hulpverlening in principe geschiedt op basis van vrijwilligheid, leidt ertoe 
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dat zorgmijders per definitie niet in de zorg terechtkomen. Bemoeizorg, en in het uiterste geval een dwang- of 
drangtraject, is dan vaak nog de enige mogelijkheid om de verslaafde te kunnen helpen. Aan de hand van de 
historische dossiers van de verslavingszorg wordt vastgesteld of er sprake is van een zorgmijder. 
 
Psychiatrische problemen die leiden tot onaangepast gedrag dat bij de gemiddelde passant in de openbare ruimte 
tot gevoelens van onveiligheid leidt. 
 
Overlastgevende jongeren  
Overlastgevende jongeren zijn jongeren die nadrukkelijk op straat aanwezig zijn, omstanders uitdagen en lastig 
vallen, vernielingen plegen, geweld gebruiken en zich doelbewust schuldig maken aan lichte criminaliteit. Ze 
zijn moeilijk corrigeerbaar en hebben een geringe pakkans.  
 
Criminele jongeren 
Criminele jongeren zijn die personen tot 23 jaar tegen wie twee of meer processen-verbaal zijn opgemaakt, het 
laatste verbaal minder dan een jaar geleden. 
 
Veelplegers van geweldsmisdrijven 
Veelplegers van geweldsmisdrijven zijn personen met meer dan drie veroordelingen voor geweldsdelicten op 
hun naam waarvan tenminste één in het peiljaar. Onder geweldsdelicten wordt verstaan: een inbreuk op de 
lichamelijke integriteit en een inbreuk op de persoonlijke integriteit. Ze staan niet geregistreerd als verslaafd.  
 
Criminele en/of overlastgevende illegalen 
Criminele en/of overlastgevende illegalen zijn personen die zonder wettelijke toestemming in Nederland 
verblijven en plegers zijn van tien of meer delicten. 
 
In 2006 gaat men ook in Rotterdam steeds meer over op het gebruik van landelijke definities bij de aanpak van 
(zeer actieve) veelplegers.  
 
Doelgroep(en) 
Binnen de gehele PGA aanpak onderscheidt de gemeente vier groepen: overlastgevende en zorgmijdende 
verslaafden (PGA700); criminele en overlastgevende jongeren (PGA-jeugd); veelplegers van 
geweldsmisdrijven (PGA-G); en criminele en/of overlastgevende illegalen (PGA-V). 
 
PGA700 
De PGA 700 is bedoeld voor de 700 meest overlastgevende en zorgmijdende verslaafden (van overtredingen tot 
crimineel gedrag) die veel problemen hebben, veelal misbruik van  verschillende drugs plus alcohol, 
psychiatrische aandoeningen, dakloosheid, et cetera. In deze aanpak worden verschillende lijsten als bron voor 
overlastgevende drugsverslaafden gehanteerd. Allereerst de zogenaamde SOV-lijst van de politie, waarop in 
juni 2003 1270 manlijke verslaafden staan geregistreerd die voor een SOV-maatregel in aanmerking komen. 
Daarnaast worden de bestaande PGA lijsten als bron worden gebruikt, alsmede de lijst met overlastgevende 
drugsverslaafden van de RET en de lijst met de zogenaamde Ohmmannen, die rond de Keileweg overlast 
veroorza(a)k(t)en. Tot slot is op basis van de pasjesregeling voor de Keileweg een lijst met drugsverslaafde 
prostituees opgesteld die ook in het kader van de PGA 700 aanpak voor eind 2005 in een van de vijf 
hulpverleningstrajecten zullen moeten instromen.  
 
PGA-jeugd 
De aanpak richt zich op de meest overlastgevende en criminele jongeren tot 23 jaar. Volgens de GSBIII monitor 
zijn er in 2002 115 jeugdige veelplegers geregistreerd. Hiervan zijn 71 allochtoon. 
 
7.5   Aanpakstrategie 
 
De aanpak spitst zich toe op meest zichtbare overlastveroorzakers en criminelen in de stad, met name de 
verslaafde overlastveroorzakers (PGA700), criminele en overlastgevende jongeren (PGA Jeugd), veelplegers 
van geweldsmisdrijven (PGA Veelplegers geweld, waarbij geweld ruim is geïnterpreteerd tot indringen in de 
persoonlijke levenssfeer wat concreet inhoudt dat bijvoorbeeld ook woninginbraak wordt meegenomen) en 
overlastgevende en/of criminele illegalen (PGA Criminele illegalen). 
 
Bij de persoonsgerichte aanpak in Rotterdam worden daders ofwel in de hulpverlening opgenomen ofwel 
strafrechtelijk vervolgd. Aan de ene kant krijgen daders via de hulpverlening een beter levensperspectief, aan de 
andere kant worden door de strafrechtelijke  aanpak overlast en criminaliteit verminderd en daarmee de 
veiligheid in Rotterdam vergroot.  
 
De persoonsgerichte aanpak bestaat uit een vaste methodiek. Dit geldt voor de PGA700, PG Jeugd en PGA 
Veelplegers geweld. Een ‘taskforce’ is verantwoordelijk voor de aanpak. De gang van zaken is als volgt. Eerst 
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wordt een lijst opgesteld van wie voor de PGA in aanmerking komen en wat voor personen dit zijn. Het gaat 
dan om informatie over de hulpverleningsachtergrond en eventuele eerdere veroordelingen. Met behulp van 
deze informatie wordt van iedere persoon een dossier aangelegd. Aan de hand van dit dossier wordt nagegaan 
voor welk traject de betreffende persoon het meest in aanmerking komt: hulpverlening, strafrecht of een 
combinatie daarvan. De taskforce informeert zelf de persoon over wat er met hem of haar gaat gebeuren en 
controleert de voortgang van de aanpak. Na afloop van het traject krijgt de betreffende persoon nazorg.  
 
De PGA Criminele illegalen wijkt af van de vaste methodiek. Bij deze groep is hulpverlening niet aan de orde 
en is de aanpak gericht op vrijwillige c.q. gedwongen terugkeer naar het land van herkomst.  
 
Organisatie 
Welke partijen betrokken zijn bij de aanpak van de veelplegers verschilt per doelgroep.  
 
PGA700 
De stedelijke regie voor de aanpak van 700 overlastgevende en zorgmijdende drugsverslaafden ligt bij een 
stadsmarinier. Hij geeft leiding aan de taskforce. Vertegenwoordigers van de politie, de GGD, SoZaWe 
stadsmariniers, zorginstellingen en Openbaar Ministerie leggen van iedere overlastgevende drugsverslaafde een 
dossier aan. Aan de hand van het dossier bepaalt de taskforce voor welk traject de verslaafde in aanmerking 
komt. 
 
Op operationeel niveau vindt de samenwerking gebiedsgebonden plaats in zogenoemde Uitvoeringsteams. Zo'n 
team volgt de PGA-klant van nabij en neemt in overleg zorg- en repressie maatregelen. Het bijeenbrengen van 
partners op lokaal niveau werkt efficiënter en effectiever. Naast een eerste team in de wijk Spangen zijn er 
gebiedsgebonden Uitvoeringsteams in Noord en Zuid, terwijl het team Centrum in september 2005 in 
voorbereiding is. 
 
Op verschillende plekken in de stad zijn inmiddels Uitvoeringsteams actief die een PGA klant van dichtbij 
volgen en in overleg zorg- repressiemaatregelen nemen. Figuur 7.1 toont de schematische weergave van de 
organisatie bij de PGA700. 
 
Figuur 7.1  Schematische weergave organisatie PGA700 Rotterdam 
  Stuurgroep Veilig: 

Deelnemende instellingen: 
- Burgemeester 
- Hoofd Officier van Justitie 
- Kennis Centrum 
- Wethouder veilig 
- Wethouder buitenruimte 

  

      
 
 

 
 

Taskforce: 
Deelnemende instellingen: 
- Politie 
- Openbaar Ministerie 
- GGD 
- Gemeentelijke dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 
Stedelijke Regisseur: 
Stadsmarinier 

  

      
 

  

  Uitvoeringsteams 
Volgt de PGA-klant van dichtbij en neemt in overleg met 

de taskforce zorg- en repressiemaatregelen. 

  

        
           
Uitvoeringsteam Spangen  Uitvoeringsteam 

Noord 
 Uitvoeringsteam 

Zuid 
 Uitvoeringsteam centrum 

(in voorbereiding) 

 
 
PGA Jeugd 
Bij deze aanpak zijn betrokken: politie, het Openbaar ministerie, het Bureau Jeugdzorg en de deelgemeente. 
Projectleider is een stadsmarinier Jeugd. 
 
PGA Veelplegers geweld 
Bij de aanpak van veelplegers van geweld zijn betrokken de politie, het Openbaar Ministerie, de Reclassering 
en het Programmabureau Veilig. 
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PGA Criminele illegalen 
Hierbij zijn betrokken de Vreemdelingenpolitie, de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), het Openbaar 
Ministerie en het Programmabureau Veilig. Projectleider is de Chef Bureau Uitzettingen van de 
Vreemdelingenpolitie.  
 
Procesbeschrijving  
In deze paragraaf worden de processen van de verschillende persoonsgerichte aanpakmethoden beschreven. 
 
PGA700 
De aanpak van de PGA700 bestaat uit vijf behandeltrajecten. Het eerste traject is gedwongen afkicken door 
opname in de strafrechtelijke opvang van de stadsgevangenis Hoogvliet (SOV-dwang). Hiervoor is een 
uitspraak van de rechter nodig. Het tweede traject is gevangenisstraf voor een langere tijd, gekoppeld aan hulp 
en zorg. Het derde traject bestaat eruit dat verslaafden kiezen voor vrijwillig afkicken en daarnaast hulp krijgen 
van de Stichting Opvang Verslaafden (SOV-drang). Als verslaafden dit traject niet afmaken, hangt hen alsnog 
een forse gevangenisstraf boven het hoofd. Het gaat overigens alleen om mannelijke verslaafden. Vrouwen 
komen (nog) niet in aanmerking voor een van deze trajecten. Het vierde traject biedt de verslaafde, en vaak 
zieke, prostituees van de tippelzone op de Keileweg, hulp om uit de prostitutie te komen en te kiezen voor een 
ander leven. Het vijfde en laatste traject is intensieve bemoeizorg. Hierbij wordt een verslaafde voortdurend 
begeleid door hulpverleners, op basis van een zorgplan. De trajecten in de PGA700 worden in figuur 7.2 
schematisch weergegeven. 
 
Figuur 7.2  Schematische weergave PGA700 Rotterdam 
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De eerste drie trajecten hebben een justitiële en een zorgcomponent. Bij een aantal trajecten zit de 
zorgcomponent impliciet in de aanpak opgenomen (SOV-dwang, SOV-drang en Rechterlijke Machtiging). In 
het tweede justitiële traject dient dit expliciet door de rechter te worden opgelegd in de vorm van een 
voorwaardelijke straf. De zorgtrajecten (vier en vijf) worden door de GGZ instellingen verder uitgewerkt en 
geïmplementeerd.  
 
Om twee redenen is het traject van verblijfs- of gebiedsontzegging hierbij buiten beschouwing gelaten. In de 
eerste plaats is deze maatregel niet gericht op de uiteindelijke resocialisatie van de betrokkene. Op de tweede 
plaats heeft de verslavingszorg aangegeven dat indien dit traject opgenomen zou worden binnen de PGA700 zij 
niet meer zal meewerken en de benodigde informatie niet meer zal verstrekken omdat dit volgens hen in strijd 
zou zijn met de voor hen geldende wet- en regelgeving.  
 
