
A
d
vi

es
- 

en
 O

n
d
er

zo
ek

sg
ro

ep
 B

ek
e 

 l
  

  
l 
 R

ij
n
ka

d
e 

8
4
  
l 
 

 l
  
6
8
1
1
 H

D
 A

rn
h
em

  
l 

  
l 
 T

 0
2
6
 4

4
3
 8

6
 1

9
  
l 
 

 l
  
F 

0
2
6
 4

4
2
 2

8
 1

2
  
l  l
  
in

fo
@

b
ek

e.
n
l 
 l
 

 l
  
w

w
w

.b
ek

e.
n
l

D e  H a a g s e
v e e l p l e g e r s a a n p a k
d o o r g e l i c h t

E e n  e v a l u a t i e  v a n
‘ D e  H a a g s e  k e t e n a a n p a k  v a n
v o l w a s s e n  v e e l p l e g e r s ’

N i c o l e  A r t s
H e n k  F e r w e r d a



D e  H a a g s e
v e e l p l e g e r s a a n p a k
d o o r g e l i c h t

E e n  e v a l u a t i e  v a n
‘ D e  H a a g s e  k e t e n a a n p a k  v a n
v o l w a s s e n  v e e l p l e g e r s ’

 
N i c o l e  A r t s
H e n k  F e r w e r d a



In opdracht van
Gemeente Den Haag, afdeling bestuurszaken

Met medewerking van
A. Patty-Huttman (Politie Haaglanden)

Ontwerp omslag
M. Grotens 

© 2006 – Advies- en Onderzoeksgroep Beke, Arnhem

Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en openbaar
gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfi lm of welke 
andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de auteurs 

No part of this publication may be reproduced or made public by print, 
photoprint, or other means without written permission from the author.



 

Inhoudsopgave 
 
Samenvatting 
 
1. Inleiding                        1 
 1.1 De aanpak in Den Haag                2 
 1.2 Leeswijzer                     3 
 
2. Opzet en uitvoering evaluatie                 5 
 2.1 Het onderzoek in de praktijk: effectevaluatie         5 
 2.2 Het onderzoek in de praktijk: procesevaluatie         6 
         
3. De Haagse ketenaanpak getypeerd                    9  

3.1 Historie en achtergrond                        9 
3.2 Lokale ontwikkelingen                           10 
3.3 Landelijke ontwikkelingen     12 
3.4 De Haagse ketenaanpak van volwassen veelplegers                 14          

        
4. De Haagse ketenaanpak onderzocht: effectevaluatie          27 
 4.1 Actieve veelplegers: aantallen over 1996-2005                28 
 4.2 Op zoek naar het criminaliteitspatroon van de zeer actieve veelpleger 30 

4.3 Recidive onder Haagse veelplegers                    32 
4.4 Regio Haaglanden vs. Den Haag                     36  
4.5 Inzoomen op top-tien veelplegers                    39 

 4.6 Resultaten samengevat                                                          41 
    
5. De Haagse ketenaanpak onderzocht: procesevaluatie      45  

5.1 Productafspraken en prestaties                     45  
5.2 Ketenpartners over de aanpak                     47 

  5.2.1 Casusoverleg                         47 
  5.2.2 Trajecten & taken                        54 
  5.2.3 Nazorg                           62  

5.3 Casusanalyse: een ‘pilot’ van tien veelplegers                64 
  5.3.1 Selectiecriteria                         65 
  5.3.2 Typering en uitwerking                      66 
  5.3.3 Overall analyse                        74 
 5.4  Resultaten samengevat                       77 
           
6. Conclusies en aanbevelingen                      81 
 
Geraadpleegde literatuur  
Bijlage I - Geraadpleegde personen 
Bijlage II – Lijst met afkortingen  
Bijlage III - Misdrijfindeling en Haagse aanhoudingen 2002-2005 
Bijlage IV - Productaantallen januari t/m juni 2006  
Bijlage V - Sjabloon enquête ketenpartners   



 

 



 

V o o r a f  
 

Voor u ligt de rapportage van een onderzoek naar de Haagse ketenaanpak van volwas-

sen veelplegers dat in opdracht van de gemeente Den Haag (afdeling Bestuurszaken) 

is uitgevoerd.  

Voor de uitvoering van het onderzoek zijn wij een aantal mensen dank verschuldigd. 

Allereerst zijn dit de verschillende personen van de keteninstellingen (politie, Open-

baar Ministerie, de afdeling Bestuursdienst en de afdeling Sociale zaken van de ge-

meente Den Haag, Parnassia, Reclassering Nederland, Leger des Heils en PI-

Haaglanden) die benaderd zijn voor het invullen van de enquête en hun medewerking 

hebben verleend aan de casusanalyse.  

Zij hebben bovendien tijd vrijgemaakt om ons uitvoerig over de aanpak te vertellen en 

ons deelgenoot te maken van hun werkzaamheden. De namen van de geïnterviewden 

zijn terug te vinden in de bijlage 1. 

Een aantal personen willen we hier speciaal noemen. Zij zijn bijzonder behulpzaam 

geweest. Isabelle Haafs (afdeling Bestuurszaken, gemeente Den Haag), Corinne  

Hazendonk (afdeling Bestuurszaken, gemeente Den Haag), Roeland van Groeningen 

(ABC bureau, politie Haaglanden), Pieter Noorlander (ABC bureau, politie Haaglanden), 

Wiepko Hummel (wijkbureau Hoefkade, politie Haaglanden) Astrid Patty-Huttmann 

(Analyse & Research, politie Haaglanden) en Mariska Weimar (Parnassia), heel erg 

bedankt.  

Ons laatste woord van dank gaat uit naar de leden van de begeleidingscommissie die 

ons in de diverse fasen van het onderzoek hebben ondersteund. De commissie was als 

volgt samengesteld: 

 

 

Arturo Botto - Reclassering Nederland 

Hans ten Broeke - Openbaar Ministerie  

Jeroen Koffijberg - Gemeente Den haag en voorzitter begeleidingscommissie  

Chris van der Meer - Psycho Medisch centrum Parnassia  

Paul Nieuwbeerta - Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving  

Linda Robert - Openbaar Ministerie 

Peter Versteegh - Politie Haaglanden 

 

  

Arnhem, 2007 

 

Nicole Arts en Henk Ferwerda 

 
 



 

 



 

S a m e n v a t t i n g  
 
De gemeente Den Haag is landelijk gezien een van de voortrekkers als het gaat om de 

aanpak van veelplegers. In juni 2002 - vóór het verschijnen van het landelijke pro-

gramma - besluiten de leiding van de politie Haaglanden en het Openbaar Ministerie 

een werkgroep op te richten waarin de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeen-

te als ketenpartners vertegenwoordigd zijn. Er wordt dan al gewerkt met een top-500 

lijst waarin de zwaarste veelplegers gerangschikt staan van meest naar minder veel-

plegend. Ongeveer een jaar later, in 2003, legt de werkgroep zijn eerste product neer 

in de vorm van een schriftelijke notitie voor de aanpak van veelplegers. Sindsdien is er 

in Den Haag veel aandacht geweest voor het aanpassen en waar nodig verbeteren van 

de aanpak. Bovendien zijn er veranderingen doorgevoerd zoals de invoering van de 

ISD-maatregel en het Super Snel Recht die een efficiënte en effectieve sanctionering 

van veelplegers als doel hebben. Daarnaast is geïnvesteerd in een intensivering van de 

ketensamenwerking. Zo zijn er drie overlegvormen opgericht op respectievelijk be-

stuurlijk, strategisch en uitvoerend niveau waarin alle betrokken partners zitting ne-

men. In 2005 zijn de oorspronkelijke partners (de gemeente, de politie, het Openbaar 

Ministerie en zorg- en reclasseringspartner Parnassia) gecompleteerd met de PI-

Haaglanden, Reclassering Nederland en het Leger des Heils. De twee laatstgenoemden 

zijn naast Parnassia, die de verslaafde veelplegers onder haar hoede neemt, als re-

classeringspartners toegevoegd specifiek voor de groep niet-verslaafde veelplegers.  

 

In opdracht van de afdeling bestuurzaken van de gemeente Den Haag heeft Advies- en 

Onderzoeksgroep Beke een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de ‘Haagse ketenaan-

pak van volwassen veelplegers’.  

Het onderzoek valt uiteen in een kwantitatief deel over de effecten van de aanpak in 

termen van criminaliteitsreductie en een kwalitatief deel over de prestaties en proces-

sen binnen de aanpak. 

Aan de hand van een analyse van politiegegevens is over de periode 1996 tot 2005 

gekeken naar de ontwikkelingen binnen de omvang van de groep veelplegers en de 

mate waarin zij recidiveren. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de Haagse veelple-

ger in vergelijking met omliggende gemeenten een relatief zware veelpleger is die 

vaak recidiveert. Daarnaast kunnen we constateren dat er - ondanks de zwaarte van 

de doelgroep - successen worden geboekt. Zo blijkt de groep zeer actieve veelplegers 

- waar de aanpak zich vanaf 2005 in het bijzonder op heeft gericht - in omvang te zijn 

afgenomen. Dit geldt eveneens voor de meest actieve veelplegers waar de aanpak van 

2003 tot 2005 op was gefocust. Ook pleegden zij minder criminaliteit, want gekeken 

naar de mate waarin beide groepen recidiveerden, is er een daling zichtbaar vanaf het 

moment dat met de aanpak is gestart (in 2003) tot en met 2005, het jaar dat de her-

nieuwde aanpak van start is gegaan. Daarnaast neemt het aandeel zeer actieve veel-



 

plegers binnen het totale aantal aanhoudingen in Den Haag af. Vooral ten aanzien van 

aanhoudingen met betrekking tot typische veelplegersmisdrijven zoals fietsendiefstal 

en diefstal van of uit auto’s is een sterke afname van het aandeel zeer actieve veelple-

gers zichtbaar. Deze positieve bevindingen wijzen in de richting van een succesvolle 

aanpak van Haagse veelplegers. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de positie-

ve effecten mogelijk samenhangen met het feit dat veel zware veelplegers in detentie 

zitten en dus geen feiten kunnen plegen. De vraag is dus in hoeverre deze groep veel-

plegers na detentie opnieuw de fout ingaat en of de effecten dus op de lange termijn 

gehandhaafd blijven.  
 

In het kader van de procesevaluatie is aan de hand van enquêtes en gesprekken met 

ketenpartners nagegaan hoe zij de onderlinge samenwerking ervaren en in hoeverre 

het lukt om hun taken en verantwoordelijkheden te volbrengen. Het streven is jaarlijks 

300 zeer actieve veelplegers de keten te laten doorlopen en enige vorm van nazorg te 

bieden. Gezien de productaantallen voor 2005 en het eerste halve jaar van 2006 zijn 

de partners hier goed in geslaagd. De ketenpartners zijn over het algemeen tevreden 

over de samenwerking zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten met andere 

ketenpartners. Er worden korte lijnen onderhouden met partners van andere instellin-

gen. Daarnaast hebben het ontstaan van aparte veelplegerbureaus bij de keteninstel-

lingen en het oprichten van een gemeenschappelijke webapplicatie voor veelplegers 

(WASD) geleid tot een efficiënte en doeltreffende communicatie en gegevensuitwisse-

ling met partnerinstellingen. Het lukt de partners goed om tot een gezamenlijk besluit 

te komen welke zorg- dan wel justitiële weg in te slaan met een veelpleger. De meeste 

knelpunten die zich voordoen, van het weigeren van hulp en het niet nakomen van 

afspraken tot het opnieuw plegen van een feit, hebben vooral betrekking op de per-

soon van de veelpleger. Zijn problematiek wordt gekenmerkt door verslaving en dak- 

en thuisloosheid veelal in combinatie met ernstige psychiatrische problematiek. Dit 

maakt een veelpleger vaak weinig gemotiveerd en slecht bereikbaar voor hulpverle-

ning, terwijl juist deze factoren een belangrijke rol spelen bij het al dan niet slagen van 

een zorg- of justitiële interventie. Hoewel hier op ingespeeld kan worden met hulp en 

zorg die voldoet aan kernbegrippen als outreachend en intensief moeten we conclude-

ren dat het een groep blijft waar lastig grip op te krijgen is en waarbij altijd rekening 

gehouden moet worden met een reële kans op terugval in het oude criminele patroon.  
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1 .  I n l e i d i n g  
Het begrip ‘Veelplegers’ kent een geschiedenis die teruggaat naar de vorige eeuw. Het 

behelst een kleine groep daders verantwoordelijk voor een groot deel van de gepleeg-

de criminaliteit waaraan pas in 2000 de naam veelpleger wordt gegeven (Walters, 

1990; Landelijke Verdachtenkaart 1998, 2000). Het begrip is dan reeds uitgegroeid tot 

een fenomeen dat de feiten voorbij lijkt te snellen. De verwachtingen over de aanpak 

van veelplegers zijn al hoog gespannen, terwijl er nog onduidelijkheid bestaat over de 

omvang en ernst van de veelplegersproblematiek. Uitspraken die berusten op geschat-

te aantallen zijn debet aan het ontstaan van politieke en wetenschappelijke discussie 

over wat nu het exacte aandeel van de veelplegers in de totale criminaliteit is 

(Ferwerda, Kleemans, Korf en van der Laan, 2003). De kwestie waar het in feite om 

draait, is of de aantallen een ernst van de problematiek weerspiegelen die een groot-

scheepse aanpak van veelplegers - zoals die door de overheid wordt voorgesteld – 

rechtvaardigt. 

 

Na de introductie van de term veelpleger in 2000 wordt twee jaar later door het Korps 

Landelijke Politiediensten (KLPD)1 onderzocht wat het aandeel veelplegers is en wat de 

omvanggrootte is van de criminaliteit die zij representeren. Het aandeel veelplegers 

wordt vastgesteld op 12% van de totale verdachtenpopulatie. Wat betreft hun aandeel 

in de criminaliteit nemen de veelplegers - in aantal circa 18.000 tot 19.000 personen - 

ongeveer 20% van alle geregistreerde en opgehelderde criminaliteit van dat jaar voor 

hun rekening2. De cijfers lijken het nut van een aanpak van veelplegers te bewijzen. 

Vooral in de grote steden slaan de veelplegers hard toe. Met het toenemen van de 

gemeentegrootte neemt ook het relatieve aandeel (jeugdige) veelplegers toe. De vier 

grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) springen eruit als het 

gaat om aantallen veelplegers en tellen samen 30% meer veelplegers dan het landelij-

ke gemiddelde3. Deze veelplegers zijn op hun beurt weer verantwoordelijk voor 30% 

van de geregistreerde en opgehelderde criminaliteit in deze vier steden.4  

 

Veelpleger 

Een persoon van 18 jaar of ouder die in het gehele criminele verleden meer dan 10 processen 

verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar. 

 

Met deze aantallen is een belangrijk signaal afgegeven ten aanzien van de ernst van 

de problematiek en hiermee de urgentie van een effectieve aanpak. In oktober 2002 

start landelijk het veiligheidsprogramma genaamd ‘Naar een Veiliger Samenleving’ 

(2002). Hierin is apart beleid opgenomen voor de aanpak van veelplegers waarin ge-
                                               
1. Beschreven door Grapendaal en Van Tilburg (2002) 
2.Voor het jaar 2001 gelden nagenoeg dezelfde aantallen. 
3. Landelijk gezien is 12% van alle meerderjarige verdachten een veelpleger. 
4. Uit: Ministerie van Justitie, Brief van 20 mei 2003: tweede kamerstuk 2002-2003, 28 684, nr. 
10: Naar een veiliger samenleving. 
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meenten worden aangespoord de veelplegersproblematiek in hun gebied planmatig 

terug te dringen. Op lokaal niveau - vooral in de vier grote steden waar de problema-

tiek het grootst is – heeft dit geleid tot een fors aantal plannen en projecten5 om de 

veelplegers aan te pakken. In deze rapportage focussen we ons op Den Haag en dan in 

het bijzonder op de aanpak van de volwassen, zeer actieve veelplegers6.  

 

1 .1  De  aanpak in  Den Haag  
In Den Haag houdt men zich voor verschijnen van het landelijke veiligheidsprogramma 

in oktober 2002 al enige tijd bezig met de aanpak van veelplegers en dan in het bij-

zonder met de groep meest actieve veelplegers.  

 

Meest actieve veelpleger 

Een persoon van 18 jaar of ouder die in een periode van twee jaar, waarvan het peiljaar het 

laatste jaar vormt, minstens 5 processen verbaal tegen zich zag opmaakt. 

 

Het doel van deze specifieke doelgroep is - door middel van een distinctie in meer en 

minder actieve veelplegers - een ordening te maken in urgentie: de veelplegers die 

zorgen voor de meeste overlast en criminaliteit worden het eerst aangepakt. Landelijk 

gezien bestaat een dergelijk onderscheid tussen meer en minder actieve veelplegers 

op dat moment nog niet. Ruim een jaar later - in mei 2003 - wordt in een persbericht 

vanuit de ministerraad een nieuwe systematische aanpak van veelplegers aangekon-

digd.7 De aanpak concentreert zich op de harde kern van veelplegers die in het recente 

verleden het vaakst delicten heeft gepleegd. Het gaat dan om 4.000 à 5.000 van de in 

totaal ruim 18.000 veelplegers op wie het label zeer actieve veelpleger van toepassing 

is. Met het nieuwe beleid beoogt men deze hardnekkige groep langer uit de roulatie te 

nemen door ze een langere vrijheidsstraf op te leggen. 

 

Zeer actieve veelpleger 

Een persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van 5 jaren – waarvan het peiljaar het 

laatste jaar vormt - meer dan 10 processen verbaal tegen zich zag opmaakt, waarvan tenmin-

ste 1 in het peiljaar. 

 

                                               
5. Voor Amsterdam kunnen hier twee actieprogramma’s genoemd worden: een aanpak voor ver-
slaafden en een aanpak voor niet-verslaafde veelplegers. In Rotterdam werkt men sinds kort met 
het zogenaamde ‘adoptieplan’ waarbij iedere bekende veelpleger aan een politieagent gekoppeld 
wordt. Taak van de politieagent is het controleren van de veelpleger en het veranderen van zijn 
gedrag. In Utrecht werkt men binnen de aanpak van veelplegers sinds 2004 met het Justitieel 
Casusoverleg Veelplegers, waarin meerderjarige veelplegers met een voornamelijk strafrechtelij-
ke problematiek besproken worden door alle betrokken ketenpartners. 
6. De jeugdige veelplegers worden in het onderhavige onderzoek achterwege gelaten. 
7. ‘Harde en systematische aanpak veelplegers’, 16 mei 2003. Ministerie van Justitie, persbericht 
ministerraad. 
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Een paar maanden na het persbericht - in juni 2003 - verschijnt het eerste gemeen-

schappelijke schriftelijke plan van aanpak in Den Haag, neergelegd in een notitie8 geï-

nitieerd vanuit de politie. Sindsdien is er in Den Haag veel gebeurd om de aanpak uit 

te voeren, aan te scherpen en uit te breiden met nieuwe instrumenten en program-

ma’s. Voorbeelden zijn: de inzet van intensieve zorgprogramma’s ter beperking van 

recidive, de oprichting van het casusoverleg en de ontwikkeling van een webapplicatie 

waarmee alle ketenpartners op persoonsniveau informatie over veelplegers met elkaar 

kunnen uitwisselen. Daarnaast heeft men zich in de loop van de aanpak wat betreft de 

definiëring gevoegd bij de landelijke definitie van een zeer actieve veelpleger. 

Dit samen heeft in februari 2005 geresulteerd in een hernieuwde aanpak9 ‘De Haagse 

ketenaanpak van volwassen veelplegers’ die zich richt op de meerderjarige, zeer actie-

ve veelplegers.10  

 

In Den Haag gaat het anno 2005 in totaal om ongeveer 1.800 veelplegers waarvan er 

647 geoormerkt kunnen worden als ‘zeer actief’. De hernieuwde Haagse ketenaanpak 

van 2005 richt zich op de top 500 van zeer actieve veelplegers. 
 

De afdeling Bestuurzaken van de gemeente Den Haag heeft Advies- en Onderzoeks-

groep Beke gevraagd de Haagse veelplegersaanpak ongeveer een jaar na de start 

ervan te evalueren. Onderhavig rapport is het product van deze evaluatie waarbij zo-

wel de effecten van de aanpak als de procesmatige kant van de aanpak in beeld zijn 

gebracht. Het doet verslag van wat de aanpak voorschrijft en in hoeverre men hieraan 

kan beantwoorden. Op die punten waar de aanpak verbetering behoeft, worden ten-

slotte een aantal aanbevelingen gedaan. 

 

1 .2  Leeswi j ze r  

In hoofdstuk 2 wordt allereerst nader ingegaan op de opzet en uitvoering van het eva-

luatieonderzoek. In hoofdstuk 3 wordt de Haagse ketenaanpak getypeerd en beschre-

ven aan de hand van de aanleiding en achtergronden, de ketenpartners - hun eigen 

aandeel en de onderlinge samenwerking - en een aantal specifieke onderdelen die 

typerend zijn voor de aanpak. In hoofdstuk 4 staan de opbrengsten van de aanpak 

centraal in termen van de effecten zoals die blijken uit een recidivemeting en in hoofd-

stuk 5 de opbrengsten in termen van prestatieaantallen. 

                                               
8. ‘Criminele carrières verstoren’ - Sluitende aanpak gericht op veelplegers in de politieregio 
Haaglanden, juni 2003. 
9. Om aan deze aanpak te refereren, zal verder in deze rapportage gesproken van ‘de Haagse 
aanpak’, of simpelweg ‘de aanpak’.  
10. De jeugdige veelplegers vallen buiten het domein van onderzoek. Als in deze rapportage 
gesproken wordt van veelplegers worden hier de volwassen (zeer actieve) veelplegers (vanaf 18 
jaar) mee bedoeld. 
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In hoofdstuk 5 wordt bovendien ingegaan op het verloop van de processen; wat zijn 

de succesfactoren en wat zijn de knelpunten. Het laatste hoofdstuk geeft een overzicht 

van de voornaamste onderzoeksbevindingen en aanbevelingen om de aanpak op de 

punten waar dat nodig is aan te scherpen.  



D e  H a a g s e  v e e l p l e g e r s a a n p a k  d o o r g e l i c h t  -  5  -     

2 .  O p z e t  e n  u i t v o e r i n g  e v a l u a t i e   
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opzet en de uitvoering van de evaluatie van de 

Haagse ketenaanpak van veelplegers. Centraal in deze evaluatie staan de vragen naar 

de doelmatigheid en effectiviteit van de aanpak als mede het verloop van de ketenpro-

cessen binnen de aanpak. We maken bij de opzet en uitvoering van de evaluatie on-

derscheid tussen prestaties en resultaten. Bij prestaties gaat het om de inspanningen 

die de betrokken organisaties met elkaar hebben afgesproken te leveren. Met resultaat 

wordt gedoeld op het effect van de veelplegersaanpak als geheel.  

Door samen met elkaar verschillende maatregelen te nemen en activiteiten uit te voe-

ren en op elkaar af te stemmen, ontstaan allerlei interactie-effecten. Als het goed is, 

gaan maatregelen elkaar versterken, met als gevolg een vergroting van de effectivi-

teit: het geheel wordt meer dan de som der delen. Het eindresultaat kan dan ook niet 

worden toegeschreven aan een enkele maatregel of aan één organisatie. Het behalen 

van het beoogde eindresultaat is de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het eventu-

ele gezamenlijke succes van alle betrokken organisaties.  

Voor de evaluatie van Haagse aanpak is rekening gehouden met deze non-lineariteit 

bij het vaststellen van de effecten. Om die reden valt de evaluatie uiteen in twee on-

derdelen: een effectevaluatie waarin gekeken wordt naar de behaalde resultaten en 

een procesevaluatie waarin het komen tot de behaalde resultaten in termen van pro-

cessen en prestaties onderzocht wordt. In de volgende paragrafen bespreken we de 

onderdelen afzonderlijk. 

 

2 .1  Het  onderzoek  in  de  p rak t i jk :  e f f ec teva lua t i e  

In de effectevaluatie staan de volgende twee onderzoeksvragen centraal: 

 

 Hoe ontwikkelt zich het criminaliteitsbeeld? 

 Wat zijn de resultaten van de Haagse aanpak in termen van recidivereductie? 

 

Ter beantwoording van deze vragen is gekeken naar de beschikbare politiecijfers ge-

durende een lange periode vóór en tijdens de aanpak om eventuele ontwikkelingen en 

verschuivingen binnen het criminaliteitsbeeld in kaart te brengen.  
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Voor de uitvoering van de effectevaluatie is de volgende werkwijze toegepast: 

 

Analyse politiegegevens 

Om de ontwikkelingen in het criminaliteitsbeeld in kaart te brengen, zijn allereerst 

HKS- gegevens ten aanzien van aantallen zeer actieve en meest actieve veelplegers 

ter hand genomen. Voor de periode 2002-2005 zijn vervolgens gegevens ter beschou-

wing genomen met betrekking tot aangehouden veelplegers om te bezien in welke 

misdrijfcategorieën zij veel delicten plegen. Deze gegevens zijn vervolgens afgezet 

tegen het totale aantal aanhoudingen in Den haag om te bezien welk aandeel de zeer 

actieve veelplegers innemen en wat de ontwikkelingen zijn binnen dit aandeel.  

 

Voor de recidivemeting beroepen we ons op de kengetallen van veelplegers in  

Den Haag uit het politieregistratiesysteem HKS over de periode 1996 tot 2006. Bij het 

vaststellen van de effecten wordt gekeken naar de recidive onder de (actieve) veelple-

gers11 en de eventuele wijzigingen c.q. ontwikkelingen daarbinnen. Daarnaast wordt 

onderzocht of er verschillen zijn in de aantallen nieuwe veelplegers sinds de aanpak. 

De resultaten ten aanzien van de Haagse veelplegers worden afgezet tegen de resulta-

ten ten aanzien van heel Haaglanden. Tenslotte wordt ingezoomd op de top- tien veel-

plegers, die onderwerp is van de adoptantenmodule. Gekeken wordt naar de 

resultaten die de politie met deze intensieve investering boekt in termen van het aan-

deel top- tien veelplegers dat na adoptie opnieuw wordt aangehouden.  

 

2 .2  Het  onderzoek  in  de  p rak t i jk :  p r oceseva lua t i e  

Bij de procesevaluatie gaat het in wezen om het verhaal achter de cijfers. Hier staan 

twee onderzoeksvragen bij centraal, te weten: 

 

 Worden de prestatieafspraken per organisatie waargemaakt en wat zijn de succes-  

 en  faalfactoren? 

 Hoe verloopt de uitvoering van de aanpak? Hierbij gaat het om punten als: samenwerking 

 tussen alle partijen, taken en verantwoordelijkheden en prestatieafspraken (output). 

 

Binnen de ketenaanpak spelen uiteenlopende procesmatige factoren een rol die allen 

cruciaal zijn bij een succesvol verloop van de aanpak. Te denken valt aan de taken en 

verantwoordelijkheden die partners hebben en het verloop ervan binnen de eigen in-

stelling. Ten tweede spelen de middelen - in termen van (personele) capaciteit en het 

instrumentarium - die zij ter beschikking hebben om goed gevolg te kunnen geven aan 

                                               
11. Voor het bepalen van de recidive wordt gebruik gemaakt van de in de regio Haaglanden ont-
wikkelde recidivemaat ten behoeve van het onderzoek uitgevoerd door Duchateau e.a. (2003). 
‘Jongerencriminaliteit in de regio Haaglanden’ - Een analyse (2000 - 2001) van de omvang, aard 
en achtergronden, Den Haag. 
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hun taken een belangrijke rol. Bovendien staat of valt het succes van de aanpak met 

de samenwerking tussen de verschillende partners. 

Voor de evaluatie van de processen is ingegaan op hoe de verschillende ketenpartners 

de processen zelf ervaren en welke verbeterpunten zij hierbij signaleren. Vervolgens 

zijn bij alle instanties tien veelplegers gevolgd in het systeem om na te gaan welke 

acties zijn uitgevoerd, wat de uitkomsten hiervan waren, wat de eventuele knelpunten 

hierbij waren en welke lessen hieruit getrokken kunnen worden voor de toekomst. Ten 

behoeve van de procesevaluatie is uitvoering gegeven aan de volgende activiteiten. 

 

Aanpakanalyse 

Aan de hand van bestaande (beleid)stukken, voortgangsnotities en gesprekken met 

ketenpartners is nagegaan welke afspraken en doelstellingen de Haagse aanpak be-

helst en welke instrumenten hiervoor ter beschikking staan. Het resultaat van de ana-

lyse is een korte beschrijving van alle gemaakte afspraken en doelstellingen, voor 

zover mogelijk, herleid naar kwantificeerbare eenheden en een beschrijving van alle 

processen binnen de keten (zie § 3.3). De resultaten van de aanpakanalyse dienen 

tevens als input voor de enquête onder ketenpartners (zie § 5.2) en om een overzicht 

te krijgen van de voorgeschreven ketenprocessen ten behoeve van de casusanalyse 

(zie § 5.3 ).  

 

Enquête onder ketenpartners  

Hierbij gaat het om een enquête onder de ketenpartners 12 waarin voornamelijk ge-

vraagd wordt naar het verloop van de ketenprocessen en eventuele knelpunten hierbij. 

Bij deze ketenprocessen moet gedacht worden aan het uitvoeren van de eigen taken 

en de samenwerking met partners. De resultaten van de aanpakanalyse hebben hierbij 

als leidraad gediend voor de enquête. In bijlage IV is een sjabloon van de enquête 

opgenomen. 

 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquêtes onder de ketenpartners is extra 

ruimte gereserveerd voor extra gesprekken met ketenpartners om onduidelijkheden in 

de uitkomsten van enquêtes op te helderen en door te vragen op punten die cruciaal 

zijn binnen de uitvoering van de aanpak.  

                                               
12. Voor de veelplegers zijn dit: Politie, OM, Parnassia, Reclassering Nederland, Leger des Heils,  
de gemeente en Penitentiaire Inrichtingen Haaglanden (PI-Haaglanden)  
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Casusanalyse 13 

Voor het in inzoomen op de procesmatige kant volgen we tien veelplegers 14 vanaf het 

begin (moment van aanhouding) tot het eind van de keten. Als model voor het keten-

proces dient de beschrijving uit de aanpakanalyse. Voor de tien casus wordt nagegaan 

welke beslissingen er op welke momenten in de keten zijn genomen, hoe de onderlig-

gende processen verliepen en wat de uitkomsten van deze beslissingen waren. Hoe 

lang duurt het voordat de veelpleger de keten doorlopen heeft en is wat er gebeurt 

met de veelpleger consistent met wat de aanpak voorschrijft? 

Met de casusanalyse wordt een verdiepingsslag beoogd om het verhaal achter de cij-

fers in beeld te brengen en te achterhalen welke kwetsbare momenten er in de keten 

zijn. 

                                               
13. In overleg met de opdrachtgever zijn tien casus geselecteerd en is aan betrokken partners 
om medewerking gevraagd met betrekking tot het verstrekken van informatie ten aanzien van de 
geselecteerde casus.  
14. Het gaat hier om tien veelplegers die op de ‘500 lijst’ staan en in het jaar 2005 opnieuw wer-
den aangehouden voor het plegen van een strafbaar feit. 
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3 .  D e  H a a g s e  k e t e n a a n p a k  g e t y p e e r d  
In dit hoofdstuk gaan we kort in op de achtergrond, historie en de doelstellingen van 

de Haagse ketenaanpak. Ook wordt aandacht geschonken aan de betrokken partners 

binnen de keten en hun instrumentarium en werkwijze binnen de aanpak.  

 

3 .1  H i s to r i e  en  ach te rgrond  

Met het landelijke veiligheidsprogramma ‘Naar een Veiliger Samenleving’15 wordt be-

oogd de gehele criminaliteit en overlast voor 2006 met 20 à 25% te verminderen. 

Veelplegers nemen in die periode 12% in van de totale groep verdachten, maar plegen 

20% van de totale geregistreerde en opgehelderde criminaliteit. Bij een verbijzonde-

ring naar het type delict komen veelplegers vooral voor in de categorie ‘vermogen met 

geweld’ (waaronder diefstal met geweld, straatroof, overvallen e.d.). In 2000 komt 

29% van de vermogensdelicten met geweld voor rekening van de veelplegers. Hieruit 

kan geconcludeerd worden dat een grote groep veelplegers verantwoordelijk is voor 

een aanzienlijk gedeelte van de criminaliteit en ook voor het slachtofferschap en toe-

nemende gevoelens van onveiligheid onder de bevolking. Het is overigens niet alleen 

het (risico op) slachtofferschap dat onveiligheidsgevoelens veroorzaakt. Het is ook het 

zich ophouden op openbare plaatsen van - veelal verslaafde- veelplegers zoals stati-

ons, winkelcentra en parken dat het gevoel van veiligheid van mensen aantast.  

