
 
‘Persoonsgerichte Aanpak’, ‘Top X’: 
 een exploratief onderzoek  
 

Bureau Regioburgemeesters 

 

Jasper van Gaalen  
april 2017 

 



‘PERSOONSGERICHTE AANPAK’, ‘TOP X’: EEN EXPLORATIEF ONDERZOEK 

 

INHOUD 

  

 HOOFDSTUK 1  INLEIDING 1 

 1.1  Vraagstelling, focus 1 

 1.2  Aanpak 1 

 1.3  Vooraf: enkele algemene bevindingen 2 

 1.4  Leeswijzer 3 

 HOOFDSTUK 2  EEN BEGRIPSVERKENNING 4 

 2.1  ‘Persoonsgerichte aanpak’ 4 

 2.2  ‘Top X’ 6 

 HOOFDSTUK 3  PERSOONSGERICHTE AANPAK EN TOP X: EEN OVERVIEW 7 

 3.1  De inrichting van het veld 7 

 3.2  Op- en afschaling van casuïstiek 13 

 3.3  Verbinding veiligheid en zorg 16 

 3.4  Informatiepositie 19 

 3.5  Effectiviteit van de PGA 21 

 3.6  Bestuurlijke verankering PGA en Top X 23 

 HOOFDSTUK 4  CONCLUSIES, VERVOLG 25 

 4.1  Wat valt op? 25 

 4.2  Aandachtspunten en knelpunten 26 

 BIJLAGE: CASES, GESPREKSPARTNERS 28 

 

 

 

 

 

 

 



‘PERSOONSGERICHTE AANPAK’, ‘TOP X’: EEN EXPLORATIEF ONDERZOEK 

1/30 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Vraagstelling, focus 
 
Dit rapport doet verslag van een exploratief onderzoek in opdracht van het Bureau 
Regioburgemeesters naar de stand van zaken en de opgaven, dilemma’s rond de 
‘Persoonsgerichte Aanpak’ (PGA) en ‘Top X’. Doel van het onderzoek was overzicht te 
verkrijgen van de ontwikkelingen rond de PGA en Top X: hoe ziet het landschap er op 
hoofdlijnen uit? Waar zitten belangrijke ontwikkelingen maar ook vraagstukken en 
dilemma’s? Welke oplossingen worden lokaal en bovenlokaal gevonden en wat kunnen 
andere gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden daarvan leren?  
 
Aanleiding van het onderzoek was de constatering dat het speelveld van de PGA en Top 
X in beweging is, dat er veel gebeurt, maar dat het beeld ook diffuus is. Dat er zich 
kansen voordoen - onder meer in relatie tot de decentralisaties in het sociaal domein - 
en dat die lokaal en bovenlokaal tot mooie initiatieven en ontwikkelingen leiden, maar 
dat er ook vragen en knelpunten zijn.  
 
Het onderzoek had dezelfde ‘dubbele focus’: enerzijds verkennen welke keuzes zijn en 
worden gemaakt rond PGA en Top X, welke factoren daarbij een rol spelen, welke 
ontwikkelingen er zijn. Anderzijds de vragen, dilemma’s en knelpunten rond PGA en Top 
X traceren en analyseren.  

1.2 Aanpak 
 
De bevindingen in dit rapport zijn gebaseerd op documentenstudie en een groot aantal 
interviews. Zwaartepunt in de aanpak vormde een reeks casestudies. In eerste instantie 
is er afstemming geweest met de adviseurs van de tien regioburgemeesters, met als 
vragen onder meer: welke gesprekspartners op regionaal en lokaal niveau zijn aan te 
bevelen? Waar vinden interessante ontwikkelingen plaats die inzicht bieden in 
verschillende facetten van de PGA en Top X? In een volgende stap is contact gelegd met 
managers van Veiligheidshuizen en lokale contactambtenaren van de PGA en Top X 
(vaak gepositioneerd binnen het OOV-domein van de gemeente). Er resulteerden acht 
‘kerncases’, met binnen elke case zowel één of twee gemeenten (i.e. hun vormgeving 
van de PGA en Top X) als een Veiligheidshuis. De vertegenwoordiging van zowel het 
Veiligheidshuis als gemeenten in de cases was cruciaal vanwege het gewicht van de 
dimensie ‘lokaal-bovenlokaal’ bij het vormgeven van PGA en Top X. De zeven kerncases 
zijn onderzocht via interviews met functionarissen van het Veiligheidshuis en de 
gemeenten en aanvullende documentenstudie. Bijlage 1 bevat een overzicht van de 
cases en gesprekspartners. 
 