SOV-dwang is een justitiële maatregel die de gedwongen opvang mogelijk maakt van justitiabele verslaafden in 
een door het Ministerie aangewezen inrichting voor de opvang van verslaafden voor hoogstens twee jaar. 
Reductie van delictgedrag en criminaliteit en het beheersbaar maken van de individuele 
verslavingsproblematiek zijn hierbij belangrijke doelstellingen (Van 't Land e.a. 2005). SOV-drang wordt de 
verslaafden die in voorlopige hechtenis zitten een ontwennings- en resocialisatieprogramma aangeboden met als 
doel vermindering van drugsgebruik, drugsoverlast en criminaliteit en resocialisatie. Uitsluitend de plaatsing 
kan worden afgedwongen, niet de deelname of de behandeling.  
 
Bemoeizorg of Assertive Community Treatment (ACT) is een behandelvorm waarvan uit onderzoek gebleken is 
dat het de problemen van de bovengenoemde doelgroep kan verminderen, mits toegepast volgens de daarvoor 
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geldende standaarden. De gemeente Rotterdam heeft daarom het verzoek gedaan aan GGZ Groep Europoort om 
de methode ACT inzetbaar te maken voor de bovengenoemde doelgroep in Rotterdam, waarbij de GGZ en 
gemeentelijke instellingen zullen participeren. Het doel van de ACT teams is het vinden van de cliënten die 
voldoen aan de bovengenoemde beschrijving (casefinding) en hen te verleiden tot het accepteren van het 
zorgaanbod. Soms zal hiervoor dwang nodig zijn. Uiteindelijk zal deze aanpak moeten leiden tot een meetbare 
afname van de problematiek op individueel niveau, waarbij ernaar gestreefd zal worden om deze mensen over te 
dragen aan minder intensieve vormen van hulpverlening. ACT is een organisatiemodel voor de behandeling van 
cliënten die vaak zorg mijden (zorgwekkende zorgmijders). De werkzaamheid is uitgebreid onderzocht en 
aangetoond (Kroon e.a. 2000). ACT blijkt betere effecten te bereiken dan casemanagement, zoals bijvoorbeeld 
het makelaarsmodel of intensive casemanagement. Deze betere effecten liggen op het terrein van het reduceren 
van het aantal opnames, stabiliseren van de woonsituatie, verminderen van drugsgebruik, en grotere satisfactie 
bij cliënten en hun mantelzorgers (Philips e.a. 2001). ACT is over het algemeen niet beter dan andere 
programma's voor wat betreft de effecten op psychopathologie en sociaal functioneren.  
 
Plaatsing PGA-verslaafde 
De wijze waarop een verslaafde op de PGA lijst terecht komt is beschreven in het document Gevangen in de 
zorg. De plaatsing van de verslaafde op de PGA lijst en het toewijzen aan een trajectstaat in figuur 7.3 vermeld:  
 
Figuur 7.3  Schematische weergave proces Rotterdam 
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PGA-Jeugd 
Voor wat betreft jeugdigen richt de persoonsgebonden aanpak zich op meer- en veelplegers en op de zeer jonge 
(12 tot 14-jarige) ernstige geweldplegers. Bij de aanpak wordt aansluiting gezocht bij de al bestaande structuur 
van het Justitieel Casusoverleg. Dit overleg houdt in dat in elk politiedistrict tweewekelijkse besprekingen 
plaatsvinden over criminele jongeren en jongeren in de gevarenzone. In 2005 worden de Justitieel 
Casusoverleggen ondersteund door een volledig geautomatiseerd systeem waarin betrokken organisaties kunnen 
kijken en gegevens kunnen invoeren. De aanpak wordt gekenmerkt door het principe 'Niemand weg zonder 
overleg'. Dit houdt in dat de politie in alle zaken waarbij minderjarige verdachten betrokken zijn overleg voert 
met de officier van justitie of parketsecretaris Jeugd. Ook worden de jongeren door een buurtagent 'geadopteerd'  
en krijgen zo extra politiebemoeienis (Politie Rotterdam-Rijnmond 2004). 
 
PGA Veelplegers Geweld 
De persoongerichte aanpak van veelplegers geweld richt zich vooral op het maximaliseren van de pakkans. 
Onderdelen hiervan zijn het preventief fouilleren op straat en in horecagelegenheden. Een tweede onderdeel in 

134 INTRAVAL - Lokale aanpak zeer actieve veelplegers: justitieel traject  



de aanpak is het cameratoezicht in het publieke domein. Ook richt de politie zich op de aanpak van 
vuurwapengeweld en vuurwapenbezit en huiselijk geweld (Politie Rotterdam-Rijnmond 2004). 
 
PGA Criminele illegalen 
Op 1 januari 2003 is de persoonsgerichte aanpak van criminele illegalen als pilot van start gegaan. Het doel 
hierbij was deze zoveel mogelijk terug te sturen naar land van herkomst (zie paragraaf 7.5) en daardoor het 
verminderen van overlast in wijken. Hiertoe worden criminele vreemdelingen (met voorrang) in bewaring 
gesteld, ongewenst verklaard, vervolgd, intensief en regelmatig verhoord en zo mogelijk verwijderd (Gerritsen 
en Swinkels 2003). 
  
 
7.6   Resultaten 
 
PGA700 
726 verslaafden zitten in een (zorg)traject op 19 september 2005. 
Per één november 2005 zitten er 719 overlastgevende verslaafden minimaal drie maanden in een strafrechtelijk 
of hulpverleningstraject. Dat betekent dat ze in ieder geval niet meer op straat rondlopen. 
 
PGA Jeugd 
In 2004 zijn 2.368 jeugdigen verwezen naar Bureau Halt voor een Stop- of Halt-afdoening en eer zijn 3.590 
jeugdige rechtbankverdachten overgedragen aan het OM. In 71% van deze gevallen lukte het om binnen 30 
dagen het dossier van de jongere aan het OM aan te bieden (Politie Rotterdam-Rijnmond 2004). 
 
Er is een procesafspraak dat de stad uiterlijk één december 2005 het totale aantal geregistreerde jeugdige 
veelplegers en het percentage jeugdigen veelplegers waarvoor door de stad een nazorg- en/of 
resocialisatietraject wordt aangeboden bij het Rijk aanlevert, ten behoeve van de resultaatsafspraken in het 
MOP. 
 
PGA Veelplegers geweld 
Er zijn door de camera's in 2004 12.867 geweldsdelicten geregistreerd en daaruit zijn 822 opsporingsverzoeken 
gevloeid. Daarnaast zijn in 2004 1.039 vuurwapens in bezit genomen en 650 verdachten van huiselijk geweld 
bij het OM aangeleverd (Politie Rotterdam-Rijnmond 2004). 
 
PGA-V (Criminele illegalen) 
Over de periode van januari tot en met juli 2003 heeft constant 60 tot 80% van de op de lijst staande criminele 
illegalen in bewaring gezeten (Gerritsen en Swinkels 2003). Vanaf 2003 heeft de PGA-V continu vijftig 
dossiers van overlastgevende vreemdelingen in onderzoek. Van deze vijftig personen zaten 44 mensen in 
december 2004 voor langere tijd achter slot en grendel. In totaal 28 personen waren langer dan drie maanden 
niet actief en hebben zelf het hazenpad gekozen. Zij zijn niet meer gesignaleerd in de regio. Daarnaast zijn in 
2004 15 criminele overlastgevers uitgezet naar het land van herkomst. Zij waren goed voor maar liefst 1.510 
incidenten. Tijdens het gehele proces worden afspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie, de Marechaussee 
en de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). De politie is tevreden over de resultaten.  
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8.  TILBURG 
 
 
- Projectnaam 
Veiligheidshuis Tilburg. Dit betekent: samenwerking onder één dak en bundeling van kennis en informatie om 
snel en effectief, incidenteel en structureel in te grijpen op (het voorkomen van) criminaliteit.  
 
- Periode 
Voor 2004 was Tilburg vanuit het Veiligheidshuis bezig met de aanpak stelselmatige daders. Op één januari 
2004 is de aanpak veelplegers van start gegaan.  
 
 
8.1   Uitgangssituatie 
 
De deelnemende partijen werkten al jaren samen in drie projecten: PPS/SOL, CRJ en SDA. Deze projecten, 
waarbij al een intensieve samenwerking bestond zijn nu onder één dak gebracht en maken deel uit van het 
Veiligheidshuis.  
 
PPS/SOl (de politieparketsecretaris en de secretaris op locatie) werken samen om onder andere de kwaliteit van 
de processen-verbaal te verbeteren en de doorlooptijden te bekorten.  
 
CRJ (Coördinatiepunt Risicojeugd) is nu ook gevestigd in het veiligheidshuis. Op het coördinatiepunt worden 
dagelijks de politiecontacten van risicojeugd gescreend en is er periodiek overleg tussen de partners. Het 
resultaat is een snellere behandeling, zowel preventief als repressief, van zaken waarbij jongeren betrokken zijn. 
Een belangrijk onderdeel van het coördinatiepunt risicojeugd is het overleg risicojongeren (ORJ), waarin alle 
minderjarigen besproken worden die in contact zijn gekomen met de politie. Doel is het voorkomen van 
recidive door zo snel en efficiënt mogelijk geschikte jeugdhulpverlening voor zo’n jongere in te zetten of, als 
dat niet kan, snel een taakstraf of strafzaak op maat te ‘leveren’. 
 
Bij het derde project dat geïntegreerd is in Het Veiligheidshuis, gaat het om de stelselmatige daderaanpak 
(SDA) voor jeugd en volwassenen. In Tilburg werken twintig instellingen en organisaties samen om de relatief 
kleine groep daders aan te pakken die voor een verhoudingsgewijs groot deel van de criminaliteit 
verantwoordelijk is. Het gaat daarbij om zowel jeugdige als volwassen daders. 
 
Uitgangspunt is dat een stelselmatige dader een laatste kans krijgt om zijn of haar leven een andere wending te 
geven. Die kans bestaat uit een door de rechter opgelegde, intensieve individuele begeleiding waarbij aan de 
persoonlijke problemen wordt gewerkt, of dat nu verslavings- of psychische problemen zijn of moeilijkheden op 
school, bij werk, financiën, huisvesting of vrijetijdsbesteding. Een dader die niet voor deze begeleiding kiest, 
moet rekenen op extra aandacht van de politie en zwaardere eisen van het OM. Omdat het  dwang/drang aspect 
bij de Aanpak Stelselmatige Daders ontbrak, mislukte deze aanpak (Arrondissementsparket Breda 2005). 
 
 
8.2   GSB Doelstelling(en) 
 
In tabel 8.1 worden de doelstellingen en resultaatsafspraken geformuleerd met betrekking tot de aanpak 
veelplegers. Deze zijn afgeleid van het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2005-2009. 
 
Tabel 8.1 GSBIII Doelstellingen Tilburg 
Doelstelling en Indicator  Stedelijke nulsituatie 2004  Stedelijk resultaat 31 

december 2009  
Bron  
Rijk / gemeente  

17. Het percentage jeugdige en 
volwassen allochtone en 
autochtone veelplegers waarvoor 
door een stad nazorg- en/of 
resocialisatietrajecten worden 
aangeboden ten opzichte van het 
totale aantal geregistreerde 
jeugdige en volwassen 
veelplegers.  
 

39% volwassen en 100% jeugdigen 
krijgen traject aangeboden. 
Totaal 337 volwassen veelplegers 
waarvan, 
-66 met een Nederlandse 
nationaliteit en  
-271 met een niet-Nederlandse 
nationaliteit. 
Totaal aantal 29 jeugdige 
veelplegers waarvan, 
-tien met Nederlandse 
nationaliteit 
-19 met niet-Nederlandse 
nationaliteit. 
Jaartal van nulmeting: 2003. 

100% volwassen en 100% 
jeugdigen heeft een traject 
aangeboden gekregen. 

Gemeente: via 
programmabureau 
veiligheid op basis 
van rapportage van 
het veiligheidshuis. 
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Tabel 8.1 GSBIII Doelstellingen Tilburg (vervolg) 
18. Het percentage jeugdige en 
volwassen allochtone en 
autochtone veelplegers waarvoor 
door een stad nazorg- en/of 
resocialisatietrajecten wordt 
afgerond ten opzichte van het 
totale aantal geregistreerde 
jeugdige en volwassen 
veelplegers.  

