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Aan een succesvolle aanpak van de veelplegerproblematiek liggen enkele beleidsveronder-
stellingen ten grondslag die in het eerste rapport over het justitiële traject zijn geëxpliciteerd 
(Snippe e.a. 2006).  De gedachte achter de aanpak is dat gedragsinterventies tijdens detentie 
effect hebben op de achterliggende problematiek die hebben geleid tot het criminele gedrag, 
zoals bijvoorbeeld harddrugsgebruik, dak- en thuisloosheid of psychiatrische problematiek. 
Wanneer de aansluiting op de lokale vervolgvoorzieningen voor ex-gedetineerde 
veelplegers wordt verbeterd, ofwel nazorgprogramma's worden uitgebreid en 
geïntensiveerd, dan zal de veelpleger in een stabielere leefsituatie belanden. Beschikking 
over identiteitsdocumenten, een woonruimte, een uitkering, een goede begeleiding naar 
zorg en uiteindelijk maatschappelijke reïntegratie spelen hierbij een belangrijke rol.  
 
Het in dit rapport besproken onderzoek richt zich op de invoering van nazorgprogramma's 
in de lokale aanpak van zeer actieve veelplegers en de besluitvormingsprocessen die 
hiermee zijn gemoeid. Het onderzoek naar de aansluiting van de nazorg aan zeer actieve 
veelplegers is het tweede deel binnen een onderzoek naar de lokale aanpak van veelplegers. 
In het eerste deel stond de justitiële ketenaanpak van veelplegers centraal.  
 
Opzet 
Door middel van interviews met vertegenwoordigers van betrokken instanties is in 12 
gemeenten nagegaan hoe de besluitvorming rond de aansluiting op nazorg heeft 
plaatsgevonden en op welke wijze de aansluiting op nazorg vervolgens is geïmplementeerd. 
Tevens zijn relevante (lokale) documenten verzameld en bestudeerd. Het onderzoek richt 
zich op de pilotgemeenten Alkmaar, Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, 
Limburg-Zuid (Heerlen, Maastricht en Sittard/Geleen), Rotterdam, Tilburg, Utrecht en 
Zwolle. 
 
Afspraken 
De besluitvorming rond de nazorg aan ex-gedetineerde veelplegers is in de meeste  
onderzochte gemeenten zonder grote discussiepunten verlopen. Tijdens het maken van 
afspraken rond nazorg zijn er slechts enkele onderdelen te onderscheiden waarover 
discussie is geweest. De volgende punten zijn meerdere malen genoemd: de verdeling van 
verantwoordelijkheden op uitvoerend niveau; de keuze van uitvoerende partijen; de 
betrokkenheid van de GGz; en de financiering. De meeste discussiepunten hebben 
betrekking op de uitvoering en zijn door betrokkenen niet als strijdpunten ervaren. Door 
geïnterviewden wordt de nazorg meer als een organisatie- en afstemmingsprobleem dan als 
een bestuurlijk probleem gezien.  
 
Lokale praktijken 
In elk van de gemeenten vindt een periodiek overleg plaats waarin veelplegers individueel 
worden behandeld. De naam voor een dergelijk overleg verschilt per gemeente. Vrijwel alle 
pilotgemeenten hebben een (interne) coördinator of coördinatiepunt voor de nazorg aan ex-
gedetineerden, al dan niet speciaal op veelplegers gericht. De regie op de nazorg is 
doorgaans in handen van één gemeentelijke dienst of, indien aanwezig, van een 
gemeentelijk medewerker die werkzaam is in het Veiligheidshuis. Bij de uitvoering is een 
groot aantal partijen betrokken: gemeentelijke diensten, reclasseringsinstellingen, PI's, 
GGz-instellingen, instellingen voor maatschappelijke opvang, woningbouwverenigingen en 
instellingen voor maatschappelijke dienstverlening. Het grote aantal instellingen dat bij de 
uitvoering is betrokken, wordt mede veroorzaakt doordat is voortgebouwd op reeds 
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bestaande lokale structuren. Nazorg aan ex-gedetineerden beperkt zich niet tot de doelgroep 
veelplegers, maar ook niet tot één gemeentelijke dienst. Behalve op het gebied van 
veiligheid en zorg worden van de gemeente ook inspanningen verwacht op het gebied van 
burgerzaken (identiteit) en op het gebied van sociale zaken (inkomen). In sommige 
gemeenten blijkt de samenwerking met interne diensten lastiger dan met overige lokale 
partners, met name de persoonsgebonden informatie-uitwisseling is (nog) niet altijd 
mogelijk. 
 
Knelpunten 
Omdat bijna alle veelplegers schulden hebben is het aanpakken van de 
schuldenproblematiek een voornaam knelpunt. Daarnaast hebben vrijwel alle gemeenten bij  
huisvesting te kampen met een aanbod dat te gering is of onvoldoende toegesneden is op de 
behoeften van de doelgroep. Ten slotte is op het leefgebied 'zorg' de continuïteit van 
geestelijke gezondheidszorg een knelpunt. 
 
Informatieoverdracht  
Met de invoering van de basisformulieren nazorg/screeningsformulieren zouden gemeenten 
informatie moeten krijgen voor het bieden van passende nazorg. Het basisformulier nazorg 
met informatie over de vier basisleefgebieden wordt steeds vaker toegezonden aan 
gemeenten door MMD-ers in de PI's. De bruikbaarheid van het basisformulier is echter 
beperkt en voldoet volgens medewerkers van coördinatiepunten in de praktijk niet. Een 
heldere rolverdeling tussen gemeenten en PI's, gecombineerd met een herziening van de 
rapportages en formulieren, kan de praktijk zodanig verbeteren dat deze beter overeenkomt 
met de uitgangspunten van het landelijke beleid.  
 
Registraties 
Goede registraties op basis waarvan de resultaten in termen van opbrengsten (output) en 
maatschappelijke resultaten (outcome) kunnen worden vastgesteld, ontbreken veelal. De 
meeste pilotgemeenten kunnen geen van de onderzoeksvragen beantwoorden over aantallen 
aangemelde veelplegers, deel van veelplegers dat een nazorgtraject heeft aangeboden 
gekregen en het deel dat dit traject heeft afgerond.  
 
Aanbevelingen 
Bij de aansluiting op de nazorg dient aandacht te worden besteed aan de volgende 
knelpunten: 
• versterken samenwerking gemeente en PI door herzien van het basisdocument nazorg in 
overleg met gemeentelijke coördinatoren en verbeteren afstemming taken MMD-ers en 
gemeenteambtenaren (uniformeren);  
• verbeteren organisatie nazorg door betere inbedding in gemeentelijke organisatie en 
grotere betrokkenheid van GGz-instellingen; 
• aanpakken praktische knelpunten door sluitende afspraken met gemeentelijke diensten 
over tijdig verstrekken van identiteitsdocumenten en uitkeringen;  
• monitoren resultaten door beter volgen van aantallen veelplegers uit detentie, instroom in 
reïntegratieprogramma's, doorstroom, positieve uitstroom voormalige veelplegers en 
recidivemetingen.  
 
Goede praktijken 
Een goede samenwerking tussen verslavingszorg en psychiatrie is een belangrijk kenmerk 
van een goede praktijk bij de nazorg aan zeer actieve veelplegers. Een andere goede 
praktijk is de aansturing van de nazorg. Een centrale, stevige regie op de uitvoeringspraktijk 
is noodzakelijk. Van een werkelijk goede praktijk is pas sprake wanneer voorzieningen 
worden ontwikkeld die tegemoet komen aan de veelal complexe problematiek van de 
veelpleger.  