 

Evident is waarom het kabinet destijds bewust koos voor de aanpak van specifiek de 

groep veelplegers: de problematiek veroorzaakt door deze groep is groot en mede 

gezien haar maatschappelijke karakter urgent. Dit vraagt om een snelle en slagvaardi-

ge reactie. In het bijzonder gaat het hier om de aanpak van verslaafde veelplegers. 

Van alle drugs- en/of alcoholgebruikende verdachten is driekwart veelpleger, zo wordt 

beschreven in het veiligheidsprogramma. Het beoogde effect van de aanpak van veel-

plegers is een reductie van de criminaliteit die de burger direct raakt: inbraken, bero-

vingen, geweld, overvallen op winkels en bedrijven, diefstal etc. Vertaald naar cijfers 

wordt naast de eerder genoemde algemene criminaliteitsreductie van 20 a 25% een 

reductie van 15 tot 20% van deze specifieke veelplegerscriminaliteit nagestreefd.  

 

Binnen de uitvoering van het landelijke veelplegersbeleid is een belangrijke rol wegge-

legd voor lokale overheden. Om binnen gemeenten - en dan vooral de grote gemeen-

ten waar de veelplegersproblematiek het ernstigst is - gestalte te geven aan het 

veelplegersbeleid wordt naast het bieden van financiële ondersteuning verwacht dat 

lokale overheden een regisserende rol op zich nemen binnen de aanpak van veelple-

gers in hun gemeente.  

                                               
15. ‘Naar een Veiliger Samenleving’ (2002). Den Haag: Ministerie van Justitie & Ministerie van 
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.  
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3 .2  Loka le  on tw ikke l ingen  
In Den Haag is men er vroeg bij wat betreft de aanpak van veelplegers. Voor de aftrap 

van het landelijke veiligheidsprogramma houdt men zich in Den Haag al bezig met de 

veelplegersproblematiek en het komen tot een effectieve aanpak ervan. De top- 500 

aanpak en de stapelzittingen die in deze paragraaf beschreven worden, zijn hier voor-

beelden van. Reeds in juni 2002 - voor het verschijnen van het landelijke programma - 

besluiten de leiding van de politie Haaglanden en het Openbaar Ministerie een werk-

groep op te richten waarin de belangrijkste ketenpartners16 vertegenwoordigd zijn. De 

werkgroep mag het inzichtelijk maken van de veelplegersproblematiek en het komen 

tot een gezamenlijke aanpak als zijn hoofdtaak beschouwen. In juni 2003 resulteren 

de inspanningen van de werkgroep in een gemeenschappelijk plan van aanpak17. Eer-

der al, in maart 2003, wordt onder leiding van burgemeester Deetman een stuurgroep 

opgericht. Deze richt zijn pijlen op het versterken van de regie binnen de aanpak, het 

monitoren van de voortgang en het oplossen van knelpunten in de keten. Dit alles leidt 

in juli 2003 tot een door de gemeente opgesteld plan van aanpak gebaseerd op de 

eerste veelplegersaanpak en aangescherpt met de adviezen van de stuurgroep.  

 

Er is sinds het verschijnen van het eerste gemeenschappelijk plan van aanpak veel 

gebeurd om de aanpak te verbeteren en aan te scherpen. Hierbij zijn de ontwikkelin-

gen in het criminaliteitsbeeld en de persoon van veelpleger zoveel mogelijk meegeno-

men. Daarnaast is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de landelijke trends en 

mogelijkheden ten aanzien van de aanpak van veelplegers. We benoemen en beschrij-

ven hierna (in vetgedrukte koppen) de belangrijkste veranderingen en ontwikkelingen.  

 

Top-500  

Voordat de werkgroep veelplegers in juni 2002 wordt opgericht, werken het Openbaar 

Ministerie (OM) en de politie al met de zogenaamde top-500 lijst. Op deze lijst vinden 

we de namen terug van de meest actieve veelplegers. Het doel is deze veelplegers uit 

de anonimiteit te halen door ze te labelen. Bovendien wordt naast de regionaal opge-

stelde top-500 per bureau een lokale top-10 samengesteld van verdachten die lokaal 

zeer veelvuldig contact met politie en justitie hebben. Dit labelen van veelplegers 

maakt ze meer zichtbaar en bovendien is er een distinctie gemaakt in wat de meer en 

wat de minder actieve veelplegers zijn. Tegelijkertijd is een ordening in urgentie ge-

maakt: de veelplegers die zorgen voor de meeste overlast en criminaliteit worden het 

eerst aangepakt.  

Omdat men zich in de hernieuwde aanpak van februari 2005 vooral richt op de top - 

500 zal aan deze groep in onderhavige rapportage de meeste aandacht worden be-

steed. 
                                               
16. Het Openbaar Ministerie, de gemeente Den Haag en de politie Haaglanden 
17. Het plan van aanpak is door de leden van de werkgroep Veelplegers neergelegd in de notitie 
‘Criminele carrières verstoren’ - Sluitende aanpak gericht op veelplegers in de politieregio Haag-
landen, juni 2003.  
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De top-500 in Den Haag bestaat uit een selectie van meest actieve veelplegers die 

alleen al in de periode 2001-2002 meer dan vijf keer zijn aangehouden. 

Hiermee wordt afgeweken van de landelijke definitie van een veelpleger die meer dan 

tien keer is aangehouden waarvan tenminste één keer in het peiljaar.18  

 

De aanpak met de top-500 lijkt de snelheid waarmee veelplegers worden opgepakt te 

bevorderen, maar laakt dan nog de mogelijkheden om een veelpleger effectief - en 

vooral langer - te straffen. Typerend voor de veelpleger is dat hij zich vooral schuldig 

maakt aan lichte vergrijpen. Omdat deze lichte vergrijpen gepaard gaan met een lichte 

sanctionering, leert de ervaring dat de veelpleger binnen de kortste keren op straat 

staat en de volgende misstap begaat. 

  

Men is daarom - naast de top-500 die erop gericht is de veelplegers effectiever op te 

sporen - op zoek naar een methode waarmee de vervolgslag gemaakt kan worden 

naar het zwaarder en effectiever straffen van de opgepakte veelpleger. 

 

Stapelzitt ingen 

In het tweede half jaar van 2003 is door het parket Den Haag voorgesteld om ten aan-

zien van één zitting meerdere feiten te gaan stapelen, om zo een veelpleger efficiënter 

c.q. zwaarder te kunnen straffen. Ten behoeve van deze ‘stapelzittingen’ is vooraf 

analyse gedaan welke feiten onder veelplegers het vaakst voorkwamen. Het bleek 

vooral om fietsen- en winkeldiefstal te gaan en om diefstal in en uit auto. Met de poli-

tie zijn afspraken gemaakt de meest actieve veelplegers in het registratiesysteem Ge-

nesys19  te labelen, zodat direct bij de aanhouding duidelijk is of de veelpleger in 

aanmerking komt voor een stapelzitting. Met deze werkwijze kunnen gevangenisstraf-

fen opgeschroefd worden van één week naar drie weken en later zelfs naar vier weken 

gevangenisstraf naargelang het aantal gestapelde feiten. Hoewel een langere vrij-

heidsbeneming de belangrijkste motivatie voor de stapelmethode is, is een bijkomend 

voordeel dat er op deze wijze efficiënter omgesprongen kon worden met de zittingsca-

paciteit.  

In de praktijk viel de extra administratie die het voegen van zaken vergde tegen in 

verhouding tot de strafverzwaring die het opleverde. Dit heeft vooral te maken met de 

verplichte aftrek van de tijd doorgebracht in voorlopige hechtenis van de opgelegde 

gevangenisstraf, waardoor er uiteindelijk niet veel overblijft. Een ander nadeel is dat 

de veelpleger wel bij elk feit wordt voorgeleid bij de Rechter Commissaris (RC) om 

vervolgens met een dagvaarding zes maanden later voor de rechter te verschijnen. In 

de tussentijd is de veelpleger vaak op vrije voeten.  

                                               
18. Voor de definities van ‘veelpleger’, ‘meest actieve veelpleger’ zie de kaders in hoofdstuk 1 
(H1 en § 1.1).  
19. Het Haagse politie registratiesysteem. 
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3 .3  Lande l i j ke  on tw ikke l ingen  

Landelijk is de tendens ontstaan om in plaats van alleen naar het gepleegde feit, meer 

naar de persoon en de criminele achtergrond van de veelpleger te kijken. In feite is 

hiermee in Den Haag met de ‘stapelzittingen’ al een start gemaakt. Het gaat er om de 

veelpleger niet alleen langer, maar ook effectiever te straffen door een straf op maat 

op te leggen. Vooraf worden een aantal factoren in beschouwing genomen als iemands 

zorggeschiedenis, levensstijl en responsiviteit op eerdere regimes en behandelingen. 

Op dergelijke wijze kan een inschatting gemaakt worden van de mate van effectiviteit 

van een bepaalde straf of behandeling op het gedrag van een veelpleger. Zo heeft er 

in 2004 een verschuiving plaatsgevonden van een zaakgerichte aanpak naar een per-

soonsgerichte aanpak.  

Het uiteindelijke doel van de persoonsgerichte aanpak is de vicieuze cirkel van veroor-

deling- opsluiting - vrijlating – veroordeling definitief te doorbreken in plaats van tel-

kens tijdelijk te onderbreken, zoals nog te veel gebeurt. 

 

ISD-maatregel 

Een voorbeeld van de persoongerichte aanpak is de ISD-maatregel (Inrichting voor 

Stelselmatige Daders). De maatregel kan gezien worden als een soort laatste redmid-

del voor een groep veelplegers c.q. stelselmatige daders met een lange zorggeschie-

denis en weinig respons op eerder ondergane zorgprogramma’s en behandelingen. Het 

zijn eigenlijk de zwaargewichten onder de zeer actieve veelplegers die voldoen aan de 

volgende criteria: 

 

 voldoet aan de definitie van zeer actieve veelpleger als zijnde een persoon met meer dan 10 

 processen verbaal in de  afgelopen vijf jaar, waarvan tenminste één peiljaar.20 

 wordt verdacht van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten; 

 is in de vijf jaren voorafgaand aan het gepleegde feit tenminste drie maal wegens een misdrijf 

 onherroepelijk veroordeeld tot een vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende straf of maat

 regel dan wel een taakstraf die ook ten uitvoer zijn gelegd. 

 
De ISD-maatregel volgt de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) op die in januari 

2004 van kracht ging en specifiek bedoeld was voor verslaafden. In oktober wordt de 

SOV-maatregel landelijk beëindigd en op dezelfde datum vervangen door de ISD- 

maatregel. De kern van de ISD-maatregel is inhoudelijk gelijk gebleven aan die van de 

SOV-maatregel. Door middel van een langere vrijheidsbeneming - gedurende welke de 

dader behandeling, zorg en begeleiding krijgt aangeboden - wordt beoogd de oude 

vicieuze cirkel van opsluiten - vrijlaten - veroordelen - opsluiten te doorbreken. 

                                               
20. Zie ook §1.1 voor definitie zeer actieve veelpleger 
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In de uitvoering van de ISD-maatregel kan sprake zijn van detentie in een basisregiem 

of van detentie in een regiem met een gedragsbeïnvloedend programma.  

Essentieel in Den Haag is dat de nadruk meer op ligt op zorg en behandeling dan op 

langdurige opsluiting. In Den Haag is de stelregel dat ISD nooit wordt uitgevoerd in 

het twee jaar durende basisregiem maar altijd in een regiem met een 

(zorg)programma.21 In het geval dat ISD wordt uitgevoerd in een regiem met een 

zorgprogramma - zoals in Den Haag - dan kent de totale ISD-termijn van twee jaar 

een gefaseerde opbouw met een intramuraal gedeelte - gedurende welke de veelple-

ger binnen de muren van de penitentiaire inrichting verblijft - en een extramuraal ge-

deelte waar de veelpleger buiten de muren van de penitentiaire inrichting verblijft. De 

extramurale fase - waar de veelpleger een behandelprogramma volgt bij een gezond-

heids - of verslavingsinstelling - is bedoeld om het intramurale gedeelte aan te laten 

sluiten op de nazorg en een brug te slaan tussen de intramurale fase en het moment 

van vrijlating. Gemiddeld zitten de Haagse veelplegers 6 maanden in een Penitentiaire 

Inrichting (PI) vast waarna ze vervolgens voor de overige 18 maanden (tot aan het 

einde van de ISD-maatregel) ter behandeling aan Parnassia worden overgedragen. De 

reclassering heeft met betrekking tot de extramurale fase ook een belangrijke functie 

te vervullen. In opdracht van de directeur van de Penitentiaire Inrichting dient de re-

classering toezicht te houden op het nakomen van de afspraken die zijn gemaakt voor 

de duur van de maatregel.  

De gedachte hierachter is door het creëren van een geleidelijke overgang van detentie 

naar vrijlating het risico op een eventuele terugval te verkleinen.22   

 

Een groot verschil met de SOV-maatregel is dat de ISD-maatregel zich niet alleen op 

verslaafden richt, maar ook op niet-verslaafde, stelselmatige daders - waaronder ook 

vrouwen - bij wie een andere problematiek verband houdt met zijn delinquentie. De 

vrijgekomen SOV-capaciteit van 378 plaatsen is beschikbaar gesteld voor de ISD en 

vervolgens door de overheid uitgebreid met extra plaatsen. Voor de berekening van 

het aantal extra plaatsen en de toekenning ervan aan de verschillende arrondissemen-

ten is men uitgegaan van tellingen in HKS23 van zeer actieve veelplegers. Als een ar-

rondissement een groter aantal zeer actieve veelplegers telt, krijgt deze naar 

verhouding ook een groter aantal ISD-plaatsen toebedeeld. In 2004 vond deze verde-

ling van de ISD-capaciteit plaats en voor Den Haag betekende dit een capaciteitsver-

                                               
21. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel: de betrokkene wordt (over)geplaatst naar een 
basisregiem wanneer de betrokkene niet gemotiveerd blijkt voor behandeling of wanneer de be-
trokkene in de extramurale fase terugvalt. Er wordt dus nooit zondermeer voor ISD in basisre-
giem gekozen. 
22. Bron: ‘Beleidskader Stelselmatige Daders’, Directie Sancties, Reclassering & Slachtofferzorg, 
juli 2004. 
23. Het Herkenningsdienstsysteem (HKS) is een landelijk dekkend registratiesysteem van de 
politie.  
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ruiming van 62 plaatsen met inbegrip van 48 SOV-plaatsen.24 De totale ISD capaciteit 

wordt jaarlijks uitgebreid. Voor het arrondissement Den Haag betekent dit - met inbe-

grip van de 48 SOV-plaatsen - voor 2005 een totale ISD-capaciteit van 127 oplopend 

tot 218 voor 2007. 25  

 

Met voornoemde ontwikkelingen - van een zaakgerichte naar een persoonsgerichte 

aanpak, de invoering van de stapelzittingen en de nieuwe maatregel ISD - beoogt men 

de veelplegersproblematiek nog meer in de greep te hebben. De wijze waarop deze 

veranderingen ingebed zijn in de Haagse veelplegersaanpak én de wijze waarop invul-

ling en uitvoering wordt gegeven aan deze aanpak wordt beschreven in de beleidsnoti-

tie ‘de Haagse ketenaanpak van volwassen veelplegers’. In de volgende paragraaf 

wordt nader ingegaan op de aanpak en de belangrijkste speerpunten ervan.  

 

3 .4  De  Haagse  ke tenaanpak  van  vo lwassen  vee lp legers  

Naast voornoemde beschreven lokale ontwikkelingen zoals de stapelzittingen en de 

top-500 aanpak en landelijke ontwikkelingen zoals de invoering van de ISD-maatregel 

zijn er andere, noemenswaardige veranderingen. Er is in Den Haag veel geïnvesteerd 

in een intensivering van de ketensamenwerking. Er zijn drie overlegvormen opgericht 

respectievelijk één op bestuurlijk niveau, één op strategisch niveau en één op uitvoe-

rend niveau. Alle betrokken partners zijn vertegenwoordigd in de verschillende over-

legvormen, verder in deze paragraaf wordt uitvoeriger op deze overlegvormen 

ingegaan. Daarnaast zijn er uitbreidingen geweest in het instrumentarium en maatre-

gelenaanbod: er is een ruimere inzet van intensieve zorgprogramma’s en er is een 

webapplicatie opgezet voor een snelle uitwisseling van gegevens tussen partners.  

 

We beschrijven de aanpak hier aan de hand van de verschillende onderdelen te weten: 

De doelgroep, de doelstellingen en prestatieafspraken, de ketenpartners, de werkwijze 

en het instrumentarium. 

 

De doelgroep 

De Haagse aanpak anno 2005 richt zich op de top-500 van de zeer actieve veelple-

gers26 van Den Haag. In de twee jaren daarvoor was de top-500 samengesteld uit de 

meest actieve veelplegers van Den Haag. Zij maakten toen ruim een derde deel uit 

van het totale aantal veelplegers wat voor Den Haag rond de 1.800 ligt en hebben 

                                               
24. Bron: ‘Beleidskader Stelselmatige Daders’, Directie Sancties, Reclassering & Slachtofferzorg, 
juli 2004. 
25. Bron: ‘ISD capaciteit en - locaties’. Ministerie van Justitie, maart 2005; MBA scriptie ‘Het 
bouwen van een Penitentiaire Zorginrichting Haaglanden (PZH)’. J. Koffijberg, juni 2006.  
26. Een persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van 5 jaren – waarvan het peiljaar het 
laatste jaar vormt - meer dan 10 processen verbaal tegen zich zag opmaakt, waarvan tenminste 
1 in het peiljaar. 
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volgens de definitie meer dan vijf feiten hebben gepleegd in twee jaar tijd (zie ook 

§1.1 en §3.2).  

 

Om een beeld te schetsen van de problematiek van de doelgroep baseren we ons op 

een onderzoek dat destijds is uitgevoerd naar de groep meest actieve veelplegers 

(n=499; Burger, 2005). Daar komt uit naar voren dat de veelpleger in 90% van de 

gevallen een man betreft. Wat betreft de leeftijdsopbouw blijkt er een interessant on-

derscheid tussen verslaafde en niet-verslaafde veelplegers. Uit het onderzoek komt 

naar voren dat vrijwel alle verslaafde veelplegers (circa 95%) 25 jaar en ouder zijn, 

terwijl een aanzienlijk gedeelte van de niet-verslaafde veelplegers (circa 50%) jonger 

is dan 25 jaar. Opvallend is dat onder de jonge groep niet-verslaafde veelplegers er 

een aanzienlijk deel (ruim 30%) van Marokkaanse afkomst is. 

 

Vaak gaat het bij verslaafde veelplegers om een chronische verslaving en kampt onge-

veer de helft bovendien met een psychiatrische problematiek. Deze combinatie van 

verslaving en psychiatrische problemen en de chronische aard ervan gaan gepaard 

met een hoog recidiverisico. Dit vraagt om een aanpak waar langdurige en intensieve 

zorg- en begeleidingstrajecten een onmisbaar onderdeel van zijn.  

 

Een verontrustende constatering uit het onderzoek is de toename (van 8% naar 16%) 

binnen de groep harddrugsverslaafden van het aandeel gebruikers zonder vaste woon- 

en verblijfplaats. Omdat verslaving veel voorkomt onder de groep meest actieve veel-

plegers wordt momenteel onderzocht in hoeverre deze resultaten eveneens op deze 

groep van toepassing zijn. 

 

Doelstel l ingen en prestat ieafspraken 

Ten behoeve van de Haagse ketenaanpak is een aantal doelstellingen en prestatieaf-

spraken geformuleerd welke we hier benoemen. 

 

Doelstellingen: 

1. De criminaliteit veroorzaakt door veelplegers moet sterk verminderen respec-

tievelijk criminele carrières dienen verstoord te worden 

2. De kans op recidive dient zoveel mogelijk beperkt te worden 

3. Er moet een optimale afstemming tussen preventie, zorg, het juridische kader 

en de nazorg gerealiseerd worden, zodanig dat met een minimum aan midde-

len een maximum aan resultaat bereikt kan worden 

4. De leefbaarheid en veiligheid in de stad Den Haag dient verhoogd te worden 

 

Prestatieafspraken  

Het kernstreven ten aanzien van de voorgenoemde doelstellingen in de hernieuwde 

aanpak is jaarlijks 300 zeer actieve veelplegers aan te pakken en door de keten af te 
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laten handelen. Bovendien ontvangen alle 300 veelplegers enige vorm van nazorg. Dit 

streven valt uiteen in een aantal afzonderlijke ambities welke we eveneens op jaarba-

sis terugvinden in de onderstaande tabel (tabel 3.1). Hierbij geldt dat de prestatieaf-

spraken voor de eerste twee jaar afkomstig zijn uit de eerste notitie ‘Criminele 

carrières verstoren’, waar men nog de definitie van meest actieve veelpleger hanteer-

de. Voor de overige jaren - vanaf 2005 - zijn de prestatieafspraken overgenomen uit 

de hernieuwde aanpak waar men zich baseert op de groep zeer actieve veelplegers. In 

de tabel is deze overgang aangegeven met een vetgedrukte lijn tussen de jaren 2004 

en 2005. 

 

Tabel 3.1 - Prestatieafspraken binnen de ketenaanpak 
 Januari  

2003 
Januari  
2004 

Januari 
2005 

Januari 
2006 

Januari 
2007 

Januari 
2008 

Januari 
2009 

Aantal 
processen 
verbaal 
Top - 500  

- 800 800 800 800 800 800 

Aantal 
aangehou-
den top - 
10 veelple-
gers 

360 360 360 - - - - 

Aantal 
voorgelei-
dingen top- 
10  

324 324 324 - - - - 

Aantal 
veroordeel-
den 
Top- 500 

- - 300 300 300 300 300 

Aantal  
Top -500 
intensieve 
zorg 

- - 30 50 70 80 100 

Aantal  
Top-500 
aangebo-
den activi-
teiten 
nazorg 

- - 300 300 300 300 300 

Aantal top -
500 afge-
ronde acti-
viteiten 
nazorg27 

- - 300 300 300 300 300 

 

                                               
27. De basisonderdelen binnen de nazorg zijn: uitkeringverstrekking, verzekering, een vorm van 
zorg en wanneer nodig/mogelijk woonruimte en (toeleiding naar) werk. 
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Een aanzienlijk aantal cellen is leeg. Dit komt doordat ten behoeve van de aanpak in 

2003 andere afspraken zijn gemaakt dan voor de hernieuwde aanpak van 2005. In de 

aanpak van 2003 zijn - met name met betrekking tot de politietaken - afspraken ge-

formuleerd ten aanzien van de lokale top tienen, terwijl in de hernieuwde aanpak de 

top-500 het uitgangspunt is voor de gemaakte afspraken. Daarnaast waren er ten tijde 

van de eerste aanpak nog geen specifieke afspraken ten aanzien van zorg en nazorg.  

 

Omdat men vanaf 2005 jaarlijks 300 zeer actieve veelplegers wil afhandelen, zal een 

groot gedeelte van de top-500 op den duur al c.q. nog in detentie of in een zorgpro-

gramma zitten. Het zal dus jaarlijks meer inspanningen kosten om 300 veelplegers uit 

de top-500 aan te pakken. Daarom onderzoekt men momenteel de mogelijkheden om 

de doelgroep van zeer actieve veelplegers op den duur uit te breiden met de top-1.800 

van heel de regio Haaglanden waarbij het gaat om de veelplegers die voldoen aan de 

definitie van meer dan tien processen verbaal inzake een misdrijf waarvan tenminste 

één proces verbaal is opgemaakt in het peiljaar. 

 

Ketenpartners 

Het OM, de politie en de gemeente zijn de partners van het eerste uur die met hun 

participatie in de werkgroep de basis hebben gelegd voor de eerste veelplegersaanpak. 

Vervolgens is hier met de oprichting van de stuurgroep in maart 2003 Parnassia als 

partner bij gekomen. In de huidige aanpak maken zij nog steeds deel uit van de keten 

die twee organisatiestructuren kent. Eén op bestuurlijk niveau en één op uitvoerend 

niveau. De eerste structuur is hier in feite de top-downstructuur van de aanpak in be-

stuurlijke zin met op het hoogste niveau de Stuurgroep Stelselmatige Daders onder 

leiding van de burgemeester en op het laagste niveau het uitvoerende casusoverleg. 

Dit laatste niveau - het uitvoerend overleg kan uitgesplitst worden in een apart casus- 

en een apart OGGZ-overleg28 (zie figuur 3.1) - en vormt in zijn geheel de tweede or-

ganisatiestructuur. Omdat het onderhavige onderzoek zich richt op het verloop van de 

processen op uitvoerend niveau wordt hier specifiek ingezoomd op het procesverloop 

binnen de uitvoerende keten. Hierin vinden we chronologisch in tijd bezien de politie 

en het OM respectievelijk terug als eerste en tweede partner en bekleedt de gemeente 

een coördinerende en regisserende rol. Parnassia bekleedt de tweeledige functie van 

zowel zorgpartner als reclasseringspartner. Vaak betreft het veelplegers die al een 

lange zorggeschiedenis hebben en dus al geruime tijd bij Parnassia in beeld zijn voor-

dat zij de aanpak ingaan. Met de hernieuwde ketenaanpak in 2005 zijn de Stichting 

Reclassering Nederland en het Leger des Heils er als reclasseringspartners bijgeko-

men. Tenslotte is met de toevoeging van de Penitentiaire Inrichtingen Haaglanden als 

partner de keten gecompleteerd.  

                                               
28. Openbare Geestelijke Gezondheid Zorg (OGGZ) 
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Ook op bestuurlijk niveau is de gemeente de regievoerende partner. Met regie wordt 

bedoeld dat er zeggenschap bestaat over zowel inhoudelijke als procesmatige beslis-

punten. Deze regiefunctie wordt belegd bij het hoogste bestuurlijke orgaan binnen de 

keten: ‘De Stuurgroep Stelselmatige Daders’. Onder voorzitterschap van de burge-

meester vinden we hier afgevaardigden terug van de politie, het OM, de gemeente, 

Parnassia, het Leger des Heils en de Reclassering Nederland. Een niveau lager in de 

bestuurlijke keten vinden we het beleidsmatige orgaan het Strategisch Overleg Vol-

wassen Veelplegers terug welke door dezelfde partners als in de stuurgroep wordt 

vertegenwoordigd. Met het overleg wordt beoogd op geaggregeerd niveau toe te zien 

op het verloop van de uitvoering van de aanpak en deze op de punten waar nodig 

beleidsmatig bij te sturen. Onderaan op uitvoerend niveau vinden we het casusoverleg 

terug en het OGGZ-overleg. Aan het casusoverleg nemen alle partners deel die direct 

betrokken zijn bij de uitvoering van de aanpak en die direct contact hebben met de 

veelplegers. Het gaat dan om de politie, het OM, Parnassia, Reclassering Nederland, 

het Leger des Heils, de gemeente en PI- Haaglanden. Aan het OGGZ-overleg, dat we-

kelijks plaatsvindt, nemen vanuit Parnassia naast de bemoeizorg medewerkers, me-

dewerkers van de Forensische polikliniek en de Materieel Juridische Dienstverlening 

deel. Daarnaast nemen verschillende toezichtteams van de gemeente deel aan het 

overleg. In het overleg worden mensen besproken waaronder veelplegers die wegens 

extreem verslavingsgedrag veel overlast veroorzaken op grond waarvan actieve be-

moeienis van GGZ (Geestelijke Gezondheidzorg) vereist is. Na het overleg wordt af-

stemming gerealiseerd door de zorgcasemanager van de betreffende persoon met de 

GGD, wijkpolitie en de reclassering. In figuur 3.1 wordt een schematische weergave 

gegeven van de organisatiestructuur binnen de aanpak. 
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Figuur 3.1 - Bestuurlijke organisatiestructuur Haagse ketenaanpak veelplegers. 

Taken en werkwijze  

Voor een beschrijving van de taken en werkwijze binnen de aanpak baseren we ons 

uitsluitend op de keten van het uitvoerende niveau.29 Het gaat dan om de taken die de 

politie, het OM, de reclassering- en zorginstellingen, de gemeente en het gevangenis-

wezen hebben ten aanzien van de veelplegers in de aanpak. Bovendien beschrijven we 

hoe de werkwijze er procesmatig uitziet; dus hoe taken en verantwoordelijkheden over 

de gehele horizontale keten samenhangen en georganiseerd zijn. Een illustratie van de 

werkwijze is terug te vinden in figuur 3.2. 

 

Politie 

Voor de politie gaat het vooral om de opsporing en aanhouding van veelplegers. Wan-

neer de politie na aanhouding van een veelpleger uit de top-500 overgaat tot voorge-

leiding bij het OM, dient ze daarbij aan te geven dat het om een top-500 veelpleger 

gaat. Ter bevordering van de aanhouding heeft de politie een specifieke taak: het uit-

voeren van de ‘adoptantenmodule’ (zie ook ‘instrumentarium en projecten’).  

                                               
29. Omdat het onderhavig onderzoek zich richt op het verloop van de processen op uitvoerend 
niveau wordt hier specifiek ingezoomd op de het procesverloop binnen de horizontale keten. 
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De adoptantenmodule houdt in dat aan de hand van een opgestelde top-10 van de 

meest overlastgevende veelplegers per wijkbureau, aan elke veelpleger een politie-

functionaris gekoppeld wordt. Deze politiefunctionaris wint zoveel mogelijk kennis in 

over de veelpleger en houdt zoveel mogelijk bij waar de veelpleger zich op welk mo-

ment bevindt en het belangrijkste, waar hij zich mee bezighoudt. Met de adoptanten-

module wordt in het kader van de persoonsgebonden aanpak een constante 

monitoring van veelplegers beoogd, zodat er directe arrestatie mogelijk is wanneer 

een veelpleger een feit pleegt. De top- tien wordt zoveel mogelijk afgeleid uit de top-

500, zodat met de adoptantenmodule tevens zoveel mogelijk zeer actieve veelplegers 

bereikt. Wanneer een top-10 veelpleger niet voorkomt op de top-500 wordt overlegd 

in hoeverre hier binnen de ketenaanpak gevolg aan gegeven wordt. 

 

Openbaar Ministerie 

Hoofdtaken van het OM ten behoeve van de ketenaanpak zijn het zoveel mogelijk 

voorgeleiden en vervolgen van de meest actieve veelplegers. In het geval het een 

meest actieve veelpleger betreft, gaat het OM waar mogelijk over tot vervolging met 

als doel uitsluiting van de verdachte uit de samenleving in combinatie met een per-

soongebonden aanpak welke wordt opgesteld door de betrokken reclasseringspartij. 

 

Reclassering 

De reclasseringsinstellingen kunnen het afleggen van vroeghulpbezoeken, het schrij-

ven van vroeghulprapporten en voorlichting- en maatregelrapportages ondermeer tot 

hun taken rekenen. Verder zijn zij verantwoordelijk voor het uitvoeren van toezicht en 

werkstraffen in een justitieel kader en het aanbieden van hulp en het toeleiden naar 

zorg in vrijwillig kader. Een onderdeel van de voorlichtingsrapportage is het opstellen 

van een plan van aanpak. Wanneer de rechter hier op grond van de voorlichtingsrap-

portage toe besluit, wordt door de reclassering uitvoering gegeven aan de aanpak. 

Tenslotte zijn er inmiddels enkele (werk)begeleidingstrajecten30 die de reclasseringsin-

stellingen onder hun hoede hebben en waaraan zij uitvoering geven.  

 

Zorg 

Parnassia is samen met het Leger des Heils en de Reclassering Nederland - verant-

woordelijk voor de uitvoering van de reclasseringstaken. Een van de reclasseringsta-

ken is de toeleiding naar de zorg. Parnassia heeft dan als ‘zorgpartner’ de 

verantwoordelijkheid deze zorg uit te voeren. 

 

Gevangeniswezen 

Hoofdtaak van de PI-Haaglanden is de uitvoering van sobere detentie en de bemidde-

ling ten aanzien van de zorgcomponent zoals bij detentie plus - detentie in combinatie 

                                               
30. We noemen hier het Dag Training Centrum (DTC) van het Leger des Heils en de dagbesteding 
en arbeidsgewenningtrajecten van ‘de Koperwerf’ van de Reclassering Nederland. 
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met deelname aan een zorgprogramma - en ISD.31 Ten tweede is er een Medewerker 

Maatschappelijke Dienstverlening (MMD) vanuit de PI- Haaglanden verantwoordelijk 

voor de screening van de nazorg bij vrijlating van de veelpleger 

 

Gemeente 

De gemeente heeft voornamelijk een coördinerende en ondersteunende taak in de 

keten. Zij is verantwoordelijk voor het signaleren van het al dan niet hebben van een 

uitkering, identiteitsbewijs en GBA32-gegevens en speelt informatie door aan MMD’ers 

en Materieel Juridische Dienstverleners (MJD’ers) wanneer dit nodig is. Daarnaast in-

formeert het gevangeniswezen de gemeente over de benodigde nazorg. Het coördina-

tiepunt voert dan de controle uit of de verschillende diensten de gevraagde producten 

leveren en of hierbij ondersteuning nodig is.  
 