26% volwassen en 10% jeugdigen 
waarvoor het traject is afgerond 
(zie 17 voor totale aantallen en 
uitsplitsingen) 
Jaartal van nulmeting: 2003 

De gemeente heeft voor 
tenminste 80% aan haar 
inspanningverplichtingen 
voldaan en beoogt de 
volgende maatschappelijke 
resultaten: 
50% volwassenen en 40% 
jeugdigen waarvoor een 
traject is afgerond.  

Gemeente: via 
programmabureau 
veiligheid op basis 
van rapportage van 
het veiligheidshuis. 

Bron: Gemeente Tilburg z.D 
 
 
8.3   Projectdoelstelling(en) 
 
Het Veiligheidshuis, het samenwerkingsverband van een aantal partijen in het kader van het terugdringen en 
voorkomen van criminaliteit in het politiedistrict Tilburg, heeft vier doelstellingen (Openbaar Ministerie 2005): 
het voorkomen en terugdringen van veelplegers van overlast en criminaliteit; het verlenen van passende zorg 
aan het slachtoffer; een  goed informatiepunt zijn voor de partners in veiligheid; en het versnellen van afdoening 
van jeugdzaken. 
 
 
Het Veiligheidshuis kent meerdere meetbare doelstellingen (Arrondissementsparket Breda 2005). Alle 
verdachten die zich in Tilburg schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit dat gemeld wordt in het 
Veiligheidshuis krijgen een vlotte en merkbare reactie. Streng als het moet en mild als het kan. Dit kan variëren 
van een vrijheidsstraf tot het betalen van een boete. Dit houdt het volgende in: iedere week worden er op het 
Veiligheidshuis taakstrafzittingen gehouden door een officier van justitie. In 2003 zullen 300 verdachten 
daarvoor een uitnodiging ontvangen. In 2002 waren dat er tot november 34; iedere donderdag wordt een 
openbare politierechterzitting gehouden in het kantongerecht van Tilburg. Een volgende doelstelling is de 
gecoördineerde aandacht voor de Tilburgse veelpleger Tien minderjarige en tien meerderjarige Tilburgse 
veelplegers zullen het intensief begeleidingstraject succesvol afronden. (In 2002 zijn 13 trajecten opgestart, 
waarvan er twee positief zijn afgerond en negen nog lopen); 18 allochtone kandidaten zullen het 
begeleidingstraject ITB-CRIEM succesvol  afronden. Extra aandacht voor het slachtoffer is ook een 
doelstelling: het beoogde bedrag van bemiddeling in schade die slachtoffers van misdaden hebben geleden, is 
30.000 euro (in 2002 voor het gehele arrondissement 35.000 euro); er worden 25 herstellendrecht-gesprekken 
gevoerd (in 2002: 15 meldingen  waarvan er vier daadwerkelijk hebben plaatsgevonden). Een laatste meetbare 
doelstelling is korte doorlooptijden, 'sneller werken betekent effectiviteit'. Ten aanzien van jeugdige verdachten 
worden de zogenaamde Kalsbeeknormen bereikt. Dat wil zeggen dat 80% van de zaken binnen zes maanden 
wordt afgerond. 
 
Het Arrondissement Breda heeft ten aanzien van de aanpak van veelplegers concrete doelstellingen 
geformuleerd (Arrondissement Breda z.D.): 
- per jaar wordt 100% van de ISD-lijst en 50% van de vastgestelde lijst zeer actieve veelplegers 

(opgespoord, aangehouden en afgedaan) en 25% van de vastgestelde lijst veelplegers; 
- voor 100% van de vastgestelde lijsten van de veelplegers en zeer actieve veelplegers wordt het standaard 

interventieprotocol uitgevoerd. Dit betekent dat deze personen na aanhouding voor een voorlopige 
hechtenisfeit in verzekering worden gesteld en vervolgens, mits er gronden en ernstige bezwaren zijn, 
worden voorgeleid aan de rechter-commissaris; 

- voor alle meerplegers, veelplegers en zeer actieve veelplegers wordt een persoonsgebonden aanpak 
gerealiseerd door het OM, politie, Reclassering, Novadic-Kentron, de districtsgemeenten en DJI. Dit 
betekent dat op basis van de uitgangspunten zoals vastgelegd in het draaiboek aanpak veelplegers de 
afdoening en nazorgtrajecten persoonsgebonden scenario’s zijn ontwikkeld. Bij het plegen van een 
strafbaar feit is het voor partners duidelijk wie welke rol te vervullen heeft. Reclassering en Novadic-
Kentron zullen in de projectperiode per jaar 25 personen intensief begeleiden eventueel in combinatie met 
een toeleiding naar de verslavingszorg;   

- in 2007 wordt door de gemeente aan 100% van de volwassen veelplegers een nazorg- en/of 
resocialisatietraject aangeboden, waarvan er 50% succesvol afgerond worden. In de aanloop daarnaar toe 
zal in 2005 60% van de volwassen veelplegers een resocialisatietraject aangeboden worden en in 2006 
80%; 

- op 01/01/2008 is een zichtbare daling van de geregistreerde criminaliteit op de vastgestelde speerpunten 
van de driehoek zichtbaar gepleegd door volwassen veelplegers met 25%, mede door de realisatie van een 
sluitend systeem van nazorg ten behoeve van meerjarige veelplegers. Dit moet terug te zien zijn in de 
politiecijfers; 

- in 2005 zal een representatieve steekproef worden genomen van de verschillende categorieën van 
recidivisten (risicogedrag (meerplegers, veelplegers, zeer actieve veelplegers en ISD-ers). In de 
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projectperiode worden deze veelplegers “intensief gevolgd” met als reden om de mate van recidive te 
meten in relatie tot de gepleegde interventies. Doelstelling is gericht op het terugdringen van de recidive.  

 
 
8.4   Definitie 
 
Veelplegers zijn te onderscheiden in stelselmatige daders, zeer actieve veelplegers, veelplegers en meerplegers 
vanaf 18 jaar. De gehanteerde definities zijn gebaseerd op de definities vastgesteld door het ministerie van 
justitie.  
 
Gehanteerde definitie(s) 
Een meerpleger is een persoon van 18 jaar of ouder die in het gehele criminele verleden twee tot en met tien 
processen-verbaal tegen zich zag opmaken, waarvan tenminste één in het peiljaar. 
 
Een veelpleger is een persoon van 18 jaar of ouder die in het gehele criminele verleden meer dan tien processen-
verbaal tegen zich zag opmaken, waarvan tenminste één in het peiljaar. 
 
Een zeer actieve veelpleger is een persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van vijf jaren (waarvan het 
peiljaar het laatste jaar vormt), meer dan tien PV’s tegen zich zag opmaken, waarvan tenminste één in het 
peiljaar en voldoet aan de Bredase rechtbankdefinitie: de verdachte van een strafbaar feit uit wiens uittreksel uit 
het documentatieregister blijkt, dat hij gedurende de laatste twee jaren is veroordeeld voor het plegen van 
tenminste zes vermogensdelicten, verdeeld over twee of meer vonnissen. 
 
Een stelselmatige dader (ISD) heeft dezelfde definitie als de zeer actieve veelpleger met als extra voorwaarden: 
verdacht van misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten; vijf jaar voorafgaand aan het gepleegde feit 
tenminste driemaal wegens misdrijf onherroepelijk veroordeeld tot vrijheidsbenemende/-beperkende straf of 
maatregel, dan wel taakstraf die ook ten uitvoer zijn gelegd. 
 
Doelgroep(en) 
De aanpak is in principe gericht op de volgende drie doelgroepen: zeer actieve veelplegers en ISD'ers; 
veelplegers; en meerplegers.  
 
De aandacht gaat in eerste instantie uit naar de zeer actieve veelplegers en de ISD'ers. In een later stadium wordt 
met de veel- en meerplegers gestart. Het aantal zeer actieve veelplegers in Tilburg is geraamd op 76. 
 
 
8.5   Aanpakstrategie 
 
In Tilburg wordt een persoonsgebonden aanpak gehanteerd. De schakels van de strafrechtketen (opsporing, 
vervolging, berechting en executie) worden voorafgegaan door de schakel preventie en afgesloten met de 
schakel nazorg. De strafrechtketen wordt weergegeven in figuur 8.1. 
 
Figuur 8.1  Schakelketen 
 

 
Intake Preventie Opsporing Vervolging Berechting Executie Nazorg  Preventie 

 
 
Bron: Arrondissement Breda z.D. 
 
 
Belangrijk is dat de verbindingen tussen de verschillende onderdelen van de keten sluitend zijn. De 
ketenweergave suggereert overigens dat de verschillende partijen de aanpak van elkaar volgtijdelijk overnemen. 
Door het casusoverleg starten de ketenpartners echter op hetzelfde moment met de intake (samenstelling van de 
veelplegerslijsten) en ontwikkeling van een persoongericht maatwerkplan van aanpak en wordt de voortgang 
van de uitvoering gemonitord. Een persoonsgericht maatwerkplan van aanpak bestaat uit een RISc en een mix 
van ontwikkelde scenario’s, waarin de acties binnen alle schakels van de keten zijn geïncorporeerd. Dit plan 
dient tevens als onderbouwing voor het advies aan de officier van justitie in zijn vervolgingstaak. 
 
Algemeen uitgangspunt voor alle categorieën is dat indien veelplegers blijk geven gemotiveerd te zijn om met 
de criminele carrière te breken, door alle ketenpartners geïnvesteerd wordt in de ondersteuning hiervan. De 
motivatie dient ondersteund te zijn door een rapportage op basis van RISc.  
 
Zolang sprake is van ongemotiveerdheid zal de inspanning van de ketenpartners gericht zijn op een zo lang 
mogelijke gevangenisstraf op basis van het standaardregiem.   
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Organisatie 
Vele partners leveren een eigen herkenbare bijdrage in de aanpak van de veelplegers. De organisatiestructuur 
wordt in figuur 8.2 weergegeven.  
 
Figuur 8.2  Schematische weergave organisatie Tilburg 
  Stuurgroep Veiligheidshuis: 

De gemeente Tilburg voert de regie op het stedelijk sociale 
veiligheidsbeleid. Het OM beslist over strafrechtelijke reactie.  
 
Deelnemende instellingen: 
- Openbaar Ministerie 
- Gemeente Tilburg  
- Politie Midden en West Brabant 
- Bureau Jeugdzorg 
- Jeugdreclassering 
- Raad voor de kinderbescherming  
- Stichting Reclassering Nederland  
- Novadic-Kentron 
- Bureau Slachtofferhulp  

  

     
 

     

  Casusoverleg (1 keer per week): 
 
Deelnemende instellingen: 
- Administratief medewerker Veiligheidshuis Tilburg 
- Parketsecretaris Openbaar Ministerie (OM) 
- Reclasseringswerker Stichting Reclassering Nederland 
- Reclasseringswerker Novadic-Kentron 
- Districtscontactpersoon veelplegers politie 
- MMD-er Penitentiaire inrichting 
- Coördinator nazorg Gemeente 
- Projectleider Gemeente 
- PI 

  

 
 
Het casusoverleg vervult meerdere taken. Ten eerste het leveren van een adviesscenario voor strafzittingen. In 
de fase vervolging en berechting biedt het casusoverleg een dossier aan met daarin ten minste een RISc, een 
rapportage van de reclassering, historische gegevens van de gemeente en penitentiaire instellingen en een 
scenario met daarin een voorstel voor nazorg. Een volgende taak is het coördineren (uitvoeren) van trajecten op 
basis van schorsing of eindvonnis. Het uitvoeren van nazorg voor ex-gedetineerde veelplegers is de laatste taak. 
 