De begrippen ‘PGA’ en ‘Top X’ zijn niet strikt afgebakend op voorhand. Deze begrippen 
hebben belangrijke verbindingen met ontwikkelingen zoals de doorontwikkeling van 
Veiligheidshuizen, de nieuwe vormgeving van de eerste lijn in gemeenten (‘sociale 
wijkteams’), de introductie van lokale interventieplatforms met verbindingen naar 
veiligheid én zorg/sociaal domein. ‘PGA’ en ‘Top X’ zijn onvermijdelijk gerelateerd aan 
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noties en begrippen zoals ‘complexe casuïstiek’, ‘systeemaanpak’, ‘integraal werken’, 
‘verbinding zorg en veiligheid’. Een goed beeld van de ontwikkelingen en dilemma’s 
rond PGA en Top X vereist dat deze begrippen in deze context worden beschouwd en 
dat de gerelateerde begrippen in het onderzoek worden meegenomen. Dit is dan ook 
nadrukkelijk gebeurd.           
 
Dit relatief brede vertrekpunt past ook bij het exploratieve karakter van het onderzoek. 
‘Exploratie’ betekent verkenning, oog voor variëteit, op zoek naar patronen maar die 
niet dwingend laten zijn, verrassingen toestaan, zaken in hun context beschouwen. We 
hebben het terrein van PGA en Top X geëxploreerd en tonen in dit rapport hoe het zich 
heeft gemanifesteerd, met veel aandacht voor de lokale en regionale bijzonderheden.  

1.3 Vooraf: enkele algemene bevindingen  
 
In hoofdstuk twee en verder worden de bevindingen van het onderzoek weergegeven. 
Daaraan voorafgaand hier eerst twee meer algemene bevindingen, als opmaat naar de 
meer specifieke bevindingen.  
 
Dynamiek, veranderlijkheid 
De vormgeving, lokaal en regionaal, van PGA, Top X en daarmee verbonden noties en 
werkwijzen is verre van uitgekristalliseerd. In alle onderzochte cases bepalen dynamiek 
en doorontwikkeling, ‘versheid’ van werkvormen het beeld: gemeente en/of partners 
hebben bijvoorbeeld recentelijk een bepaalde werkwijze ontwikkeld en verkeren nog in 
de implementatiefase daarvan, of er wordt een bijstelling of doorontwikkeling 
voorbereid met grote of minder grote consequenties, of men is er nog niet uit, 
oriënteert zich op een passende vorm voor bepaalde onderdelen van de aanpak. ‘Het is 
allemaal nieuw!’ is een regelmatig opgetekende verzuchting. Partijen - lokaal en 
bovenlokaal - zijn samen passende vormen aan het ‘uitvinden’ terwijl ‘de winkel open 
is’. Dit geldt voor alle geledingen van de PGA: lokaal, bovenlokaal en sublokaal 
(bijvoorbeeld sociale wijkteams) én voor de wisselwerking daartussen. Dit dynamische 
karakter is een rechtstreeks gevolg van ontwikkelingen zoals de decentralisaties in het 
sociaal domein en de doorontwikkeling van veiligheidshuizen. Ook de breedte van het 
speelveld is relevant: er zijn zoveel partijen op verschillende schaalniveaus bij 
betrokken, dat dit speelveld mogelijk nooit ‘stabiel’ zal zijn.  
 
Variëteit 
In samenhang met het vorige punt: de onderzochte lokale en regionale praktijken zijn in 
veel opzichten ‘uniek’, kennen hun eigen specifieke set van organisatorische en 
procesmatige constructies en afspraken, eigen principes en moverende overwegingen. 
Deze variëteit onderstreept de innovatiedrang, oplossingsgerichtheid, bereidheid tot 
regievoering en initiatief nemen. Het gehele veld ademt creativiteit en originaliteit - 
positieve eigenschappen. Maar aan deze variëteit kleven ook nadelen: voor bovenlokale 
partners uit de strafrechts- en zorgketen, maar soms ook voor Veiligheidshuizen, is 
maatwerk per gemeente in de procesvoering niet gemakkelijk te realiseren. 
 
NB  Deze dynamiek en variëteit impliceren dat de bevindingen zoals vastgelegd in dit 
rapport, ‘slechts’ een momentopname vormen en niet geheel recht kunnen doen aan 
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de rijke praktijk. We concentreren ons op de ‘rode draden’ in de werkwijzen en 
dilemma’s, noemen varianten en voorbeelden bij de verschillende onderdelen maar 
kunnen niet uitputtend zijn.  

1.4 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt een korte begripsmatige verkenning uitgevoerd: wat is de essentie 
van ‘PGA’ en ‘Top X’ en welke connotaties, toepassingen zijn er in de praktijk? 
Hoofdstuk 3 vormt het zwaartepunt van dit rapport: hier wordt een overzicht gegeven 
van de manier waarop belangrijke aspecten, onderdelen van PGA en Top X concreet 
gestalte krijgen binnen de geanalyseerde casus. Daarbij wordt ook ingegaan op 
aandachtspunten en knelpunten. Hoofdstuk 4 vat samen en concludeert. De rode draad 
in de bevindingen wordt geschetst en de belangrijkste knelpunten op een rij gezet.    
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Hoofdstuk 2 Een begripsverkenning 

In dit hoofdstuk wordt de betekenis van de twee centrale begrippen verkend. Nagegaan 
wordt wat de essentie is en hoe de toepassing, benutting in de praktijk eruit zien. 