                                               
31. In de wijze waarop ISD wordt uitgevoerd, neemt Den Haag landelijk gezien een tamelijk 
unieke positie in, rechters leggen ISD op mits er een behandelprogramma is opgesteld. Bron: 
MBA scriptie ‘Het bouwen van een Penitentiaire Zorginrichting Haaglanden (PZH)’. J. Koffijberg, 
juni 2006.  Zie ook §3.3 voor ISD in Den haag.  
32. Gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). De rol van de gemeente is deze 
door te spelen aan een Materieel Juridische Dienstverlener of aan de casemanagers van de re-
classeringsorganisaties 
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Figuur 3.2 - Werkwijze schematisch weergegeven 

Instrumentarium en projectenaanbod  

Om lijnen kort te houden, zijn binnen de aanpak afspraken gemaakt voor vaste aan-

spreekpunten. Bij veel partners - met uitzondering van PI-Haaglanden - heeft dit ge-

leid tot de oprichting van een eigen veelplegerseenheid die zich bezighoudt met de 

uitvoering van de voornoemde taken. Voor de politie is dat het Aanpak Bekende Crimi-

nelen (ABC)-bureau, voor het OM het veelplegersbureau en ook de reclasseringsinstel-

lingen hebben een veelplegersbureau. De gemeente heeft een eigen coördinatiepunt 

veelplegers. Dergelijke bureaus hebben - naast het onderhouden van korte lijnen met 

partners - een tweede functie van expertisewinning en borging van kennis. Door intern 

een dergelijke eenheid op te richten, zorgt men ervoor dat alle opgedane kennis hier 

samenkomt en van daaruit uitgewisseld kan worden met derden. 
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Naast de oprichting van dergelijke veelplegerseenheden is er in Den Haag een aantal 

instrumenten ontwikkeld specifiek ten behoeve van de veelplegersaanpak met de be-

doeling om de uitvoering van de aanpak te versoepelen en versterken. Het gaat hier 

om de volgende instrumenten: 

 

 Adoptantenmodule 

 Informatie Gestuurde Politie (IGP) 

 WASD  

 Convenant gegevensuitwisseling 

 Super Snel Recht 

 

Adoptantenmodule  

Alle politiebureaus in de regio Haaglanden hebben inmiddels een lokale Veelpleger-

stop-10, die tweejaarlijks in overleg met het Openbaar Ministerie wordt vastgesteld. 

Alle veelplegers van de Top-10 zijn gekoppeld aan een politiefunctionaris in de hoeda-

nigheid van adoptant. De adoptant volgt de veelpleger zoveel mogelijk - bij voorkeur 

fysiek - en achterhaalt zoveel mogelijk waar en wanneer de veelpleger zijn feiten 

pleegt. Tevens stelt de adoptant een plan van aanpak ten aanzien van de veelpleger 

op, waarin de afspraken met de betrokken partners - met name de reclassering - zijn 

gemaakt. Als de betrokken veelpleger waar dan ook wordt aangehouden, is ook voor 

de betrokken partners het verdere verloop van handelen bekend. Met de adoptanten-

module is een grote stap gezet in de pro-actieve aanpak van veelplegers; met de aan-

pak worden veelplegers letterlijk en figuurlijk uit de anonimiteit gehaald. 

 

IGP 

In 2005 is gestart met de implementatie van het concept Informatie Gestuurde Politie 

(IGP) en de aanpak van veelplegers maakt daarvan deel uit. Onder IGP kan een aantal 

ontwikkelingen binnen de informatie units van de bureaus geschaard worden welke het 

mogelijk maken om sneller over actuele informatie te beschikken.  

Zo vindt er interne informatie uitwisseling ten aanzien van veelplegers plaats in brie-

fings en debriefings en zijn er informatietechnische verbetering doorgevoerd zoals de 

automatische aanlevering van de top-500, de digitale presentatie van persoonsdos-

siers inclusief foto én de inbedding van de adoptantenmodule in het bedrijfsprocessen-

systeem. Deze laatste is tevens uitgerust met een e-mail waarschuwingssysteem voor 

adoptanten. 

 

De genoemde veranderingen hebben ervoor gezorgd dat de aanpak van veelplegers 

steeds meer verankerd raakt binnen de werkwijze van de Politie Haaglanden. 
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WASD en convenant gegevensuitwisseling 

In 2005 heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) toestemming gege-

ven voor het convenant tussen de ketenpartners om gegevens uit te wisselen via een 

webapplicatie. De webapplicatie ‘Web Applicatie Stelselmatige Daders (WASD)’ is een 

initiatief van de gemeente Den Haag geweest. Het is een website waarop partners op 

persoonsniveau informatie kunnen uitwisselen over veelplegers. Het gaat hier om indi-

viduele casusinformatie zoals aanhoudingen, fase in de keten, veroordelingen en 

(na)zorginformatie. Hierbij worden gegevens uit het systeem van het OM (Compas) en 

de politie (Genesys) automatisch wekelijks geïmporteerd in WASD. Zodoende kunnen 

de processen verbaal van een veelpleger gekoppeld worden aan bijbehorende zittin-

gen. In het kader van de aanpak is een dergelijk systeem onontbeerlijk. Bovendien is 

het met het systeem mogelijk om ten aanzien van individuen of groepen veelplegers 

analyses te verrichten op de vergaarde informatie. Aardig om te vermelden, is dat er 

in het kader van onderhavig onderzoek ook met succes gebruik gemaakt is van het 

systeem. 

 

Super Snel Recht (SSR) 

Sinds mei 2005 hebben de stapelzittingen - beschreven in §3.2 - plaatsgemaakt voor 

het Super Snel Recht (SSR). Een nadeel van de stapelzittingen was dat de rechter 

verplicht was de tijd doorgebracht in voorlopige hechtenis af te trekken van de totale 

detentieduur. Het doel van de stapelzitting - het langer opsluiten van de verdachte - 

bleek hiermee achterhaald. 

Bij het SSR vindt de berechting al een dag of twee dagen na het gepleegde feit plaats 

- vanuit de inverzekeringstelling bij de politie - op grond van een verkorte versie van 

het reclasseringsrapport. Met deze versnelde reactie wordt voorkomen dat veelplegers 

door schorsing van voorlopige hechtenis weer op straat komen en opnieuw een feit 

plegen. Er hoeft niet meer gewacht te worden op het moment dat zittingsruimte be-

schikbaar is, want de rechter-commissaris spreekt in de toegestane hoedanigheid van 

politierechter het vonnis uit.  

Een ander voordeel van het SSR naast de snelheid van berechting, is het gegeven dat 

de berechting altijd plaatsvindt vanuit de inverzekeringstelling. In feite zit een veelple-

ger dus al vast op het moment dat hij berecht wordt. Dit maakt het mogelijk om - in 

tegenstelling tot de stapelzitting - aansluitend op de inverzekeringstelling direct een 

onvoorwaardelijke gevangenisstraf ten uitvoer te leggen waardoor een veelpleger dus 

nooit in afwachting van de zitting vrij rondloopt. 

De voordelen en successen hebben er inmiddels mede toe geleid dat in Amsterdam - 

in navolging van Den Haag - een experiment loopt met het Super Snel Recht (Uit: 

‘Rechtbank Amsterdam begint proef met supersnelrecht’, 12 januari 2006 van tele-

graaf.nl) 
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Twee voorbeelden uit het projectenaanbod  

In principe is er een groot aantal programma’s op verschillende gebieden - denk aan 

zorg, wonen, werk, onderdak - beschikbaar voor veelplegers. Een groot gedeelte hier-

van is ook beschikbaar voor niet- veelplegers. We lichten hier twee voorbeelden uit 

van programma’s en projecten die in het bijzonder succesvol zijn bij de groep veelple-

gers. Een overzicht van het totale aanbod is terug te vinden in bijlage III waarin de 

prestatieaantallen per partner uitgesplitst zijn naar (na)zorg- en begeleidingspro-

gramma’s.  

 

Materieel Juridische Dienstverlening 

De Materieel Juridische Dienstverlening van Parnassia biedt ondersteuning bij het re-

gelen van zaken als een identiteitsbewijs en een verzekeringspolis. Daarnaast wordt 

gekeken naar de mogelijkheden voor schuldsanering en het opheffen van toegangs-

verboden bij reguliere voorzieningen. Vaak hangen deze zaken samen. Zo zijn identi-

teitspapieren vaak nodig om in aanmerking te komen voor woonruimte. Wanneer het 

een niet geregeld is, kan het ander ook niet geregeld worden. Het maakt het onmoge-

lijk voor een veelpleger een goede sociaal-maatschappelijke positie te verwerven. Het 

zijn eveneens de factoren die ertoe bijdragen of iemand al dan niet terugvalt in versla-

ving en criminaliteit. 

 

Forensisch Ambulant Team (FAT)  

Het vanuit Parnassia opgerichte Forensische Ambulante Team richt zich op personen 

bij wie de verslavingsproblematiek en of de psychiatrische aandoening van dusdanige 

ernst zijn dat gangbare interventies van zorg en justitie niet het gewenste resultaat 

opleveren. Het team is vergelijkbaar met dat van de reguliere Openbare Geestelijke 

Gezondheidszorg (OGGZ) dat zich richt op de zorg voor risicogroepen die zich kenmer-

ken door dak- en thuisloosheid en zorgmijdend gedrag. Het verschil is dat het FAT is 

ingebed in de justitiële en de forensische zorgketen en geen contra-indicaties kent. Ze 

passen naast zorginterventies ook justitiële interventies toe. Het team werkt outrea-

chend en de zorg wordt aangeboden daar waar de patiënt zich bevindt. De dienst-

doende arts van het team draagt samen met collega’s zorg voor het behandelen van 

patiënten met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek.  
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4 .  D e  H a a g s e  k e t e n a a n p a k  o n d e r z o c h t :  E f f e c t e v a l u a t i e  
Dit hoofdstuk beschrijft in vier paragrafen de uitkomsten van de analyse op criminali-

teitsgegevens ten aanzien van veelplegers. De vraag die hierbij centraal staat, is in 

hoeverre er sprake is van een criminaliteitsreductie sinds er gestart is met de Haagse 

ketenaanpak van volwassen veelplegers. De scope van het onderzoek zijn de meest 

actieve en zeer actieve veelplegers. Voor de periode 1996-2005 is gekeken naar ont-

wikkelingen in de omvang van de groep meest en zeer actieve veelplegers en naar hun 

criminaliteitspatroon in termen van recidive. In de paragrafen komt achtereenvolgens 

aan bod: 

 

• Wat de aantallen (zeer actieve en meest actieve) veelplegers over de periode 

1996-2006 zijn en de ontwikkelingen hierbinnen (paragraaf 4.1) 

• Hoe ziet het Haagse criminaliteitsbeeld eruit in termen van typische veelple-

gerscriminaliteit en wat zijn de ontwikkelingen hierbinnen (paragraaf 4.2)? 

• Wat de recidive was onder de (actieve) veelplegers. Hiervoor wordt per onder-

zoeksjaar de recidivemaat33 (A x B) gebruikt, waarbij A staat voor het percen-

tage recidivisten per jaar en B voor het gemiddelde aantal keer dat zij 

recidiveert per jaar (paragraaf 4.3). Het voordeel van de recidivemaat is dat er 

verschillende groepen of typen verdachten met elkaar vergeleken kunnen wor-

den. Bovendien maakt de recidivemaat - omdat het met één getal inzicht geeft 

in de recidive - het mogelijk om inzicht in de ontwikkeling in tijd te geven.  

 

Intermezzo - Voorbeeld berekening recidivemaat 

Stel dat in 2005 twintig procent van de verdachten in de gemeente Den Haag recidiveert en 

dat de recidivisten (A) gemiddeld voor vijf aanhoudingen (B) verantwoordelijk worden ge-

acht. Dan wordt de recidivemaat (A X B) als volgt berekend: 20 X 5 = 100. Hierbij dient te 

worden opgemerkt dat in dit geval iemand pas als recidivist wordt aangemerkt als hij mini-

maal twee keer (in plaats van één keer) opnieuw wordt aangehouden. Aan deze afwijkende 

definitie van recidive ligt een pragmatische reden ten grondslag: Een veelpleger moet mini-

maal één keer worden aangehouden, wil hij in de aanpak terecht komen. Hij recidiveert dus 

pas wanneer hij na de aanpak opnieuw wordt aangehouden. Er zijn dus minimaal twee aan-

houdingen nodig om iemand aan te merken als recidivist (A).  

 

• Wat de uitkomsten zijn bij een verbijzondering van recidivegegevens aangaan-

de de gehele (politie)regio Haaglanden naar alleen het Haagse gemeentege-

bied (paragraaf 4.4)  

                                               
33. de recidivemaat is ontwikkeld ten behoeve van het onderzoek van Duchateau et al (2003). 
‘Jongerencriminaliteit in de regio Haaglanden’ - Een analyse (2000 -2001) van de omvang, aard 
en achtergronden, Den Haag. De recidivemaat wordt tevens aangehaald in Versteegh, P., J. 
Janssen & W. Bernasco (2003). Beginners, doorstromers en veelplegers - Carrièrecriminaliteit in 
de politieregio Haaglanden, In Tijdschrift voor Criminologie, 45 (2): 127-139. 
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• Wat de uitkomsten zijn van een verkorte recidivemeting onder top-tien veel-

plegers waarop door de politie extra inzet gepleegd wordt met de adoptanten-

module (paragraaf 4.5). 

 
4.1. Actieve veelplegers: aantallen over 1996-2005 

Alvorens we hier ingaan op de omvang van de groepen zeer actieve en meest actieve 

veelplegers grijpen we eerst terug op de definiëring van beide groepen.  

De ‘meest actieve veelpleger’ waar de aanpak zich van 2003- 2005 op richt, voldoet 

aan de volgende beschrijving: 

 

Meest actieve veelpleger 

Een persoon van 18 jaar of ouder die in een periode van twee jaar - waarvan het peiljaar het 

laatste jaar vormt - minstens 5 processen verbaal tegen zich zag opmaakt, waarvan tenminste 1 

in het peiljaar. 

 

Vanaf 2005 wordt aangesloten bij de landelijke definitie van een ‘zeer actieve veelple-

ger’ waar onder wordt verstaan:  

 

Zeer actieve veelpleger 

Een persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van 5 jaren – waarvan het peiljaar het 

laatste jaar vormt - meer dan 10 processen verbaal tegen zich zag opmaakt, waarvan tenminste 

1 in het peiljaar. 

 

Met deze definiëring in het achterhoofd nemen we hier de omvanggegevens voor beide 

groepen ‘meest actieve veelplegers’ en ‘zeer actieve veelplegers’ voor de periode 1996 

tot en met 2005 in beschouwing. In het bijzonder kijken we hier naar de jaren 2003 

tot en met 2005 waarin de Haagse veelplegersaanpak van kracht is. Voor een cijfer-

matige weergave wordt verwezen naar tabel 4.1 en voor een visuele weergave naar 

figuur 4.1.  

 

De omvang van de groep meest actieve veelplegers laat een redelijk stabiele lijn over 

tijd zien (zie figuur 4.1). In 1996 telt de groep meest actieve veelplegers 381 perso-

nen. In het jaar daarop neemt de groep iets af in omvang naar 338 veelplegers en in 

de jaren daarop geleidelijk aan weer toe van 341 in 1998 tot 366 meest actieve veel-

plegers in 2000. In 2002 - het jaar dat geldt als nulmeting - is de omvang toegenomen 

tot 400 meest actieve veelplegers. In het eerste jaar van de aanpak - het jaar 2003 - 

is de omvang het grootst namelijk 412. De kleinste omvang (n=303) vinden we ten 

slotte terug in het projectjaar 2005, het jaar waarin de hernieuwde aanpak van start is 

gegaan.  
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De teller voor het aantal zeer actieve veelplegers staat in 1996 op 474 en in de drie 

jaren daaropvolgend neemt de omvang geleidelijk af van 470 in 1997 tot 448 in 1999. 

In de jaren daarop van 2000 tot aan 2002 - de laatste periode voordat gestart is met 

de aanpak - neemt de groep zeer actieve veelplegers weer toe van 462 in 2000 tot 

494 in 2002. Vanaf dat jaar loopt het aantal redelijk gelijkmatig terug van 482 in 2003 

- het eerste projectjaar - tot 451 in 2005, het eerste jaar van de hernieuwde aanpak.  

 
Tabel 4.1 - Aantallen zeer actieve veelplegers en meest actieve veelplegers voor Den Haag over 
de periode 1996-2006 
 

Definitie  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Meest actie-

ve veelpleger 

381 338 341 357 366 360 400 412 388 303 

Zeer actieve 

veelpleger 

474 470 462 448 462 462 494 482 471 451 

Bron: HKS 

 

Figuur 4.1 - De ontwikkeling in de omvang van het zeer actieve en meest actieve veelplegers 
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De criteria voor de bepaling van beide groepen sluiten elkaar niet uit. Dit wil zeggen 

dat een veelpleger een meest actieve én een zeer actieve veelpleger kan zijn. Er is dus 

sprake van overlap tussen de omvang van beide groepen. Gegevens met betrekking 

tot deze overlap zijn geanalyseerd voor de jaren 2002 tot en met 2005 en worden 

weergegeven in tabel 4.2. Het percentage overlap ligt telkens rond de 38%. Dus ruim 

een derde van de totale groep meest actieve veelplegers en zeer actieve veelplegers 

voldoet aan beide definities.  
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Tabel 4.2 - Overlap tussen de groepen meest en zeer actieve veelplegers (MAV en ZAV) 

2002 2003 

 

2004 2005  

MAV ZAV MAV ZAV MAV ZAV MAV ZAV 

Omvang 
totaal 

894 894 859 754 

Overlap 340 352 326 273 

% Overlap  38% 39% 38% 36% 

 

4.2 Op zoek naar het criminaliteitspatroon van de zeer actieve veelpleger 

Naast het geven van een inzicht in de aantallen zeer actieve veelplegers is het ook van 

belang om zicht te krijgen op het type misdrijven waaraan veelplegers zich schuldig 

maken. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op deze typische veelplegerscriminali-

teit en wordt bezien of er sprake is van een ontwikkeling over tijd.  

In tabel 4.3 wordt ingezoomd op de zeer actieve veelplegers en wordt voor deze groep 

over de periode 2002-2005 nagegaan wat het aantal aanhoudingen is uitgesplitst naar 

verschillende misdrijfcategorieën. 

 
Tabel 4.3 - Aantal aanhoudingen van Haagse zeer actieve veelplegers uitgesplitst naar misdrijf-

categorie (2002-2005) 

 2002 2003 2004 2005 

vermogensdelicten zonder geweld 1.485 1.189 1.070 695 

vermogensdelicten met geweld 73 54 58 48 

gewelddadige delicten 135 89 152 138 

seksuele delicten met geweld 2 3 6 3 

seksuele delicten zonder geweld 1 5 3 2 

vernieling en openbare orde 229 179 200 201 

verkeersmisdrijven 37 45 67 80 

drugsdelicten 27 24 26 32 

overige delicten 60 46 67 59 

Totaal  2.049 1.634 1.649 1.258 

 

Uit tabel 4.3 komt een aantal zaken naar voren. Allereerst is te zien dat het totale 

aantal aanhoudingen vanaf 2002 afneemt. Wat betreft het criminaliteitspatroon van de 

zeer actieve veelpleger blijkt dat dit patroon in de tijd verandert. In 2002 bestaat 72% 

van de aanhoudingen uit vermogensmisdrijven zonder geweld, terwijl dit in 2005 te-

ruggelopen is naar 55%. Vernieling en openbare orde misdrijven nemen ook een sub-

stantieel deel in van het aantal aanhoudingen. In 2002 wordt dit deel vastgesteld op 

11% en in 2005 op 16%. Tot slot valt de categorie gewelddadige delicten op. Die gaan 

van 7% in 2002 naar 11% in 2005. 
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Conclusie is dat vermogensmisdrijven zonder geweld (zoals fietsendiefstal, diefstal uit 

auto of woning) typische veelplegersmisdrijven zijn. Vernieling en openbare orde mis-

drijven en geweldsmisdrijven maken – op grond van de aanhoudingen – ook deel uit 

van het criminaliteitspatroon van de veelpleger, zij het in mindere mate. Tot slot blijkt 

dat het criminaliteitspatroon van de veelpleger in de periode 2002-2005 verandert. Er 

is sprake van een afname van typische veelplegersmisdrijven (vermogen zonder ge-

weld) en een lichte toename van vernieling en openbare orde en geweldsmisdrijven.  

Dat zeer actieve veelplegers een heel kenmerkend criminaliteitspatroon hebben, blijkt 

uit het feit dat van alle Haagse aanhoudingen in 2002 slechts 38% uit vermogensmis-

drijven zonder geweld bestaat. Ook hier is sprake van een lichte afname, zij het min-

der sterk (29% in 2005). Het is opvallend dat zeer actieve veelplegers in vergelijking 

met de totale groep aangehouden verdachten minder vaak voor gewelddadige misdrij-

ven worden aangehouden. In de totale groep bestaat in 2002 14% van alle aanhou-

dingen uit gewelddadige misdrijven en dit loopt langzaam op naar 18% in 2005. Voor 

een overzicht van alle Haagse aanhoudingen verwijzen we naar bijlage III. 

 

Een analyse die mogelijk zicht kan geven op de revenuen van de Haagse veelplegers-

aanpak is die naar het aandeel van de zeer actieve veelplegers binnen de totale popu-

latie aangehouden verdachten. In tabel 4.4 is dit – allereerst - weergegeven voor een 

aantal hoofdcategorieën. 

 
Tabel 4.4 – Aandeel van de Haagse zeer actieve veelplegers in het totale aantal aanhoudingen 

uitgesplitst naar misdrijfcategorie (2002-2005) 

 

Uit tabel 4.4 komt naar voren dat het aandeel van de aangehouden zeer actieve Haag-

se veelplegers binnen de totale groep aangehouden verdachten tussen 2002 en 2005 

op praktisch alle misdrijfcategorieën flink afneemt. De sterkste afname is te zien bij de 

typische veelplegersmisdrijven (vermogen zonder geweld). Daar loopt het aandeel van 

bijna 39% terug naar 17%. 

  2002 2003 2004 2005 

vermogensdelicten zonder geweld 38,8 37,7 26,5 17,3 

vermogensdelicten met geweld 22,1 21,4 17,7 12,7 

gewelddadige delicten 9,3 7,1 7,1 5,6 

seksuele delicten met geweld 3,8 7,5 10,5 4,3 

seksuele delicten zonder geweld 1,9 10,0 4,8 3,2 

vernieling en openbare orde 20,1 17,5 13,7 11,9 

verkeersmisdrijven 1,6 2,1 2,4 2,3 

drugsdelicten 7,5 7,6 5,5 5,9 

overige delicten 9,3 7,5 6,9 6,0 

Totaal  20,3 18,4 13,4 9,2 



D e  H a a g s e  v e e l p l e g e r s a a n p a k  d o o r g e l i c h t  -  3 2  -     

Wanneer we nader inzoomen op deze categorie en kijken naar een aantal veelvoorko-

mende vermogensdelicten (zie tabel 4.5) wordt dit beeld nog pregnanter. 

 

Tabel 4.5 – Aandeel van de Haagse zeer actieve veelplegers naar enkele veelvoorkomende ver-

mogensmisdrijven (2002-2005) 

  2002 2003 2004 2005 

Fietsdiefstal 60,0 38,9 33,6 23,7 

Autodiefstal 36,8 50,0 38,7 17,6 

Diefstal uit auto 63,3 76,6 62,6 53,5 

Diefstal uit woning 34,4 46,0 29,2 14,9 

Diefstal uit bedrijf 47,0 49,3 44,8 31,6 

 

Allereerst blijkt – en dit is erg opvallend – dat in 2002 de groep aangehouden verdach-

ten inzake fietsendiefstal voor maar liefst 60% bestaat uit zeer actieve veelplegers. Bij 

diefstal uit auto is dit zelfs 63%. Deze misdrijven zijn dus met recht te typeren als 

veelplegersdelicten. In de loop van 4 jaar is het aandeel van de aangehouden zeer 

actieve veelplegers bij elk delict teruggelopen. Bij fietsendiefstal, autodiefstal en dief-

stal uit woning is zelfs sprake van meer dan een halvering.  

Het is aannemelijk dat de aanpak van de Haagse veelplegers hier positieve invloed op 

heeft gehad in de zin dat zeer actieve veelplegers zich minder vaak aan de hen ‘gelief-

de’ veelplegersdelicten schuldig maken. 

 

4.3 Recidive onder Haagse veelplegers 

Voor de zeer actieve veelplegers en meest actieve veelplegers is nagegaan in hoeverre 

zij recidiveren en hoe vaak zij dat doen binnen een jaar34. Voor de totaal aantallen 

meest actieve veelplegers en zeer actieve veelplegers zie de aantallen in de vorige 

tabel (tabel 4.1). In deze paragraaf beschrijven we de recidivepercentages voor beide 

groepen waarbij we onderscheid maken tussen de groep die eenmaal werd aangehou-

den en de groep die meer dan eens werd aangehouden. Verder in deze rapportage 

gebruiken we de term recidivisten voor deze laatste groep die minimaal twee keer in 

hetzelfde jaar werd aangehouden en dus recidiveerde binnen hetzelfde jaar. Voor uit-

leg voor deze afwijkende operationalisering van recidive wordt verwezen naar het ka-

der over recidivemaat in de inleidende tekst van dit hoofdstuk.  

Met betrekking tot de eerste groep - die minstens een keer is aangehouden - dient 

opgemerkt te worden dat alle recidivisten - die minstens twee keer werden aangehou-

den- hier deel van uitmaken.  

 

Het aandeel zeer actieve veelplegers dat wordt aangehouden voor minstens één feit 

wijkt nauwelijks af van het aandeel meest actieve veelplegers. Uit tabel 4.6 valt af te 

                                               
34. Het aantal veelplegers is vastgesteld op 1 januari. Voor hen is voor de rest van dit (kalen-
der)jaar in hoeverre zij opnieuw (een) strafba(a)r(e) feit(en) pleegden. 
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lezen dat percentages over de periode 1997 tot en met 2004 schommelen tussen de 

70 en 80%. Voor 2005 vallen de percentages aanzienlijk lager uit namelijk 66,5% voor 

de meest actieve veelplegers en 66,2% voor de zeer actieve veelplegers. Met andere 

woorden gaat - over de periode 1997 tot en met 2004 - jaarlijks rond de drie kwart 

van zowel de meest als de zeer actieve veelplegers opnieuw de fout in. Uitschieters 

naar boven met betrekking tot het aandeel meest actieve veelplegers dat opnieuw 

wordt aangehouden zijn de jaren 2001 en 2002 met respectievelijk 82,0% en 85,6% 

van de veelplegers die opnieuw wordt aangehouden. Vanaf 2003 - toen gestart is met 

de ketenaanpak - is het aandeel zeer actieve en meest actieve veelplegers aangehou-

den voor tenminste een feit afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor in 2002 – van 

respectievelijk 79,4% naar 75,5% en 85,5% naar 77%. In de twee jaren daaropvol-

gend is deze koers voortgezet en zijn deze percentages verder teruggelopen. In 2005 

bedroegen de percentages aangehouden veelplegers 66,5 en 66,2 onder respectieve-

lijk de meest en de zeer actieve veelplegers.  

 

Tabel 4.6 - Percentage zeer actieve en meest actieve Haagse veelplegers dat minstens één keer 

wordt aangehouden 

Definitie  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Meest actie-

ve veelple-

ger 

76,6% 77,8% 78,6% 79,0% 82,0% 85,6% 77% 75,5% 66,5% 

Zeer actieve 

veelpleger 

71,7% 74,9% 74,9% 78,1% 75,8% 79,4% 75,5% 75,9% 66,2% 

 

Voor een meer diepgaande analyse van de recidive wordt hier ingezoomd op de recidi-

visten, dus de groep veelplegers die voor minstens twee feiten werd aangehouden in 

hetzelfde jaar. We nemen hier zowel het percentage recidivisten - vastgesteld op de 

groep die in ieder geval een maal de fout in ging35 - in beschouwing als het gemiddel-

de aantal aanhoudingen. Op grond van het percentage recidivisten (A) en het gemid-

delde aantal aanhoudingen (B) is het vervolgens mogelijk de recidivemaat 36  te 

berekenen. Een overzicht van de getallen vinden we terug in tabel 4.7 en een visuele 

presentatie van deze resultaten in de figuur 4.2 daaropvolgend. 

 

Het aandeel veelplegers dat zichzelf recidivist (A) mag noemen, ligt voor de groep 

meest actieve veelplegers jaarlijks tussen de 75% en 85% en voor de groep zeer ac-

tieve veelplegers tussen de 70 en 80%. Ten aanzien van die laatste groep is het jaar 

2002 een uitschieter. Het percentage recidivisten bedroeg toen 82,6. Voor beide groe-

                                               
35. De groep die geen feiten pleegt, voldoet niet meer aan het criterium van een feit in het peil-
jaar en is dan geen zeer of meest actieve veelpleger meer. 
36. Voor een illustratieve uitleg van de recidivemaat wordt verwezen naar de introducerende 
paragraaf van het onderhavige hoofdstuk. 



D e  H a a g s e  v e e l p l e g e r s a a n p a k  d o o r g e l i c h t  -  3 4  -     

pen neemt het percentage recidivisten van 2004 naar 2005 sterk af. Voor de meest 

actieve veelplegers lag het percentage recidivisten in 2004 nog op 78,1. In 2005 was 

dit nog maar 68,2%. Voor de zeer actieve veelplegers bedroeg het percentage recidi-

visten in 2004 77,6 en in 2005 nog maar 65,4. Het gemiddelde aantal aanhoudingen 

ligt voor de zeer actieve veelplegers jaarlijks tussen de 4 en 5 en voor de groep meest 

actieve veelplegers ongeveer tussen de 4,5 en 5,5. Beide aantallen namen vanaf 2004 

tot 2005 eveneens sterk af. Voor de groep meest actieve recidivisten respectievelijk 

van 4,28 naar 3,27 en voor de groep zeer actieve recidivisten van 4,15 naar 3,23. 

 

Nemen we de recidivemaat voor beide groepen in beschouwing dan neemt deze in 

eerste instantie voor beide groepen redelijk gelijkmatig toe van 378,9 voor de meest 

actieve veelplegers en 352,1 voor de zeer actieve veelplegers in 1997 tot respectieve-

lijk 464,2 en 436,1 in 2002. De jaren daaropvolgend is sprake van een sterke daling in 

de recidivemaat die in 2005 voor de meest actieve veelplegers vastgesteld wordt op 

223,1 en voor de zeer actieve veelplegers op 211,2. In figuur 4.2 is deze afname goed 

zichtbaar. Bezien over de gehele onderzoeksperiode vanaf 1997 kan vastgesteld wor-

den dat de recidivemaat voor beide groepen in 2005 zijn laagste punt bereikt. 

 

Tabel 4.7 - Recidive (A) in percentage en het gemiddelde aantal aanhoudingen recidivisten (B) 

per jaar en recidivemaat (A X B) 

definitie  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

A 
 

76,7% 
 
 

75,7% 
 

82,1% 
 

79,1% 81,7% 
 

84,1% 83,8% 
 

78,1% 
 

68,2% 
 
 

B 4,94 
 

5,55 5,31 5,20 5,17 5,52 4,92 4,28 3,27 

Meest 
actieve 
veelpleger 

A 
X 
B 

378,9 420,1 436,0 411,3 422,4 464,2 412,1 334,4 223,1 

A 
 

74,1% 
 
 
 

73,0% 
 
 
 

77,2% 77,1% 76,6% 82,6% 79,4% 
 
 
 

77,6% 
 
 
 

65,4% 
 
 
 

B 
 

4,75 5,03 5,00 4,90 5,03 5,28 4,77 4,15 3,23 

Zeer 
actieve 
veelpleger 

A 
X 
B 

352,1 367,2 386,0 377,8 385,3 436,1 378,5 322,0 211,2 

 



D e  H a a g s e  v e e l p l e g e r s a a n p a k  d o o r g e l i c h t  -  3 5  -     

 

Figuur 4.2 - Ontwikkeling in recidivemaat van de recidiverende veelplegers over de periode 

1997-2005 
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Op basis van deze gegevens kan voorzichtig geconcludeerd worden dat de Haagse 

ketenaanpak - waarmee in 2003 van start is gegaan - een positief effect lijkt te heb-

ben op de recidive bij volwassen veelplegers in die zin dat de recidivemaat een sterke 

daling in de projectjaren laat zien. Hoewel dit reden geeft om aan te nemen dat de 

Haagse ketenaanpak een succesvolle invloed heeft op het terugdringen van de recidive 

onder veelplegers kan uit de huidige gegevens niet afgeleid worden welke bestandde-

len van de aanpak voor welk deel van de afname verantwoordelijk zijn.  