In het casusoverleg wordt alleen gesproken over de veelplegers en plannen van aanpak gemaakt. Voor de zeer 
actieve veelplegers is geen plan van aanpak nodig, zij gaan naar de gevangenis. De GGz of GGD zitten niet bij 
het casusoverleg. Wel heeft de gemeente een link met deze instellingen, zodat overdracht van informatie en 
personen kan plaatsvinden. Het casusoverleg wordt niet ondersteund door een automatiseringssysteem. Alle 
gegevens van de veelplegers worden bijgehouden op papieren kaarten.  
 
Procesbeschrijving  
Figuur 8.3 is een schematische weergave van de aanpak veelplegers in Tilburg. In het vervolg van de paragraaf 
wordt een toelichting op deze aanpak gegeven aan de hand van de figuur. 
 
De eerste schakel, de intake, houdt in dat per categorie veelplegers een lijst wordt samengesteld op basis van de 
definitie, aangevuld met de namen die uit casusoverleggen naar voren komen.  
 
Om te voorkomen dat meerplegers veelplegers worden (in het kader van preventie), ontvangen de op de lijst 
voorkomende meerplegers een uitnodiging om een intakegesprek te voeren met de casemanagers van Novadic-
Kentron. De brieven, die ondertekend zijn door het parket, worden in persoon uitgereikt door de politie. Op 
basis van de intake wordt een plan van aanpak opgemaakt en uitgevoerd. 
 
De tweede schakel, opsporing, betekent dat de personen die op de lijsten zijn vermeld (met uitzondering van de 
meerplegers) actief worden opgespoord. Als ondersteuning hiervoor wordt door de politie gewerkt met behulp 
van het IGP-systeem. 
 
In de vervolging en berechting wordt op basis van een volledig dossier en een volledig advies van het 
casusoverleg  door de officier van justitie ter zitting zo hoog mogelijk geëist. Het advies van het casusoverleg 
bestaat uit de persoonskaart (informatie over de criminele carrière van de verdachte en alle inspanningen die 
zijn verricht door organisaties als de Raad voor de Kinderbescherming, reclasseringsorganisaties, penitentiaire 
inrichtingen op onder andere het terrein van de begeleidingen) en het persoonsgericht maatwerkplan, welke 

Bijlage  139 



bestaat uit een RISc en een mix van ontwikkelde scenario's (waarin alle acties binnen de schakels van de keten 
zijn geïncorporeerd).   
 
Figuur 8.3  Schematische weergave aanpak veelplegers Tilburg 
 
 Preventie Opsporing Vervolging Berechting Executie Nazorg Preventie 
 
 
 
 Stelselmatige Detentie ISD plaats. (Vught) 
 Dader Indien gemotiveerd met programma 
        

     
 Zeer actieve Detentie 
 Veelpleger Indien gemotiveerd met programma 
 
          
              

 Veelpleger Detentie 
 ongemotiveerd Standaardregiem 
 
 
 
  Voorwaardelijke gevangenisstraf met 
 Veelpleger bijzondere voorwaarde:  
 gemotiveerd verplicht ( elektronisch) 
  reclasseringstoezicht 
          
 
 
 Preventie 
 
 
     

Meerplegers Vrijwillige reclasseringsbegeleiding 
18/25 jaar Een laatste kans     

 
Bron: Arrondissement Breda e.a z.D 
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Alle op de lijst voorkomende personen zijn voorafgaand aan de start van het traject via een brief op de hoogte 
gesteld tot welke categorie hij of zij behoort en wat hiervan de consequenties zijn.  
 
Bij de executie geldt als uitgangspunt de garantie op detentie in de PI Breda/Tilburg of Vught. Indien een 
veelpleger gemotiveerd blijkt te zijn om zijn criminele carrière te doorbreken wordt een RISc afgenomen en in 
de gelegenheid gesteld om een voor hem/haar op maat gesneden traject uit te voeren. 
 
Een standaardregiem zal gelden voor de veelpleger die verkiezen om zijn/haar criminele carrière voort te zetten. 
Indien een veelpleger zich onttrekt aan de bij het vonnis opgelegde plan van aanpak 
(behandeling/therapie/opname, etc.) zal tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde straf zo spoedig 
mogelijk worden gevorderd. De voorwaarde opgelegde straf is overigens altijd minimaal gelijk aan de straf die 
onvoorwaardelijk wordt gevorderd bij de ongemotiveerde veelpleger.  
 
De laatste schakel is nazorg om ervoor te zorgen dat de veelpleger niet door gebrek aan basale levensbehoeften 
terug valt in zijn criminele gedrag.  De gemeente zal aan iedere veelpleger een nazorgtraject aanbieden en 
daarover regie voeren. Indien er sprake is van een strafrechtelijke titel zal de reclassering de 
verantwoordelijkheid voor het case-management op zich nemen.  
 
Activiteiten  
De taken die de ketenpartners in het kader van de aanpak uitvoeren zijn de volgende. 
 
Openbaar Ministerie  
Zij is verantwoordelijk voor opsporing en vervolging van strafbare feiten en ziet toe op de uitvoering van 
strafvonnissen. De Officier van Justitie stemt beleid af met politie en gemeente.  
 
Gemeente Tilburg  
De gemeente een regisserende rol. Zij levert  een bijdrage aan criminaliteitsbeheersing door het coördineren van 
de stelselmatige daderaanpak. Zij zorgen voor samenwerking en afstemming van doelstellingen en prioriteiten 
van de partners in de stad. Verder is de gemeente verantwoordelijk voor de nazorg.  
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Politie Midden en West Brabant  
De politie zorgt voor een actuele lijst van actieve daders. De opsporingsactiviteiten worden gestuurd in de 
richting van veelplegers en de wijkagenten dragen bij aan hun individuele trajectbegeleiding. Wijkagenten delen 
brieven uit aan de meerplegers waarbij deze worden uitgenodigd tot een intake gesprek bij Novadic-Kentron.  
 
Stichting Reclassering Nederland 
SRN begeleidt stelselmatige daders in hun trajecten.  
 
Novadic-Kentron:  
Kerntaak van Novadic-Kentron is het voorkomen van recidive middels het project Stelselmatige Daderaanpak 
(SDA). Het SDA richt zich op de verslaafde veelplegers en begeleidt hen. Zij nodigen de meerplegers uit voor 
een intakegesprek om een plan van aanpak op te stellen zodat wordt voorkomen dat deze meerpleger een 
veelpleger wordt.  
 
Bureau Slachtofferhulp  
Bureau slachtofferhulp zorgt voor opvang en ondersteuning van slachtoffers bij het verwerkingsproces, geeft 
informatie en advies, maar ook hulp en ondersteuning bij de afhandeling van strafzaak en schade. Hun 
activiteiten hebben als doel de gevolgen waarmee slachtoffers worden geconfronteerd zoveel mogelijk te 
verhelpen of beperken (Justitie in de Buurt 2005).  
 
In tabel 8.2 wordt het takenpakket van de ketenpartners in het kort weergegeven.  
 
Tabel 8.2 Takenpakket deelnemers casusoverleg Tilburg 
Deelnemers casusoverleg 
 

Taken 

Administratief medewerker  
Veiligheidshuis Tilburg 

Voeren van administratie;informatie JCO/HCO; 
inbreng HKJ.  

Parketsecretaris  
Openbaar Ministerie (OM) 

Informatie uit compas;informatie omtrent zaaksverloop OM; 
opdracht tot rapportage;voorbereiden strafeis; voorbereiden TUL-eis. 

Reclasseringswerker  
Stichting Reclassering Nederland (SRN) 

Informatie over voortgang activiteiten; vroeghulpbezoek, 
vroeghulpinterventie, diagnose, voorlichtingrapportage,  adviesrapportage,  
maatregelrapportage, toezicht, toeleiding zorg, reïntegratieprogramma, 
werkstraf,  
leerstraf; rapportage ter zitting. 

Reclasseringswerker Novadic-Kentron Informatie over voortgang activiteiten; vroeghulpbezoek, 
vroeghulpinterventie, diagnose, voorlichtingrapportage,  adviesrapportage,  
maatregelrapportage, toezicht,  
toeleiding zorg, reïntegratieprogramma, werkstraf,  
leerstraf; rapportage ter zitting. 

Districtscontactpersoon veelplegers politie Informatie over aanhoudingen; informatie betreffende aandachtspunten van 
individuen (AOP;) adoptiebegeleiding SDA; opsporing; nazorgondersteuning 
preventief; 
nazorguitvoering repressief. 

MMDer Penitentiaire Inrichting Zorgtrajecten; informatie over detentieperiode en –afsluiting en over 
zorgtrajecten. 

Coördinator nazorg Gemeente Coördinatie van arbeidstoeleiding, uitkering en inkomensondersteuning. 
Projectleider Gemeente Procesmatige leiding; regelen van randvoorwaarden, samenwerkingsafspraken 

met partners. 

Bron: Arrondissement Breda z.D. 
 
 
8.6   Resultaten 
 
In deze paragraaf wordt een aantal resultaten uiteengezet van de aanpak veelplegers in Tilburg. De resultaten 
zijn verkregen uit een evaluatierapport van het Arrondissement Breda van de aanpak zeer actieve veelplegers. 
Bovendien wordt gebruik gemaakt van een deel van een artikel dat op de internetsite van de politie terug te 
vinden is.  
 
In het district Tilburg zijn in de periode februari tot en met december 2004, 158 veelplegers aangehouden en 
124 door de officier van justitie voorgeleid. De veelplegers in Tilburg maakten zich vooral schuldig aan 
winkeldiefstal (73 keer), aan woning-, bedrijf- en auto-inbraken (samen 47 keer) en voor een klein deel (zeven 
keer) aan straatroof.  
 
In de vervolging wordt op basis van een volledig dossier en een volledig ingevulde persoonskaart door de 
officier van justitie ter zitting zo hoog mogelijk geëist. Op de persoonskaart is de informatie vastgelegd over de 
criminele carrière van de verdachte en alle inspanningen die zijn verricht door organisaties als de Raad voor de 
Kinderbescherming, reclasseringsorganisaties, penitentiaire inrichtingen op onder andere het terrein van de 
begeleidingen. Er zijn in het gehele arrondissement 270 zaken voorgeleid en 252 zaken zijn gedagvaard waarbij 
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vrijheidsstraffen zijn geëist. Het totaal aantal geëiste dagen na invoering van het veelplegersproject is beduidend 
hoger dan wat het aantal dagen zou zijn geweest voor het project. 
 
Tabel 8.3 Vergelijking aantal geëiste dagen detentie voor en na het project 

 
Aantal zaken 

Aantal dagen detentie dat geëist zou zijn voor 
het project 

Aantal dagen detentie dat geëist is na 
invoering van het project 

250 18.439 30.694 

Bron: Arrondissement Breda 2005 
 
 
In de rapportperiode zijn 250 veelplegers berecht en in totaal 21.769 dagen aan vrijheidsstraffen opgelegd.  
 
De politie geeft met betrekking tot de speerpunten aan dat opvalt dat er een grote daling is in de auto-inbraken,  
bedrijfsinbraken, straatroof en winkeldiefstallen. Daartegenover staat een stijging van het aantal 
woninginbraken. 
 