2.1 ‘Persoonsgerichte aanpak’ 
 
Essentie: een manier van werken 
Het begrip ‘persoonsgerichte aanpak’ verwijst in essentie naar een op de persoon ín zijn 
sociale context (‘systeem’) gerichte aanpak of werkwijze. Binnen zo’n aanpak wordt 
goed gekeken naar de karakteristieken van het gedrag én de omstandigheden van een 
persoon: welke oorzakelijke factoren zijn er? Hoe kan het ongewenste (criminele, 
overlastgevende) gedrag verklaard worden? Er is een brede blik - ‘integraal perspectief’ 
- op de persoon en zijn leefwereld. De veronderstelling is dat deze brede blik de juiste 
aangrijpingspunten voor een effectieve aanpak in beeld brengt. De door te voeren 
aanpak ofwel specifieke set van interventies richt zich op de persoon in zijn bredere 
context en is alweer ‘integraal’: interventies in verschillende leefgebieden worden 
gecombineerd en de interventies worden uitgevoerd door verschillende, 
samenwerkende partijen. Sprake is van een multidisciplinaire maatwerk-aanpak. 
 
PGA onderscheidt zich van een delict-gerichte aanpak doordat de aanpak niet enkel of 
primair gebaseerd wordt op kenmerken van delicten. delicten die personen begaan, zijn 
‘slechts’ een symptoom van complexe, onderliggende factoren. Het doel is ook niet 
primair het terugdringen van bepaalde delictsvormen maar veeleer het gedrag van en 
de situatie rond een persoon duurzaam positief beïnvloeden (af te meten aan 
bijvoorbeeld vermindering van recidive).  
 

Casus Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant/Tilburg 

Uit het document Visie en Inrichting: 
‘Centraal staat de persoonsgerichte aanpak: per persoon (casus) en kijkend naar iemands 
sociale omgeving (gezin, vrienden, buren, school), wordt nagegaan hoe ongewenst 
gedrag, of terugval daarin, het best aangepakt en voorkomen kan worden. Denk aan het 
voorkomen van herhaling of escalatie in situaties van ernstige woonoverlast of bij 
diefstallen gepleegd door drugsverslaafde veelplegers. Het streven is te komen tot één 
gezin, één plan en één regisseur.’ 

 
Toepassing in de praktijk  
De notie van ‘PGA’ als een integrale manier van werken met oog voor complexe 
verklarende factoren, heeft breed ingang gevonden op het veiligheidsterrein. Zo 
hebben de Veiligheidshuizen vanaf het begin de ‘persoon achter het delict’ centraal 
gesteld. Door de decentralisaties in het sociaal domein lijkt het begrip nog aan 
relevantie gewonnen te hebben: casusregie vanuit een persoons- en systeemgerichte 
benadering begint al in de eerste lijn, bij de sociale wijkteams. De PGA schuift als het 
ware ‘dichter naar de burger’ toe.  
 
Soms wordt de term ‘PGA’ expliciet als label van een bepaalde, afgebakende methodiek 
gebruikt, inclusief kaders, criteria, stappenplannen. Voorbeelden zijn de PGA-aanpak 
van de Nationale Politie en de ‘lokale PGA’ van de regio Midden-Nederland.  
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Politie-PGA 

De PGA-aanpak van de politie is in 2015/2016 beschreven in de ‘Handreiking 
Persoonsgerichte Aanpak/Politie’. De methode gaat uit van drie fasen, respectievelijk 
‘Signaleren & Adviseren’, ‘Selecteren & Prioriteren’ en ‘Aanpak & Interventies’. Vooral de 
eerste fase is stevig doorontwikkeld en geïmplementeerd binnen de politie. Kern ervan is 
het genereren van een groslijst (’blue list’, ‘brutolijst’) van personen die in aanmerking 
komen voor een gezamenlijke PGA door politie en partners. Vertrekpunt vormt de 
politieregistratie. Via enkele vaste stappen wordt een gecontroleerde selectie gemaakt, 
die de basis vormt voor triage-overleg met partners (tweede fase). Deze tweede fase is 
nog in ontwikkeling. De benutting van de politie-brutolijst voor lokale en bovenlokale 
triage is landelijk weinig uniform. In enkele regio’s vormt de lijst een vast en goed ingebed 
vertrekpunt (bij voorbeeld Midden-Nederland), in andere regio’s worden momenteel 
stappen gezet om die situatie te bewerkstelligen (bijvoorbeeld Oost-Brabant en 
Groningen/Noord-Nederland). In weer andere regio’s wordt de lijst gezien als een goede 
basis voor de politie om zelf casuïstiek aan te melden bij het Veiligheidshuis (Midden-
Brabant/Tilburg).                                                                                                                                                                                                                                                