Wel lijkt de invoering van de ISD-maatregel als onderdeel van de aanpak een grote rol 

te spelen. De ISD-maatregel is bedoeld voor stelselmatige daders die voldoen aan de 

volgende criteria: 

 

Stelselmatige dader: 

- voldoet aan de definitie van zeer actieve veelpleger als zijnde een persoon met meer dan 10 

 processen verbaal in de afgelopen vijf jaar, waarvan tenminste één peiljaar.37 

- wordt verdacht van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten; 

- is in de vijf jaren voorafgaand aan het gepleegde feit (waarvoor hij is aangehouden) ten  

 minste drie maal wegens een misdrijf onherroepelijk veroordeeld tot een vrijheidsbenemende 

 of vrijheidsbeperkende straf of maatregel dan wel een taakstraf die ook ten uitvoer is gelegd. 

 

Met het criterium van zeer actieve veelpleger is er dus een gedeelte38 van de onderha-

vige doelgroep dat onder de titel ISD in 2005 in detentie zat - en misschien nog steeds 

vast zit - en om die reden niet opnieuw een feit kan plegen. De ISD-maatregel die in 

                                               
37. Zie ook §1.1 voor definitie zeer actieve veelpleger 
38. Dit gedeelte is hier niet nader vastgesteld. 
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oktober 200439 is ingevoerd, kan alleen betrekking hebben op de daling van 2004 en 

2005, maar niet de daling van de periode ervoor - vanaf 2002 - verklaren. Deze zal 

toegeschreven moeten worden aan factoren c.q. onderdelen van de aanpak anders 

dan de ISD-maatregel. 

 

Tenslotte kan op basis van de huidige gegevens alleen gekeken worden naar de effec-

ten op de korte termijn. In hoeverre de successen gehandhaafd blijven over de tijd en 

er dus sprake is van een lange termijn succes, daarover geven de huidige gegevens 

geen uitsluitsel.  

 

4.4 Regio Haaglanden vs. Den Haag 

Om de resultaten van de recidivemeting met betrekking tot Haagse veelplegers in een 

breder perspectief te plaatsen, vergelijken we ze hier tevens met de resultaten die 

volgen uit een recidivemeting voor de regio Haaglanden40 zónder de gemeente Den 

Haag. Op deze wijze kan worden nagegaan in hoeverre de resultaten ten aanzien van 

de recidivereductie typerend zijn voor de Haagse veelpleger of dat zij in bredere zin 

van toepassing zijn op de Haaglandse zeer actieve veelpleger. Alvorens hier op in te 

gaan, bekijken we eerst welk aandeel de Haagse veelplegers innemen in de totale 

veelplegerspopulatie van de gehele regio Haaglanden. In dit kader wordt nader inge-

gaan op de aantallen en de recidivemaat ten aanzien van de groep zeer actieve veel-

plegers met de periode 2001 - 200541 als bereik (zie tabel 4.8)  

 

                                               
39. De SOV-maatregel die ook van toepassing was op een gedeelte van de onderhavige doel-
groep dateert eveneens van 2004, te weten januari 2004. 
40. de regio Haaglanden omvat naast de gemeente Den Haag de volgende omliggende gemeen-
ten: Leidschendam-Voorburg, Delft, Midden-Delftland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland, 
Zoetermeer en Wassenaar. 
41. Deze periode omvat de tijd dat een start is gemaakt met de aanpak van veelplegers in het 
kader van het lokale veiligheidsplan van 2003 en de tijd dat met de Haagse ketenaanpak gestart 
is, het object van onderhavig onderzoek. 
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Tabel 4.8 - Aantallen zeer actieve veelplegers (ZAV’s) naar Den Haag en rest van de regio  

 2001 2002 2003 2004 2005 

ZAV’s Den 

Haag 

254 494 482 471 451 

ZAV’s om-

liggende 

gemeenten 

37 76 71 73 58 

ZAV’s Haag-

landen 

291 570 553 544 509 

% Haag-

landse 

ZAV’s 

woonachtig 

in Den Haag 

87.3 86.7 87.2 86.6 88.6 

 

Met betrekking tot de aantallen zeer actieve veelplegers schommelt het aandeel Haag-

se veelplegers in de regio Haaglanden rond de 87%. De hoogte van dit percentage valt 

te verklaren uit het feit dat Den Haag de grootste gemeente is binnen de regio Haag-

landen, maar geeft ook aan dat de veelplegersproblematiek nog steeds een grote ste-

den aangelegenheid is. De regio Haaglanden omvat ook steden en middelgrote 

gemeenten als Delft en Zoetermeer, de aandelen van deze gemeenten zijn echter ge-

legen in de resterende 13% van het totale aantal Haaglandse veelplegers. Hieruit is af 

te leiden dat de gemeente Den Haag de boventoon voert als het gaat om de populatie 

zeer actieve veelplegers. 

 

Ten behoeve van de recidivemeting vergelijken we hier het verloop van de recidive-

maat bezien over de periode 2002-2005. In dit kader is de vergelijking van de recidive 

van Haagse zeer actieve veelplegers met die van de niet-Haagse zeer actieve veelple-

gers - dus zeer actieve veelplegers uit omliggende gemeenten - hier in het bijzonder 

relevant. Dit omdat op dergelijke wijze na gegaan kan worden in hoeverre de eerder 

gevonden positieve resultaten de verdienste zijn van de Haagse ketenaanpak of dat ze 

meer algemeen geldend zijn en dus ook van toepassing zijn op de groep veelplegers 

woonachtig buiten Den Haag.  

 
Tabel 4.9- Recidivemaat per jaar voor zeer actieve Haagse en niet-Haagse veelplegers en Haag-
landse veelplegers voor de periode 2002-2005.  

doelgroep 2002 2003 2004 2005 

ZAV’s Den Haag 444.7 378.5 322.0 211.2 

ZAV’s buiten Den Haag 364.2 354.5 248.2 214.4 

 

Uit de gegevens blijkt de recidivemaat voor de Haagse zeer actieve veelplegers vanaf 

het eerste onderzoeksjaar (2002) fors hoger te liggen - namelijk op 444,7 - dan voor 
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de groep zeer actieve veelplegers in omliggende gemeenten waar de recidivemaat 

364,2 bedraagt (zie tabel 4.9). Daarna komen de recidivematen voor beide groepen 

telkens dichter bij elkaar te liggen, totdat ze in 2005 bijna gelijk zijn. De recidivemaat 

voor Haagse zeer actieve veelplegers bedraagt 211,2 voor 2005. Voor de veelplegers 

buiten Den Haag is de recidivemaat iets groter; hij bedraagt 214,4 voor datzelfde jaar. 

Het procentuele verschil in recidivemaat voor de gehele periode is dus groter voor de 

zeer actieve veelplegers uit Den Haag (-52,5%) dan voor de zeer actieve veelplegers 

in omliggende gemeenten (-41,1%).  

 

Hieruit zijn twee conclusies af te leiden: ten eerste is de veelplegersproblematiek in 

termen van het percentage recidivisten en het aantal aanhoudingen in een jaar groter 

in Den Haag dan in omliggende gemeenten. De Haagse veelpleger is dus een ‘zwaar-

dere en actievere delinquent’ dan de niet-Haagse veelpleger. Ten tweede lijkt met de 

Haagse ketenaanpak een goede investering gemaakt ten aanzien van het terugdringen 

van criminaliteit gepleegd door veelplegers: het aandeel recidivisten en het gemiddel-

de aantal door hen gepleegde feiten is sterker afgenomen onder de Haagse zeer actie-

ve veelplegers dan onder de niet-Haagse zeer actieve veelplegers voor de periode 

2002-2005 (zie figuur 4.3) 

 

Figuur 4.3 - Ontwikkelingen over tijd in de recidivemaat van zeer actieve Haagse ten opzichte 

van zeer actieve niet-Haagse veelplegers over de periode 2002-2005 
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4.5 Inzoomen op top- tien veelplegers 

Met het adoptiemodel – zie hoofdstuk drie - is er door de politie in de regio Haaglan-

den extra geïnvesteerd om pro-actief de tien meest overlastgevende veelplegers uit de 

(politie)wijk42 aan te pakken. Sinds de hernieuwde ketenaanpak wordt de top tien per 

bureau zoveel mogelijk afgeleid uit de top-500 van de meest zeer actieve veelplegers 

uit de regio Haaglanden. We bekijken hier in hoeverre de inzet van de politie ertoe 

heeft geleid dat top- tieners - afgezet tegen de gehele top-500 van zeer actieve veel-

plegers –vaker worden aangehouden. Als periode nemen we hier het jaar voor de ke-

tenaanpak - toen het adoptiemodel al wel bestond – en het jaar 2005 waarin het 

adoptiemodel inmiddels is ingebed in de hernieuwde ketenaanpak. 

 

Allereerst bekijken we om hoeveel top- tien veelplegers het gaat, herijkt met de top-

50043. Voor het jaar 2004 gaat het dan om 145 top- tieners die eveneens in de top-

500 voorkomen en voor het jaar 2005 gaat het om 120 veelplegers die eveneens deel 

uitmaken van de top-500. Kijken we naar de omvang van de groep die wordt aange-

houden dan gaat het respectievelijk om 84,1% aangehouden top-tieners in 2004 en 

87,5% aangehouden top-tieners in 2005. Voor een overzicht van de omvang top- tien 

veelplegers en het aandeel aangehouden veelplegers in het daaropvolgende jaar zie 

tabel 4.10  

 

Tabel 4.10 - Percentage aangehouden top- tien en top-500 veelplegers 

 2004 % aangehouden in 

2004 

2005 % aangehouden 

in 2005 

Top 10 145 84,1% 120 87,5% 

Top 500 619 76,4% 561 67,0% 

 

In vergelijking met de top-500 wordt een groter aandeel veelplegers uit de top- tien 

dan uit de top-500 aangehouden. In 2004 ging het om 84,1% van de top-tieners in 

vergelijking met 76,4% van de top-500. In 2005 ging het om 87,5% van de gehele 

top-tiengroep ten opzichte van 67,0% van de gehele top-500. Bij de interpretatie van 

de gegevens dient rekening gehouden te worden met het feit dat elke aanhouding een 

strafbaar feit betreft en dat dit eveneens kan betekenen dat de top-tieners, meer dan 

de veelplegers uit de top-500, strafbare feiten plegen.  

Om na te gaan in hoeverre de top-tieners meer feiten plegen dan de top-500 vergelij-

ken we de mate van recidive onder top-tieners voor 2004 met de voornoemde meest 

                                               
42. Het gaat hier om de volgende wijken met de volgende wijkbureaus: Beresteinlaan, De Heem-
straat, Delft, Hoefkade, Jan Hendrikstraat, Karnebeek, Laak, Leidschendam-Voorburg, 
Loosduinen, Overbosch, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Scheveningen, Segbroek, Wassenaar, 
Westland, Ypenburg-Leidschenveen, Zoetermeer, Zuiderpark.  
43. De omvangbepalingen zijn – anders dan de andere omvangbepalingen van dit hoofdstuk die 
gebaseerd zijn op de eerste dag van het volgende jaar – gebaseerd op veelplegersaantallen ge-
baseerd op de periode april - oktober van het peiljaar en komen daarom niet overeen.  
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actieve veelplegers en voor 2005 met de zeer actieve veelplegers, de groepen waaruit 

de top-500 voor betreffende jaren uit samengesteld was. Hierbij dient in rekenschap 

genomen dat een top-tien veelpleger eveneens een meest of een zeer actieve veelple-

ger kan zijn. Voor de resultaten wordt verwezen naar tabel 4.11. 

 

Uit de bevindingen blijkt de top-tien veelpleger in vergelijking met zowel de meest als 

de zeer actieve een groter percentage recidivisten te herbergen. In 2004 ging het om 

91,8% van de top-tieners die recidiveerden en 78,1% van de meest actieve veelple-

gers die recidiveerden. Ook in 2005 recidiveren er meer top-tieners dan zeer actieve 

veelplegers, namelijk 79,0% tegenover 65,4%. 

Vervolgens valt niet alleen op dat het aandeel recidivisten groter is onder de top-

tieners dan onder de top-500 veelplegers, ook het gemiddelde aantal feiten dat de 

top-tieners recidivisten plegen, ligt hoger, namelijk 4,21 in 2004 en 3,50 in 2005. Voor 

de meest en zeer actieve veelplegers uit de top-500 liggen deze pleeggetallen respec-

tievelijk op 4,28 en 3,23. Automatisch vertaalt zich dit in een hogere recidivemaat 

voor top-tien veelplegers dan voor top-500 veelplegers voor beide jaren, ter vergelij-

king scoorden de top-tieners respectievelijk 386,5 en 276,7 voor beide jaren en de 

top-500 veelplegers respectievelijk 334,4 en 211,2. Deze bevinding ondersteunt de 

eerdergenoemde assumptie dat top-tien veelplegers meer dan top-500 veelplegers 

feiten plegen. Tenslotte kan hier aan toegevoegd worden dat voor de top-tien veelple-

gers afzonderlijk - net als voor de meest en zeer actieve veelplegers - geldt dat de 

mate van recidive van 2004 naar 2005 is afgenomen van 386,5 naar 276,7. De veran-

kering van de adoptantenmodule in de hernieuwde aanpak lijkt op grond van deze 

bevindingen zijn vruchten af te werpen; minder top-tien veelplegers recidiveren en de 

top-tien veelplegers die wel recidiveren, doen dit gemiddeld minder vaak.  

 

Tabel 4.11 - recidive onder top -tien veelplegers vergeleken met die van top - 500 veelplegers 

definitie  2004 definitie  2005 

A 91,8% A 79,0% 

B 4,21 B 3,50 

Top tien 

A X B 386,5 

Top tien 

A X B 276,7 

A 78,1% A 65,4% 

B 4,28 B 3,23 

Meest actief 

A X B 334,4 

Zeer actief 

A X B 211,2 
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4. 6 Resultaten samengevat 

Criminaliteitsbeeld 

•  De omvang van het aantal zeer actieve veelplegers over de periode 1996-2005 

schommelt jaarlijks rond de 470.  

•  De omvang van de groep meest actieve veelplegers volgt een redelijk stabiele 

lijn over tijd waarbij het aantal tussen de 300 en 400 ligt.  

• Vanaf 2003 - toen gestart is met eerste Haagse ketenaanpak - tot en met 

2005 is de omvang van zowel de groep zeer actieve veelplegers als de groep 

meest actieve veelplegers afgenomen van respectievelijk 482 naar 451 zeer 

actieve veelplegers en van 412 naar 303 meest actieve veelplegers.  

• Op basis van de registratie van veelplegersaanhoudingen (in vergelijking met 

de totale Haagse aanhoudingen) komt naar voren dat veelplegers zich met 

name schuldig maken aan vermogensdelicten zonder geweld en in mindere 

mate aan geweldsdelicten, vernieling en verstoring van de openbare orde en 

verkeersdelicten.  

• Gekeken naar het aandeel aangehouden zeer actieve veelplegers binnen de to-

taalomvang van aangehouden personen in Den Haag valt op dat dit aandeel - 

vooral op veelplegersmisdrijven - groot is. Voor 2002 bedraagt het aandeel 

zeer actieve veelplegers binnen de categorie vermogen zonder geweld 39% 

van het totale aantal aanhoudingen.  

• De Haagse ketenaanpak lijkt een gunstige invloed te hebben in die zin dat zeer 

actieve veelplegers zich minder schuldig maken aan de hen geliefde veelple-

gersmisdrijven. Het aandeel zeer actieve veelplegers in de categorie vermo-

gensdelicten zonder geweld - waaronder fietsendiefstal, autodiefstal en diefstal 

uit woning vallen - loopt terug van 39% in 2002 naar 17% in 2005.  

 

Recidive 

• Het aandeel zeer actieve en meest actieve veelplegers dat opnieuw voor het 

plegen van een feit wordt aangehouden, ligt voor beide groepen – zeer actieve 

en meest actieve veelplegers - over het algemeen tussen de 75% en 85%. 

• Vanaf 2003 - toen gestart is met de ketenaanpak - is het aandeel zeer actieve 

en meest actieve veelplegers dat opnieuw een feit pleegde, afgenomen ten op-

zichte van het jaar ervoor – van respectievelijk 76,4% naar 75,5% en 85,5% 

naar 77%. In de twee jaren daaropvolgend zijn deze verder teruggelopen en in 

2005 – het jaar waarin de hernieuwde ketenaanpak van start ging - bedroegen 

de percentages veelplegers die opnieuw werden aangehouden respectievelijk 

66,5 voor de meest actieve en 66,2 voor de zeer actieve veelplegers.  

• Om na te gaan in hoeverre dit de revenuen van de aanpak zijn, wordt nader 

ingegaan op de recidivisten (A) - die in hetzelfde jaar meer dan eens wordt 

aangehouden - en de mate waarin zij recidiveren (B).  
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•  Voor de groep meest actieve veelplegers ligt het aantal recidivisten (A) over de 

jaren heen tussen de 75% en 85% en voor de zeer actieve veelplegers tussen 

de 70% en 80%. Het gemiddelde aantal gepleegde feiten voor de zeer actieve 

recidivisten ligt tussen de 4 en 5 en voor de groep meest actieve veelplegers 

tussen de 4,5 en 5,5. 

• Voor 2005 liggen beide variabelen (A en B) aanzienlijk lager dan de jaren er-

voor. Het aandeel recidivisten onder de groep zeer actieve veelplegers be-

draagt in 2005 65,4% ten opzichte van 84,5% in 2002. Voor de meest actieve 

veelplegers is dit aandeel 68,2% in 2005 ten opzichte van 84,0% in 2002. B 

ligt voor beide groepen in 2005 rond de 3.2 terwijl deze in de jaren ervoor 

voor beide groepen ruimschoots boven de 4.0 uitkwam 

• Automatisch valt de recidivemaat - het product van het percentage recidivisten 

met het gemiddelde aantal door hen gepleegde feiten - voor het jaar 2005 

voor beide groepen aanzienlijk lager uit. De afname in zowel het percentage 

recidivisten als het aantal feiten dat deze recidivisten gemiddeld plegen in de 

jaren dat de veelplegersaanpak van kracht is, wijst in de richting van een suc-

cesvolle aanpak van veelplegers.  

 

Den Haag vs.  heel  Haaglanden 

•  De omvangbepaling van de groep Haagse veelplegers is afgezet tegen die van 

de groep Haaglandse veelpleger om na te gaan hoe groot het aandeel Haagse 

zeer actieve veelplegers is van alle zeer actieve veelplegers in de regio Haag-

landen. Dit om na te gaan in hoeverre de veelplegersproblematiek daadwerke-

lijk een typische grote steden kwestie is.  

•  Dit aandeel blijkt aanzienlijk: Rond de 87% van de Haaglandse veelplegers 

komt uit Den Haag. De overige 13% komt uit omliggende gemeenten zoals 

Delft en Zoetermeer. Met de oververtegenwoordiging van de Haagse veelple-

ger wordt bewijs geleverd voor de bewering dat de veelplegersproblematiek 

vooral een grote steden kwestie is en minder voorkomt in kleine steden en 

middelgrote gemeenten.  

• Uit de recidivemeting waarbij Haagse met niet-Haagse veelplegers vergeleken 

worden, blijkt de recidivemaat in het jaar voordat gestart is met de ketenaan-

pak fors hoger te liggen (op 444,7) voor Haagse veelplegers dan voor niet-

Haagse veelplegers waar de recidivemaat 364,2 bedraagt. Hieruit kan gecon-

cludeerd worden dat de veelplegersproblematiek groter was in Den Haag dan 

in omliggende gemeenten voordat met de eerste Haagse aanpak gestart is.  

•  De recidivemaat voor Haagse zeer actieve veelpleger bedraagt 211,2 voor 

2005 ten opzichte van 214,4 voor de zeer actieve veelplegers buiten Den 

Haag. Het procentuele verschil in recidivemaat voor de gehele periode is dus 

aanzienlijk groter voor de zeer actieve veelplegers uit Den Haag (-52,5%) dan 

voor de zeer actieve veelplegers in omliggende gemeenten (-41,1%). Hieruit 
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komt naar voren dat de Haagse ketenaanpak een goede investering geweest is 

ten aanzien van het terugdringen van criminaliteit gepleegd door veelplegers: 

het aandeel recidivisten en het gemiddelde aantal door hen gepleegde feiten is 

sterker afgenomen onder de Haagse zeer actieve veelplegers dan onder de 

niet-Haagse zeer actieve veelplegers voor de periode 2002-2005. 

 

Top- t ien 

• Zijdelings is gekeken naar de revenuen van de investeringen die gemaakt zijn 

met de adoptantenmodule.  

• Ongeveer een kwart van de top-500 is een top- tien veelpleger. In 2003 ging 

het om 23% van de top-500 die eveneens in een wijk top- tien voorkwam en 

voor 2004 was dit aandeel 21,4%.  

• Het percentage top-tien veelplegers dat opnieuw wordt aangehouden inzake 

een strafbaar feit, is aanzienlijk groter dan het percentage top-500 veelpleger 

dat wordt aangehouden. In 2004 ging het om 84,1% van de top-tien veelple-

gers tegenover 76,4% van de top-500. In 2005 ging het om 87,5 van de top-

tien veelplegers tegenover 67,0% van de top-500 veelplegers.  

• Gekeken naar de mate van recidive, blijkt de groep top-tien veelplegers, afge-

zien van de overlap, een zwaardere klasse dan de top-500. De recidivemaat 

voor top-tien veelplegers ligt voor zowel 2004 als 2005 hoger dan voor top-

500 veelplegers voor beide jaren. Ter vergelijking: De top-tieners ‘scoorden’ 

respectievelijk 386,5 en 276,7. Voor de top-500 veelplegers werd de recidive-

maat vastgesteld op respectievelijk 334,4 en 211,2 voor 2004 en 2005.  

•  Voor de top-tien veelplegers afzonderlijk geldt - net als voor de meest en zeer 

actieve veelplegers - dat de mate van recidive van 2004 naar 2005 is afgeno-

men. Gezien deze afname lijkt de verankering van de module in de hernieuwde 

ketenaanpak zijn effectiviteit te bewijzen. 
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5 .  D e  H a a g s e  k e t e n a a n p a k  o n d e r z o c h t :  p r o c e s e v a l u a t i e  
In dit hoofdstuk worden de volgende onderdelen behandeld: 

•  De gemaakte productafspraken voor 2005 en 2006 en in hoeverre de keten-

partners hieraan kunnen voldoen, gezien de productaantallen voor 2005 en het 

eerste halve jaar van 2006 

•  Een analyse van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de aanpak. De 

‘uitvoering van de aanpak’ wordt vertaald naar de volgende aspecten: het ca-

susoverleg, samenwerking en communicatie, vervolgtrajecten en nazorg.  

• De uitkomsten aan de hand van een casusanalyse. Voor tien veelplegers 

wordt, vanaf het moment dat zij in de aanpak zitten, nagegaan bij welke part-

ners zij in beeld zijn en welke acties deze ketenpartners ondernomen hebben 

en in hoeverre deze acties de gewenste uitkomst hadden. Bovendien wordt 

gekeken naar het tijdsbestek waarin de acties plaatsvinden. Het doel van de 

casusanalyse is het verloop van de ketenprocessen op individueel niveau in-

zichtelijk te maken en na te gaan wat de kritieke en kwetsbare momenten in 

de keten zijn.  

 

5.1. Productafspraken en prestaties  

In de Haagse aanpak anno februari 2005 is ten doel gesteld om jaarlijks 300 veelple-

gers aan te houden, door de keten af te handelen en enige vorm van nazorg te bieden.  

In tabel 5.1 vinden we een overzicht met de geambieerde aantallen voor heel 2005 en 

de productaantallen per partner voor dat jaar. In de bijlagen (bijlage IV) vinden we 

een overzicht van de ruwe productaantallen per partner, dus niet vertaald naar de 

gemaakte prestatieafspraken in de ketenaanpak.  
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Tabel 5.1 - Overzicht van ambities en resultaten over 2005 

 Ambities 1 

januari 

2006 

Gerealiseerd 

op  
Januari 2006 

Uitgesplitst  

Ingezonden  
misdrijfprocessen 
verbaal 

800 - * Politie 
529 aangehouden veelplegers top-500 
361 vp’s top 500 in verzekering gesteld 

Aantal veroor-
deelde veelple-
gers 

300  430 OM: 
53 ISD 
189 via Super Snel Recht 
35 Strafrechtelijke Opvang Verslaafden 
en  
153 via overige afdoening 

Aantal veelple-
gers intensieve 
zorg 

50 97 72 Parnassia  
7 Leger des Heils 
18 Reclassering Nederland 

Aantal aangebo-
den activiteiten 
nazorg 

300 340 261 Parnassia 
19 Leger des Heils 
60 Reclassering Nederland 

Aantal afgeronde 
activiteiten na-
zorg 

300 29044 242 Parnassia  
8 Leger des Heils 
40 Reclassering Nederland 

Bron: Terug- en vooruitblik volwassen veelplegers, 2006 

(* Het aantal ingezonden misdrijfprocessen verbaal is niet vastgesteld voor dit jaar) 

  

Uit de productaantallen van vorig jaar (2005) kan men met tevredenheid opmerken 

dat ruimschoots beantwoord is aan de doelstellingen. Dit betekent niet dat de lat voor 

2006 lager is gelegd, integendeel de norm voor het aantal veelplegers in de intensieve 

zorg is opgeschroefd van 50 (voor 2005) naar 70 (voor 2006). De overige productaf-

spraken zijn gehandhaafd voor 2006. Dit betekent wederom een afhandeling van 300 

veelplegers door de gehele keten van veroordeling tot afgeronde nazorg. Ervan uit-

gaande dat een groot deel van top-500 momenteel in zorg of detentie zit, zal het 

(nog) meer inspanningen van de partners vergen om de positieve resultaten van 2005 

te effectueren.  
 

We maken daarom een tussenbalans op van de productaantallen per ketenpartner van 

januari t/m juni 2006 (zie tabel 5.2) Hieruit valt te constateren dat men ook voor 2006 

goed op koers zit als het gaat om het behalen van de gewenste prestatieaantallen. 

Hoewel de politie met 299 ingezonden misdrijfprocessen nog niet voldoet aan de helft 

van de gestelde norm voor het aantal ingezonden processen verbaal, heeft al wel een 

aanzienlijk gedeelte van de top-500 voor het Openbaar Ministerie moeten verschijnen. 

Het Openbaar Ministerie lukt het om in een half jaar 178 veelplegers voor te geleiden 

en te veroordelen, hiermee heeft men voor ruim de helft al aan het gewenste aantal 

                                               
44. De nazorgaantallen m.b.t. de MJD en de SZW zijn nog niet ingevuld. De 290 is dus een on-
dergrens van het feitelijke aantal afgeronde activiteiten.  
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veroordelingen voldaan. Gekeken naar de realisatie van de afspraken ten aanzien van 

zorg en nazorg, dan heeft men na een half jaar meer dan het gewenste aantal veel-

plegers in een intensief zorgtraject, namelijk 94 terwijl het streefgetal 70 is. Eveneens 

voldoet men al aan de ambitie van 300 veelplegers in de nazorg, de reclasseringsin-

stellingen hebben per 1 juli 2006 gezamenlijk 335 veelplegers toegeleid in een of an-

der nazorgtraject. Van de gewenste 300 afgeronde nazorgtrajecten heeft men er anno 

juli 193 gehaald, dit is bijna tweederde (64,3%). Hoewel de resultaten bevredigend 

zijn - na een half jaar voldoet men per afspraak aan ruim de helft van de gestelde 

ambitie - dient opgemerkt te worden dat bij navraag bij reclasseringsinstellingen enige 

onduidelijkheid bleek over de wijze waarop de eigen productaantallen vertaald worden 

naar de gewenste eenheden van de ketenaanpak.45 

 

Tabel 5.2. Prestatieaantallen voor 2006 per 1 juli 2006 

 Ambities 1 
januari 
2007 

Gerealiseerd 
op  
1 juli 2006 

Uitgesplitst  

Ingezonden  
misdrijfprocessen 
verbaal 

800 299 Politie 
299 misdrijf p.v’s ten aanzien van top-
500 

Aantal veroor-
deelde veelple-
gers 

300  178 OM: 
51 via ISD zitting 
127 via Super Snel Recht 

Aantal veelple-
gers intensieve 
zorg 

70 94 65 Parnassia 
15 Reclassering Nederland 
14 leger des Heils 

Aantal aangebo-
den activiteiten 
nazorg 

300 335 211 Parnassia 
93 Reclassering Nederland 
31 Leger des Heils 

Aantal afgeronde 
activiteiten na-
zorg 

300 193 193 Parnassia 

 

 

5.2 Ketenpartners over de aanpak 

Om het verloop van de ketenprocessen van de aanpak in beeld te brengen, zijn alle 

ketenpartners met behulp van enquêtes en interviews ondervraagd naar hoe zij uit-

voering geven aan hun taken en verantwoordelijkheden en welke knelpunten zij hierbij 

ondervinden.  

 

5.2.1. Casusoverleg  

In januari 2005 is er gestart met het Locaal Casus Overleg (LCO). Het overleg was 

                                               
45. Vanuit de gemeente wordt momenteel bekeken - in samenwerking met Parnassia, het Leger 
des Heils en Reclassering Nederland - op welke wijze de ruwe productaantallen voor de drie  
instellingen zo uniform mogelijk vertaald kunnen worden naar de doelstellingen van de ketenaan-
pak. 
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georganiseerd per politiebureau (in totaal elf) met als vertegenwoordigende partijen: 

de politie, het OM, de gemeente en reclasseringsinstellingen46. Het uitgangspunt van 

het overleg is de te bespreken dynamische top-tien47 van de meest overlastgevende 

veelplegers uit de wijk. Voor deze personen werden binnen het overleg individuele 

ketenafspraken gemaakt die in het volgende overleg teruggekoppeld en geëvalueerd 

werden waarop een aantal vervolgafspraken gemaakt werd. In totaal werden dus over 

alle LCO’s idealiter 110 veelplegers besproken. Uiteindelijk zijn er op deze wijze in 

2005 rond de 200 veelplegers behandeld in de LCO’s. In november 2005 is het Locaal 

Casus Overleg geëvalueerd en is er een aantal voorstellen gedaan om het overleg effi-

ciënter - minder overleg per partner en meer te bespreken veelplegers - en centraler - 

alle vertegenwoordigers nemen zitting in één overleg - te organiseren.  

Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat het LCO per 1 april 2006 is overgegaan in het 

Centraal Casus Overleg (CCO). Als basis voor het CCO dient een gerangschikte top-

500 van de minst naar de meest actieve (zeer actieve) veelplegers. Het CCO vindt 

iedere drie weken plaats en er staan per keer 20 veelplegers geagendeerd om bespro-

ken te worden. De PI-Haaglanden is toegevoegd als deelnemende partner aan het 

overleg en de politie wordt vertegenwoordigd door medewerkers van het ABC- pro-

ject48 in plaats van de adoptiedienders. De bedoeling is per veelpleger tot een geza-

menlijke uitspraak te komen over het te volgen traject voor de veelpleger. Nadere 

ondervraging bij de partners moet uitmaken of de gewenste efficiëntieslag gemaakt is 

met het nieuwe CCO en hoe de functionaliteit ervan in algemene zin ervaren wordt.  

We vroegen de ketenpartners - zowel CCO- leden als een aantal LCO- leden - naar hun 

mening over een aantal verschillende aspecten van het overleg: de voorbereidingen 

die elke instelling vooraf moet treffen, de samenwerking binnen het overleg en de 

communicatie met de BackOffice. Tenslotte werd de verschillende partners gevraagd 

hun algemene oordeel te geven over de functionaliteit van het CCO en werd hen ver-

zocht om aan te geven in hoeverre men het CCO als een verbetering ervaart ten op-

zichte van het oude LCO. 

 

Voorbereidingen  

Voorbereid aan het overleg wordt de top-500 gescreend door de reclasseringsinstellin-

gen naar samenstelling wat betreft verslaafde veelplegers en niet- verslaafde veelple-

gers. De huidige stand van zaken is dat ongeveer twee derde van de veelplegers 

kampt met verslavingsproblematiek, maar dat de groep niet-verslaafde veelplegers in 

omvang toeneemt. Automatisch gaat de groter wordende groep niet-verslaafde veel-

plegers eveneens een groter aandeel innemen in de nieuwe in- en uitstroompopulatie 

met betrekking tot ISD.  