Op de site van de politie Midden en West Brabant wordt bij de persberichten, gebaseerd op het tweede 
managementrapport van het korps, vermeld dat het aantal misdrijven in de eerste acht maanden van 2005 in de 
regio ten opzichte van 2004 met vijf % is gedaald. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat de aanpak van 
veelplegers door het korps succesvol is. Van januari tot en met augustus 2005 werden ruim 200 veelplegers 
aangehouden. Daarvan blijkt een derde deel verantwoordelijk voor misdrijven zoals woning- en 
bedrijfsinbraken en overvallen. Sinds één mei is een regionaal coördinator voor deze problematiek aangesteld 
en wordt de aanpak regionaal nog beter afgestemd. Zo worden maandelijks openstaande onherroepelijke 
vonnissen gematcht met de lijst veelplegers. Ook de verbeterde samenwerking met partners zoals Openbaar 
Ministerie en gemeenten draagt volgens de politie bij aan een effectievere aanpak. Een voorbeeld is dat 
gemeenten steeds beter anticiperen op de vrijlating van veelplegers en hen binnen de gemeente opvangen. De 
noodzaak op terug te vallen in hun oude gedrag is daardoor minder groot. 1
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1 http://www.politiemwb.nl/news_nieuw.asp?ParentID=7&artikelID=6080 
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9.  UTRECHT 
 
 
- Projectnaam 
De veelplegeraanpak is onderdeel van het programma Utrecht veilig, dat doen we samen. 
 
- Periode 
Begin 2004 is een start gemaakt met de aanpak van veelplegers en is begonnen met de implementatie van het 
Masterplan Aanpak Veelplegers. Eind 2006 moeten de in het Masterplan genoemde inspanningen en resultaten 
bereikt zijn.  
 
 
9.1  Uitgangssituatie 
 
In Utrecht hanteert men een tweeledige aanpak: hard en sociaal. Hard door de Utrechtse wijk- en dadergerichte 
veiligheidsaanpak die gekenmerkt wordt door meer surveillance, grotere oppakkans, snellere rechtspraak, 
strengere straffen en meer cellen. Het Utrechtse beleid is echter ook sociaal met voorzieningen zoals hostels en 
gebruiksruimten,  heroïneverstrekking onder medisch toezicht, veel aandacht voor preventie en nazorg.  
 
In 1994 begon men in Utrecht voor het eerst de veelplegers aan te pakken door middel van het GAVO1. Dit 
hield in dat verslaafden 'onder drang' werden begeleid om recidive te voorkomen. Wilde men geen behandeling, 
dan volgden er straffen. Het tweede element in de Utrechtse aanpak zijn de gebruiksruimten en de hostels met 
een 24-uursopvang voor de verslaafden. Als derde is de heroïneverstrekking onder medisch toezicht te noemen. 
Bij al deze onderdelen van het drugsbeleid neemt samenwerking tussen verschillende partijen een belangrijke 
plaats in.  
 
 
9.2   GSB Doelstelling(en) 
 
Verminderen van criminaliteit door volwassen en jeugdige veelplegers, mede door realisatie van preventieve 
maatregelen en een sluitend systeem van nazorg: 60 extra nazorgtrajecten per jaar voor volwassen veelplegers; 
en 100 trajecten voor jeugdigen (preventie en nazorg). 
 
De doelstellingen en resultaatsafspraken met betrekking tot de aanpak veelplegers zijn geformuleerd in tabel 
9.1. Deze zijn afgeleid uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2005-2009. 
 
Tabel 9.1  GSBIII Doelstellingen Utrecht 
Doelstelling en Indicator  Stedelijke nulsituatie 2004  Stedelijk resultaat 31 

december 2009  
Bron Rijk / 
gemeente  

17. Het percentage jeugdige en 
volwassen allochtone en autochtone 
veelplegers waarvoor door een stad 
nazorg- en/of resocialisatietrajecten 
wordt afgerond ten opzichte van het 
totale aantal geregistreerde jeugdige 
en volwassen veelplegers(in HKS). 

Aantal zeer actieve volwassen 
veelplegers volgens HKS: 405  
Aantal zeer actieve 
minderjarige veelplegers 
volgens HKS: 20  
Bestaande capaciteit voor 
nazorg: circa 150 veelplegers 
met een zorgindicatie krijgen 
(na)zorg, die wordt geleverd 
door een casemanager van 
een zorginstelling.  
Jaartal van nulmeting: 1-10-
2004 (Opgave Openbaar 
Ministerie Utrecht). 

Aanbod van nazorg: De 
ambitie is dat 100% van de 
meerderjarige veelplegers, die 
tijdens detentie een 
programma hebben gevolgd 
(wat betekent tenminste vier 
maanden detentie) en 
ordentelijk aan de gemeente 
worden 'overgedragen', nazorg 
krijgt aangeboden. 

Gemeente: HKS is 
het 
herkenningsdienst 
systeem van 
politie en justitie. 

18. Het percentage jeugdige en 
volwassen allochtone en autochtone 
veelplegers waarvoor door een stad 
nazorg- en/of resocialisatietrajecten 
wordt afgerond ten opzichte van het 
totale aantal geregistreerde jeugdige 
en volwassen veelplegers(in HKS). In 
een toelichting heeft het ministerie 
van Justitie aangegeven, dat de 
gemeente van een 'afgerond traject' 
mag spreken wanneer de gemeente 
zich voldoende heeft ingespannen om 
een goed nazorgpakket te bieden. 

Aantal zeer actieve volwassen 
veelplegers volgens HKS: 405. 
Aantal zeer actieve 
minderjarige veelplegers 
volgens HKS: 20. 
Jaartal van nulmeting: 1-10-
2004 (Opgave Openbaar 
Ministerie Utrecht). 

Afronding van nazorg: De 
ambitie is om 80 tot 100% van 
de trajecten voor meerder-
jarige veelplegers tot afron-
ding te brengen. Voor risico-
jongeren en jonge veelplegers 
biedt de gemeente tenminste 
100 trajecten per jaar (50 in-
dividuele trajectbegeleiding 
en 50 dagbesteding), waarvan 
83 met een preventief karak-
ter en 17 als nazorgtraject 
voor veelplegers. 

 

Bron: Gemeente Utrecht z. D 
 

                                                 
1 Geïntegreerde Aanpak Verslavingsproblematiek en Overlast 
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9.3   Projectdoelstelling(en) 
 
De doelstellingen van het project veelplegers zijn: een bijdrage leveren aan trendbreuk criminaliteit en overlast; 
betere dienstverlening; en verbeterde informatie aan burgers. 
 
Voor 2007 moet voor 100% van de vastgestelde lijst veelplegers een standaard interventieprotocol gelden. Dat 
wil zeggen: indien mogelijk elke veelpleger in verzekering stellen, voorgeleiden en laten vervolgen door 
snelrecht. Voor 50% wordt voorzien in een aanpak op maat en voor 25% van de veelplegers opsporen, 
aanhouden en afdoen. Op één juli 2007 is er een zichtbare daling van de geregistreerde criminaliteit met 25%. 
 
 
9.4   Definitie 
 
In deze paragraaf worden de in Utrecht gebruikte definities weergegeven en de doelgroep waar de aanpak zich 
op richt. 
 
Gehanteerde definitie(s) 
Een meerderjarige veelpleger is een persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van vijf jaar (waarvan het 
peiljaar het laatste jaar vormt) meer dan 20 maal als verdachte in het BPS voor komt, waarvan tenminste één 
keer in het peiljaar.  
 
Deze definitie verschilt van de landelijke definitie2 in het feit dat BPS als uitgangspunt wordt genomen. In het 
BPS worden niet alleen misdrijven vermeld maar ook overtredingen welke juist de oorzaken zijn van overlast 
en burgers een gevoel van onveiligheid bezorgen.  
 
Doelgroep(en) 
De aanpak van veelplegers richt zich integraal op drie doelgroepen.Ten eerste de nog beïnvloedbare veelplegers. 
Dit zijn veelal jeugdigen waarbij de insteek in beginsel heropvoeden is. Dit kan straf- of civielrechtelijk of een 
combinatie daarvan. Men noemt deze groep de minderjarige veelplegers.3 De tweede doelgroep is de geestelijk 
gestoorde en/of verslaafde veelplegers. Voor hen geldt vaak een drangtraject: behandeling door GGZ of 
verslaafdenzorg of anders volgt afdoening via strafrecht. Deze groep wordt GGZ-veelplegers genoemd. De 
calculerende professionele 'onbeïnvloedbare' veelplegers behoren dot de derde doelgroep. Deze noemt men 
Criminele veelplegers (Politie-OM 2003). 
 
Volgens de politie Utrecht (2005) zijn er in oktober 2005 in de stad Utrecht 525 volwassen veelplegers. Hiervan 
behoren 137 (26%) tot de criminele veelplegers en 388 (74%) tot de GGZ-veelplegers. Van de 525 volwassen 
veelplegers verblijven 13 (twee %) illegaal in Nederland. Daarnaast zijn er nog 71 (14%) minderjarige 
veelplegers.  
 
In Utrecht is geen onderscheid gemaakt tussen veelplegers en zeer actieve veelplegers. Wel is het aantal ISD-
gelabelde veelplegers bekend. Dit zijn er in oktober 2005, 60. Verder blijkt van de volwassen veelplegers 
tenminste 54% drugsverslaafd te zijn (Politie Utrecht 2005). Van de GGZ-veelplegers heeft negen % een 
psychiatrische problematiek, 8% problemen met alcohol, twee % problemen met dakloosheid en zou één % 
zwakbegaafd zijn. Hoe vaak hierbij sprake is van een combinatie van problemen is niet vermeld.  
 
In de districten Marco Polo, Paardenveld en Utrecht Noord, binnen de stad Utrecht, wonen en verblijven de 
meeste veelplegers respectievelijk 126, 193 en 126.  
 
 
9.5   Aanpakstrategie 
 
Essentieel bij de aanpak van de 525 volwassen veelplegers, op grond van de regionale Utrechtse definitie per 
één oktober 2005, is de verbetering van de aansluiting tussen justitiële (strafrechtelijke), hulpverlenings- (zorg) 
en opvoedkundige (civielrechtelijke) initiatieven. Hoofdlijnen van de aanpak zijn (Politie-OM 2003): een 
persoonsgerichte benadering in plaats van zaaksgerichte benadering; er wordt samengewerkt tussen OM, politie, 
Reclassering, gemeente Utrecht, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg. Zij leggen, net als politie en 
OM vast dat zij ieder vanuit hun eigen professionele en maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden een 

                                                 
2 Landelijke definitie: Een persoon van 18 jaar of ouder die in het gehele criminele verleden meer dan 10 processen-verbaal 
(HKS) tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste 1 in het peiljaar. 
3 Minderjarige veelpleger: Een persoon van 17 jaar of jonger die over een periode van 5 jaar (waarvan het peiljaar het laatste 
jaar vormt), meer dan 10 maal als verdachte in BPS voor komt, waarvan tenminste 1 in het peiljaar (Veelplegers coördinatie 
team 2005).  
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inspanningsverplichting hebben ten aanzien van de aanpak van de veelplegers; er is geen ruimte meer voor 
vrijblijvendheid (geldt zowel voor de betrokken ketenpartners als voor de veelplegers). 

 
Het Veelpleger Coördinatie Team heeft een aantal brieven gericht aan veelplegers opgesteld. De brieven 
worden gestuurd aan iedere veelpleger die voorkomt op de netto lijst Veelplegers. In de brief aan de 
meerderjarige veelpleger is vermeld dat hij bij politie en OM bekend staat als veelpleger en dat hij daarom door 
de politie extra in de gaten wordt gehouden. Daarnaast wordt de veelpleger geïnformeerd over het feit dat hij bij 
een eventuele terechtzitting een hogere strafeis dan gebruikelijk zal horen.  
 
Bij minderjarige veelplegers wordt een brief gestuurd aan de ouders of opvoeders. In de brief is vermeld dat de 
jongere bij politie en OM bekend is als een veelpleger en wordt gewaarschuwd dat de jongere extra in de gaten 
wordt gehouden door de politie. Mocht hij voor het plegen van een misdrijf worden aangehouden dan zal direct 
proces-verbaal worden opgemaakt. In de brief aan de ouders wordt tevens gemeld waar zij eventueel hulp bij de 
opvoeding kunnen krijgen.  
 
Organisatie 
In figuur 9.1 is de organisatie bij de aanpak van veelplegers in Utrecht schematisch weergegeven.  
 