 
Meestal is ‘PGA’ vooral een notie, inspiratiebron voor ’samen maatwerk’ leveren. Veel 
gemeenten en Veiligheidshuizen in dit onderzoek gebruiken de term niet of nauwelijks 
letterlijk. Enkele gesprekspartners geven zelfs aan dat de term ‘verouderd’ is doordat zij 
geassocieerd wordt met ‘veelplegersaanpak’, ‘aanpak stelselmatige daders’, en niet met 
aanpak van complexe casuïstiek. Illustratie hiervan is de vervanging van het ‘Team PGA’ 
door het ‘Team Complexe Casuïstiek’ binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-
Brabant (Tilburg).   
 

Casus Landelijk kader Veiligheidshuizen 

Aanpak van ‘complexe casuïstiek’ staat centraal in het Landelijk Kader centraal. De term 
‘persoonsgerichte aanpak’ komt één keer voor, op pagina 19:  
[..] 
‘Alle partners van Veiligheidshuizen kunnen casuïstiek aandragen. (..) Niet alleen 
individuele casussen die vragen om een persoonsgerichte of systeemgerichte aanpak, 
maar ook gebieds- of/ themagebonden  veiligheidsvraagstukken kunnen vanuit een lokaal 
maatschappelijke urgentie worden opgepakt in het Veiligheidshuis.’ 

 
Casus regio Midden-Nederland 

Het regionale stramien voor de inrichting van de lokale PGA is beschreven in de Notitie 
Persoonsgerichte Aanpak (PGA) en het Privacyreglement Lokale Persoonsgerichte Aanpak.   
Uit de Notitie Persoonsgerichte Aanpak (PGA): 
‘[..] 
De Lokale PGA kort uitgediept 
We vinden het belangrijk dat in alle gemeenten een lokale PGA goed van de grond komt. 
We zien dat in een aantal gemeenten de lokale PGA op enige wijze plaatsvindt, bijv. door 
interventieteams of casusoverleg waarin een aantal inwoners wordt aangepakt. Dat is 
echter nog niet overal het geval; dan ontbreekt veelal een structuur, 
maar soms ook de daadkracht. Evident is dat er niet één juiste PGA is; het hoe is 
afhankelijk van de lokale situatie. Er is dus ruimte voor lokale inbedding op maat. Het is 
maatwerk en mensenwerk. De handreiking met het stappenplan PGA en het 
privacyreglement die in een zeer zorgvuldig proces zijn samengesteld door een brede 
werkgroep van gemeenten en diverse zorg- en justitiepartners, helpen gemeenten nu 
(verder) op weg. Ook de masterclasses die bureau RVS met partners zal organiseren om 
kennis te verhogen (ook in het gemeentelijk sociaal domein) over privacy, dwang en 
drang, interventies en de mogelijkheden van de reclassering alsmede goede 
voorbeelden en workshops door meer ervaren gemeenten, zullen startende gemeenten 
daarbij ondersteunen.’ 
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2.2 ‘Top X’ 
 
Essentie: selectie van prioritaire cases 
De term ‘Top X’ verwijst in essentie naar selectie van prioritaire, ‘meest zware’ cases. 
De aanpak van partijen richt zich met voorrang op deze selectie. Er is bestuurlijk 
commitment voor de selectie en de partners spannen zich extra in voor intensieve, 
integrale aanpak van deze gevallen. Top X-afbakening geeft focus en is bevorderlijk voor 
de continuïteit van en slagkracht rond de aanpak.  
 
Toepassing in de praktijk 
Net als de term ‘PGA’ wordt ‘Top X’ op verschillende manieren gebruikt in de praktijk. 
Enkele Veiligheidshuizen concentreren hun werk expliciet - letterlijk - rond een Top X. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor de Veiligheidshuizen in Midden-Nederland en het 
Veiligheidshuis van Amsterdam-Amstelland.  
 