 
                                               
46. Te weten: Parnassia, Reclassering Nederland en het Leger des Heils. 
47. Een criterium voor de top-tien is dat het een zeer actieve veelpleger betreft die dus tevens 
deel uitmaakt van de top-500.  
48. Project dat zich specifiek richt op de Aanpak van Bekende Criminelen (ABC) 
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Omdat voor elke besproken veelpleger direct een traject wordt uitgesproken, is het 

van belang dat elke partner zich goed voorbereidt en alle beschikbare informatie over 

de veelpleger vooraf heeft uitgezocht. Per partner zijn afspraken gemaakt over de 

zaken die zij ter voorbereiding op het overleg uitgezocht dienen te hebben. Deze zaken 

variëren per partner, daarom bespreken we hier afzonderlijk voor elke partner de te 

treffen voorbereidingen en in hoeverre het lukt om hieraan te voldoen. 

Gemeente: 

• Top 20 aanleveren (filteren op wie al in het LCO besproken is)  

• GBA-gegevens49 (verblijfplaats, ID, kinderen/partner) uitzoeken voor de te bespreken 

veelplegers 

• SZW-gegevens50 (uitkering ja/nee, uitkeringsadres, behandelend ambtenaar, wijkkan-

toor) uitzoeken voor de te bespreken veelplegers 

• Werkkompasgegevens uitzoeken voor de te bespreken veelplegers die hier in een traject 

zitten. 

• Nagaan of de veelplegers die besproken worden bekend zijn bij de Materieel Juridische 

Dienst en bij de Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang 

 

Ten aanzien van het uitzoeken van de GBA-gegevens en gegevens uit Werkkompas 

geeft de gemeente de volgende knelpunten aan. Voor de GBA-gegevens geldt dat 

veelplegers ingeschreven moeten zijn in de gemeente Den Haag, wat bij veel veelple-

gers niet het geval is. Voor Werkkompas51 geldt bovendien dat het bereik klein is; 

weinig veelplegers volgen een traject van Werkkompas.  

 

Politie: 

• Per te bespreken veelpleger nagaan wat zijn aanhoudingen ten aanzien van een misdrijf 

waren 

• Op basis van Genesysregistratie een algemeen beeld geven van de te bespreken veel-

plegers.  

• Informatie van de adoptant/wijkagent inbrengen ten aanzien van de woon- of verblijf-

plaats van de te bespreken veelplegers 

• Informatie over verslavingen en openstaande signaleringen. 

 

De politie ondervindt weinig knelpunten bij het uitzoeken van deze zaken. Enig punt is 

dat er bij de politie soms op organisatorisch vlak onduidelijkheid heerst over welk 

wijkbureau zich met de veelpleger bezighoudt. Het gegeven dat een veelpleger zich 

verplaatst buiten de wijk waar hij woont, ligt hieraan ten grondslag. Vaak is een veel-

pleger doelbewust actief in andere wijk dan hij woont of verblijft zodat hij meer on-

zichtbaar blijft. Deze dynamiek maakt het voor de politie lastig te bepalen welk 
                                               
49. GBA = Gemeentelijke Basis Administratie 
50. SZW = Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten 
51. Werkkompas geeft werklozen met arbeidsplicht op basis van een diagnose een trajectadvies 
dat gericht is op (gesubsidieerd) werk of sociale activering 
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wijkbureau strategisch gezien het meest geschikt is om de veelpleger onder zijn hoede 

te nemen. 

 

OM: 

• Uitzoeken van strafzaken (op parketnummer) die reeds gepland staan voor zitting en 

zaken die nog openstaan.  

• Per strafzaak: datum voorgeleiding Rechter Commissaris, periode raadkamer, aanvraag 

van rapportages 

• Bij schorsing: reden van schorsing opgeven 

• Bij evaluatiezitting: de datum en het vonnis uitzoeken 

• Bij vonnis: aangeven of het vonnis onherroepelijk (OH) is of dat er Hoger Beroep (HB) 

is ingediend. Aangeven indien een deel voorwaardelijk is met hierbij de gestelde voor-

waarden. Indien er sprake is van detentie aangeven wat de begin- en einddatum zijn 

van detentie. 

 

Het OM is wat betreft het vonnis en de evaluatiezittingen afhankelijk van de rechtbank. 

De rechtbank levert pas laat het schriftelijke vonnis aan en is niet altijd even coöpera-

tief bij het plannen van een evaluatiezitting, factoren waar het OM geen invloed op kan 

uitoefenen maar die wel een vertragende uitwerking op de (strafrechtelijke) ketenpro-

cessen hebben. Een ander knelpunt voor het OM is dat de zittingsruimte schaars is 

waardoor het plannen van zittingen vaak lastig is. Tevens wordt het gegeven bekriti-

seerd dat verdachten vaak door de raadkamer - op grond van voorlichtingsrapportages 

- vóór het vonnis voortijdig in vrijheid worden gesteld. De ervaring leert dat een veel-

pleger al snel na vrijlating de fout in gaat. Tenslotte verloopt het opvragen van de 

verwachte datum dat de veelpleger uit detentie komt stroef doordat dit telefonisch bij 

een Penitentiaire Inrichting (PI) moet worden opgevraagd. 

 

Parnassia: 

• In beeld brengen waar de veelpleger ‘vandaan’ komt. Hierbij staan de volgende vragen 

centraal: komt de veelpleger uit een van de drie trajecten? Is de veelpleger bekend bij 

andere ketenpartners? Is de veelpleger al eerder in het LCO besproken? 

• In kaart brengen van de huidige situatie en de geschiedenis van de veelpleger op het 

gebied van zorg en justitie.  

• Alle informatie die Parnassia heeft ten aanzien van de veelpleger afgeleid uit het eigen 

Cliënt Volg Systeem (CVS), Psygis en uit de gespreksverslagen en het intercollegiaal 

overleg.  

 

Parnassia geeft aan dat het in kaart brengen waar een veelpleger vandaan komt meer 

tijdsinvestering vergt dan voorzien was en dat ze hierdoor een achterstand hebben bij 

het invullen van het WASD. 
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 Reclassering Nederland en Leger des Heils: 

• In beeld brengen waar de veelpleger ‘vandaan’ komt. Hierbij staan de volgende vragen 

centraal: komt de veelpleger uit een van de drie trajecten? Is de veelpleger bekend bij 

andere ketenpartners? Is de veelpleger al eerder in het LCO besproken? 

• Nagaan of er een elektronisch dossier beschikbaar is van de veelpleger. 

• Nagaan hoeveel voorlichtingsrapporten en toezichten er zijn uitgevoerd ten aanzien van 

de veelpleger. 

• Bij voldoende informatie een inschatting maken van de responsiviteit van de veelpleger 

ten aanzien van een bepaald traject. 

 

Zowel de Reclassering Nederland als het Leger des Heils geeft ten aanzien van dit laat-

ste punt aan dat deze inschatting moeilijk te maken is wanneer een veelpleger al een 

lange tijd niet in beeld in geweest bij de instelling. Bijvoorbeeld doordat al een tijd 

geen melding voor vroeghulp is ontvangen. Vaak is het moeilijk om in contact te ko-

men met een veelpleger, een vroeghulpbezoek is dan een goede ingang. Het Leger des 

Heils geeft aan dat vanwege de grote tijdsdruk waaronder men werkt het niet altijd 

lukt om na te gaan hoeveel voorlichtingsrapporten en toezicht er zijn uitgevoerd. 

 

PI-Haaglanden: 

• Nagaan of een veelpleger in detentie zit en indien ja: nagaan waar en sinds wanneer 

en wat de verwachte datum van vrijlating is. 

• Screeningformulieren van de Medewerkers Maatschappelijke Dienstverlening (MMD) 

van de te bespreken veelplegers achterhalen en meebrengen. 

 

PI-Haaglanden geeft aan dat dit laatste punt - het meenemen van de screeningformu-

lieren - een knelpunt is. Door de verspreiding van veelplegers in diverse inrichtingen in 

het land is het opvragen van de formulieren een zeer tijdrovende klus. 

 

Samenwerking en communicatie  

Naast de communicatie tussen de verschillende ketenpartners, is ook de communicatie 

met medewerkers van de eigen organisatie van groot belang. De backoffice moet we-

ten welke zaken zij ter voorbereiding op het CCO moet uitzoeken en moet de juiste 

informatie teruggekoppeld krijgen voor het aanvullen van de eigen registratie en 

WASD. Bij de meeste partners, te weten: het OM, de politie, de gemeente en de re-

classeringsinstellingen52, verloopt de communicatie met de backoffice ten behoeve van 

het CCO via directe telefonische of mailcontacten en het WASD. Bij PI-Haaglanden 

verloopt dit contact uitsluitend via WASD en bij Parnassia en Reclassering Nederland 

vindt naast de communicatie via telefoon en WASD intern casusoverleg plaats waarin 

kennis en informatie aangaande de besproken veelpleger wordt overgedragen en uit-

                                               
52. hieronder worden het Leger des Heils, de Reclassering Nederland en Parnassia gerekend. 
Hierbij in rekenschap nemend dat Parnassia bovendien als zorgpartner fungeert.  
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gewisseld. Over het algemeen zijn de partners tevreden over de communicatie met 

hun achterban; zij geven aan op tijd de juiste informatie aangeleverd te krijgen. Uit-

zondering is de politie; het tijdig aangeleverd krijgen van de informatie vormt een 

knelpunt, net als het regelen van vervanging bij afwezigheid van het aanspreekpunt bij 

het betreffende bureau. Hierbij dient opgemerkt dat de politie in dit opzicht het nadeel 

ondervindt een vertakte organisatie te zijn waarbij de elf bureaus afzonderlijk een 

eigen aanspreekpunt hebben. Bovendien brengt de omslag van het LCO naar het CCO 

een top-downreorganisatie met zich mee; zaken die voorheen van onder in de organi-

satie naar boven werden gestuurd, moeten nu van boven naar beneden aangestuurd 

worden. Dit vergt naast de nodige implementatietijd ook een mentaliteitsverandering 

bij de politie en in het bijzonder bij de adoptieagenten wier rol binnen de aanpak ver-

anderd is.  

 

Wat betreft de samenwerking en communicatie tijdens het casusoverleg met partners 

is men in algemene zin tevreden. De respondenten zijn zonder uitzondering van me-

ning dat het lukt om tot een gezamenlijke uitspraak voor een traject te komen. Wel 

zijn er verbeterpunten: een slechte voorbereiding van partners kan ertoe leiden dat 

men die informatie mist om tot een totaalbeeld te komen waardoor men geen uit-

spraak kan doen over het te volgen traject. Een ander punt is dat de reclasseringsin-

stellingen vaak (nog) meer hulpverlening op het oog hebben (traject 1) dan het OM en 

de politie, die eerder opteren voor een strafrechtelijk traject (traject 2 en 3). Door dit 

soort verschillende visies en uiteenlopende meningen over een te verkiezen traject 

duurt het langer om tijdens het overleg tot een gemeenschappelijk besluit te komen.  

 

Als we ingaan op hoe men de gehele bijdrage van partners ervaart, dus ook in de sa-

menwerking buiten het CCO, dan zijn er voor een aantal partners punten waarop zij 

zich kunnen verbeteren. Bij de politie wordt genoemd dat de betrokkenheid bij de 

aanpak minder is bij de bureaus sinds zij geen vertegenwoordiging in het casusoverleg 

meer hebben en dat sommige adoptanten slecht bereikbaar zijn. Door een respondent 

wordt gesteld dat het te vroeg is om een oordeel over het functioneren van de politie 

te vellen gezien de recente omschakeling van het LCO en CCO, die met name voor de 

politie organisatorische consequenties had.  

De samenwerking met het OM verloopt volgens alle partners voorspoedig.  

 

Vanuit een van de reclasseringsinstellingen wordt opgemerkt dat het contact goed is 

maar dat het OM niet altijd meegaat in een verzoek. Er wordt hierbij niet aangegeven 

hoe vaak dit voorkomt en op welke gronden het OM een verzoek niet opvolgt. Ten 

aanzien van Parnassia geven respondenten aan dat het WASD niet altijd even tijdig en 

goed wordt ingevuld; zo worden de ‘vroeghulpen’ niet altijd in het juiste veld ingevuld. 

Dit maakt de gegeven informatie minder actueel en betrouwbaar. Een suggestie is dat 

de betrokken casemanager voor zijn cliënten zelf het WASD invult. Zodoende wordt de 
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informatie sneller geïmporteerd in WASD. Daarnaast komt de informatie uit eerste 

hand waardoor er minder snel fouten insluipen. Met betrekking tot het geven van een 

ISD-indicatie lijkt er niet altijd zorgvuldig gescreend te worden waardoor er verwarring 

ontstaat of een veelpleger al ‘rijp’ is voor de ISD. Daarnaast wordt aangegeven door 

respondenten dat er vaak vertraging is bij het aanleveren van de rapportages en dat 

men tijdens het CCO niet altijd even goed is voorbereid. Zowel het Leger des Heils als 

de Reclassering Nederland geeft aan dat zij relatief minder cliënten hebben, de meeste 

veelplegers zijn uiteindelijk voor rekening van Parnassia.  

Tenslotte is men tevreden over de nieuwe inbreng van PI-Haaglanden met als enig 

kritiekpunt dat er nog geen automatische import in WASD is.  

 

Algemeen oordeel functionaliteit CCO 

Tenslotte is aan de respondenten gevraagd een algemeen oordeel te geven over de 

functionaliteit van het CCO en de plus- en minpunten ten opzichte van het LCO; De 

meeste respondenten (zes van de negen) geven aan het CCO zeer functioneel te vin-

den. 1 respondent vindt het CCO matig tot zeer functioneel en 2 respondenten geven 

aan het CCO matig functioneel te vinden. De meerderheid (vijf van de negen) van de 

respondenten vindt het CCO een verbetering ten opzichte van het LCO. Ze kennen het 

CCO de volgende pluspunten toe: 

 

• Er komen meer verschillende veelplegers aan bod.  

• Toetreding van Reclassering Nederland, Leger des Heils, de sociale dienst en 

PI-Haaglanden. 

• de meest actieve (en urgente) veelplegers worden nu ook het eerst besproken.  

• In een kortere tijd meer veelplegers in kaart gebracht. 

• De politie spreekt uit een mond in plaats van uit elf. 

• Toewijzing van veelplegers aan een traject (m.u.v. van de ISD-geïndiceerden).  

 

Drie respondenten ervaren geen verschil met het LCO of hadden geen mening omdat 

zij geen vertegenwoordiging in het LCO hadden. Een respondent gaf aan het een ver-

betering te vinden dat meer cliënten besproken worden maar dat een nadeel is dat de 

terugkoppeling per cliënt hierdoor heeft moeten inboeten. Andere minpunten die ge-

noemd werden, zijn: 

 

Minder terugkoppeling per cliënt (pas na 4 maanden geëvalueerd)  

• Voorbereidingen t.a.v. CCO (bijhouden WASD) kunnen bij aantal partners be-

ter  

• Sommige partners missen totaalbeeld van veelpleger/zijn te veel gericht op 

hun eigen aandeel  

• Minder contact met het betreffende politiebureau  
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Er is gesproken met CCO-leden die het LCO niet meegemaakt hebben. Ter compensa-

tie hiervoor is tevens met een oud- LCO-er van de politie gesproken die geen zitting 

neemt in het huidige CCO. Hij gaf aan dat de adoptiemodule aan kracht en draagvlak 

verloren heeft sinds het CCO. Dit heeft te maken met het feit dat bij het LCO het bu-

reau zelf een top-10 mocht samenstellen waarvan men wist dat die ook besproken 

werd in het LCO (waar ook andere partners dan de politie aanwezig waren). Dit 

kweekte onder de adoptanten meer enthousiasme en draagvlak om met de veelplegers 

aan de slag te gaan. Desondanks wordt door een van de respondenten opgemerkt dat 

het LCO nuttig is geweest maar dat de tijd rijp is voor het CCO. Het LCO was een ge-

schikte vorm om mee te starten, op uitvoerend niveau zijn er afspraken gemaakt en 

heeft de aanpak kunnen wortelen. Inmiddels kent men de eigen taken en verantwoor-

delijkheden waardoor terugkoppeling van afspraken een minder belangrijke positie 

inneemt, iets wat bij het CCO op de achtergrond staat. 

 

Aan alle partners is gevraagd in hoeverre het lukt om zich aan de voorgeschreven 

taken bij een uitgesproken traject te houden. Tevens is er gevraagd of er gevallen 

besproken worden waarbij het niet lukt om tot een uitspraak te komen voor een ver-

volgtraject.  

 

Er worden groepen en situaties genoemd waarbij geen of geen overtuigende uitspraak 

wordt gedaan over de behandeling. Zo zijn er psychiatrische cliënten waarbij men 

verwacht op grond van hun voorgeschiedenis dat zelfs het zwaarste traject – de ISD – 

niet zal aanslaan. Dit soort personen zal altijd intensieve zorg nodig hebben en waar-

schijnlijk niet in hun criminele gang te belemmeren zijn. Dan zijn er overlastgevers die 

alleen overtredingen en geen misdrijven plegen en hierdoor niet in aanmerking komen 

voor behandeling in een justitieel kader. Er wordt geconstateerd door een van de res-

pondenten dat het instrumentarium om deze groep te ondervangen minimaal is. Naast 

het FAT (Forensisch Ambulant Team) zijn er niet veel mogelijkheden. Verder is er een 

groep illegale veelplegers voor wie in de nazorg niets (uitkering, onderdak) door de 

gemeente gedaan kan worden en een groep veelplegers die zich onbereikbaar houdt 

voor de partners. Vooral de reclasseringsinstellingen het Leger en Reclassering Neder-

land hebben hier mee te maken. In traject 153 moeten zij een aanbod doen voor vrij-

willige hulp, maar zolang er geen contact te krijgen is met een veelpleger of een 

veelpleger weigert, kan men weinig doen dan wachten tot de veelpleger vast komt te 

zitten. Tenslotte komt het sporadisch voor dat men niet toekomt aan het bespreken 

van een veelpleger, deze wordt automatisch besproken in het volgende overleg.  

 

5.2.2 Trajecten & taken  

Met het CCO wordt beoogd tot een uitspraak te komen over een geschikt traject ten 

aanzien van een besproken veelpleger. Er kunnen drie trajecten onderscheiden wor-

                                               
53. Zie §5.2.2 voor nadere uitleg  
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den. In onderstaand kader worden ze beschreven op het type hulpverlening of sanctie 

dat wordt nagestreefd.  

 

Traject 1: Vrijwillige hulpverlening zonder justitieel kader 

Traject 2: Hulpverlening in een gedwongen kader (via het Super Snel Recht), nadat traject 1 

        niet tot het voorkomen van recidive heeft geleid.  

Traject 3: ISD-maatregel, nadat traject twee niet tot het voorkomen van recidive heeft geleid. 

 

De trajecten verhouden zich tot elkaar als een drietrapsmodel: Wanneer het eerste 

traject niet succesvol blijkt, wordt het tweede traject ingezet en indien dit traject geen 

succes heeft, wordt het derde traject ingezet. In feite is met het trajectmodel een stra-

tegische verordening gemaakt op basis van vrijwilligheid en justitiële dwang van al 

bestaande en toegepaste behandelmethodes en programma’s. Onder de verschillende 

trajecten kunnen een groot aantal programma’s en projecten worden weggeschreven 

die de partners tot hun beschikking hebben. In bijlage IV, waarin de ruwe productaan-

tallen per organisatie gepresenteerd worden, vindt u tevens bij de reclassering en 

zorginstellingen een overzicht van deze programma’s en projecten terug. Hier wordt 

nader ingegaan op de vraag in hoeverre het de partners lukt aan hun bijdrage per 

traject te voldoen. Tevens wordt ingegaan op de knelpunten die zij ervaren bij het 

uitvoeren van de taken ten aanzien van de trajecten. 

 

Gemeente:  

Traject 1: 

• Bemiddelen tussen partners (met name: medewerkers van het MMD, MJD en casemana-

gers van de Reclassering) ten aanzien van hun betrokkenheid bij de veelplegers en con-

tacten doorspelen. Vb. de gemeente regelt dat een reclasseringsmedewerker via het 

consulentencontact van SZW-ambtenaar met de veelpleger in contact wordt gebracht.  

• Toezien op de naleving van afspraken met SZW voor het verstrekken van uitkering. 

• Signaalfunctie met betrekking tot uitkering, identiteit en legitimatiebewijzen etc. 

 

Traject 2: 

• De taken onder traject 1 worden binnen traject 2 gehandhaafd, dus: bemiddelen, uitke-

ring verstrekken waar mogelijk, signaleren van behoefte op SZW-zaken zoals uitkering, 

ID-bewijs en gemeentelijke inschrijving.  

• PI-Haaglanden informeert de gemeente over de benodigde nazorg. De gemeente contro-

leert of verschillende (gemeentelijke) diensten hieraan voldoen. 

 

Traject 3: 

• Traject drie is in taken en te ondernemen stappen een optelsom van traject 1 en 2. De 

gemeente heeft binnen de aanpak de rol van regisseur en aanjager; dit vertaalt zich 

naar de functie en taken binnen deze trajecten.  
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Politie 

Traject 1: 

• Traceren van veelplegers die niet bereikbaar zijn voor de zorg en reclassering. De adop-

tiemodule is hier een geschikt instrument voor. 

• Het optioneel begeleiden van zorg/reclasseringsinstellingen bij huisbezoek aan een veel-

pleger 

 

Traject 2 

• Passief en actief opsporen van veelplegers die een misdrijf hebben gepleegd. Bij actieve 

opsporing wordt extra politiecapaciteit vrijgemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de capaciteit 

die vrijkomt bij het afbouwen van adoptie-inzet 

 

Traject 3 

• Actieve opsporing van veelpleger.  

 

Ten behoeve van de actieve opsporing dient de politie extra inzet vrij te maken. Vooral 

voor traject 2 vormt dit een knelpunt, men heeft de neiging terug te vallen op de pas-

sieve opsporing wanneer de urgentie niet heel groot is, zoals bij traject 3 wel het geval 

is. 

 

OM 

Het OM komt pas vanaf traject 2 in beeld waarbij er sprake is van hulp in een gedwon-

gen justitieel kader 

 

Traject 2 

Wanneer het veelplegersbureau door heeft gegeven aan het kabinet Rechter-commissaris dat het 

SSR wordt toegepast, worden de volgende stappen ondernomen: 

• het Veelplegersbureau (VB) vraagt het PV op bij de politie en schrijft deze in, in een 

(nieuw) zaakdossier 

• Het VB maakt de dagvaarding in orde met stempel dat de verdachte afziet van de voor-

geschreven termijn van betekening54 en vraagt eventueel een voorlichtingsrapport aan 

• Het VB zet de zaak op zitting en stuurt het originele dossier en een zittingslijst naar het 

kabinet RC en het schaduwdossier naar de zittingsofficier 

 

Traject 3 

Wanneer het VB aan het kabinet RC gemeld heeft dat het om ISD gaat, worden de volgende 

stappen doorlopen: 

                                               
54. Deze termijn van betekening bedraagt in de regel minstens 8 dagen. Bij het SSR moet de 
verdachte nog dezelfde dag voorkomen.  
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• Het VB faxt het Landelijke Coördinatiepunt Arrestatie (LCA)55 welke straffen nog open-

staan. 

• Het opgevraagde PV wordt ingeschreven en er wordt een dossier aangelegd, dat wordt 

later samen met een vordering voor inbewaringstelling en een grondenformulier naar het 

kabinet RC gezonden 

• Het VB vraagt een maatregelrapportage aan bij de reclassering specifiek voor ISD en in 

veel gevallen een rapportage van de FPD (Forensisch Psychiatrische Dienst) 

• Het VB maakt het dossier in de tussentijd zittingsgereed en stuurt de dagvaarding uit. 

Ook hier wordt een schaduwdossier naar de zittingsofficier gezonden 

 

Door het OM wordt ten aanzien van de vordering van de ISD-maatregel een tweetal 

knelpunten ervaren. Het eerste knelpunt is de reclassering56 nog al eens te laat is met 

het leveren van de voorlichtingsrapportage terwijl het OM bij de Raadkamer57 heeft 

voorgelegd dat de voorlichtingsrapportage na zestig dagen gereed is. Echter, de re-

classering geeft aan dat de zestig dagentermijn die zij krijgt om een voorlichtingsrap-

portage te schrijven werd nogal eens overschreden door zittingsdata te vroeg te 

plannen. Overigens is dit probleem aan de orde gesteld en sinds de tweede helft 2006 

hersteld. Het tweede knelpunt is dat soms een ISD-indicatie is afgegeven, terwijl dit 

later in de voorlichtingsrapportage wordt tegengesproken. Dit komt doordat de ISD 

indicatie wordt gesteld op basis van historische gegevens. Na arrestatie worden deze 

historische gegevens geactualiseerd om er zeker van te zijn dat een ISD advies ge-

grond is. Dit kan betekenen dat de initiële indicatie niet langer meer van toepassing en 

er dus soms geen sprake kan zijn van een uiteindelijk ISD advies. Ook voor dit punt 

geldt dat hier vanaf de tweede helft 2006 veel minder tot nagenoeg geen sprake meer 

van is omdat gaande het project de historische informatie meer en vaker wordt bijge-

houden en aangepast.  

 

Reclasseringsinstellingen 

Omdat Parnassia ook een zorgfunctie heeft, wijkt haar takenpakket af van de twee 

andere reclasseringinstellingen te weten: Reclassering Nederland en het Leger des 

Heils. Hieronder worden achtereenvolgens eerst voor deze reclasseringsinstellingen de 

werkzaamheden per traject beschreven en de knelpunten benoemd. Vervolgens wordt 

dit voor Parnassia gedaan.  

 

Traject 1 

                                               
55. het OM levert vonnissen aan via Compas bij het Landelijke Coördinatiepunt van Arrestatiebe-
velen (LCA) voor de planning van arrestaties van vrijheidstraffen. Hierna wordt het bij het CJIB 
(Centraal Justitieel Incasso Bureau) in Levita - een intern systeem - verwerkt 
56. In de meeste ISD -gevallen betreft het Parnassia omdat zij over de verslaafde veelplegers 
gaan. 
57. Een Raadkamer besluit op grond van de voorlichtingsrapportage of de veelpleger de resteren-
de 30 dagen in hechtenis blijft. 
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• Zonder justitieel kader wordt casemanagement ingezet om een cliënt te benaderen en 

motiveren voor het hulpaanbod (max. 3 motivatiegesprekken). 

• Via diagnostiek - waaronder het afnemen van RISc58 - wordt onderzocht wat nodig is om 

recidive te voorkomen. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een persoonlijk plan 

van aanpak (met volgens SMART-criteria gestelde doelen). 

• Indien de veelpleger akkoord gaat, wordt door beide partijen een overeenkomst onder-

tekend.  

• De voortgang met betrekking tot de uitvoering van het plan van aanpak wordt gerappor-

teerd aan het CCO en dient zesmaandelijks schriftelijk geëvalueerd te worden. 

• Er wordt een dossier aangelegd van de veelpleger ten behoeve van traject 3. 

 

Traject 2 (met en zonder SSR) 

Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen te ondernemen stappen in het geval van SSR en 

de te volgen stappen indien er geen SSR wordt toegepast. 

In Traject 2 met SSR komen de reclasseringsinstellingen in actie en ondernemen de volgende 

stappen: 

• Uitvoeren van Vroeghulp Interventie. Hierbij wordt nagegaan of er nog begeleiding of 

behandeling haalbaar is.  

a. Als dit niet haalbaar is, wordt alleen ‘justitieel casemanagement’ toegepast.  

b. Indien behandeling haalbaar (de cliënt is in staat mee te werken) en gewenst 

is (kans is aanwezig dat een behandeling aanslaat), adviseert de reclassering 

Verplicht Toezicht aangevuld met ‘justitieel casemanagement’ 

• Wanneer met geen van beide succes wordt behaald, worden de mogelijkheden van ISD 

onderzocht. 

 

In Traject 2 zonder SSR geldt de volgende procedure: 

• De reclassering wordt op de hoogte gesteld dat een veelpleger in aanraking is gekomen 

met justitie 

• De reclassering wordt gevraagd een voorlichtingsrapportage te schrijven 

• Ten behoeve van de voorlichtingsrapportage vinden er eventueel (wanneer dit niet al ten 

behoeve van traject 1 gedaan is) motivatiegesprekken met cliënt plaats en wordt RISc 

afgenomen.  

• Het eerder opgestelde plan van aanpak wordt uitgevoerd of indien er nog geen plan van 

aanpak was, wordt er een opgesteld en opgenomen in het voorlichtingsrapport met het 

advies voor Verplicht Reclasseringscontact. 

• Wanneer de Rechtbank het advies overneemt, wordt een overeenkomst met de reclasse-

ring opgesteld waarin concrete en reële doelen (volgens SMART-criteria) worden gesteld. 

                                               
58. diagnostisch instrument dat door de reclassering gebruikt wordt om criminogene factoren, 
gevaars- en recidiverisico en mate van beïnvloedbaarheid vast te kunnen stellen. 
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• De voortgang van de aanpak rapporteren aan het CCO én in dit geval ook aan de recht-

bank. Elke zes maanden wordt de uitvoering van het plan van aanpak schriftelijk geëva-

lueerd. 

 

Traject 3 

• Verzoek om ISD- maatregelrapportage.  

• RISc wordt afgenomen en er worden gesprekken gevoerd met cliënt. Binnen 60 dagen 

wordt het rapport aan opdrachtgever verzonden. 

• Een kopie van het rapport gaat naar PI-Zoetermeer. 

• De rapporteur van de reclassering kan opgeroepen worden als getuige-deskundige bij de 

zitting.  

• Binnen de intramurale fase wordt de cliënt: 

o Begeleid door de reclasseringswerker d.m.v. individuele gesprekken en trainin-

gen (zoals overeengekomen in het verblijfsplan)  

o Geholpen door de reclasseringswerker inzake de materiële hulpverlening 

(schuldsanering, ID etc). In de toekomst mogelijk overgenomen door PI.  

• Tijdens de extramurale fase houdt de reclasseringwerker contact met de cliënt en pleegt 

hij overleg met zijn behandelaars. 

• Daarnaast worden de cliënten indien nodig begeleid inzake woonbegeleiding, doorverwij-

zing naar Materiaal Juridische Hulpverlening (MJD), crisisinterventies 

• Tijdens het gehele ISD-traject rapporteren reclasseringswerkers naar zowel de rechtbank 

als de PI-directeur de voortgang van de ISD-ers  

 

Ten aanzien van traject 3 heeft de Reclassering Nederland de ervaring dat de recht-

bank een ISD-advies niet opvolgt als een cliënt weigert mee te werken. De rechtbank 

ziet ISD als een zorgmaatregel en acht het daarom van groot belang dat een cliënt 

coöperatief is.  

 

Parnassia 

Traject 1: 

Veel van de bij de Reclassering Nederland en het Leger des Heils genoemde stappen komen over-

een met de procedure van Parnassia, alleen werkt Parnassia ten behoeve van traject 1 specifiek 

met het Forensisch Ambulant Team (FAT). 

• Zonder justitiële aanleiding wordt contact gelegd met de cliënt. Dit contact kan geïniti-

eerd worden door het FAT zelf of door de Reclassering. In het laatste geval neemt FAT 

de begeleiding of behandeling over bij het wegvallen van een justitieel kader. 

• Wanneer er nog geen behandelplan (plan van aanpak) was, wordt deze opgesteld en 

uitgevoerd door het FAT (conform GGZ richtlijnen). 

• Wanneer er geen contact tot stand komt óf de behandeling mislukt, wordt de cliënt op-

nieuw ingebracht in het CCO met het verzoek voor traject 2 of 3. 
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Traject 2: 

Parnassia beschrijft geen aparte procedure wanneer er geen sprake is van SSR, zoals Reclasse-

ring Nederland en het Leger des Heils doen. De procedure die gevolgd wordt indien er sprake is 

van SSR is dezelfde als bij Reclassering Nederland en het Leger des Heils. 

• Uitvoeren van Vroeghulp Interventie59. Hierbij wordt nagegaan of er nog begeleiding of 

behandeling haalbaar is.  

a. Als dit niet haalbaar is, wordt alleen ‘justitieel casemanagement’ toegepast.  

b. Indien behandeling haalbaar (de cliënt is in staat mee te werken) en gewenst 

is (kans is aanwezig dat een behandeling aanslaat), adviseert de reclassering 

Verplicht Toezicht aangevuld met ‘justitieel casemanagement’ 

• Wanneer met geen van beide succes wordt behaald, worden de mogelijkheden van ISD 

onderzocht. 

