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Aanleiding  Veelplegers nemen een groot deel van de gepleegde delicten voor hun 
rekening. De rijksoverheid heeft wetgeving doorgevoerd die langdurige 
detentie gekoppeld aan behandeling voor resocialisatie van volwassen 
veelplegers mogelijk maakt. Ook zijn er programma’s voor jeugdige veel-
plegers en maatregelen die moeten voorkomen dat jeugdige delinquenten zich 
tot veelplegers ontwikkelen. In gemeenten en politieregio’s zijn inmiddels 
actieplannen en maatregelen in uitvoering gericht op veelplegers. Met de 
Monitor Veelplegers van het WODC kan sinds een paar jaar de stand van 
zaken met betrekking tot de veelplegers op landelijk niveau worden gevolgd. 
De Monitor Veelplegers bevat echter onvoldoende informatie voor de evaluatie 
van veelplegersbeleid met het oog op het identificeren van de meest effectieve 
interventies. Met een Beleidsmonitor Veelplegers, met gegevens over de 
opzet en uitvoering van veelplegersbeleid, zouden de benodigde aanvullende 
gegevens moeten worden bijeengebracht. 
 

Methode  Omdat de veelplegeraanpak lokaal of regionaal wordt uitgevoerd, is het 
wenselijk om geregionaliseerde gegevens uit de Monitor Veelplegers in 
verband te brengen met gegevens over de veelplegeraanpak in politieregio’s 
en gemeenten. Dit is het principe van de Beleidsmonitor Veelplegers. Om een 
beeld te krijgen van de aanpak van veelplegers in gemeenten en politieregio’s 
is bestaande documentatie over de lokale en regionale veelplegeraanpak 
verzameld en geanalyseerd. Er is gebruikgemaakt van documentatie op het 
internet, in bibliotheken en documenten die zijn toegestuurd door 
medewerkers van gemeenten, politiekorpsen en het OM.  
 

Resultaat Aan de hand van een vooraf opgesteld analysekader is de gevonden 
documentatie bestudeerd en is de gebruikswaarde ervan beoordeeld. Van de 
meeste gemeenten bleek de documentatie te veel lacunes te bevatten om een 
duidelijk beeld te krijgen van het beleid en de uitvoeringspraktijk. Er zijn grote 
verschillen in beschikbaarheid, kwaliteit en vindbaarheid van documenten 
tussen gemeenten en regio’s en het is vaak onduidelijk in hoeverre regionaal 
of arrondissementaal beleid ook lokaal volgens plan wordt uitgevoerd. Bij de 
G4-gemeenten is een (lichte) samenhang aangetroffen tussen de kwaliteit en 
kwantiteit van de verzamelde documentatie en het terugdringen van veel-
plegerscriminaliteit. 
 

Conclusie  De gebruikswaarde van het verzamelde materiaal bleek onvoldoende om 
uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van het veelplegersbeleid. De 
beleidsinformatie bleek hiervoor niet goed genoeg gedocumenteerd en 
daarmee onvoldoende ontsluitbaar. De ambitie van een Beleidsmonitor 
Veelplegers is op dit moment daarom te hoog gegrepen. 
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Hulpmiddel Voor het leren van ervaringen en het ontwikkelen van kennis over effectief 
beleid is het goed documenteren en evalueren van beleid noodzakelijk. Het 
besef hiervan is niet in alle gemeenten en regio’s aanwezig. Voor de toekomst 
is het belangrijk dat meer systematisch wordt gewerkt aan het beschrijven van 
de opzet, uitvoering en resultaten van beleid en dat deze ook toegankelijk 
worden gemaakt. Het in het onderzoek ontwikkelde analysekader is een 
bruikbaar hulpmiddel om bestaande documentatie over lokaal en regionaal 
veelplegersbeleid te analyseren en de lacunes in beeld te brengen. Het kan 
hiermee in de toekomst een bruikbaar hulpmiddel zijn voor overheden om hun 
beleid te documenteren.  
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