 

Casus Actiecentrum Veiligheid en Zorg regio Amsterdam-Amstelland 

De Top 600-aanpak is in 2011 gestart. Amsterdam had te maken met een reeks 
gewelddadige overvallen. Een nadere analyse leerde dat veel HIC-delicten gepleegd 
werden door een relatief kleine groep daders én en dat de betrokken organisaties elk in 
hun eentje het hele probleem niet konden oplossen. Een nieuwe werkwijze 
introduceerde regie en een gezamenlijk plan (op persoonsniveau) en centrale 
voortgangsmonitoring. Door consequent een selectie aan te brengen van de belangrijkste 
daders - ‘de Top 600’ - en vanuit deze concrete personen de samenwerking consequent te 
organiseren - met ‘Top 600-regisseurs’ - is het tij gekenterd en een forse reductie van de 
recidive gerealiseerd. Cruciaal waren ambtelijke én bestuurlijke regie: de bestuurlijke 
focus, inzet op de Top 600 maakte dat de organisaties uit de verschillende ketens 
daadwerkelijk hun inzet gingen coördineren. In 2014 is de Top 600 uitgebreid met een 
Top 400 met vooral jongeren en jongvolwassenen. Doel van de Top 400 is het 
vroegtijdiger signaleren van zorgwekkend delictgedrag en door een gerichte inzet 
voorkomen dat betrokken personen ‘doorgroeien’ naar de Top 600.  

 
Veiligheidshuis Regio Utrecht 

Eén van de vastgestelde afspraken met betrekking tot de ‘Top X’ is: 
[..] 
‘Stap 0: De politie levert minimaal 1x per jaar op basis van de prioriteiten in een 
gemeente een lokale lijst met namen van criminelen en notoire overlastplegers aan de 
gemeente aan. Dit gebeurt op basis van systeeminformatie en straatkennis, gedragen 
door het basisteam. Deze PGA-lijst van de politie vormt de basis voor de triage richting 
Veiligheidshuis en dus van de lokale top-X-lijst.’ 
 

 
In andere Veiligheidshuizen - zoals die van Tilburg/Midden-Brabant en Den 
Haag/Haaglanden - wordt de term ‘Top X’ niet of nauwelijks gebruikt. Het Zorg- en 
Veiligheidshuis Midden-Brabant (Tilburg) volgt het Landelijk Kader Veiligheidshuizen en 
richt zich op ‘complexe casuïstiek’. Overweging in Haaglanden is dat het accent veeleer 
moet liggen op actieve, gezamenlijke triage, en niet op min of meer ‘anonieme’ lijsten 
van partners. Ook wil het Veiligheidshuis kunnen inspelen op actualiteit en geen ‘nee’ 
hoeven zeggen tegen cases enkel omdat die niet op ‘een’ Top X-lijst staan.   
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Hoofdstuk 3 Persoonsgerichte Aanpak en Top X: een overview 

In hoofdstuk 2 zijn de twee centrale begrippen gedefinieerd en is een indruk gegeven 
van de toepassing, benutting ervan in de praktijk. In dit hoofdstuk wordt beschreven 
hoe PGA en Top X concreet gestalte krijgen binnen de geanalyseerde cases. 
Achtereenvolgens word ingegaan op:    
1. De inrichting van het veld 
2. Op- en afschaling van casuïstiek 
3. Verbinding veiligheid en zorg 
4. Informatiepositie 
5. Effectiviteit van de PGA 
6. Bestuurlijke verankering PGA en Top X 

3.1  De inrichting van het veld 
Tal van partijen op verschillende schaalniveaus spelen een rol in de persoons- en 
systeemgerichte aanpak van casuïstiek. Behulpzame ‘dimensies’ om hier vat op te 
krijgen, zijn het onderscheid tussen lokaal en bovenlokaal, tussen veiligheid en zorg en 
tussen eerste lijns-partijen en het opgeschaalde niveau. De verbinding tussen veiligheid 
en zorg wordt in paragraaf 3.3 uitgewerkt. In deze paragraaf staan de dimensies lokaal-
bovenlokaal en eerste lijn-opgeschaald niveau centraal.   
 
De inrichting van het veld in de onderzochte casus beantwoordt telkens globaal aan het 
volgende schema:  

 Eerste lijn (‘niveau 1’): sociale wijkteams of een vergelijkbaar construct, in  
wisselwerking met bewoners en andere wijkprofessionals; 

 Lokaal opgeschaald niveau (‘niveau 2’): lokale integrale aanpak vanuit zorg én 
veiligheid; dit niveau is het schakelpunt tussen niveau 1 en niveau 3; 

 Bovenlokaal opgeschaald niveau (‘niveau 3’): het Veiligheidshuis.  
 
NB  Het lokale opgeschaalde niveau (= niveau 2) is integraal van aard en kent een 
veiligheidscomponent. Het betreft dan ook iets anders dan tweedelijns gespecialiseerde 
zorg die sociale wijkteams (niveau 1) kunnen inroepen. 
 
Niveau 1: Eerste lijn, sociale wijkteams 
De focus ligt hier op sociaal domein- ofwel zorgaspecten. Generalistische teams van 
zorgprofessionals onder regie van de gemeente zijn laagdrempelig aanwezig en actief in 
de wijk. Belangrijke taken zijn versterking/ondersteuning van zelfredzaamheid en 
samenredzaamheid van bewoners, reguliere (‘enkelvoudige’) zorg- en hulpverlening, 
casusregie, eventuele toeleiding naar gespecialiseerde zorg, signalering van complexe 
casuïstiek.   
 