 

Traject 3: 

• Bij voorgeleiding wordt de cliënt bezocht door de reclassering tijdens de vroeghulp op 

het paleis van justitie. Tijdens het bezoek wordt aan de cliënt uitgelegd wat de ISD-

maatregel inhoudt en wordt de stap gezet de cliënt te motiveren voor de maatregel en 

hem te laten nadenken over de eventuele invulling ervan. 

• Tijdens de Pre-ISD-fase wordt de cliënt meerdere malen bezocht en onderzocht ten be-

hoeve van de maatregelrapportage: hierin wordt advies gegeven voor het al dan niet op-

leggen van de ISD-maatregel en is een plan van aanpak opgenomen voor de invulling 

van de maatregel 

• Wanneer door de rechtbank besloten wordt tot ISD wordt de cliënt door de reclasse-

ringswerker bezocht in PI-Zoetermeer. De reclasseringswerker schrijft vervolgens binnen 

vier weken een verblijfsplan. Dit verblijfsplan wordt aangevuld door de PI en als zodanig 

door de cliënt en PI-directeur ondertekend voor akkoord. 

• Binnen de intramurale fase wordt de cliënt: 

o Begeleid door Parnassia d.m.v. individuele gesprekken en trainingen (zoals 

overeengekomen in het verblijfsplan)  

o Geholpen door de reclasseringswerker inzake de materiële hulpverlening 

(schuldsanering, ID etc). In de toekomst mogelijk overgenomen door PI.  

• Tijdens de extramurale fase houdt de reclasseringwerker contact met de cliënt en pleegt 

hij overleg met zijn behandelaars. 

• Daarnaast worden de cliënten indien nodig begeleid inzake woonbegeleiding, doorverwij-

zing naar Materiaal Juridische Hulpverlening (MJD), crisisinterventies 

• Tijdens het gehele ISD-traject rapporteren reclasseringswerkers naar zowel de rechtbank 

als de PI-directeur de voortgang van de ISD-ers  

                                               
59. De belangrijkste reclasseringstaak binnen de vroeghulpinterventie is het opstellen van een 
rapport aan de Rechterlijke Macht. Hierin kan geadviseerd worden om te schorsen van preventie-
ve hechtenis of niet en te komen tot voorlichtingsrapportage voor de rechtszitting. 
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Uit een gesprek met de Reclasseringsmanager bij Parnassia komt naar voren dat er 

niet zozeer knelpunten zijn op procedureel niveau, maar wel op instrumenteel niveau: 

Het aanbod is niet altijd toereikend en in de zorg bestaan lange wachtlijsten. Wat nu 

mist in het aanbod zijn bijvoorbeeld beschermde forensische woonplekken voor een 

groep zogenoemde onherstelbare veelplegers, voor wie rehabilitatie en doorstroming 

naar een zelfstandige woonruimte niet haalbaar is. Deze groep chronische veelplegers 

die vaak agressief gedrag vertoont, wordt in grootte onderschat zodoende wordt er 

ook binnen het aanbod geen rekening mee gehouden.  

 

PI-Haaglanden: 

PI-Haaglanden levert geen bijdrage ten aanzien van traject 1, dus we kijken hier naar 

de te ondernemen stappen voor PI-Haaglanden in geval een traject 2 of 3 wordt inge-

zet. 

 

Traject 2: 

PI heeft alleen een rol in traject 2 wanneer de veelpleger in voorarrest komt of zijn straf uitzit en 

heeft dan de volgende taken: 

• Er is dan spreiding mogelijk over de locaties Scheveningen en Zoetermeer. De locatie 

dient door PI geregistreerd te worden met behulp van het voorgeleidingsformulier op co-

de 150 Inzichtelijk. 

• De Medewerkers Maatschappelijke Dienstverlening (MMD-ers) van de PI screenen de ge-

detineerden na 3 weken hechtenis op de volgende gebieden: identiteitsdocumenten, in-

komen, huisvesting, en zorg. 

• De uitkomsten van de screening worden gerapporteerd naar de gemeente en de reclas-

sering 

 

Traject 3: 

• De veelpleger met een te verwachten ISD-traject wordt ingesloten op pre-ISD-status 

• Er volgt een maatregelrapportage door een van de reclasseringspartijen inclusief een 

plan van aanpak met voorgestelde interventies. Bij akkoord wordt deze ondertekend 

door de PI-directeur en gaat er een bevestiging uit naar het OM 

• De ISD-maatregel wordt ten uitvoer gelegd aan de hand van het plan van aanpak en 

kent een intramurale en een extramurale fase.  

• Tijdens de intramurale fase verblijft de gedetineerde in de PI en vinden hier interventies 

plaats door betreffende reclasseringsinstelling 

• De PI regelt extramurale plaatsing 

• PI bewaakt en evalueert de voortgang van het ISD traject 

 

Door PI-Haaglanden worden geen knelpunten opgetekend bij het uitvoeren van boven-

staande stappen.  
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5.2.3. Nazorg 

In de factsheet ‘Aansluiting Nazorg’ van oktober 2005 van het Ministerie van justitie 

wordt ten aanzien van het gelijknamige landelijke project gesteld dat bij vrijlating van 

gedetineerden tenminste aan vier basisvoorwaarden voldaan moet zijn, te weten:  

 

• identiteitspapieren 

• onderdak 

• inkomen  

• zorg  

 

De vraag die in deze paragraaf aan bod komt, is in hoeverre hier in Den Haag invulling 

aan gegeven wordt, op welke wijze dit gebeurd is en wat de ervaringen hiermee tot nu 

toe zijn. 

 

Per ketenpartner verschilt de te leveren nazorgbijdrage, sommige partners leveren op 

meerdere basisvoorwaarden een bijdrage en sommige partners op geen van de basis-

voorwaarden. Op de PI-Haaglanden, de gemeente en Parnassia rust de grootste ver-

antwoordelijkheid. Deze partners leveren inspanningen op alle vier de voorwaarden. 

Voor de PI-Haaglanden houdt deze bijdrage op alle vier de voorwaarden in dat de 

MMD-er screent in hoeverre ‘hulp’ nodig is op de basisvoorwaarden. Ten aanzien van 

de zorgvoorwaarde behelst de PI-bijdrage naast de inzet van MMD ook inzet van BZA 

en de psychologische dienst. Vanuit de PI wordt aangeven dat de uitvoering van de 

nazorg nog in een ontwikkelstadium verkeert en dat de betrokken partners hierin nog 

zoekende zijn naar de meest ideale samenwerkingsrelatie. Voor Parnassia houdt de 

bijdrage op de voorwaarden ‘identiteitspapieren’ en ‘inkomen’ de inzet van Materieel 

Juridische Dienstverlening in. Ten aanzien van onderdak doet Parnassia met het pro-

ject Remise een beroep op het woningaanbod van Vestia. Hierbij wordt het knelpunt 

opgetekend dat men aanvankelijk door de woningenschaarste slecht aan de tweede 

voorwaarde kan voldoen. Inmiddels is deze situatie verbeterd doordat de wooncapaci-

teit is uitgebreid. Bovendien geeft Parnassia aan dat er een lacune is in het aanbod 

voor de chronische zieke - vaak agressieve - cliënt. In het woningaanbod missen be-

schermde woonplaatsen voor deze in omvang toenemende groep. Het is belangrijk om 

hiervoor naar oplossingen te zoeken te meer omdat uit eerder onderzoek naar ex-

gedetineerden60 naar voren komt dat het ontbreken van huisvesting na detentie een 

belangrijke criminogene factor is. Met andere woorden, huisvestingsproblemen dragen 

in belangrijke mate bij aan het vertonen van crimineel gedrag. Om de recidive te ver-

minderen, is het belangrijk dat gedetineerden onderdak hebben als de detentie ver-

streken is. 

                                               
60. Onderzoek Van Montfoort. Prevalentie van criminogene factoren, april 2003 
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Vanuit de SZW wordt het voorzien in onderdak ook als knelpunt ervaren. Benoemd 

wordt dat dit niet zozeer gelegen is in de inspanningen van de ketenpartners maar 

eerder te maken heeft met het (plaatsing)beleid dat woningbouwverenigingen voeren.  

Door de gemeente wordt verder gewezen op de huidige ontoereikendheid van Werk-

kompas, het trajectaanbod ervan blijkt niet goed aan te sluiten op de behoeften van 

de groep veelplegers. Er zijn plannen om een nieuw aanbod op maat voor veelplegers 

te ontwikkelen. Ten aanzien van de huisvesting wordt eveneens de gebrekkige door-

stroom bij Remise (begeleid wonen programma) als gevolg van het woningentekort 

genoemd. Tenslotte blijft er een groep veelplegers over die na ruime inspanningen 

toch ongemotiveerd blijft en dus onbereikbaar is voor welke vorm van nazorg dan ook.  

 

De reclasseringsinstellingen het Leger des Heils en de Reclassering Nederland hebben 

een dubbele rol in de nazorg. Enerzijds bekleden zij een bemiddelende en begeleiden-

de functie ten opzichte van de vrijgekomen veelpleger. Anderzijds vervullen ze de rol 

van waakhond die er op toe ziet dat de ex-gedetineerde zich niet opnieuw op het cri-

minele pad begeeft.  

  

Ten aanzien van de vier nazorgvoorwaarden geeft de Reclassering Nederland met be-

trekking tot de ID-voorwaarde aan dat het vooral gaat om het begeleiden van veelple-

gers die onbekend zijn met de af te wikkelen - vaak omslachtige - bureaucratische 

procedures. Ten aanzien van de voorwaarde ‘onderdak’ melden Reclassering Nederland 

en Reclassering Leger des Heils dakloze veelplegers aan bij het project veelplegers 

(z)onderdak van Gemeente den Haag, waarin Kesslerstichting en Maatschappelijke 

Opvang van het Leger des Heils voor veelplegers geoormerkte bedden beschikbaar 

hebben gesteld. Deze samenwerking met de maatschappelijke opvang verloopt vol-

gens Reclassering Nederland naar tevredenheid. Er wordt gesproken van een mooie 

voorziening die zeker in behoefte voorziet. Van het aantal voor veelplegers geoormerk-

te bedden blijft echter een deel echter onbenut. Dit is zonde van de capaciteit die ook 

voor andere dak- en thuislozen gebruikt zou kunnen worden. Ten aanzien van de 

voorwaarde ‘zorg’ is de taak van reclasseringsinstellingen de veelpleger ertoe te bewe-

gen hulp te accepteren. Dit is op zichzelf vaak al een hele opgave. Dat kan inhouden 

dat de veelpleger verwezen wordt naar een specialistische hulpverlenende instelling, 

als bijvoorbeeld de Waag61. Meestal zet de reclassering zelf een begeleidingstraject op. 

Uitgangspunt is een integraal aanbod te doen aan de veelpleger. Hierin worden zowel 

materiële als immateriële aspecten behandeld. Hiervoor is gekozen omdat de doel-

groep van veelplegers veelal neigt tot een instrumenteel gebruik maken van voorzie-

ningen. Dat wil zeggen dat door veelplegers (te) vrijblijvend wordt omgesprongen met 

de aangeboden zorg in de zin dat zorg door hen vooral geaccepteerd wanneer de nood 

hoog is om vervolgens af te haken wanneer aan de grootste behoefte voldaan is. Hier-

                                               
61. De Waag is een centrum voor ambulante forensische psychiatrie.  
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door verdwijnt een veelpleger bij de instellingen weer uit beeld na de geboden hulp. 

Een voorbeeld: als iemand schulden heeft, kan hij doorverwezen worden naar Ge-

meentelijke Kredietbank of Materiële Juridische Dienstverlening opdat afbetalingsrege-

lingen getroffen kunnen worden. Op datzelfde moment dient echter met betrokkene 

een contract opgesteld te worden waarin omschreven is welke reclasseringsinterven-

ties nodig zijn; De reclassering heeft hiervoor een aantal trainingen en gedragsinter-

venties ter beschikking als Arbeidstoeleiding, Agressieregulatietraining, 

Budgetteringstraining, Cognitieve Vaardigheden Training. Op deze wijze vindt een 

soort “koppelverkoop” plaats waardoor de kansen vergroot worden om de veelpleger 

aan de reclassering te binden. 

Door Reclassering Nederland wordt aangehaald dat het regelen van inkomen door de 

dienst SZW vaak lang op zich laat wachten doordat het verleden (fraude etc) van een 

veelpleger het verkrijgen van een uitkering bemoeilijkt. Deze gang van zaken wordt 

betreurd omdat het een averechtse uitwerking heeft op de motivatie van veelplegers 

die men vaak met moeite heeft kunnen bewegen tot een werk- of zorgtraject. De er-

varing leert dat zij door dergelijke vertragingen vaak afhaken. Bovendien zijn ID-

papieren en een uitkering/inkomen vaak randvoorwaarden voor het regelen van ande-

re zaken zoals huisvesting, dus is een soepele doorgang meer dan gewenst.  

De bovengenoemde vertraging in het regelen van inkomen en een ID-bewijs worden 

door het Leger des Heils onderkend. Hieraan voegen zij toe dat men bezig is de door-

gang op deze punten met medewerking van de PI te verbeteren, zodat met het rege-

len van deze zaken in een eerder stadium al een start is gemaakt. De medewerking 

van de PI is hier van groot belang omdat zij tijdens detentie in direct contact staat met 

de veelpleger. 
  
 

5.3 Casusanalyse: een ‘pilot’  van tien veelplegers  

Het al dan niet succesvol zijn van de aanpak valt voor een groot deel samen met een 

sluitend en samenhangend netwerk van maatregelen en een goede afstemming tussen 

de partners in het kader van preventie, repressie, zorg en nazorg.  

In deze paragraaf wordt voor tien veelplegers nader ingegaan op de door hen afgeleg-

de route in de keten. Het doel van deze ‘achtervolging’ is na te gaan wat kwetsbare 

momenten in de keten zijn en om eventuele lacunes en knelpunten in het maatrege-

lennetwerk te detecteren. In hoofdstuk vier gingen we voor de tien veelplegers na in 

hoeverre zij gedurende hun ‘deelname' aan de aanpak opnieuw inzake een feit met de 

politie in contact kwamen. In deze paragraaf gaan we na voor de tien veelplegers wel-

ke partners wanneer in het ketenproces betrokkenheid hebben gehad en wat de uit-

komst hiervan was. Ten aanzien van de zorg, reclasseringspartners en de gemeente 

kijken we in het bijzonder naar de resultaten van een (na)zorg- of begeleidingsinter-

ventie. 
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5.3.1 selectiecriteria  

Bij het selecteren van de tien casus is rekening gehouden met de start van de aanpak 

en tussentijdse ontwikkelingen, zoals de overgang van het LCO naar het CCO. Om de 

aanpak enige doorlooptijd te gunnen, is daarom bewust gekozen casus te selecteren 

die vanaf oktober 2005 in de aanpak zitten en zowel ‘LCO-veelplegers’ als ‘CCO- veel-

plegers’ te kiezen. 62 

Voor het bepalen van de startdatum is in WASD met het LCO-scherm gekeken naar de 

datum van het eerste LCO c.q. CCO vanaf 1 oktober 2005 waarin de veelpleger be-

sproken is.63 Het LCO-scherm in WASD is echter met start van het Centrale casusover-

leg komen te vervallen, de relevante informatie ten aanzien van de veelpleger uit het 

LCO-scherm is overgezet naar het nieuwe ‘journaalscherm’. De hieronder genoemde 

startdata van de casus blijken echter niet meer verifieerbaar in WASD.  

 

Een tweede selectievereiste is niet alleen succesgevallen of juist ‘slechte’ voorbeelden 

uit te lichten. Er is daarom voor gekozen de steekproef zelf uit WASD te trekken. Er is 

bij de onderzoekers zelf geen kennis over welke gevallen al dan niet succesvol zijn 

waardoor de selectie op dit punt willekeurig zal zijn. Een derde punt is dat het om tien 

veelplegers uit Den Haag moet gaan omdat de gehele ketenaanpak zich specifiek op 

deze groep richt. Tenslotte is ervoor gekozen enige spreiding aan te brengen in de 

selectie wat betreft de vervolgtrajecten en bijvoorbeeld niet alleen veelplegers met 

traject 3 uitspraak te volgen. 

Deze punten hebben er toe geleid tot een selectie van tien veelplegers te komen die 

voldoet aan de volgende criteria: 

• Tien Haagse volwassen veelplegers 

• Vanaf 1 oktober 2005 in de aanpak 

• Veelplegers ten tijde van het LCO zoveel mogelijk verspreid over de verschil-

lende wijkbureaus 

• Ook veelplegers te selecteren die in het CCO besproken zijn 

• Van veelplegers die in het CCO besproken zijn alle drie de trajecten te verte-

genwoordigen. 

 

Ten aanzien van de interventieperiode zoals in onderstaande paragraaf gehanteerd 

wordt, dient de volgende methodische kanttekening geplaatst te worden: De gebruikte 

gegevens voor de casusanalyse zijn omstreeks augustus 2006 bij de verschillende 

partners verzameld. Wanneer op dat moment bleek dat een veelpleger bij geen van de 

                                               
62. Een belangrijke noot om hier te vermelden, is dat de hieronder gebruikte ‘startdata’ niet 
overeenkomen met hoelang de veelpleger werkelijk in beeld is bij de partners binnen de keten-
aanpak. Vaak zijn de veelplegers al geruime tijd bekend bij de instellingen nog voor de genoemde 
startdatum en zelfs nog voor de officiële start van de aanpak zelf. 
63. Is een veelpleger al besproken in een LCO voor oktober 2005 dan voldoet hij niet aan het 
tweede criterium (vanaf 1 oktober 2005 in de aanpak) en is hij per definitie uitgesloten van de 
steekproef.  
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betrokken zorg- en reclasseringspartners meer in behandeling was en niet vast64 zat, 

is de datum van de laatste actie als einddatum gebruikt. Zat de veelpleger op dat mo-

ment nog actief65 in een of ander traject (traject 1 t/m 3 of nazorg) of zat hij vast dan 

staat dit bij de interventieperiode vermeld onder ‘tot heden’. Na de gegevensverzame-

ling bij de verschillende partners is voor een laatste ‘stand van zaken’ medio oktober 

nog een laatste check in WASD gedaan om de meest actuele situatie te kunnen ver-

melden. 

 

5.3.2. Typering en uitwerking 

De uitwerking van de casuïstiek vindt plaats aan de hand van het geven van een korte 

typering van de casus om vervolgens in te gaan op het verloop van zijn doorgang in de 

keten en op de interventies en acties van de betrokken partners. 

 

Casus 1: De doorgewinterde kruimeldief 

Profiel: man, leeftijd bij start aanpak 41 jaar  

Startdatum66: 8-12-2005 

Type overleg en uitkomst: LCO, eindconclusie: via SSR (traject 2) binnenhalen 

Betrokken partners: Politie, OM, Parnassia, PI-Haaglanden 

Sociale Dienst:  

Uitkering/inkomen: uitkering is stopgezet vanaf april 2006 

Onderdak: geen vaste woon- of verblijfplaats sinds mei 2006 

Interventie periode67: 8-12-2005 tot heden 

Aanhoudingen gedurende interventieperiode: 1 feit  

Winkeldiefstal (2-4-2006) 

Stand van zaken: Op 10-8-06 uiteindelijk veroordeeld tot ISD (van 2-4-2006 tot 22-

8-2008) 

 
Veelpleger 1 Actie  Uitkomst actie Opmerkingen 

Parnassia Reclas-

sering 

Vroeghulp 

Voorlichtingsrapp. 

Casemanagement 

ISD-toezicht 

negatief 

negatief 

negatief 

nog bezig 

Cliënt weigert medewerking 

Cliënt weigert medewerking 

Cliënt verschijnt niet op afspraken 

- 

Parnassia Zorg methadonprogramma 

 

nog bezig - 

 
 

                                               
64. Onder vast zitten verstaan we de volgende modaliteiten/titels: inverzekeringstelling, voorlo-
pige hechtenis of detentie. 
65. Onder ‘actief’ verstaan we hier dat tenminste een van de betrokken partners contact heeft 
met de veelpleger.  
66. De startdatum is vastgesteld op het moment dat de veelpleger voor het eerst besproken 
wordt in het casusoverleg. 
67. Periode vanaf startdatum dat er betrokkenheid is van partners of de veelpleger in een of 
ander traject zit. 
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Casus 2: De zwervende winkeldief 

Profiel: man, leeftijd bij start aanpak 36 jaar  

Startdatum: 3-11-2005 

Type overleg en uitkomst: LCO, traject 2 

Betrokken partners: Politie, OM, Parnassia, PI-Haaglanden 

Sociale Dienst:  

Uitkering/inkomen: Ontvangt uitkering sinds juni 2005 

Onderdak: geen vaste woon- of verblijfplaats sinds oktober 2004 

Interventie periode: 3-11-2005 tot 22-6-2006 (laatste toezichtcontact) 

Aanhoudingen gedurende interventieperiode: 2 feiten 

1. winkeldiefstal (4-06-2006) 

2. winkeldiefstal (5-7-2006) 

Stand van zaken: werd op 7 juli 2006 tijdens een SSR-zitting veroordeeld tot 4 we-

ken onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor het stelen van een autoradio met daarbij 

opgeteld nogmaals 4 weken ten uitvoer gelegde gevangenisstraf voor een eerder ge-

pleegde winkeldiefstal. De veelpleger weigert de screening voor nazorg door de MMD-

er. Vermoedelijke vrijlatingsdatum op 30-8-2006.  
 

Veelpleger 2 Actie  Uitkomst 

actie 

opmerkingen 

Parnassia Reclas-

sering 

Vroeghulp 

Werkstraf (2 keer) 

Toezicht  

positief 

nog open 

nog open 

-  

-  

2 keer niet verschenen 

Parnassia Zorg Klinische opname (drugs) 

Poliklinische behandeling 

(drugs) 

Deeltijdbehandeling (drugs) 

Klinische opname (detox-

drugs) 

- 

- 

 

- 

- 

Uitkomst niet bekend 

Voortijdig afgebroken 

 

Voortijdig afgebroken 

Voortijdig afgebroken 

 

Casus 3: De calculerende crimineel 

Profiel: man, leeftijd bij start aanpak 24 jaar  

Startdatum: 17-10-2005 

Type overleg en uitkomst: LCO, eindconclusie: Staat onder extra aandacht van de 

politie. Heeft afspraken lopen bij Reclassering Nederland, afwachten of hij die nakomt. 

Wordt op termijn in het CCO besproken. Traject 1. 

Betrokken partners: Politie, Reclassering Nederland 

Sociale Dienst:  

Uitkering/inkomen: Ontvangt uitkering sinds april 2005 

Onderdak: zelfstandige woonruimte sinds augustus 2002. 

Interventie periode: 17-10-2005 tot 24-8-2006 

Aanhoudingen gedurende interventie periode: 1 feit 

1. Diefstal boot (21-7-2006, is nog loopzaak bij politie maar telt wel mee als feit) 
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Stand van zaken: Komt gemaakte afspraken ten behoeve van werkstraf na, maar hij 

weigert verder elk aanbod van vrijwillige hulpverlening in het kader van traject 1. De 

Reclassering Nederland heeft om die reden besloten traject 1 af te sluiten en adviseert 

geen taakstraffen meer op te leggen. Hij staat in WASD vermeld met een indicatie 

voor ISD achter zijn naam, maar ze hebben hem tot op heden niet kunnen aanhouden 

en vervolgen. Wel heeft hij in augustus nog een werkstraf uitgevoerd. Reclassering 

Nederland zag dit als mogelijkheid om hem nogmaals begeleiding aan te bieden. Hij 

deed dit lacherig van de hand en ziet ISD waarmee Reclassering Nederland vervolgens 

gedreigd heeft als een grap.  

 
 

Veelpleger 3 Actie  Uitkomst 

actie 

Opmerkingen 

Reclassering 

Nederland 

 

Vrijwillig hulpaanbod 

Werkstraf  

 

Aanbod casemanagement 

(3 keer) 

negatief 

positief 

 

negatief (3 

keer) 

Cliënt weigert medewerking 

Voldoet aan verplichting van werkstraf, 

maar de straf heeft verder geen effect 

Cliënt weigert 3 keer medewerking 

 

Casus 4: De lastig aan te houden veelpleger 

Profiel: man, leeftijd bij start aanpak 37 jaar  

Startdatum 17-10-2005 

Type overleg en uitkomst: LCO, traject 2. Eindconclusie Reclassering Nederland: 

advies is regulier afstraffen68 

Betrokken partners: Politie, OM, Reclassering Nederland 

Sociale Dienst:  

Uitkering/inkomen: eigen inkomsten, heeft eigen zaak. Vanaf april 2005 uitkering 

stopgezet.  

Onderdak: zelfstandige woonruimte 

Interventie periode: 17-10-2005 tot 14-9-2006 

Aanhoudingen gedurende interventieperiode: 2 feiten 

1. verzet bij aanhouding (21-1-2006) 

2. bedreiging (12-9-2006) 

Stand van zaken: Komt wisselend opdagen op de afspraken met de Reclassering 

Nederland en heeft in februari 2006 nog een werkstraf openstaan. Omdat hij niet op 

komt dagen en contact onmogelijk lijkt, wordt de werkstraf per april retour gezonden 

                                               
68. Onder regulier afstraffen wordt het straffen zonder voorwaarde(n) bedoeld. Een veelvoorko-
mende voorwaarde is dat een veelpleger onder toezicht komt te staan van de reclassering. Een 
reclasseringscontact met als voorwaarde toezicht wordt bijvoorbeeld door de Officier van Justitie 
of de rechter opgelegd in plaats van een (deel van de) gevangenisstraf of maatregel. Tijdens 
het toezicht wordt de vrijheid van de dader beperkt, omdat hij zich moet houden aan bepaalde 
voorwaarden en mogelijke aanwijzingen van Reclassering Nederland. Wordt een veelpleger regu-
lier afgestraft dan betekent dit dus dat hij onvoorwaardelijke detentie of een maatregel krijgt 
opgelegd. 
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met het advies regulier af te straffen.69 Vaak pleegt de veelpleger feiten die te licht 

c.q. niet-voorgeleidingwaardig zijn, maar in september is het raak: de politie houdt de 

veelpleger aan wegens bedreiging en hij wordt op 12 september middels het SSR (tra-

ject 2) veroordeeld tot 1 dag gevangenisstraf en 60 uur werkstraf70.  

 
Veelpleger 4 Actie  Uitkomst 

actie 

Opmerkingen 

 Reclassering 

Nederland 

 

Casemanagement 

 

Werkstraf  

 

 

Negatief 

 

Negatief 

Wisselend op afspraken en uiteindelijk 

geen contact meer 

Heeft werkstraf niet afgerond 

Zorg  Poliklinische behandeling 

forensische psychiatrie 

 

Intake verslavingszorg 

(alcohol) 

 

Negatief 

 

 

Negatief 

Afgesloten vanwege weigering voorge-

schreven medicijnen 

 

Niet op intake verschenen 

 
  

Casus 5: De verslaafde tippelaarster 

Profiel: vrouw, leeftijd bij start aanpak 24 jaar  

Startdatum: 24-11-2005 

Type overleg en uitkomst: LCO, traject 2 

Betrokken partners: Politie, OM, Parnassia 

Sociale Dienst: 

Uitkering/inkomen: uitkering per december 2005 stopgezet 

Onderdak: Vanaf november 2005 in inrichting ter verzorging/verpleging   

Interventie periode: 24-11-2005 tot 18-9-2006 

Aanhoudingen gedurende interventieperiode: 2 feiten 

1. winkeldiefstal (19-03-2006) 

2. mishandeling (09-05-2006; geen veroordeling) 

Stand van zaken: Komt niet voor bij PI-Haaglanden maar heeft wel vastgezeten in de 

vrouwengevangenis van Nieuwersluis (bij Utrecht). Is zwervend en heeft eerder (van 

12-5-2006 tot 23-6-2006) in het Intramuraal Motivatie Centrum (IMC) van Parnassia71 

gezeten van, maar dit programma voortijdig afgebroken. In augustus 2006 heeft deze 

vrouwelijke veelpleger een aanvraag gedaan voor een daklozenuitkering bij SZW en op 

18-9-2006 heeft het TOP-team van Parnassia (OGGZ) nogmaals een poging gedaan 

om de veelpleger over te dragen voor behandeling bij de forensische polikliniek. Deze 

poging mislukte echter omdat de veelpleger niet op afspraak verscheen.  

                                               
69. D.w.z. Een onvoorwaardelijk vonnis, dus geen toezicht.  
70. Deze veelpleger was ten tijde van de gegevensverzameling t.b.v. de casusanalyse niet bij PI- 
Haaglanden bekend. Wellicht is hij dat wel sinds de laatste veroordeling. In WASD werd hier geen 
melding van gemaakt. 
71. Dit centrum maakt deel uit van het zorgaanbod van Parnassia.  
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Veelpleger 5 Actie  Uitkomst 

actie 
knelpunt 

Parnassia Reclas-
sering 

Werkstraf (2 keer) 
 
 
Toezicht 

Nog open 
(2 keer) 
 
Nog open 

 
 
 
2 keer afgebeld voor afspraak 

Parnassia zorg Klinische opname (detox-
drugs) 
 
Klinische opname (IMC  
vervolg detox-drugs) (2 
keer) 
 
Maatschappelijk Juridische 
Diensverlening 
 
Casemanagement (top 
team) 
 
Poliklinische behandeling 
forensische psychiatrie 
 

positief 
 
 
 
negatief (2 
keer) 
 
 
pos/neg 
 
 
nog open 
 
 
nog open 

-  
 
 
 
voortijdig afgebroken. Eerste keer na 5 
dagen en tweede keer na een maand 
 
 
controle ‘vangnet onverzekerde’ 
 
 
 
 
 
Poging tot opname vanuit top-team. Tot 
nu toe mislukt omdat betrokkene niet op 
afspraak verscheen.  

 

Casus 6: De inbreker 

Profiel: man, leeftijd bij start aanpak 21 jaar  

Startdatum: 1-12-2005 

Type overleg en uitkomst: LCO, traject 2 

Betrokken partners: politie, OM, Reclassering Nederland 

Sociale Dienst: 

Uitkering/inkomen: Uitkering sinds 22 april 2005 

Onderdak: geen vaste woon- of verblijfplaats sinds aanpak 

Interventie periode: 1-12-2005 tot 3/10/2006 

Aanhoudingen gedurende interventieperiode: 3 feiten 

1. Huisvredebreuk (april 2006) 

2. Diefstal uit woning + poging tot diefstal uit woning ( 16-4-2006) 

3. Diefstal creditcard (30-9-2006) 

Stand van zaken: Bij aanvang contact met Reclassering Nederland getraumatiseerde 

jongen uit Irak. De jongen heeft veel oorlogsgeweld meegemaakt en is als vluchteling 

naar Nederland gekomen. Ouders zijn teruggegaan naar Irak terwijl hij vastzat. Volgt 

momenteel de route van traject 2; hulp in een gedwongen justitieel kader. Reclasse-

ring heeft door de intensieve begeleiding wél kans gezien om het vertrouwen van cli-

ent te winnen, maar na aanmelding lukte het de veelpleger niet om zich aan de 

gemaakte afspraken te houden. Hierdoor is de hulpverlening in gedwongen kader uit-

eindelijk gestrand. Op 30 september recidiveert de veelpleger (diefstal van creditcard) 

en wordt hij veroordeeld tot 4 weken gevangenisstraf. Hierbij komt een tenuitvoerleg-

ging van een voorwaardelijke straf van 85 dagen. De vermoedelijke datum van vrijla-

ting is 27 december 2006. 
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Veelpleger 6 Actie  Uitkomst actie Opmerkingen 
Reclassering 
Nederland 
 

Toezicht 
/Casemanagement (ver-
plicht) 
 
Vroeghulp (spoed) 
 
 

Negatief 
 
 
Positief 

Toezicht retour ivm niet houden aan 
afspraken 
 
Medewerking aan voorlichtingsrapport 

Zorg  Ambulante forensische 
psychiatrie 
 
 
Dagbestedingsproject 
(koperwerf) 
 
 
Begeleid wonen (exodus)  
 
Maatschappelijke opvang 
(Kesslerstichting via 
CTMO) 
 
 

positief/Negatief 
 
 
 
Negatief 
 
 
 
Negatief 
 
 
Negatief 

Verliep in eerste instantie goed echter 
eind augustus verdween veelpleger 
zonder verdere berichtgeving 
 
Verwijderd vanwege het niet nakomen 
van afspraken 
 
 
Verwijderd vanwege druggebruik 
 
 
Verwijderd vanwege het niet houden 
aan afspraken 

 

Casus 7: De verslaafde en gestoorde veelpleger 

Profiel: man, leeftijd bij start aanpak 28 jaar. 