Figuur 9.1  Schematische weergave organisatie Utrecht 
  Stuurgroep: 

- niveau 
Het Openbare Ministerie heeft de algehele leiding ("regie") over de 
veelplegeraanpak. De gemeente is regisseur van de nazorg. 
- samenstelling 

• Politie Utrecht 
• Openbaar Ministerie, arrondissementsparket Utrecht 
• Gemeente Utrecht 

- samenwerkingsovereenkomst voor de aanpak van volwassen 
veelplegers 

• Politie Utrecht 
• Openbaar Ministerie, arrondissementsparket Utrecht 
• Gemeente Utrecht 
• P.I Utrecht (Wolvenplein) 
• Stichting Reclassering Nederland 
• Leger des Heils 
• Centrum Maliebaan 
• Altrecht 

  

          
  Casusoverleg: 

- deelnemende instellingen  
• Gemeentelijke coördinator  veelplegers (GCV) 
• Officier van Justitie belast met veelplegers (OvJ) 
• medewerkers Centrum Maliebaan en Altrecht 

  

 
 
Procesbeschrijving  
Voorafgaand aan het casusoverleg, dat onder leiding van het OM plaatsvindt, levert de casemanager de 
relevante informatie voor de te bespreken veelpleger aan. In het casusoverleg wordt een voorlopig plan van 
aanpak opgesteld. Hierbij wordt een keus gemaakt tussen een zorgtraject en een detentietraject. In dit plan staat 
op welke maatregel (wel of niet ISD), straf en/ of behandeling wordt gekoerst. Ook wordt er een 
persoonsdossier aangelegd dat met de veelpleger 'mee reist'. 
 
Wanneer de veelpleger in preventieve hechtenis wordt genomen wordt er een RISc afgenomen door de 
reclassering. Er wordt een voorlichtingsrapport opgesteld met de mogelijke interventies en/of een eventueel 
drangtraject als een schorsing door de reclassering kan plaatsvinden. Tevens wordt tijdens de preventieve 
hechtenis een basale screening gedaan op de leefgebieden: huisvesting/onderdak; identiteitsdocumenten; 
uitkering/inkomen/werk;  zorgbehoefte.  
 
De veelpleger moet, afhankelijk van het gekozen justitiële traject, voorkomen bij de politierechter of bij de 
Meervoudige Kamer. De politierechter doet direct uitspraak na behandeling van de zaak en legt vrijheidsstraffen 
op tot maximaal zes maanden of een geldboete. De Meervoudige Kamer, bestaande uit drie rechters, doet twee 
weken na behandeling van de zaak uitspraak en legt (langere) gevangenisstraffen, geldboetes of een ISD-
maatregel op.  
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Figuur 9.2  Schematische weergave proces Utrecht 
  Oppakken veelpleger (jagen, heterdaad)   
     

 
     

  Wordt vastgezet   
     

 
     

  Plan van aanpak: a. zorgtraject b. detentietraject 
c. een combinatie. 

  

   
 

       

  Reclassering maakt RISc rapport   
   

 
       

  Voorkomen bij politie-rechter   Voorkomen bij Meervoudige Kamer   

   
 

       

  Geldboete of gevangenisstraf tot zes 
maanden. 

  Gevangenisstraffen,  
geldboete of ISD. 

  

 
 
Activiteiten 
De activiteiten die voor de aanpak van veelplegers in Utrecht plaatsvinden worden uitgevoerd door de gemeente 
Utrecht, het Openbaar Ministerie, de politie, de Penitentiaire Inrichting, de reclassering, de verslavingszorg en 
de geestelijke gezondheidszorg. De belangrijkste taken van de uitvoerders van deze participerende instellingen 
worden kort toegelicht.   
 
Gemeentelijke Coördinator Nazorg (GCN) 
De GCN heeft een regisserende rol bij de nazorg van veelplegers en dient als aanspreekpunt voor alle betrokken 
partijen. Deze partij neemt deel aan casusoverleggen en ziet er op toe dat de veelpleger aan de poort van de PI 
aan een casemanager wordt overgedragen. Hij probeert zaken als bijstandsuitkering en toeleiding naar werk 
zoveel mogelijk al tijdens het justitiële traject te regelen. Hij onderhoudt contact met de overige partijen en 
controleert of iedereen zich aan de afspraken houdt en signaleert knelpunten. Verder beheert hij het 
gemeentelijk budget voor nazorg en zorgt voor een effectieve besteding.  
 
Officier van Justitie Veiligheidshuis 
De Officier van Justitie Veiligheidshuis heeft een regisserende taak. Hij informeert de Gemeentelijke 
Coördinator Nazorg over onder andere: de individuele plannen van aanpak, preventieve hechtenis, rechterlijke 
uitspraken, einddatum van detentie bij niet-ISD veelplegers en recidive van veelplegers met ISD maatregel. 
Deze bepaalt dus meer de strafrechtelijke kant van het plan van aanpak. Verder informeert hij de casemanagers 
over preventieve hechtenis en regelt casemanagers voor GGZ-veelplegers die er nog geen hebben. Deze partij 
neemt deel aan het casusoverleg.  
 
Politie 
De politie legt vast of de verdachte onder de definitie van veelplegers valt en houdt de lijst van veelplegers 
actueel door middel van het informatiesysteem MIB dat verschillende gegevens uit meerdere bestanden van 
politie en justitie bundelt. De politie geeft bij het opsporen en aanhouden van daders de prioriteit aan 
veelplegers die het vaakst in BPS voorkomen of veelplegers die voor ISD in aanmerking komen en informeert 
andere partijen, tijdens haar deelneming aan de casusoverleggen, over de (mogelijk) recidive na of tijdens een 
justitiële maatregel.  
 
Hoofd BSD Penitentiaire Inrichting 
Het hoofd BSD PI is tijdens de detentie verantwoordelijk voor de uitvoer van programma's en zorgt ervoor dat 
elke veelpleger die een programma volgt een trajectbegeleider krijgt. Hij maakt voor de veelplegers die onder 
de ISD maatregel vallen een op persoon gesneden plan van aanpak voor de ISD periode (in overleg met de 
trajectbegeleider, GCN en casemanagers of medewerkers van de reclassering). Hij regelt overdrachtsgesprekken 
met degene die de nazorg regelt en de veelpleger en de GCN. Het hoofd zorgt ervoor dat de veelpleger die na 
detentie zelfstandig kan wonen zich tijdig inschrijft bij Woningnet en informeert de Medische Dienst zodat deze 
bij vrijlating eventuele medicijnen klaar hebben liggen.  
 
Trajectbegeleider ISD/SOV in de PI 
De trajectbegeleider regelt overdrachtsgesprekken tussen veelpleger en degene die de nazorg regelt. Hij 
inventariseert de situatie van de veelpleger op diverse leefgebieden en informeert de casemanagers en 
reclasseringsmedewerkers  daarover. Verder zorgt hij ervoor dat de veelpleger voor ontslag van detentie 
beschikt over een geldig legitimatiebewijs en helpt zonodig bij het invullen van formulieren.  
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Medewerker maatschappelijke dienstverlening PI 
De medewerker begeleidt de veelplegers die niet gemotiveerd zijn voor een programma en derhalve niet voor 
uitgebreide nazorg in aanmerking komen. Hij tracht deze veelplegers alsnog te motiveren en verzorgt tevens een 
geldig legitimatiebewijs en helpt bij het invullen van formulieren. 
 
Reclasseringsmedewerker voor niet-ISD-trajecten 
De reclasseringsmedewerker begeleidt veelplegers die een gewone maar langdurige detentie hebben. Hij legt 
contacten met de GCV om hem te informeren over de situatie van de veelpleger in diverse leefgebieden en geeft 
advies over nut en noodzaak van nazorg. De reclasseringsmedewerker regelt contacten met de eventuele 
casemanager en houdt deze op de hoogte. Verder zorgt hij voor een geldig legitimatiebewijs voor de veelpleger 
en zorgt dat deze zich, mits hij zelfstandig kan wonen, inschrijft bij Woningnet en helpt bij het invullen van 
formulieren.  
 
Casemanager Maliebaan, Altrecht of andere zorginstelling 
De casemanager geeft advies over de aansluiting van  het justitiële traject op het zorgtraject. Hij houdt 
gedurende het justitiële traject contact met de reclasseringsmedewerker of de trajectbegeleider ISD en haalt de 
veelpleger op aan de poort bij ontslag. De casemanager informeert de GCN over knelpunten in de nazorg.  
 
Medewerker nazorg 
Hier gaat het om de medewerker, die de door de gemeente ingekochte nazorg levert aan veelplegers die geen 
begeleiding krijgen van een casemanager uit de zorg. Deze neemt vóór het ontslag uit detentie van een 
veelpleger die hij in nazorg krijgt, contact op met het hoofd BSD van de PI en informeert zich over de situatie 
van de veelpleger. Hij haalt de veelpleger bij ontslag op aan de poort van de PI. De verleende nazorg vindt 
plaats volgens de afspraken die hierover worden gemaakt tussen reclassering en gemeente. De medewerker 
rapporteert aan het eind van het nazorgtraject aan de gemeentelijk coördinator over het resultaat van de nazorg. 
Hij signaleert tussentijds knelpunten in nazorgprocedures en rapporteert over eventuele (ernstige) stagnatie van 
de nazorg in individuele gevallen. 
 
Coördinatoren Centrum Maliebaan en Altrecht: 
De coördinatoren nemen deel aan het justitieel casusoverleg volwassenen en brengen de informatie in, die via 
hun casemanagers beschikbaar is, over GGZ-veelplegers. Zij bewaken dat justitiële trajecten geen zorgplannen 
doorkruisen en zorgen dat veelplegers, bij wie dit dreigt, in het casusoverleg multiproblem besproken worden. 
Verder brengen ze GGZ-veelplegers die geen casemanager hebben ter sprake in het stedelijk zorgnetwerk, waar 
een casemanager aan de veelpleger gekoppeld wordt. Ze informeren hun casemanagers over de conclusies en 
afspraken van het casusoverleg. 
 
 
9.6   Resultaten 
 
In oktober 2005 heeft van de GGZ-veelplegers 58% (177 personen) een casemanager (Politie Utrecht 2005). 
Overige informatie over de resultaten van de veelpleger aanpak in Utrecht zijn nog niet beschikbaar. 
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10.  ZWOLLE 
 
 
- Projectnaam 
Aanpak Veelplegers. 
 
- Periode 
Gestart met aanpak veelplegers in 2002. In 2003 is vervolgens een convenant getekend door gemeente en 
justitiële partners. Op 11 maart 2005 is het convenant met de rijksoverheid getekend voor het MOP. 
 
 
10.1  Uitgangssituatie 
 
In september 2002 zijn de steden Deventer en Zwolle gekomen tot een integrale aanpak veelplegers. 
Veelplegers werden gedefinieerd als personen die veelvuldig strafbare feiten plegen, die volharden in hun 
crimineel gedrag, en die daardoor stelselmatig met de politie in aanraking komen (Gemeente Zwolle 2004). Er 
is een convenant opgesteld, genaamd Project Veelplegers. In februari 2003 is de aftrap gegeven voor het 
integrale project 'Veelplegers' door vertegenwoordigers gemeenten Zwolle en Deventer, het OM Zwolle/ 
Lelystad, Reclassering Nederland en de politie IJsselland.  
 
De strategische doelstelling van de aanpak van veelplegers is het komen tot een effectieve repressieve en 
preventieve (integrale) aanpak van veelplegers door een effectieve/sluitende en efficiënte aanpak binnen de 
justitiële keten; realisatie van voldoende, sluitende, en effectieve samenwerking tussen lokale voorzieningen 
binnen de maatschappelijke keten; het aanbrengen van samenhang en samenwerking tussen de justitiële en de 
maatschappelijke keten; en innovatie op beleidsmatig en operationeel gebied. 
 