Gemeenten geven dit eerste niveau op verschillende manieren gestalte. Enkele 
gemeenten in dit onderzoek werken min of meer ‘zoals gebruikelijk’ met sociale 
wijkteams, al dan niet onder die benaming. Zo beschikt Schiedam over zogenaamde 
‘wijkondersteuningsteams’ (WOT’s). Andere gemeenten werken met varianten; 
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Zoetermeer heeft ‘wijkzorgnetwerken’, Woerden ‘Woerdenwijzer’ dat zowel een 
website als een ‘team’ omvat.   
 
Niveau 2: Lokaal opgeschaald niveau - integrale aanpak vanuit zorg én veiligheid  
Dit is de ‘lokale PGA’: lokale integrale aanpak van complexe casuïstiek met zorg- én 
veiligheidscomponenten. Onder regie veelal van de afdeling OOV van de gemeente 
ontwikkelen en implementeren lokale partners integrale sets van interventies rond 
problematische personen/huishoudens. Belangrijk vehikel veelal van de lokale PGA is 
een periodiek casusoverleg met de partners. 
 
Belangrijk verschil met niveau 1 is de aanwezigheid van een veiligheidscomponent in de 
casuïstiek. De PGA-cases kunnen op verschillende manieren in beeld komen: na 
opschaling door een wijkteam, op basis van de PGA-selectie van de politie, via melding 
door een zorgpartner. Cases die te complex zijn voor de lokale PGA, kunnen verder 
opgeschaald worden naar het Veiligheidshuis.  
 
Ook hier geldt dat gemeenten voor verschillende vormen kiezen. Zoetermeer heeft het 
‘Convenant Uitvoeringsoverleg Veiligheid en Zorg Zoetermeer’, Woerden de lokale PGA 
conform het model van Midden-Nederland en Zeist een zogenaamd ‘Top Z-overleg’ (dat 
overigens ook aansluit op het model van Midden-Nederland). Nijmegen heeft geen 
gemeentebreed casuïstiekoverleg maar zogenaamde ‘regieteams’ op wijkniveau.   
 

Casus gemeente Zoetermeer 

Het ‘Convenant  Uitvoeringsoverleg Veiligheid en Zorg Zoetermeer’ (januari 2017) 
beschrijft de werkwijze en afspraken rond de lokale PGA. Partners in het convenant zijn 
de driehoekspartners en 28 (!) uitvoeringspartners waaronder reclassering, zorg, 
onderwijs en woningcorporaties. In de aanpak zijn er sterke verbindingen naar zowel zorg 
als veiligheid, met zowel het Veiligheidshuis Haaglanden als de wijkzorgnetwerken. 
Doel van het convenant is ‘veiligheid’ maar complexe zorgcases (‘vastgelopen zorg’) 
kunnen eventueel ook behandeld worden binnen het uitvoeringsoverleg. In het 
convenant wordt het als volgt omschreven: het Uitvoeringsoverleg Veiligheid en Zorg is 
een ‘... lokale ketensamenwerking tussen strafrecht, zorg- en (andere) gemeentelijke 
partners, waarin zij onder eenduidige regie komen tot een keten overstijgende aanpak 
van complexe persoons-, systeem- en gebiedsgerichte problematiek om overlast en 
criminaliteit te bestrijden. Het Uitvoeringsoverleg Veiligheid en Zorg gaat met een 
melding aan de slag als er sprake is van problematiek waarbij minstens twee van de drie 
ketens (straf, bestuur en zorg) moeten samenkomen om tot een passende aanpak te 
komen. Het Uitvoeringsoverleg Veiligheid en Zorg kan casussen aanmelden bij het 
Veiligheidshuis Haaglanden wanneer voor deze casus op lokaal niveau onvoldoende 
oplossingen worden gevonden. Het Uitvoeringsoverleg Veiligheid en Zorg vindt in de regel 
plaats in Zoetermeer.’ Doel van de samenwerking is om ‘... om vroegtijdig, snel, 
consequent, persoonsgericht, samenhangend en gelijktijdig te reageren met als 
resultaatgebieden: 

 het verminderen en voorkomen van strafbare feiten; 

 het verminderen en voorkomen en terugdringen van recidive en overlast; 

 het verlenen van passende zorg; 

 het realiseren van een persoonsgerichte aanpak voor de betrokkene en zo nodig een 
aanpak voor het gezin; 

 het versterken van de ketenregie en ketensamenwerking.’ 
 

 
  



‘PERSOONSGERICHTE AANPAK’, ‘TOP X’: EEN EXPLORATIEF ONDERZOEK 

9/30 

Casus regio Midden-Nederland, gemeenten Zeist en Woerden 

De regio Midden-Nederland kent een helder beschreven stramien voor de lokale PGA, 
met als basisdocumenten de Notitie Persoonsgerichte Aanpak (PGA) en het 
Privacyreglement Lokale Persoonsgerichte Aanpak.  
 