Startdatum: 10-4-2006 

Type overleg en uitkomst: CCO uitspraak traject 1 

Betrokken partners: Parnassia, politie, OM, PI-Haaglanden 

Sociale Dienst:  

Uitkering: einde uitkering 31-8-2005 

Onderdak: sinds 28-12-2005 eigen woonruimte 

Interventie periode: 10-4-2006 tot 15-9-2006 

Aanhoudingen gedurende interventieperiode: 1 winkeldiefstal (28-9-2006) 

Stand van zaken: De laatste actie van Parnassia vond plaats in september, de veel-

pleger is toen aangemeld voor een plaatsing in de forensische psychiatrie. De aan-

vraag is in behandeling terwijl de verdachte een gevangenisstraf uitzit van 4 weken 

voor het plegen een winkeldiefstal. Vermoedelijke datum in vrijheidstelling is 25 okto-

ber 2006 

 
Veelpleger 7 Actie  Uitkomst 

actie 

Opmerkingen 

Parnassia 

 

Vroeghulp  

 

Adviesrapportage (voor 

plaatsing Verslavings Bege-

leiding Afdeling) (drugs) 

 

Goldsteintraining (soc. 

Vaardigheid) 

Negatief 

 

 

Positief 

 

 

positief 

Veelpleger niet gesproken 

 

 

Plaatsing is mogelijk 

 

 

-  

Zorg  Aanmelding Verslavingszorg 

 

Poliklinische behandeling 

positief 
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forensische psychiatrie 

 

 

- 

 

Aanvraag in behandeling 

 

Casus 8: De gewelddadige autokraker 

Profiel: man, leeftijd bij start aanpak 32 jaar  

Startdatum: 10-4-2006 

Type overleg en uitkomst: CCO uitspraak traject 2 

Betrokken partners: Politie, OM, reclassering Parnassia, PI Haaglanden 

Interventie periode: 10-4-2006 tot 7-9-2006 

Sociale dienst: 

Uitkering/inkomen: had een uitkering, die is stopgezet. Op 13-2-2006 dient veelpleger 

een aanvraag in, deze wordt afgewezen omdat veelpleger onvoldoende inlichtingen 

verschaft. Vaak gaat het bij onvoldoende inlichtingen om het niet willen of kunnen 

tonen van bankafschriften. 

Onderdak: sinds 12-5-2005 eigen woonruimte 

Aanhoudingen gedurende interventieperiode: 3 feiten 

1. bedreiging met zware mishandeling (17-8-2006) 

2. Diefstal van/uit auto (27-06-2006, 6 weken gevangenisstraf) 

3. Diefstal van/uit auto (11-05-2006, 4 weken gevangenisstraf) 

Stand van zaken: Binnen de (verslavings)zorg dateert het laatste contact uit 2002. 

De veelpleger is toen nooit verder gekomen dan een intake. Als het mogelijk is te rap-

porteren, zal er daarom een toezicht geadviseerd worden. Er zijn bij de politie eerdere 

meldingen van mishandeling van zijn partner, deze hebben - een uitzondering daarge-

laten - niet geleid tot een veroordeling. De uitzondering is de bedreiging met zware 

mishandeling halverwege augustus, waarvoor de veelpleger 4 maanden gevangenis-

straf krijgt waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een verplicht reclasseringscontact. 

Hiermee is het reclasseringsadvies opgevolgd. 
 

Veelpleger 8 Actie  Uitkomst 
actie 

Opmerkingen 

Parnassia 
 

Toezicht -  Staat nog open 

Zorg  Aanmelding Verslavingszorg 
(drugs)  
 
Centrale intake AWBZ 
 
MJD: vangnet onverzekerde 
 
Wachtruimte centrale inta-
ke 

Positief 
 
Negatief 
 
Positief 
 
Negatief  

is aangemeld 
 
Afspraak is drie keer niet doorgegaan 
 
Is aangemeld 
 
Zonder berichtgeving niet op komen 
dagen 
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Casus 9: De alcoholverslaafde dakloze 

Profiel: man, leeftijd bij start aanpak 44 jaar  

Startdatum: 8-6-2006 

Type overleg en uitkomst: CCO uitspraak traject 1 

Betrokken partners: Leger des Heils 

Sociale Dienst: 

Uitkering/inkomen: ontvangt uitkering sinds 20-5-2005 

Onderdak: geen vaste woon- of verblijfplaats sinds 8-10-2005. Daarvoor in detentie 

en daarvoor ook geen vaste woonplaats 

Interventie periode: 8-6-2006 tot heden 

Aanhoudingen gedurende interventieperiode: Geen 

Stand van zaken: de veelpleger kampt met een alcoholverslaving en is nog in behan-

deling bij het Leger des Heils voor traject 1. Dit traject verloopt matig succesvol; de 

veelpleger verschijnt op gemiddeld een van de twee afspraken, maar heeft gedurende 

begeleiding en enige tijd daarvoor geen feiten meer gepleegd.  

 

 
Veelpleger 9 Actie  Uitkomst 

actie 
Opmerkingen 

Leger des Heils 
 

Casemanagement 
 
 
 
Werkstraf 

- 
 
 
 
positief 

 staat nog open; plan van aanpak opge-
steld nog niet uit kunnen voeren ivm 
ziekte en werkstraf 
 
afgerond 

Zorg  Aanmelding Parnassia inz. 
alcoholverslaving 
 
Afspraak ziekenhuis 
 
Aanmelding CTMO ( voor 
plaats in sociaal pension) 

- 
 
 
- 
 
 
- 

In behandeling 
 
 
Staat nog open 
 
 
In behandeling 

 

Casus 10: De multiple verslaafde 

Profiel: man, leeftijd bij start aanpak 26 jaar  

Startdatum: 7-10-2005 

Type overleg en uitkomst: CCO-uitspraak traject 3: ISD 

Betrokken partners: Politie, OM, Parnassia, PI-Haaglanden 

Sociale Dienst: 

Inkomsten: uitkering stopgezet per 11-01-2005 in verband met detentie 

Onderdak: Sinds 8-10-2004 geen vaste woon- of verblijfplaats 

Interventie periode: 7-10-2005 tot heden  

Aanhoudingen gedurende interventieperiode: geen. Veelpleger is sinds januari 

2006 veroordeeld tot twee jaar ISD 

Stand van zaken: wordt in oktober 2005 aangehouden voor een fietsendiefstal. Deze 

leidt uit eindelijk tot een preventieve hechtenis in het kader van de ISD-maatregel. 

Uiteindelijk wordt de veelpleger in januari 2006 veroordeeld tot ISD van twee jaar 

onvoorwaardelijk.  
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Veelpleger 10 Actie  Uitkomst 

actie 
Opmerkingen 

Parnassia 
 

Voorlichtingsrapportage 
 
Toezicht (ISD) 

Positief 
 
- 

 Afgerond 
 
Staat nog open 

Zorg  Forensische psychiatrie 
 
Casemanagement (top 
team) 
 
Verslavingszorg; MFE (Multi 
Functionele Eenheid) 
 
MJD: vangnet onverzeker-
den 
 
Poliklinische behandeling 
forensische psychiatrie 

 - 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

Stopgezet (waarschijnlijk ivm ISD) 
 
Stopgezet (waarschijnlijk ivm ISD) 
 
 
Stopgezet (waarschijnlijk ivm ISD)  
 
 
 
Stopgezet (waarschijnlijk ivm ISD) 
 
 
Voortgezet gedurende ISD 
 
 
 

 

5.3.3  Overall  analyse 

In deze afsluitende paragraaf wordt met het product van de voorgaande analyse een 

gedetailleerd inzicht gegeven in het functioneren van de keten en de toereikendheid 

van het maatregelenaanbod.  

 

De casus samengevat 

Kijken we naar demografische samenstelling van de tien casus, dan gaat het om ne-

gen mannelijke en een vrouwelijke veelpleger. Hiermee weerspiegelt de steekproef 

van de casusanalyse de man/vrouwverhouding van de top-500 waar het een van de 

tien keer om een vrouwelijke meest actieve veelpleger ging.  

Wat betreft leeftijd zijn er drie veelplegers – casus 3,5, en 6 - jonger dan vijfentwintig 

jaar. Van de zeven veelplegers ouder dan vijfentwintig jaar zijn er zelfs vier - te weten 

casus 1, 2, 4 en 9 – ouder dan vijfendertig jaar.  

Gekeken naar de problematiek van de veelplegers kampen zeker acht van de tien 

veelplegers met een verslaving. Over casus 6 kan gezegd worden dat hij in ieder geval 

drugs gebruikt of heeft gebruikt, maar kan gezien de aard van de zorgprogramma’s 

niet afgeleid worden of er daadwerkelijk sprake is van een verslaving. In de overige 

acht gevallen waarbij dit wel uit het zorgaanbod opgemaakt kon worden, ging het in 

twee gevallen – casus 4 en 9 – om een alcoholverslaving en bij de overig zes gevallen 

– casus 1, 2, 5, 7, 8 en 10 – om een (hard)drugverslaving. Uit het onderzoek van MO-

RE (2005) naar de problematiek van de meest actieve veelplegers, kwam naar voren 

dat de meerderheid van de verslaafden (95%) ouder is dan vijfentwintig jaar. Dezelfde 

constatering doen we hier; zeven van de acht verslaafde veelplegers zijn ouder dan 

vijfentwintig jaar. 

Ook blijkt deze groep veelplegers onderhevig aan huisvestingsproblematiek; in zes van 

de tien gevallen – casus 1, 2, 5, 6, 9 en 10 - heeft de veelpleger geen vaste woon- of 

verblijfplaats. Brengen we deze dak- en thuisloosheid in verband met de verslavings-

problematiek dan blijkt dat er in alle zes de gevallen van dakloosheid eveneens sprake 
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is van een verslaving. We merken hierbij op dat in het geval van casus 6 de woonbe-

geleiding wordt gestopt omdat er sprake is van druggebruik. Naar verwachting zal 

vanuit veel wooncoöperaties, maar ook vanuit projecten begeleid wonen een contra-

indicatie bestaan voor druggebruik. Dit levert voedingsbodem voor het verband dat 

lijkt te bestaan tussen verslaving en dak- en thuisloosheid. 

 

Verdeling casus over de drie trajecten 

Binnen de casusselectie is rekening gehouden met spreiding over de drie trajecten, 

waarbij we de meeste veelplegers uit een traject 1 of 2 hebben gekozen. Deze trajec-

ten zijn minder protocollair dan traject 3 (ISD-maatregel) en dus zal de uitvoering 

ervan meer afhangen van de samenwerking tussen partners.  

Binnen de steekproef van tien veelplegers, is in drie gevallen de aanpak gestart met 

traject 1 te weten casus 3, 7 en 9, in zes gevallen met traject 2 te weten casus 1, 2, 4, 

5, 6 en 8 en in een geval – casus 10 - met traject 3.  

Kijken we naar trajectovergangen binnen de interventieperiode dan komt in twee ge-

vallen duidelijk naar voren dat een traject is afgesloten en men een volgend traject in 

wil zetten. Het gaat hier om casus 1 die begon met een traject 2 en uiteindelijk in tra-

ject 3 terecht is gekomen en om casus 3 die begon met traject 1 dat vervolgens werd 

afgesloten en gevolgd door een advies voor traject 2 en eindigt met een indicatie voor 

ISD (traject 3) in de WASD.  

 

Casus en betrokken partners 

De politie, het OM en PI-Haaglanden hebben duidelijke kaders waarbinnen ze werken 

en zijn onderling misschien afhankelijk van elkaar, maar er is geen overlap in het 

werkterrein zoals bij de reclasseringsinstellingen. Er zijn daarom afspraken tussen de 

reclasseringspartijen die de top-500 vooraf scannen op wie welke veelpleger onder zijn 

hoede neemt: de verslaafde veelplegers worden toegewezen aan Parnassia, de veel-

plegers zonder eerder reclasseringscontact zijn voor rekening van de Reclassering 

Nederland en veelplegers bij wie zwerfproblematiek de boventoon voert, vallen onder 

de hoede van het leger des Heils. In de praktijk blijkt deze verdeling goed te werken; 

uit de analyse blijkt per veelpleger telkens één van de drie organisaties betrokken en 

aan zijn taken te voldoen zoals deze worden voorgeschreven in de aanpak (zie §3.3 

voor een beschrijving van de reclasseringstaken). Een probleem waar de reclassering 

niks aan kan doen en zelf ook hinder van ondervindt, is dat veel veelplegers hulp wei-

geren en/of afspraken niet nakomen. Dit is overigens wel een belangrijke bevinding. 

Van het niet-nakomen van afspraken of niet op komen dagen zijn casus 1, 2, 4, 6, 8 

en 9 - voorbeelden. Een manier om dit probleem te ondervangen, is dat reclasserings-

instellingen - voor zover dit mogelijk is - de veelpleger fysiek begeleiden naar de zorg 

in plaats van telefonische afspraken maken waar de veelpleger vervolgens zelfstandig 

en op een ander moment naar toe moet.  
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Ten aanzien van traject 1 (vrijwillig aanbod) kan opgemerkt worden dat deze alleen 

zinvol is wanneer deze een zogenaamde ‘wisselgeldfunctie’ heeft voor de veelpleger. 

Vaak heeft het die functie afhankelijk van het type veelpleger en zijn hulpbehoefte. 

Een verslaafde en/of dakloze veelpleger zal eerder hulp accepteren omdat hij zelf ook 

lijdt aan het ontbreken ervan. Casus negen waar het een veelpleger betreft die ziek en 

verzwakt is en dus ook zelf zal erkennen dat hij hulp en zorg nodig heeft, is hier een 

voorbeeld van. Wanneer deze wisselgeldfunctie geen waarde heeft omdat de veelple-

ger geen verslaving heeft en een vaste woonplaats heeft - zoals bij casus drie het ge-

val is - lijkt de kans dat een veelpleger hulp accepteert nihil. Met betrekking tot de 

jeugdige veelplegers tot 23 jaar, heeft Den Haag sinds enige tijd72 het hulpaanbod 

uitgebreid met het Jeugd Interventie Team (JIT). Het team valt onder de vlag van 

Bureau Jeugdzorg en begeleidt Haagse jongeren die in de buurt overlast veroorzaken 

naar een zinvolle dagbesteding. Wellicht dat hiermee de wisselgeldfunctie voor de jon-

gere veelplegers vervuld kan worden. 

 

Recidive gedurende interventieperiode 

Als indicatie voor het al dan niet succesvol zijn van de aanpak, hebben we hier geke-

ken naar het aantal keer dat een veelpleger opnieuw voor het plegen van een feit 

wordt aangehouden gedurende de interventieperiode. We hebben hier de duur van de 

interventieperiode niet meegenomen. Logischerwijs geldt dat hoe langer de periode, 

hoe meer tijd een veelpleger heeft om feiten te plegen, tenzij hij in detentie zit. Dit 

laatste, het niet- plegen van feiten omdat een veelpleger vastzit, telt overigens mee 

als een succes omdat het vastzitten onderdeel uitmaakt van de aanpak die gericht is 

op criminaliteitsreductie. In acht van de tien gevallen blijken er een of meerdere feiten 

gepleegd te worden tijdens de interventieperiode. In drie gevallen – casus 1, 7 en 3 - 

gaat het om een feit, in drie gevallen – casus 2, 4 en 5 – gaat het om twee feiten en 

twee gevallen – casus 6 en 8 – gaat het zelfs om drie feiten. Bij casus 8 valt het op dat 

hij vrij snel na het tweede feit waarvoor hij in detentie zat, het derde feit beging. Hier-

uit maken we op dat de nazorg en begeleiding na detentie niet optimaal zijn verlopen; 

Twee weken na vrijlating zag de veelpleger kans om een nieuw feit te plegen.  

In twee gevallen, te weten casus 9 en 10, wordt door de veelpleger gedurende de in-

terventieperiode geen nieuw feit gepleegd. In casus 10 betreft het een veelpleger die 

voor een ISD-maatregel vastzit. Op grond van deze uitkomsten met betrekking tot 

recidive gedurende de aanpak blijkt de aanpak in twee gevallen succesvol en in drie 

gevallen – waar de veelpleger opnieuw voor een feit wordt aangehouden – redelijk 

succesvol. In de overige vijf gevallen werd de veelpleger twee keer opnieuw aange-

houden. 

 

                                               
72. Het Jeugd Interventie Team is vanaf juni 2005 gestart. 
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5.4 Resultaten samengevat 

In onderhavig hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten van de prestatie- en proce-

sanalyse. Ten aanzien van de prestaties is gekeken naar in hoeverre de geleverde 

productaantallen van de partners overeenkomen met de gestelde prestatienormen van 

de aanpak. Voor het verloop van de processen binnen de aanpak is gevraagd aan ke-

tenpartners hoe zij uitvoering geven aan hun taken en hoe men de functionaliteit van 

de aanpak ervaart, uitgesplitst naar deelaspecten zoals het casusoverleg, de vervolg-

trajecten, de nazorg en de samenwerking en communicatie met de ketenpartners en 

binnen de eigen organisatie. Aan de hand van een casusanalyse is vervolgens een 

verdiepingsslag gemaakt op het verloop van de ketenprocessen door na te gaan wat 

de invloed ervan is geweest op de doorgang van de veelpleger in de keten en het ver-

loop van zijn criminele carrière gedurende de aanpak. Hieronder benoemen we de 

hoofdbevindingen van voornoemde onderdelen. 

 

Prestatieafspraken 

• Globaal is afgesproken dat elk jaar minstens 300 personen de keten doorlopen 

en enige vorm van nazorg ontvangen. Voor 2005 is vastgesteld dat 50 veel-

plegers bovendien intensieve zorg krijgen. Het geambieerde aantal veelplegers 

in de intensieve zorg loopt vervolgens jaarlijks op en is voor 2007 vastgesteld 

op 70 en voor 2009 uiteindelijk op 100.  

• Uit de productaantallen van 2005 kan men met tevredenheid opmerken dat - 

afgezien van het onderdeel ‘afgeronde activiteiten nazorg’ - ruimschoots be-

antwoord is aan de doelstellingen. 

• Uit het overzicht voor het eerste half jaar van 2006 blijkt men goed aan de 

gemaakte afspraken - die zijn vastgesteld op jaarbasis - te kunnen voldoen. 

Aan twee van de gestelde afspraken gepland voor 1 januari 2007 voldoet men 

reeds op 1 juli 2006 te weten: het aantal veelplegers in de intensieve zorg en 

het aantal aangeboden activiteiten nazorg. 

Processen 

Casusoverleg 

• Ter voorbereiding op het casusoverleg dienen de partners een aantal zaken 

over de veelpleger vooraf te hebben uitgezocht. Het lukt alle partners hier over 

het algemeen goed aan te voldoen.  

• Door Parnassia worden de voorbereidingen als tijdsintensief ervaren waardoor 

er een achterstand is in het bijwerken van WASD.  

• Voor het OM loopt het uitzoeken van de verwachte datum dat de veelpleger uit 

detentie komt stroef doordat dit telefonisch bij een Penitentiaire Inrichting (PI) 

moet worden opgevraagd.  

• Voor de gemeente en de politie geldt dat een aantal veelplegers niet te herlei-

den is respectievelijk omdat zij niet ingeschreven staan bij de gemeente en 

omdat zij hun feiten plegen buiten de wijk waar ze wonen. Voor de gemeente 
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in het bijzonder geldt dat de informatie aangaande een veelpleger vaak ver-

snipperd over verschillende wijkkantoren ligt. Zodoende is het niet altijd mo-

gelijk de gewenste gegevens over de veelpleger uitgezocht te hebben. 

• De reclasseringsinstellingen dienen vooraf aan het overleg een inschatting van 

de responsiviteit van de veelpleger voor een traject te maken. Dit is moeilijk 

wanneer een veelpleger al een lange tijd niet in beeld in geweest bij de instel-

ling en er ook al een tijd geen melding voor vroeghulp is ontvangen.  

• PI-Haaglanden geeft aan dat het meenemen van de MMD-screeningformulieren  

een knelpunt is. Door de verspreiding van veelplegers in diverse inrichtingen in 

het land is het opvragen van de formulieren een zeer tijdrovende klus. 

• De omslag van het lokale casusoverleg naar het centrale casusoverleg per april 

2006 is volgens de partners goed verlopen. Voordelen van het nieuwe overleg 

zijn dat er in een korte tijd meer veelplegers in kaart worden gebracht en de 

toetreding van de Reclassering Nederland, het Leger des Heils, de Sociale 

dienst en PI-Haaglanden. Nadelen zijn dat er minder terugkoppeling per cliënt 

plaatsvindt en dat de adoptantenmodule aan kracht heeft ingeboet doordat 

top-tien veelplegers niet meer apart besproken worden. 

 

Vervolgtrajecten 

Binnen het casusoverleg wordt een uitspraak gedaan voor traject 1 (vrijwillige 

hulp), traject 2 (zorg in gedwongen justitieel kader) en traject 3 (ISD-maatregel). 

Over het algemeen lukt het de partners goed om tot consensus te komen voor de 

uitspraak van een traject. Ten aanzien van de uitvoering van de verschillende tra-

jecten worden door de partners enkele knelpunten gesignaleerd. We noemen hier 

de belangrijkste: 

•  Momenteel ligt de informatie betreffende een veelpleger nog veel versnipperd 

over de verschillende wijkkantoren. Ten aanzien van bijvoorbeeld de casema-

nagers van veelplegers die deze gemeentelijke informatie nodig hebben zou 

het handige zijn een back-Office op te richten waar al deze informatie samen-

komt. De back-Office dient dan als centrale toegang voor ondermeer casema-

nagers - maar bijvoorbeeld ook de gemeentelijke vertegenwoordigers in het 

casusoverleg - van waaruit alle gemeentelijke informatie over een veelpleger 

opgevraagd kan worden.  

• Het is van belang om ten behoeve van de actieve opsporing bij de politie extra 

inzet vrij te maken. Vooral voor traject 2 vormt dit een knelpunt. Men heeft de 

neiging terug te vallen op de passieve opsporing wanneer de urgentie niet heel 

groot is, zoals bij traject 3 wel het geval is. 

• Door het OM worden ten aanzien van de vordering van de ISD-maatregel twee 

knelpunten ervaren: doordat bij het plannen van de zittingsdatum niet altijd 

rekening wordt gehouden met de termijn van zestig dagen die staat voor het 

schrijven van een voorlichtingsrapportage levert de reclassering deze soms te 
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laat aan. Hierdoor komt de rechter-commissaris die de beslissing neemt de 

voorlopige hechtenis al dan niet te verlengen ook in tijdnood. Het tweede 

knelpunt is dat een eerder afgegeven ISD-indicatie soms later in de voorlich-

tingsrapportage wordt tegengesproken. Dit komt doordat veelplegers bij arres-

tatie nogmaals worden gescreend voor ISD om na te gaan in hoeverre een 

zware maatregel als ISD nog steeds gegrond is. Het komt dan men zodoende 

besluit het oorspronkelijke ISD advies terug te draaien. Door betere afstem-

ming (knelpunt 1) en door het vaker updaten van veelplegersinformatie bij de 

reclassering (knelpunt 2) zijn de knelpunten sinds de tweede helft van 2006 

grotendeels verholpen. 

• De reclassering geeft ten aanzien van traject 2 aan dat vaak tegen het reclas-

seringsadvies in uiteindelijk geen ‘verplicht toezicht’ wordt opgelegd. Met be-

trekking tot traject 3 geeft de rechtbank niet altijd gehoor - vanwege eerdere 

zorgweigering door de veelpleger - aan het advies voor ISD. 

• Parnassia ervaart met name problemen in het aanbod ten aanzien van de tra-

jecten. Vooral het woningaanbod voor de groep justitieel verslaafden is erg 

mager.  

 

Nazorg  

• Per ketenpartner verschilt de te leveren nazorgbijdrage op de vier gebieden: 

identiteitspapieren, onderdak, inkomen, zorg. Op de PI, de gemeente en Par-

nassia rust de grootste verantwoordelijkheid. Deze partners leveren inspannin-

gen op alle vier de voorwaarden.  

• Vanuit de PI wordt aangeven dat de uitvoering van de nazorg nog in een ont-

wikkelstadium verkeert en dat de betrokken partners hierbinnen op zoek zijn 

naar de meest ideale samenwerkingsrelatie. Daarnaast heeft PI moeite met 

het op tijd aanleveren van de MMD-screeningsformulieren. 

• Ten aanzien van onderdak stelt Parnassia dat zij hiervoor afhankelijk zijn van 

het woningaanbod. Aanvankelijk was er bij Vestia sprake van schaarste in het 

woningaanbod, maar inmiddels is deze situatie sterk verbeterd doordat de 

wooncapaciteit is uitgebreid. Wel geeft Parnassia aan dat er een lacune is in 

het woningaanbod. Voor de chronische zieke - vaak agressieve - cliënt missen 

beschermde woonplaatsen in het aanbod.  

• De reclasseringsinstellingen het Leger des Heils en de Reclassering Nederland 

hebben voornamelijk een bemiddelende of begeleidende functie ten aanzien 

van een of meerdere voorwaarden en vooral de Reclassering Nederland geeft 

aan dat hun rol hierbinnen vergroot kan worden. 

 

Samenwerking en communicatie  

• Intern zijn de partners tevreden over de communicatie met hun achterban; zij 

geven aan op tijd de juiste informatie aangeleverd te krijgen. Uitzondering is 
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de politie; het tijdig aangeleverd krijgen van de informatie vormt een knelpunt 

net als het regelen van vervanging bij afwezigheid van het aanspreekpunt bij 

het betreffende bureau. 

• Wat betreft de samenwerking en communicatie tijdens het casusoverleg met 

partners is men in algemene zin tevreden. Wel zijn er verbeterpunten: een 

slechte voorbereiding van partners kan ertoe leiden dat men die informatie 

mist om tot een totaalbeeld te komen waardoor men geen uitspraak kan doen 

over het te volgen traject.  

Casus en processen  

• De steekproef van de casusanalyse weerspiegelt de geslachtelijke samenstel-

ling van de top-500 meest actieve veelplegers: negen van de tien veelplegers 

zijn van het mannelijke geslacht. Qua problematiek kampen zeker acht van de 

tien veelplegers met een verslaving en is in zes van de tien gevallen sprake 

van dakloosheid. 

• Het niet-nakomen van afspraken of niet op komen opdagen bij afspraken blijkt 

een heikel punt te zijn. Zes van de casus verschijnen regelmatig niet op af-

spraken of weigeren medewerking. Een manier om dit probleem te ondervan-

gen, is dat reclasseringsinstellingen - voor zover dit mogelijk is - de veelpleger 

fysiek begeleiden naar de zorg in plaats van telefonische afspraken te maken 

waar de veelpleger vervolgens zelfstandig en op een ander moment naar toe 

moet.  

• Ten aanzien van traject 1 (vrijwillig aanbod) kan opgemerkt worden dat dit 

traject vooral voor reclasseringsinstellingen een belangrijke ‘bindende’ functie 

vervult. In het traject wordt door middel van een hulp aanbod - welke inhou-

delijk zoveel mogelijk aansluit bij de specifieke behoeften van de veelpleger - 

getracht een soort “koppelverkoop” plaats te laten vinden. De reclassering 

biedt de veelpleger diensten aan zoals het treffen van gunstige afbetalingsre-

gelingen bij de Gemeentelijke Kredietbank of Materiële Juridische Dienstverle-

ning, maar stelt hier tegenover dat de veelpleger een contract ondertekent en 

zich houdt aan de hierin opgenomen afspraken zoals deelname aan  

 arbeidstoeleiding of budgettraining. 

• Er lijkt er sprake van een hiaat in het aanbod tussen traject 1 en 2; op het 

moment dat traject 1 is geweigerd en er geen nieuw feit wordt gepleegd, is het 

‘wachten’ tot een veelpleger opnieuw tegen de lamp loopt en wordt opgepakt.  

• Als indicatie voor het al dan niet succesvol zijn van de aanpak is gekeken naar 

de recidive gedurende de interventieperiode. Op deze wijze gestaafd, blijkt de 

aanpak in twee gevallen succesvol en in drie gevallen – waar het ging om één 

feit – redelijk succesvol. In de overige vijf gevallen zag de veelpleger kans om 

minstens twee nieuwe feiten te plegen en lijkt de aanpak dus weinig succes 

gehad te hebben.  
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6 .  C o n c l u s i e s  e n  a a n b e v e l i n g e n  
Den Haag is landelijk één van de voorlopers in de aanpak van veelplegers. Sinds de 

start van de Haagse veelplegersaanpak in 2003 is er veel gebeurd om de aanpak te 

verbeteren met veranderingen zoals de top-500 aanpak, de ISD-maatregel en het 

Super Snel Recht. Met deze ontwikkelingen is de aanpak in een stroomversnelling ge-

komen en is er veel geïnvesteerd in een intensivering van de ketensamenwerking. Zo 

zijn er drie overlegvormen opgericht respectievelijk op bestuurlijk, strategisch en uit-

voerend niveau waaraan alle betrokken partners zitting nemen. In 2005 is het aantal 

deelnemende partners in de keten uitgebreid met de Reclassering Nederland, het Le-

ger des Heils, PI-Haaglanden en het Jeugd Interventie Team. Dit heeft te maken met 

het toenemende aantal niet-verslaafde veelplegers waarvan het merendeel begeleid 

wordt door RN en Leger des Heils.  

 

Daarnaast zijn er veel veranderingen en aanvullingen in het instrumentarium doorge-

voerd. Zo is er een ruimere inzet van intensieve zorgprogramma’s en een webapplica-

tie opgezet voor een snelle uitwisseling van gegevens tussen partners. Bovendien is er 

binnen een aantal van de afzonderlijke partnerinstellingen een eigen veelplegersbu-

reau opgericht waardoor de lijnen met partners kort zijn en men de expertise en ken-

nis over veelplegers een vaste plaats binnen de organisatie geeft. 

 

In onderhavig onderzoek is gekeken naar de resultaten van de aanpak in termen van 

veranderingen in het criminaliteitsbeeld en het verloop van processen binnen de keten. 

Uit de bevindingen van het onderzoek volgen een aantal conclusies en aanbevelingen 

ter effectuering van de aanpak. Per onderzoeksvraag beschrijven we hier de bevindin-

gen in hoofdlijnen, gevolgd door conclusies en aanbevelingen.  

 

Antwoorden op de onderzoeksvragen 

 

1. Hoe ontwikkelt zich het criminaliteitsbeeld? 

 

• De aanpak richtte zich vanaf de start in 2003 tot en met 2004 op de top -500 

van de meest actieve veelplegers - met meer dan vijf processen verbaal in 

twee jaar - en vanaf 2005 op de top - 500 van zeer actieve veelplegers die 

voldoen aan de landelijke definitie van meer dan tien processen-verbaal in vijf 

jaar. Vanaf 2003 tot en met 2005, is de omvang van de groep zeer actieve 

veelplegers afgenomen van 482 naar 451 veelplegers. De groep meest actieve 

veelplegers nam af van 412 naar 303 veelplegers. Met enig voorbehoud73 kan 

geconcludeerd worden dat binnen deze geleidelijke afname de veelplegersaan-

pak een rol heeft gespeeld. 

                                               
73. Het kan zijn dat de afname het gevolg is van detentie dan wel van een algemeen maatschap-
pelijke trend waar de aanpak geen invloed op heeft. 
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• Uit het criminaliteitspatroon van de zeer actieve veelpleger blijkt deze zich 

vooral schuldig maakt aan vermogensmisdrijven zonder geweld (zoals fietsen-

diefstal, diefstal uit auto of woning) en in mindere mate aan vernieling en 

openbare orde misdrijven en geweldsmisdrijven.  

• Binnen het totale aantal aanhoudingen in Den Haag is het aandeel zeer actieve 

veelplegers op de typische veelplegersmisdrijven groot. Voor 2002 bedraagt 

het aandeel zeer actieve veelplegers binnen de vermogensdelicten zonder ge-

weld 39% van het totale aantal aanhoudingen.  

 

CONCLUSIE: Er is een afname van de groep zeer actieve veelplegers in de perio-

de 2003-2005. De Haagse ketenaanpak lijkt een gunstige invloed te hebben: zeer 

actieve veelplegers zijn minder vaak betrokken bij typische veelplegersmisdrijven. 

Het aandeel zeer actieve veelplegers in de categorie vermogensdelicten zonder 

geweld - waaronder fietsendiefstal, autodiefstal en diefstal uit woning vallen - 

loopt terug van 39% in 2002 naar 17% in 2005.  