In totaal kent Zwolle enkele honderden veel- en meerplegers. In de regio kunnen 144 personen worden 
aangemerkt als veelpleger, waarvan 34 in Zwolle en 43 in Deventer. De definitie die hierbij wordt gebruikt is: 
afgelopen twee jaar meer dan tien keer als dader geregistreerd of in afgelopen twee jaar tussen vijf en tien keer 
als dader staan geregistreerd met betrekking tot bepaalde aandachtsgebieden1.   
 
Op 31 december 2004 is het aandeel van de controlegroep in de, in het BPS-systeem van de politie IJselland 
geregistreerde, criminaliteit ten opzicht van één januari 2004 met 20% verminderd. Dit is conform de 
doelstelling. Vanaf de nieuwe convenantsperiode (2005- 2009) zal veiligheid als een vierde pijler van het Grote 
Steden Beleid (GSB) worden opgenomen. In het kader van het GSB-III / MOP2 zijn meerjarige afspraken 
vastgelegd over de prestaties en beschikbare budgetten. 
 
 
10.2   GSB Doelstelling(en) 
 
De doelstellingen en resultaatsafspraken met betrekking tot veelplegers staan in figuur 10.1 weergegeven. Deze 
zijn afgeleid uit het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2005-2009.  
 
Tabel 10.1  GSBIII Doelstellingen Zwolle 
Doelstelling en Indicator  Stedelijke nulmeting 2004  Stedelijk resultaat 31 

december 2009  
Bron  
Rijk / gemeente  

17. Het percentage jeugdige en 
volwassen allochtone en autochtone 
veelplegers waarvoor door een stad 
nazorg- en/of resocialisatietrajecten 
worden aangeboden ten opzichte 
van het totale aantal geregistreerde 
jeugdige en volwassen veelplegers.  
 

Totaal aantal geregistreerde 
veelplegers in 2004:  
Zeer actieve veelpleger: 40  
Veelpleger: 149,  
Meerpleger: 502  
Jeugdige veelpleger: 6, Jeugdige 
Meerpleger: 56  
 
Als casusgroep wordt gekozen 
voor de aanpak van 55 personen. 
Waarvan 18 personen geboren 
buiten Nederland. Er maken geen 
minderjarigen deel uit van de 
casusgroep. Jaartal van 
nulmeting: 2004.  

Alle veelplegers (55) van de 
casusgroep en alle jeugdige 
veelplegers (6) krijgen een 
traject aangeboden . 

Gemeente:  
Politie 
IJsselland.  

 

                                                 
1 http://www.zwolle.nl/cms/cms.nsf/AllByUNID/0DE877944EB3DA8D41256CD400490300 
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Tabel 10.1  GSBIII Doelstellingen Zwolle (vervolg) 
18. Het percentage jeugdige en 
volwassen allochtone en autochtone 
veelplegers waarvoor door een stad 
nazorg- en/of resocialisatietrajecten 
wordt afgerond ten opzichte van het 
totale aantal geregistreerde 
jeugdige en volwassen veelplegers. 
 

Nog geen trajecten afgerond.  
Jaartal van nulmeting: 2004.  

80% van deze trajecten wordt 
met goed gevolg doorlopen; 
dit geldt zowel voor de 
volwassen als jeugdige 
veelplegers.  
Geen concrete doelstelling 
m.b.t. de verhouding 
allochtonen/autochtonen 
omdat dit niet als specifieke 
problematiek naar voren 
komt. Wel zal de stad dit 
blijven signaleren.  

Gemeente:  
Politie 
IJsselland.  

Bron: Gemeente Zwolle z.D 
 
 
10.3   Projectdoelstelling(en) 
 
Het project veelplegers kent geen concrete projectdoelstellingen. Wel heeft Zwolle ambities ten aanzien van de 
GSB outputindicatoren. De volgende punten heeft Zwolle geformuleerd: het aantal in de stad geregistreerde 
volwassen en jeugdige veelplegers wordt jaarlijks geactualiseerd; iedere veelpleger wordt besproken in het 
casusoverleg (met onder meer politie, OM en reclassering) en van iedere veelpleger is een plan van aanpak 
beschikbaar; er is een convenant veelplegers voor zowel de repressieve als de zorgkant; de gemeente heeft een 
coördinatiepunt voor de 55 meest problematische veelplegers.  
 
 
10.4   Definitie 
 
In Zwolle maakt men gebruik van de landelijke definities.  
  
Gehanteerde definitie(s) 
Een veelpleger is een persoon van 18 jaar of ouder die in het gehele criminele verleden meer dan tien processen-
verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar. 
 
Een zeer actieve veelpleger is een persoon die over een periode van vijf jaar (waarvan het peiljaar het laatste 
jaar vormt) meer dan tien processen verbaal tegen zich zagen opmaken, waarvan tenminste één in het peiljaar. 
 
Doelgroep(en) 
Men richt zich op de meest actieve veelplegers. Volgens de landelijke definitie bevinden zich in Zwolle 75 zeer 
actieve veelplegers. De veelplegerlijst blijft overigens maatwerk: iemand die vaak dronken achter het stuur zit 
en daarom op de veelplegerslijst belandt, wordt eraf gehaald. 
 
 
10.5   Aanpakstrategie 
 
De huidige ambities zijn het uitvoeren van een “regionale uitrol”; het breder betrekken van de regio bij de 
aanpak; persoonsgerichte aanpak voor de hele groep; mogelijke verbreding naar Antillianen/ Arubanen-
problematiek; en het afsluiten van convenanten tussen alle bij de nazorg van stelselmatige daders betrokken 
lokale partijen. Deze convenanten omvatten de registratie, nulmeting, informatie-uitwisseling, prioriteiten, 
onderlinge taakverdeling, arbeid en inkomen, scholing, (verslavings)zorg, huisvesting en schuldsanering. De 
gemeente is daarbij verantwoordelijk voor de regie van de nazorg en het aanbod van resocialisatietrajecten, het 
OM is verantwoordelijk voor de regie van de daaraan voorafgaande justitiële inspanning. De beschikbare 
middelen bedragen 10.000 euro van de Provincie Overijssel, incidenteel (wordt met ingang van 2005 
meegenomen in de Brede Doeluitkering SIV). 
 
Allereerst wordt aangegeven op welke wijze de aanpak georganiseerd is. Vervolgens wordt de procedure 
belicht, van het oppakken van een veelpleger tot aan een nazorgtraject. 
 
Organisatie 
Binnen de aanpak van veelplegers zijn er twee regisseurs. Het Openbaar Ministerie heeft de regie voor met 
name de repressie (maatregelen ten aanzien van de veelpleger als er een justitiële titel is) en de aansluiting met 
de nazorg. De gemeente is de regisseur bij het aanbod van nazorg (als er geen justitiële titel meer is). Voor de 
aanpak veelplegers is een (justitieel) convenant getekend door alle partijen. Het Zwolse Integraal 
Veiligheidsbeleid is overkoepelend voor het beleid en de maatregelen van de diverse (gemeentelijke) partners 
op het terrein van veiligheid. Binnen dat veiligheidsbeleid is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. 
Politie, Openbaar Ministerie en gemeente spelen een bijzondere rol die tot uitdrukking komt in het 
driehoeksoverleg. Daarnaast neemt het aantal organisaties dat zich met veiligheid bezig houdt toe en zijn 

Bijlage  149 



burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen vanuit bijvoorbeeld onderwijs, zorg en sport meer bereid 
verantwoordelijkheid te dragen voor veiligheid (Gemeente Zwolle 2005a). Tegelijkertijd vraagt de samenleving 
met meer nadruk om concrete en snelle resultaten. In dat proces herdefiniëren partijen hun rol. De gemeente wil 
de verantwoordelijkheid voor de regierol veiligheid sterker invullen. Dat betekent dat de gemeente de 
problemen definieert en zorgt voor goede beleidsafstemming. Daarbij streven ze ernaar dat deze thema´s ook 
worden geprioriteerd bij de partners. Vooral bij de politie gebeurt dat al. Op deze manier proberen ze te komen 
tot bundeling en toespitsing van krachten met als doel een sluitende veiligheidsketen (van pro-actie tot nazorg) 
te realiseren. Het veiligheidsbeleid van de gemeente en de teamwerkplannen moeten naadloos in elkaar grijpen; 
daarbij zal de gemeente concreet aangeven wat zij van de politie verwacht. 
 
De wijkwethouder kan een meer regisserende rol vervullen bij de vaststelling van de wijkplannen, ter 
voorbereiding van de formele vaststelling in de driehoek. Convenanten spelen bij deze samenwerking een 
belangrijke rol. Het past ook bij de rol van de gemeente als regisseur om er voor te zorgen dat afspraken worden 
vastgelegd en ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Afspraken die meer dan voorheen concrete en meetbare 
resultaten bevatten en duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden. 
 
De regierol betekent niet dat de gemeente altijd trekker is of acties moet ondernemen. Het is juist van belang 
partners afhankelijk van het onderwerp leidend te laten zijn. Daarbij dient de gemeente partners te stimuleren 
hun rol in de veiligheidsketen op te pakken en daaraan invulling te geven. In het kader van de gebiedsgerichte 
aanpak wordt ernaar gestreefd de inwoners van Zwolle meer invloed te geven op de inzet van acties als ook de 
wijze waarop de inzet wordt uitgevoerd. De bestuurlijke regie van het integrale veiligheidsbeleid (IVB) ligt op 
programmaniveau bij de burgemeester. De burgemeester heeft tot taak om tot afstemming te komen met de 
verschillende vakwethouders. Daarnaast is de burgemeester verantwoordelijk voor de repressie in het kader van 
het integrale IVB en de openbare orde. De vakwethouders zijn verantwoordelijkheid voor de programma´s en 
projecten op uitvoeringsniveau. 
 
De Stuurgroep IVB is een beleidsinitiërende club en geeft de bestuurlijke richting, realiseert de 
randvoorwaarden, geeft advies over het IVB en beoordeelt de voortgang en de resultaten. Deelnemers zijn de 
burgemeester, de portefeuillehouders wijkzaken en handhaving/ zorg, de eenheidsmanagers Ontwikkeling en 
Wijkzaken, hoofd Openbare Orde en Veiligheid, de districtschef politie, de brandweercommandant en de 
coördinator IVB. Anderen kunnen aanschuiven als dat nodig is. De inhoudelijke voorbereiding van de 
Stuurgroep geschiedt via het Beleidsoverleg IVB (zowel fysiek en sociaal).  
 
Feitelijk bestaat de aanpak uit drie delen zoals weergegeven is in figuur 10.1. 
 
Figuur 10.1  Schematische weergave organisatie Zwolle 
1.(beleidsmatig)   Stuurgroep: 

- DJI, reclassering, OM, politie, gemeente. 
Voorzitterschap: OM 
eens in de zes weken bij elkaar 

  

     
 

     

2. (uitvoerend)   Casusoverleg: 
- DJI, reclassering, OM, politie, gemeente 
Voorzitterschap: OM 
eens in de zes weken bij elkaar 

  

          
3. (uitvoerend)   Regiegroep nazorg: 

- Maatschappelijke organisaties, CAD, GGD, reclassering, maatschappelijk 
werk de Kern, Zwolse Poort, gemeente, politie, OM, woningecorportaties 
Voorzitterschap: gemeente 

  

 
 
1. De stuurgroep is bezig op beleidsmatig gebied. Hierin zitten directieleden, teamleiders en managers van de 
ketenpartners: DJI, reclassering, OM, politie en gemeente. Eén persoon van het OM zit in de stuurgroep om de 
vertaalslag te maken naar het casusoverleg. De stuurgroep zou eens in de zes weken bij elkaar moeten komen, 
maar dit wordt vaak uitgesteld.  
 