Gemeente Zeist  
De gemeente Zeist heeft, als lokale PGA, een ‘Top Z-aanpak’ ofwel het ‘Top Z-overleg’. 
Partners zijn OOV, leerplicht, sociaal wijkteam , GGZ, politie en CJG. Het overleg vindt 
vierwekelijks plaats. De Top Z fungeert nadrukkelijk als lokaal opschalingsniveau voor 
casuïstiek met, naast zorgcomponenten, een stevige ‘veiligheidscomponent’. Conform de 
criteria van het regionale privacyreglement moet er onder meer sprake zijn van ‘minimaal 
twee politieregistraties in de afgelopen 12 maanden’. Cases die te complex zijn voor de 
lokale aanpak, worden opgeschaald naar het Veiligheidshuis, waarbij de coördinator van 
de Top Z participeert in de casusoverleggen. 
  
Gemeente Woerden 
Ook in Woerden is de lokale PGA gepositioneerd bij de afdeling OOV. Het PGA-overleg 
vindt tweewekelijks plaats. Het richtte zich in eerste instantie, vanaf de oprichting, op 
basis van politieselectie op een bekende groep/familienetwerk met verbindingen met 
criminaliteit. Onderhand worden er ook complexe casus opgeschaald vanuit het sociaal 
domein (‘Woerdenwijzer’). Daarbij gelden de criteria van het privacyreglement van 
Midden-Nederland weer. De PGA van Woerden is daarmee in een nieuwe fase beland: de 
nu opgeschaalde casus vragen nadrukkelijker om de ontwikkeling van nieuwe en 
creatieve aanpakken (Plan van Aanpak), waar bij ook ‘tussen’ de gebaande paden gezocht 
moet worden.... 

 
Hoogezand-Sappemeer heeft een Tactisch Veiligheidsoverleg; deze werkwijze zal verder 
uitgerold gaan worden in de regio Groningen. 
 

Casus gemeente Hoogezand-Sappemeer 

Via het Tactisch Veiligheidsoverleg wordt regie gevoerd op de lokale aanpak van  
complexe casuïstiek: cases worden geselecteerd en geanalyseerd, bestanddelen van de 
integrale aanpak verkend en de voortgang van de aanpak (aan de hand van het Plan van 
Aanpak) gemonitord. Casus kunnen door allerlei partners worden aangereikt/ 
opgeschaald. Er is geen noodzakelijke substantiële veiligheidscomponent. Deelnemers 
zijn de gemeente (afdeling OOV), politie, teamleiders sociale wijkteams, Veiligheidshuis. 
Bij opschaling naar het Veiligheidshuis blijft de gemeente verantwoordelijk voor de casus. 

 
 
Niveau 3: Bovenlokaal opgeschaald niveau - het Veiligheidshuis 
Op dit niveau worden de meest complexe cases aangepakt (‘Top X’) en van een 
integrale, persoons- en systeemgerichte aanpak met passende combinaties van  
zorg, veiligheids- en bestuurlijke maatregelen voorzien. Veiligheidshuizen kennen tal 
van ‘leveranciers’ van casus, zoals zorgpartners, politie, wijkteams, Veilig Thuis, ZSM, 
lokale PGA. Casus worden na een vorm van triage onder procesregie van het 
Veiligheidshuis opgepakt.  
 
Casus die opgeschaald zijn vanuit gemeenten (wijkteams, lokale PGA) blijven in principe 
de verantwoordelijkheid van de gemeente - het Veiligheidshuis faciliteert en 
ondersteunt, voert procesregie en coördineert. Belangrijke troeven van het 
Veiligheidshuis ten opzichte van de lokale PGA zijn de verbindingen met (aanwezigheid 
van) strafrechts- en zorgpartners, voorzieningen voor veilige informatiedeling en -
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bewerking en onafhankelijke procesregie. Naast natuurlijk de in de loop der jaren 
opgebouwde expertise, kennis en ervaring.  
 

Casus Veiligheidshuis Gelderland-Zuid/Nijmegen 

Het Veiligheidshuis fungeert nadrukkelijk als opschalingsniveau voor casuïstiek die ‘te 
complex’ is voor het lokale niveau en een nadrukkelijke verbinding van strafrecht en zorg 
behoeft. Het Veiligheidshuis neemt na opschaling de regie over. 