 

 

2. Wat zijn de resultaten van de Haagse aanpak in termen van recidivereductie?   

 

• Zowel het aandeel meest actieve als zeer actieve veelplegers dat opnieuw voor 

een feit wordt aangehouden, is vanaf 2003 afgenomen ten opzichte van het 

jaar ervoor. Vervolgens is dit aandeel nog verder teruggedrongen in de jaren 

daarna. In 2005 – het jaar waarin de hernieuwde ketenaanpak van start ging - 

is het aandeel meest en zeer actieve veelplegers dat opnieuw werd aangehou-

den respectievelijk vastgesteld op 66,5% en 66,2%, terwijl het in 2002 nog 

om percentages van 85,5 en 79,4 aangehouden meest en zeer actieve veel-

plegers ging.  

• Over de gehele periode (1996-2006) recidiveert gemiddeld tussen de 75 en 

85% van de meest actieve veelplegers en 70 en 80% van de zeer actieve 

veelplegers binnen hetzelfde jaar. Hierbij gaat het gemiddeld om 4 à 5 feiten 

voor de zeer actieve veelpleger en tussen de 4,5 en 5,5 voor de meest actieve 

veelpleger.  

• In de periode 2002 - 2005 is er een afname zichtbaar in de recidivemaat. Voor 

de meest actieve veelplegers nam de recidivemaat af van 464,2 in 2002 tot 

223,1 in 2005. Voor de zeer actieve veelplegers nam de recidivemaat af van 

436,1 in 2002 tot 211,2 in 2005. 

•  De Haagse zeer actieve veelpleger blijkt in termen van recidive een zwaardere 

categorie dan de niet-Haagse zeer actieve veelpleger. Dit komt naar voren uit 

de recidivemaat die voor de Haagse zeer actieve veelpleger in 2002 444,7 be-

draagt, terwijl deze voor de niet Haagse veelpleger voor 2002 veel lager uit-

komt, namelijk op 364,2.  
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•  Voor beide groepen neemt de recidivemaat sterk af tot in 2005. In dat jaar 

bedroeg de recidivemaat 214,4 voor de niet Haagse veelpleger en 211,2 voor 

de Haagse veelpleger. Het aandeel recidivisten en het gemiddelde aantal door 

hen gepleegde feiten is iets sterker afgenomen onder de Haagse zeer actieve 

veelplegers dan onder de niet-Haagse zeer actieve veelplegers voor de periode 

2002-2005.  

• Voor de top - tien veelplegers afzonderlijk geldt op grond van voornoemde af-

name in de recidivemaat - net als voor de meest en zeer actieve veelplegers 

uit de top - 500 - dat de door hen gepleegde recidive van 2004 tot 2005 is af-

genomen.  

 

CONCLUSIE: Het aantal aanhoudingen van zowel zeer actieve als meest actieve 

veelplegers neemt aanzienlijk af tussen 2002 en 2005. Tevens daalt de recidive-

maat in deze periode. Hieruit komt naar voren dat met de Haagse ketenaanpak 

een goede investering lijkt te zijn gemaakt ten aanzien van het terugdringen van 

criminaliteit gepleegd door veelplegers.  

 

 

3. Worden de prestatieafspraken per organisatie waargemaakt en wat zijn de succes - 

en faalfactoren? 

 

•  Er is afgesproken dat elk jaar minstens 300 personen de keten doorlopen en 

enige vorm van nazorg ontvangen. Voor 2005 is vastgesteld dat 50 veelple-

gers bovendien intensieve zorg krijgen. Uit de productaantallen van 2005 kan 

men met tevredenheid opmerken dat men ruimschoots beantwoordt aan de 

doelstellingen. Meer dan vierhonderd veelplegers werden in 2005 voorgeleid 

en veroordeeld.  

•  Uit het overzicht voor het eerste half jaar van 2006 blijkt men aan de gemaak-

te afspraken te voldoen. Aan een aantal van de gestelde afspraken gepland 

voor 1 januari 2007 voldoet men reeds op 1 juli 2006 te weten: aantal veel-

plegers in de intensieve zorg en het aantal aangeboden activiteiten nazorg. 

Hieruit komt naar voren dat men goed op koers zit in 2006. Hierbij dient op-

gemerkt dat er hier en daar onduidelijkheid bestaat over hoe de productaan-

tallen van de eigen organisatie vertaald dienen te worden naar die van de 

aanpak. Reden hiervan is dat na het vaststellen van de indicatoren voor ‘activi-

teiten nazorg’ in het document ‘Haagse ketenaanpak volwassen veelplegers’ 

van februari 2005 er nieuwe ketenpartners zijn aangehaakt met andersoortige 

nazorgproducten. 

 

CONCLUSIE: Per keteninstelling voldoet men aan de gestelde afspraken. In 2005 

werden alle afspraken met uitzondering van het quotum voor afgeronde nazorg 
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behaald en voor 2006 blijkt men ook goed op koers te zitten getuige de geleverde 

prestaties voor het eerste half jaar. 

 

4. Hoe verloopt de uitvoering van de aanpak als het gaat om de taken en verantwoor-

delijkheden die partners hebben en de samenwerking tussen partijen? 

 

• Ten aanzien van het casusoverleg is men tevreden over de samenwerking 

hierbinnen. Mits alle partners voldoen aan de taken die hen toebedeeld zijn, 

lukt het vrijwel altijd om tot een gezamenlijk besluit te komen voor een be-

paald traject. Vanuit de partners wordt het voorstel gedaan dat partners voor-

af aan het casusoverleg al uitgezocht hebben in welk traject de veelpleger het 

beste gedijt. Het voordeel hiervan is dat partners op deze manier een totaal-

beeld krijgen van de veelpleger wat het komen tot consensus over een traject 

versnelt. 

• Met de overgang van de lokale overlegvorm naar de huidige centrale overleg-

vorm is een  efficiëntieslag gemaakt: er worden meer veelplegers in een korte 

tijd in kaart gebracht.  Bovendien is men erg te spreken over de toetreding 

van het Reclassering Nederland, het  Leger des Heils en PI-Haaglanden, die 

volgens de meeste partners een duidelijke  toegevoegde waarde hebben door 

de kennis waarover zij beschikken en het hulpaanbod  dat zij beheren.  

• Ten aanzien van de informatie over veelplegers die partners ter voorbereiding 

aan het  casusoverleg moeten uitzoeken, komt naar voren dat veel veelple-

gers nog steeds  ‘onzichtbaar’ en of onbereikbaar zijn voor partners. Voor de 

gemeente en de politie geldt  dat een aantal veelplegers waarover zij informa-

tie uit moeten zoeken niet te herleiden is  omdat zij niet ingeschreven staan bij 

de gemeente en omdat zij hun feiten plegen buiten  de wijk waar ze wonen.  

• De gemeente geeft hier zelf bij aan dat ze er goed aan doen om een back-

Office voor gemeentelijke producten (uitkering, identiteitsbewijs e.d.) ten be-

hoeve van casemanagers op te richten waar alle zaken aangaande veelplegers 

vastgelegd worden. Deze dienst is er (nog) niet met als gevolg dat informatie 

versnipperd over de verschillende wijkkantoren komt te liggen en dus niet via 

een centraal punt door casemanagers opgevraagd kan worden.  

• De PI-Haaglanden geeft aan dat het meenemen van de MMD-

screeningformulieren een knelpunt is. Het opvragen van de formulieren aan-

gaande een veelpleger in detentie is - doordat de veelplegers verspreid zitten 

in diverse inrichtingen in het land - een tijdrovende klus gebleken. Hierdoor 

lukt het vaak niet om op de formulieren tijdig gereed te hebben.  

• Momenteel is men in het kader van het landelijke project Aansluiting Nazorg 

Gedetineerden74 bezig met het digitaliseren van het nazorgformulier. Dit bete-

                                               
74. zie: Verbeterplan ‘Aansluiting Nazorg’, november 2004. Uitgebracht door de Directie Sanctie- 
en Preventiebeleid in het kader van het programma ‘Terugdringen Recidive’ van 2002.  
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kent dat de door de MMD-er ingevulde formulieren vanaf 2007 centraal opge-

slagen zullen worden in TULP75. Uiteindelijk is het de bedoeling dat zowel 

MMD-ers als gemeenten gecodeerd toegang krijgen tot de nazorgformulieren, 

en daarmee dus ook tot enige veelplegersinformatie. Tevens wordt bezien of 

de nazorg module in het TULP-systeem uitgerust kan worden met een waar-

schuwingssignaal zodat tijdig (ca. 4- 6 weken) voorafgaande aan de ontslag-

datum inschrijving bij de gemeente en een uitkeringsaanvraag kan worden 

voorbereid. 

 

CONCLUSIE: Het lukt de partners goed om uitvoering te geven aan de hun ge-

stelde taken en verantwoordelijkheden. Succesfactoren zijn: de onderlinge sa-

menwerking met vaste aanspreekpunten en korte lijnen tussen en binnen 

keteninstellingen, het nieuwe centrale overleg en de toetreding van partners uit de 

reclassering, zorg en het gevangeniswezen. Knelpunten zijn gelegen in de aard 

van de doelgroep (slecht bereikbaar c.q. herleidbaar) en de wijze waarop informa-

tie aangaande veelplegers wordt verzameld en geborgd die hier en daar leidt tot 

versnippering.  

Aanbevelingen t.a.v. de onderzoeksvragen 

Aanbeveling 1:  Uit het onderzoek komt naar voren dat de geleverde productaan-

tallen van de reclasseringsinstellingen niet geheel aansluiten bij de gestelde prestatie-

afspraken. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de prestatieafspraken te breed 

geformuleerd zijn om het gedifferentieerde aanbod van de reclassering naar te kunnen 

vertalen. Om de productaantallen één op één aan te laten sluiten bij de definities van 

de prestatieafspraken dienen deze duidelijker - vooral genuanceerder - geformuleerd 

te worden. Voorwaarden bij het vaststellen van de prestatieafspraken zijn een ge-

meenschappelijke visie wat betreft de aanpak van de veelpleger en eenheid in defini-

ties in termen van het aanbod wat hier onder valt. Daarnaast gaat het om het geven 

van duidelijke criteria wanneer zorg wordt aangeboden en wanneer die wordt afge-

rond. Het is dan ook aanbevelenswaardig om duidelijke productdefinities vast te stel-

len. Aanvullend zouden er op termijn (interne) audits naar de kwaliteit van de 

geleverde zorg kunnen worden uitgevoerd. 

Aanbeveling 2: Bij de positief gestemde resultaten dient te worden opgemerkt dat 

het op grond van de onderzochte gegevens niet duidelijk wordt welke bestanddelen 

van de aanpak voor welke resultaten verantwoordelijk zijn. Het gaat om effecten over 

een relatief korte periode, waarbij het mogelijk is dat veelplegers uitsluitend minder 

crimineel zijn omdat ze vastzitten. De resultaten van behandelprogramma’s zijn in dit 

                                               
75. TULP voluit ‘Ten UitvoerLegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen in Peniten-
tiaire inrichtingen’ is het registratiesysteem van het gevangeniswezen. 
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onderzoek niet meegenomen. Het zou interessant zijn om hier wel onderzoek naar te 

doen. Dit vergt een lange termijn wetenschappelijk onderzoek waarbij een groep veel-

plegers door de tijd heen gevolgd wordt.  

Aanbeveling 3: De adoptie van zeer actieve veelplegers door lokale politiefunctio-

narissen (adoptiemodel) heeft aan sommige bureaus in de loop van het project aan 

draagvlak en intensiteit ingeboet. Er is aan meerdere bureaus een andere vorm van 

betrokkenheid bij de aanpak ontstaan. Enkele andere bureaus hanteren nog steeds het 

afgesproken adoptiemodel. Dit model is echter uitsluitend effectief als het gaat om een 

veelpleger, die aan een aantal criteria voldoet, namelijk: 1) wonen of verblijven in de 

wijk, 2) veelvuldig zichtbaar aanwezig in de wijk en/of 3) overlastgevende en/of crimi-

nele activiteiten in de wijk. Centraal staat dat de betrokken politiemensen/adoptant de 

veelpleger persoonlijk kennen en de mogelijkheid hebben om de veelpleger aan te 

spreken in zijn eigen omgeving. Het verdient daarom aanbeveling om het adoptiemo-

del uitsluitend te continueren - en wellicht te intensiveren - aan de politiebureaus, 

waar sprake is van veelplegers die aan genoemde criteria voldaan. Aan de andere bu-

reaus zou gezocht kunnen worden naar andere manieren en mogelijkheden om veel-

plegers van delinquent gedrag af te houden. Het lijkt in elk geval zinvol om de huidige 

werkwijzen van de verschillende bureaus in beeld te brengen en daar waar deze suc-

cesvol blijken over te dragen naar de anderen. Hiermee zou de betrokkenheid bij en 

de effectiviteit van de huidige aanpak van veelplegers - waar nodig - verder kunnen 

worden vergroot. 

Aanbeveling 4:  Voor een adequate aanpak van veelplegers is informatie nodig die 

nu verspreid ligt over de verschillende stadsdeelkantoren (versnippering). Te denken 

valt aan informatie over de woon- of verblijfplaats, ID, kinderen/partner en inkomen. 

Voor een effectieve aanpak is het voor de casemanagers van belang om ‘aan te kun-

nen kloppen’ bij één centrale BackOffice van gemeentelijke diensten waar alle informa-

tie aangaande een veelpleger samenkomt en opgevraagd kan worden. 

 

Cases onder de loep 

In het kader van het onderzoek is – zoals aangegeven - ook een tiental cases bestu-

deerd. Uit deze analyse komt een aantal zeer interessante zaken naar voren. Allereerst 

geldt voor de onderzochte steekproef van zeer actieve veelplegers dat er een overver-

tegenwoordiging van personen is die zich kenmerkt door dak- en thuisloosheid en of 

verslavingsproblemen. Met betrekking tot de trajecten waar ze in geplaatst worden, 

blijkt dat deze doelgroep moeilijk afspraken kan nakomen. Zeker in vrijwillige trajecten 

haken ze snel af of komen ze in het geheel niet opdraven. Ook blijkt er in de over-

drachtsmomenten tussen organisaties het nodige mis te gaan.  

Ten aanzien van het verloop van trajecten en het aanbod waarop vanuit partners, 

kunnen een aantal aandachtspunten genoemd worden: 

 



D e  H a a g s e  v e e l p l e g e r s a a n p a k  d o o r g e l i c h t  -  8 7  -     

• Ten aanzien van traject 1 (vrijwillig aanbod) kan opgemerkt worden dat deze 

vooral voor de reclasseringsinstellingen een belangrijke ‘koppelfunctie’ vervult. 

Een voorbeeld: als iemand schulden heeft, kan hij doorverwezen worden naar 

Gemeentelijke Kredietbank of Materiële Juridische Dienstverlening opdat afbe-

talingsregelingen getroffen kunnen worden. Op datzelfde moment dient echter 

met betrokkene een contract opgesteld te worden waarin omschreven is welke 

reclasseringsinterventies nodig zijn. De reclassering heeft hiervoor een aantal 

trainingen en gedragsinterventies ter beschikking zoals arbeidstoeleiding en 

budgetteringstraining. Op deze wijze vindt een soort “koppelverkoop” plaats 

waarmee de reclassering haar kansen vergroot om de veelpleger aan zich te 

binden. 

• Op het moment dat traject 1 is geweigerd, is het vaak wachten tot een veel-

pleger opnieuw tegen de lamp loopt en wordt opgepakt voordat verdere stap-

pen genomen kunnen worden. Het is daarom van belang dat de politie haar rol 

als ‘boevenvanger’ goed blijft vervullen.  

• Parnassia signaleert een lacune in het woningaanbod voor de groep justitieel 

verslaafden. Uit de casusanalyse komt tevens naar voren dat veel projecten 

‘begeleid wonen’ vaak een contra-indicatie stellen voor alcohol- en drugge-

bruik. Hierdoor wordt een grote groep veelplegers afgesloten van dit aanbod. 

 

Aanbevelingen vanuit de bestudeerde cases:  

 

Aanbeveling: In algemene zin is het van belang dat ex-gedetineerden na vrijlating 

kunnen beschikken over woonruimte. Uit onderzoek (zie bijvoorbeeld Vogelzang et al, 

2003) blijkt dat woonruimte een belangrijke recidiveremmende factor is. De gemeente 

Den Haag geeft hier met haar partners op dit moment een gedegen invulling aan, 

hoewel niet precies duidelijk wordt hoe de benodigde woningvoorraad gemanaged 

wordt. Het is aan te bevelen om de woningvoorraad en –behoefte duidelijker inzichte-

lijk te maken zodat bij krapte direct gereageerd kan worden. Tot slot zou de gemeente 

voorzieningen moeten creëren voor oudere verslaafde veelplegers en/of veelplegers 

waarvan duidelijk is dat zij nooit abstinent zullen worden. Dit vraagt om een ‘long stay’ 

opvang of andere specifieke voorzieningen voor deze doelgroep.  

 

 

 



D e  H a a g s e  v e e l p l e g e r s a a n p a k  d o o r g e l i c h t  -  8 8  -     

G e r a a d p l e e g d e  l i t e r a t u u r  
 

• Beleidskader ‘Plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders’ (2004). 

Den Haag; Directie Sancties, Reclassering & Slachtofferzorg; Ministerie van 

Justitie. 

 

• Burger, I. (2005). ‘Haagse harddruggebruikers - Aard, omvang en trends in 

1999- 2002’. Den Haag; afdeling Epidemiologie GGD, gemeente Den Haag 

 

• ‘Criminele Carrières Verstoren - sluitende aanpak gericht op de veelplegers in 

de politieregio Haaglanden (2003). Den Haag: werkgroep Veelplegers.  

 

• ‘De Haagse Ketenaanpak van Volwassen Veelplegers’ (2005). Den Haag; Politie 

Haaglanden, Openbaar Ministerie, Parnassia psycho-medisch centrum & ge-

meente Den haag. 

 

• Duchateau, I., H. Ferwerda & P. Versteegh (2003). Jongerencriminaliteit in de 

regio Haaglanden III. Een analyse (2000-2001) van de omvang, aard en ach-

tergronden, Den Haag.  

 

• 'Een veilig Den Haag’: een opdracht aan alle Hagenaars (2003). Den Haag: 

Bestuursdienst Gemeente Den haag. 

 

• ‘Een Veilig Den Haag: Terugblik en Vooruitblik 2006-2010’ (2006). Den Haag; 

Bestuursdienst, Gemeente Den haag. 

 

• Factsheet ‘Project Aansluiting Nazorg’ (2005). Den Haag; Dienst Justitiële In-

richtingen, Ministerie van Justitie.  

 

• Ferwerda, F., E. Kleemans, D. Korf & P. van der Laan (2003). Veelplegers, In: 

Tijdschrift voor Criminologie, 45 (2): 110-118. 

 

• Grapendaal, M. & W. van Tilburg (2002) ‘Veelplegers in Nederland’, In: Tijd-

schrift voor Criminologie, 44 (3): 214-230. 

 

• ‘ISD capaciteit en - locaties’ (2005). Den Haag: Ministerie van Justitie, maart 

2005 

 

• Koffijberg, J. (2006).  ‘Het bouwen van een Penitentiaire Zorginrichting Haag-

landen (PZH)’. MBA scriptie, juni 2006. 

 



D e  H a a g s e  v e e l p l e g e r s a a n p a k  d o o r g e l i c h t  -  8 9  -     

• Landelijke Verdachtenkaart 1998: eerste aanzet (2000). Woerden: Program-

mabureau ABRIO.  

 

• Ministerie van Justitie, Brief van 20 mei 2003: tweede kamerstuk 2002-2003, 

28 684, nr. 10: ‘Naar een veiliger samenleving’. 

 

• ‘Naar een Veiliger Samenleving’ (2002). Den Haag: Ministerie van Justitie & 

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.  

 

• ‘Verbeterplan Aansluiting Nazorg’ (2004). Den Haag: Directie Sanctie- en Pre-

ventiebeleid. 

 

• Versteegh, P., J. Janssen & W. Bernasco (2003). Beginners, doorstromers en 

veelplegers - Carrièrecriminaliteit in de politieregio Haaglanden, In Tijdschrift 

voor Criminologie, 45 (2): 127-139 

 

• Vogelzang, B.O., A. van Burik, L.H. van der Knaap & B.S.J. Wartna (2003). 

‘Prevalentie van criminogene factoren bij mannelijke gedetineerden in Neder-

land.’ Woerden/Den haag: Adviesbureau Van Montfoort/WODC. 

 

• Walters, G.D. (1990). The Criminal Lifestyle, Newbury Park: Sage Publications 

 

 



D e  H a a g s e  v e e l p l e g e r s a a n p a k  d o o r g e l i c h t  -  9 0  -     

 B i j l a g e  I  -  G e r a a d p l e e g d e  p e r s o n e n  
 
 

 

Organisatie persoon 

ABC-bureau/politie Haaglanden Roeland van Groeningen 

ABC-bureau/politie Haaglanden Pieter Noorlander 

Hoefkade/politie Haaglanden Wiepko Hummel 

Analyse & Research/ Politie Haaglanden Peter Versteegh 

Analyse & Research/ Politie Haaglanden Astrid Patty-Huttmann 

Openbaar Ministerie  Hans ten Broeke 

Parnassia Verslavingsreclassering Thees Gernler 

Parnassia Verslavingsreclassering Mariska Weimar 

Gemeente Den Haag Isabelle Haafs 

Gemeente Den Haag  Corinne Hazendonk 

Leger des Heils Richard Scheenstra 

Leger des Heils Erica van de Most 

Reclassering Nederland Madelon Dona 

Reclassering Nederland Arturo Botto 

PI-Haaglanden Ferry de Neyn 

PI-Haaglanden Ron Wilbrink 
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B i j l a g e  I I -  L i j s t  m e t  a f k o r t i n g e n  
ABC  - Aanpak Bekende Criminelen 

BZA  - Bijzondere Zorg Afdeling 

CBP  - College Bescherming Persoonsgegevens 

CCO  - Centraal Casus Overleg 

CTMO  - Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang 

CVS  - Cliënt Volg Systeem 

DTC  - Dag Training Centrum 

FAT  - Forensisch Ambulant Team 

FPD  - Forensisch Psychiatrische Dienst 

GBA  - Gemeentelijke Basis Administratie 

GGZ  - Geestelijke Gezondheidszorg 

HB   - Hoger Beroep 

HKS  - Herkenningsdienst systeem 

ID   - Identiteit Document 

IGP  - Informatie Gestuurde Politie 

IMC  - Intramuraal Motivatie Centrum 

ISD  - Inrichting voor Stelmatige Daders 

KLPD  - Korps Landelijke Politiediensten 

LCA  - Landelijk Coördinatiepunt Arrestatie 

LCO  - Locaal Casus Overleg 

LdH  - Leger des Heils 

MAV  - Meest Actieve Veelpleger 

MJD  - Materieel Juridische Dienstverlening 

MMD  - Medewerking Maatschappelijke Dienstverlening 

MO   - Maatschappelijke Opvang 

OGGZ  - Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 

OH   - (vonnis) onherroepelijk 

OM   - Openbaar Ministerie 

PI   - Penitentiaire Inrichtingen 

PV   - Proces Verbaal 

RN   - Reclassering Nederland 

RC   - Rechter Commissaris 

RISc  - Recidive Inschatting Schalen 

SMART  - Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden. 

SOV  - Strafrechtelijke Opvang voor Verslaafden 

SSR  - Super Snel Recht 

SZW  - Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

TOP  - Team OGGZ Parnassia 

VB   - Veelpleger Bureau 

WASD  - Web Applicatie Stelselmatige Daders 

ZAV  - Zeer Actieve Veelpleger 
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Bi j lage III  - Misdrijf indeling en Haagse aanhoudingen 2002-2005 
(bron: HKS) 

 

Hoofdcategorieën 

 

1 Vermogensdelicten zonder geweld 

2 Vermogensdelicten met geweld 

3 Gewelddadige delicten 

4 Seksuele delicten met geweld 

5 Seksuele delicten zonder geweld 

6 Vernieling en openbare orde 

7 Verkeersmisdrijven 

8 Drugsdelicten 

9 Overige delicten 

 

1. Vermogensdelicten zonder geweld 

• Muntmisdrijven 

• Overige valsheidmisdrijven 

• Eenvoudige diefstal 

• Diefstal d.m.v. braak 

• Overige gekwalificeerde diefstal 

• Verduistering 

• Bedrog 

• Heling/schuldheling 

 

2. Vermogensdelicten met geweld 

• Diefstal met geweld 

• Afpersing 

 

3. Gewelddadige delicten 

• Bedreiging 

• Poging doodslag 

• Doodslag voltooid 

• Overige misdrijven tegen het leven 

• Mishandeling 

• Dood en letsel door schuld 

 

4. Seksuele delicten met geweld 

• Verkrachting 

• Aanranding der eerbaarheid 
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5. Seksuele delicten zonder geweld 

• Schennis der eerbaarheid 

• Overige seksuele misdrijven 

 

6. Vernieling en openbare orde 

• Openbare orde 

• Discriminatie 

• Gemeen gevaarlijke misdrijven 

• Openbaar gezag 

• Vernieling auto’s 

• Vernieling openbaar vervoer 

• Vernieling openbaar gebouw 

• Overige vernieling 
 

7. Verkeersmisdrijven 

• Rijden onder invloed 

• Verlaten plaats ongeval 

• Motorrijtuig besturen tijdens ontzegging 

• Weigeren bloed- en ademproef 

• Dood/Letsel door schuld 

• Joyriding 

• Overige misdrijven wegenverkeerswet 

 

8. Drugsdelicten 

• Middelenlijst 1 (hard) 

• Middelenlijst 2 (soft) 

• Overige Opiumwet 

 

9. Overige delicten 

• Overige misdrijven 

• Verontreiniging oppervlaktewater 

• Arbeidsomstandighedenwet 

• Wet milieubeheer 

• Afvalstoffenwet 

• Overige milieuwetten 

• Overige wetten economische delicten 

• Wet wapens en munitie 

• Misdrijven andere wetten 
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Aantallen Haagse aanhoudingen over periode 2002-2005 
 

  2002 2003 2004 2005 

vermogensdelicten zonder geweld 3.825 3.157 4.031 4.008 

vermogensdelicten met geweld 330 252 328 377 

gewelddadige delicten 1.450 1.256 2.151 2.460 

seksuele delicten met geweld 53 40 57 69 

seksuele delicten zonder geweld 54 50 62 63 

vernieling en openbare orde 1.137 1.020 1.457 1.690 

verkeersmisdrijven 2.257 2.193 2.802 3.444 

drugsdelicten 361 316 474 545 

overige delicten 648 617 976 983 

Totaal  10.115 8.901 12.338 13.639 
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B i j l a g e  I V  -  P r o d u c t a a n t a l l e n  j a n u a r i  t / m  j u n i  2 0 0 6  
 
 
 
Resultaten Politie aanpak Haagse volwassen veelplegers  
 
Ingezonden misdrijf processen verbaal tegen Top 500 veelplegers Aantal in de periode  

1 jan t/m 30 juni 
2006 

Totaal 543 

- Ingezonden misdrijf processen verbaal tegen Top 500 veelplegers 299 

- Ingezonden misdrijf processen verbaal tegen overige veelplegers 244 

 

 

Resultaten OM aanpak volwassen veelplegers voor Haaglanden 
  
Totale instroom veelplegers  Aantal in de perio-

de 1 jan t/m 30 
juni 2006 

Totale instroom 
(sinds invoering 
maatregel ISD okto-
ber 2004) 

Veelplegers voorgeleid aan de rechter-commissaris 178  

- Waarvan afgedaan SSR - zitting  - 127  

- Waarvan afgedaan ISD – zitting - 51 - 125 
 
 
Specificatie SSR-zitting (super snelrecht zitting) 
 
SSR- zittingen Aantal in de periode 1 jan 

t/m 30 juni 2006 

Totaal afdoening Zeer Actieve Veelplegers 127 

 
- Bureau’s Den Haag (zie overzicht in bijlage) 

 
- 105 

- gevangenisstraf onvoorwaardelijk - 66 

- gevangenisstraf met bijzondere voorwaarde - 23 

- vrijspraak - 7 

- overig (bijv. taakstraf of aanhouding) - 9 

 
- waarvan overige bureaus Haaglanden 

 
- 22 

- gevangenisstraf onvoorwaardelijk - 13 

- gevangenisstraf met bijzondere voorwaarde - 5 

- vrijspraak - 1 

- overig (bijv. taakstraf of aanhouding) - 3 
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Specificatie ISD cijfers (Maatregel Inrichting Stelselmatige Dader) 
 
ISD Aantal in de perio-

de 1 jan t/m 1 juli 
2006 

Totale instroom 
(sinds invoering 
maatregel ISD okto-
ber 2004) 

Veelplegers voorgeleid aan de rechter-commissaris 51 125 

- onvoorwaardelijke ISD, waarvan 1 TUL - 8 - 73 

- voorwaardelijke ISD - 1 - 7 

- geen ISD, maar gevangenisstraf -2 - 2 

- nog in voorarrest -28 - 28 

- waarvan afgedaan op een PR-zitting -12 - 15 

   
 
 
 

Resultaten Parnassia aanpak volwassen veelplegers  
 
  
Productieafspraken (Gemeente Den Haag) 
 
Programma Activiteit Gepland 2006  Gerealiseerd eerste 

half jaar 

Filiaal/BV Werkervaring/baanbemiddeling 5000 dagdelen 1600 dagdelen 

MJD Brood nood hulp/schuldhulp 3600 uur 11750 

Forensisch am-
bulant team 

Casemanagement OOGZ 2400 uur 1800 

Remise Begeleid wonen 100% (23 plaatsen) 102% 
 
 
Productieafspraken (OM) 

Justitieel casemanagement:   235  
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Vervolg resultaten Parnassia aanpak volwassen veelplegers  
 
 
Bezetting (01-07-2006) 
 
Programma Activiteit 27-03-2006 

Triple Ex Klin. VZ 19 

Emiliehoeve Klin. VZ 4 

Alcohol kliniek Klin. VZ 1 

PZD Klin. VZ/Psych. 3 

Psychiatrie klinisch Klin Psych. 5 

IMC Klin. VZ 6 

Ambulante zorg 
VZ en Psychiatrie 

Dagprogramma’s 
Ambulante begeleiding 
Poli- contacten 

96 

Remise  Intensief begeleid wonen 24 

Re –entry Begeleid wonen 3 

Filiaal/BV Werkervaring en bemiddeling 23 

Casemanagement OGGZ Bemoeizorg 63 

Casemanagement GGZ Reclas-
sering 

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

211 

omklapwoningen Begeleid zelfst. wonen 15 

 
 

 

Totaal lopende zorg/begeleidingstrajecten:  300, waarvan 60 in OGGZ traject 

Langer dan twee jaar recidive vrij:   18 (van de 240) 

Langer dan 1 jaar recidive vrij:       40 ( van de 222)      

 

OGGZ trajecten 

Totaal:            60 

In detentie:           03 

Klinisch opgenomen:        11 (A-A) 

Ambulante behandeling:       46 (A-A) 

Toezicht reclassering:        24 

Recidive reductie:         52% 
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Resultaten Reclassering Nederland aanpak volwassen veelplegers 
 
Veelplegerstrajecten RN Aantal in de periode 

1 jan t/m 1 juli 2006 

 
Met justitieel kader 

 

- casemanagement 56 

- intensief toezicht 33 

 
Zonder justitieel kader 

 

- casemanagement 15 

- nazorg 2 

- dagbesteding en arbeidsgewenning/Leerwerkplaats “Koperwerf” 1 

- Plaatsing via CTMO 1 
 
 
 
Resultaten Leger des Heils aanpak volwassen veelplegers 
 
Veelplegerstrajecten LdH Aantal in de periode 

1 jan t/m 1 juli 2006 

 
Met justitieel kader 

 

- casemanagement 9 

- intensief toezicht 18 

 
Zonder justitieel kader 

 

- casemanagement 14 

- nazorg 3 

- DTC 1 
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B i j l a g e  V  –  S j a b l o o n  e n q u ê t e  k e t e n p a r t n e r s  
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D e  H a a g s e  v e e l p l e g e r s a a n p a k  d o o r g e l i c h t  -  1 0 2  -     

 



D e  H a a g s e  v e e l p l e g e r s a a n p a k  d o o r g e l i c h t  -  1 0 3  -     

 



D e  H a a g s e  v e e l p l e g e r s a a n p a k  d o o r g e l i c h t  -  1 0 4  -     

 



D e  H a a g s e  v e e l p l e g e r s a a n p a k  d o o r g e l i c h t  -  1 0 5  -     

 



D e  H a a g s e  v e e l p l e g e r s a a n p a k  d o o r g e l i c h t  -  1 0 6  -     

 



D e  H a a g s e  v e e l p l e g e r s a a n p a k  d o o r g e l i c h t  -  1 0 7  -     

 
 



 