2. In de casusgroep zitten uitvoerenden van de ketenpartners. In eerste instantie nam het casusoverleg de taken 
van de regiegroep erbij, omdat de regiegroep dit liet liggen. Nu is dat weer bij regiegroep neergelegd en houdt 
de casusgroep zich alleen nog maar bezig met het bespreken van veelplegers en het maken van afspraken in het 
casusoverleg. Er wordt onderscheid gemaakt in noord en zuid, waarbij er om de twee weken overleg is.  
 
3. Regiegroep veelpleger: hiervoor is een maatschappelijk convenant getekend, welke is toegevoegd aan het 
bestaande overleg van de stuurgroep. Er vormt zich na detentie een regiegroep om de veelpleger. Deze groep 
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helpt de veelpleger bij het vinden van huisvesting, aanvragen van uitkering, vinden van dagbesteding et cetera. 
De regiegroep volgt de veelpleger en houdt regelmatig contact. 
 
Indien een veelpleger een zware psychische problematiek heeft, wat bijvoorbeeld naar voren is gekomen na het 
afnemen van de RISc, dan wordt de veelpleger overgedragen aan het overleg Psychiatrische Patiënten in de 
Strafrechtketen (PPSK). Hieraan nemen onder andere deel de GGZ, het OM, de Zwolse Poort en de GGD-arts. 
De veelpleger wordt dan vanuit uit huis van bewaring overgebracht naar een psychiatrisch ziekenhuis, daarna 
wordt ambulante hulp verstrekt. De veelpleger valt verder buiten de aanpak totdat weer een strafbaar feit wordt 
pleegt.  
 
Procesbeschrijving  
Onmisbare veiligheidspartners zijn politie, Openbaar Ministerie en brandweer. Om tot een goede balans tussen 
zorg en repressie te komen zijn echter meer partners nodig. Bijvoorbeeld verslavingszorg, maatschappelijke 
opvang, reclassering en jeugdzorg. Om preventie goed in te bedden in de ketenaanpak van veiligheid zijn met 
name sociale dienst, woningcorporaties, scholen, horeca en ondernemers belangrijk. 
 
In figuur 10.2 wordt in een schema weergegeven welke stappen worden doorlopen zodra een veelpleger is 
aangehouden. 
 
Figuur 10.2  Schematische weergave proces Zwolle 

 
CONTACT 

  
ACTIES 

 

  
ADMINISTRATIE 

 
 

 Veelpleger opgepakt door heterdaad of door jagen van politie  In BPS code 
veelpleger. 

     
 

     

  Veelpleger wordt altijd in verzekering gesteld 
 

  

 
 

         

Indien uit RISc zware 
psychische 
problematiek blijkt: 
naar PPSK. 

 Meldingsformulier naar reclassering, OvJ en raad rechtsbijstand. 
Reclassering neemt RISc-rapportage af 

 

  

     
 

     

  OM maakt voor rechter uitdraai van preplan en gemaakte afspraken in 
casusoverleg uit digitaal ketendossier 

 SPTS = sharepoint 
system (viadesk). 

          
  Casusgroep wil liefst berechting vanuit in bewaringstelling, dienen 

'voorstellen' in tot verlenging in bewaringstelling 
  

     
 

     

  Berechting   
 
 

         

Wijzigingen in datum 
vrijgekomen 
bijgehouden door DJI. 

 ISD: de 
Grittenborgh 

 

 
 

Gevangenisstraf: PI 
Overijssel 

 Op veelplegerlijst 
staat datum 
vrijkomen. 

      
 

     

    Reclassering bezoekt veelpleger: 
biedt nazorg traject aan 

  

          
Reclassering neemt 
contact op met 
gemeente. 

 Gemeente zet checkformulier gemeente in ketendossier   

          
  Gemeente en recl leggen plan voor aan veelpleger. Nazorg op maat   
          
  Regiegroep opgesteld rondom vrijgekomen veelpleger, maandelijks 

contact 
  

 
 
Elke veelpleger krijgt in BPS de code veelpleger. Als de veelpleger een misdrijf pleegt en hij wordt opgepakt 
dan wordt een mutatie in het BPS aangebracht. Op het  meldingsformulier dient ingevuld te worden of het om 
een veelpleger gaat. Dit kan achterhaald worden door de lijst in het BPS op te vragen met antecedenten. In de 
praktijk gebeurt dit niet altijd, maar dit wordt recht gezet door de coördinator. De coördinator krijgt namelijk 
elke ochtend mail uit het BPS als er een mutatie is met betrekking tot een veelpleger. Overigens weten agenten 
over het algemeen wel als het gaat om veelpleger, het leeft erg onder agenten. Het meldingsformulier gaat naar 
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reclassering, Officier van Justitie en raad rechtsbijstand en er volgt inverzekeringstelling. Vervolgens wordt een 
proces verbaal opgemaakt en er vindt overleg plaats met het  OM. 
 
Alle informatie over veelplegers worden door alle partijen vastgelegd in het SPTS (sharepoint system). Hier 
kunnen alle betrokken organisaties bij en zo kunnen zij altijd zien hoe het er met een bepaalde veelpleger voor 
staat. Deze software ondersteunt het casusoverleg. Ook worden alle notulen enzovoorts in dit systeem 
opgenomen. Het systeem dwingt mensen ook om op dezelfde manier te gaan werken. Het systeem is een succes. 
Justitie wil het systeem landelijk gaan invoeren, "Viadesk" genaamd. Het is de bedoeling dat alle 
arrondissementen en partnerorganisaties hierin terecht kunnen. Zwolle is aangemerkt als pilot. 
 
Activiteiten  
In deze paragraaf worden de activiteiten van de afzonderlijke partijen weergegeven. 
 
Openbaar Ministerie  
Praktisch bezien is het OM verantwoordelijk voor de uitvoering van reïntegratietrajecten in verplicht kader 
(justitiële titel): bij de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen in penitentiaire inrichtingen; bij plaatsing in een 
penitentiair programma (de gedetineerde heeft hoofdverblijf buiten de inrichting, soms is de voorziening van 
huisvesting met begeleiding daarbij noodzakelijk); en bij bijzondere voorwaarden (schorsing, preventieve 
hechtenis of bij vonnis). 
 
Justitie is ook verantwoordelijk voor de overdracht van (ex-)gedetineerden naar de lokale overheid (toeleiding 
naar zorg door de reclassering). 
 
Gemeente 
De gemeente is met name verantwoordelijk voor huisvesting, scholing, werk, inkomen en schuldsanering en 
zonodig zorg. De aanwezigheid van preventieve voorzieningen zoals pedagogische hulp en jeugdzorg, 
drugshulpverlening en maatschappelijke opvang kan eraan bijdragen dat het vervallen tot veelplegerij wordt 
voorkomen. 
 
Gelet op het bovenstaande zijn voor de regie van de gemeente de volgende prestaties nodig of al vastgelegd: 
tweewekelijkse deelname aan het casusoverleg veelplegers door de gemeentelijke coördinator; eenmalig 
afsluiten van het “maatschappelijk convenant”; afspraken met onder meer CWI, SoZaWe, woningcorporaties en 
zorginstellingen als verslavingszorg, maatschappelijke opvang en maatschappelijk werk (afspraak in het kader 
van GSB). Aan praktische afspraken met deze partners moet nog gewerkt worden; de gemeentelijke coördinator 
is aanspreekpunt voor de veelplegerspartners met betrekking tot casuïstiek; de gemeentelijk coördinator 
fungeert als vliegwiel voor de regiogemeenten naar de casusgroep en omgekeerd (dit moet nog nader 
vormgegeven worden). 
 
De regie voor de maatschappelijke reïntegratie van individuele veelplegers in het kader van het Convenant 
Project Veelplegers is neergelegd bij de Eenheid Wijkzaken, Afdeling Leefbaarheid, Veiligheid en Bijzondere 
doelgroepen (Gemeente Zwolle 2005a).  
 
Politie 
De politie richt zicht op preventie door een tweetal acties. De eerste is een burgemeestersbrief. Er wordt 
gekeken wie van de veelplegers hiervoor gevoelig zou zijn, deze persoon wordt dan een brief gestuurd met de 
mededeling dat hij/zij staat aangemerkt als veelpleger. De daderagent (adoptieagent) is de tweede actie. 
Bekende veelplegers worden zoveel mogelijk in de gaten houden door middel van het opzoeken op 
hangplekken, praatje maken enzovoorts. Kortom, ze laten weten dat ze in de gaten gehouden worden. In Zwolle 
werkt dit niet zo goed doordat de aandacht verslapt. In Deventer werkt dit wel. In Zwolle is de aanpak inmiddels 
aangepast en werkt men nu projectmatig. Agenten krijgen de opdracht om bepaalde veelplegers voor een korte 
tijd in de gaten te houden en hierover te rapporteren. Dit wordt alleen gedaan als hiertoe aanleiding is. De 
adoptieagenten komen uit de teams. In gebieden waar veel veelplegers wonen, zoals het team Centrum, kost dit 
veel capaciteit van het team. 
 
Naast deze twee op preventie gerichte acties heeft de politie een aantal verplichtingen die voortkomen uit het 
Landelijk Convenant Politie (2002). Ieder korps stelt jaarlijks een overzicht op van (jeugdige) veelplegers en/of 
harde kernjongeren. Met de ketenpartners worden op basis hiervan afspraken gemaakt welk deel van de op dit 
overzicht voorkomende (jeugdige) veelplegers en/of hardekernjongeren jaarlijks kan worden aangepakt. Wat 
betreft de doorlooptijden van door deze (jeugdige) veelplegers en/of hardekernjongeren gepleegde misdrijven 
geldt – in het perspectief van de doorlooptijden in de andere onderdelen van de keten – als uitgangspunt dat 
80% van de processen-verbaal daarvan binnen 30 dagen na het eerste verhoor van de verdacht door de politie 
aan het OM wordt aangeboden. De doorlooptijd naar Bureau Halt dient in 80% van de gevallen minder dan vijf 
dagen te zijn. De lijst  met veelplegers (inclusief jeugd) is permanent actueel, met gerichte aanpak op jeugd, 
door casusoverleg met ketenpartners. 
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Penitentiaire Instellingen 
De PI zorgt voor ISD plaatsen en moet samen met de gemeente zorgen voor een naadloze overgang van detentie 
naar vrijheid. De PI's zullen zich zoals het er nu uitziet actiever moeten gaan opstellen in de periode van 
vrijlating tot twee maanden hieraan voorafgaand. Hiervoor worden MMD'ers aangesteld (medewerkers 
maatschappelijke dienstverlening) zodat alle trajecten zoals huisvesting en uitkeringaanvraag door MMD'ers al 
in gang worden gezet. Zo kan een naadloze overdracht plaatsvinden naar gemeentelijke verantwoordelijkheid. 
Nu wordt de ketenaanpak nog gefrustreerd door het eerder vrijlaten van een veelpleger uit de PI. Betere 
communicatie en prioriteitstelling PI is noodzakelijk voor een naadloze overgang. De PI's zijn nu steeds meer 
op de hoogte dat een veelpleger niet eerder vrij mag komen. 
 
 
10.6   Resultaten 
 
Men vergelijkt de door nu als bekend staande veelplegers veroorzaakte overlast met het jaar ervoor (ook al 
waren deze personen toen nog niet in beeld als veelpleger). Men gebruikt hiervoor BPS. Het blijkt dat de 
veelplegers nu met 50% minder veroorzaakte overlast in het BPS voorkomen.  
 
De politie geeft aan dat zij de indruk heeft dat het aantal veelplegers terugloopt. De veelplegers worden nu in 
verzekering gesteld. Dat gebeurde voor de aanpak niet.  
 
In Zwolle zijn acht personen ISD-waardig en twee personen zitten in de ISD maatregel. In 2005 is drie keer de 
ISD-maatregel opgelegd en twee keer voorwaardelijk ISD. Voor 2006 zijn er 11 of twaalf ISD cellen 
beschikbaar voor de regio IJsselland.  
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