 
Casus regio Midden-Nederland 

Alle cases waar de Veiligheidshuizen zich op richten, ‘heten’ ‘Top X’. Basis voor de selectie 
daarvan is de PGA-methodiek van de politie. Uit de Notitie Persoonsgerichte Aanpak 
(PGA): 
‘[..] 
PGA-methodiek via opschaling in groeiende intensiteit mogelijk 
[..] 
Tot slot worden de zeer complexe multiproblem gevallen van criminaliteit en ernstige 
overlast nog verder opgeschaald; deze worden extra intensief en ketenoverstijgend in het 
Veiligheidshuis behandeld (=top-X).’ 
 
 
 
 
 
 

 
 
Binnen het totaal van de casus van een Veiligheidshuis kan veelal een globaal 
onderscheid worden aangebracht tussen enerzijds ‘Top X-ers’ (al dan niet zo genoemd) 
en complexe casuïstiek uit ‘het veld’ (veelal met een explicietere verbinding van 
veiligheids- en zorgcomponenten). Deze laatste soort casus zijn opgeschaald vanuit 
gemeenten/sociale wijkteams en worden bijvoorbeeld ‘Casus op Maat’ (COM) of 
‘veldaanmeldingen’ genoemd. In Amsterdam-Amstelland loopt deze opschaling via de 
zgn. ‘regionale expertisetafels’. NB: in Midden-Nederland worden deze opgeschaalde 
cases óók onder het label ‘Top X' geschaard. 
 
Met betrekking tot de eerste groep - de ‘Top X-ers’ - stellen gesprekspartners dat 
blijvende aandacht voor de meest ‘weerbarstige’ cases hoe dan ook wenselijk is. Deze 
groep vormt de oorspronkelijke doelgroep van Veiligheidshuizen. Het groeiende belang 
van de tweede stroom - de ‘veldaanmeldingen’ - hangt samen met de decentralisaties 
in het sociaal domein en daarmee gerelateerde opschalingsmodellen (zoals de ‘AVE’-
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systematiek van de gemeente Leeuwarden). In wisselwerking daarmee speelt de 
doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen een belangrijke rol. 
 

Casus Veiligheidshuis Brabant Zuidoost/Eindhoven 

Het werk van het Veiligheidshuis richt zich globaal op twee soorten casus die elk hun 
eigen ‘aanvoerroute’ hebben. De werkwijze - integraal, persoons- en systeemgericht, 
ketenoverstijgend - is overigens wel dezelfde. De eerste soort casus zijn Top X-ers met 
een HIC-profiel (basis : PGA-selectie politie), kopstukken van criminele/overlastgevende 
jeugdgroepen of door de Driehoek aangewezen subjecten. Het doel is vermindering van 
recidive. Het tweede soort casus - zogenaamde ‘Casus Op Maat’ ofwel COM-casus - wordt 
opgeschaald vanuit het lokale sociale domein (lokale PGA, sociale wijkteams) in de geest 
van de AVE-systematiek van de gemeente Leeuwarden (Aanpak Voorkomen Escalatie). 
Het betreft complexe casuïstiek die niet per se een zware veiligheidscomponent heeft en 
waarvan de doelstelling ook niet per se recidivevermindering is (- denk aan ‘verwarde 
personen’).  ‘Als Veiligheidshuis heb je een hele wereld onder je erbij gekregen, als gevolg 
de decentralisaties in het sociale domein.’  

 
Complementaire niveaus  
De drie niveaus van de PGA zijn complementair, versterken elkaar. Afhankelijk van de 
complexiteit, hardnekkigheid van casuïstiek ‘past’ een bepaald niveau. Mogelijk is 
opschaling (of afschaling) van casuïstiek nodig. Belangrijke invalshoek daarbij zoals 
verwoord door gesprekspartners in dit onderzoek, is dat een ‘sterk’ eerste niveau 
(eerste lijn) nodig is voor een sterk tweede niveau (de lokale PGA) - de lokale PGA krijgt 
dan tijdig de juiste cases opgeschaald (niet te veel, niet te laat) en kan ook zonder risico 
van terugval in casuïstiek weer afschalen. En dat een sterk tweede niveau (lokale PGA) 
nodig is voor een sterk derde niveau (Veiligheidshuis), vanuit dezelfde overwegingen: 
tijdige opschaling van de juiste casus en de mogelijkheid van ‘veilige’ afschaling vanuit 
het Veiligheidshuis.  
 
De drie niveaus staan nadrukkelijk in een onderlinge verbinding. De afbakening van de 
niveaus is ook niet ‘hard’, eerder fluïde, organisch. Coördinatoren van wijkteams maken 
vaak deel uit van het overleg rond de lokale PGA. En bij opschaling van cases naar het 
Veiligheidshuis blijft de gemeente verantwoordelijk - het Veiligheidshuis faciliteert 
overleg, coördineert, voert procesregie. 
 
Op een praktisch niveau worden de verbindingen tussen niveau 2 en 3 ondersteund 
door liaisons vanuit gemeenten in het Veiligheidshuis. Vanuit Schiedam bijvoorbeeld 
zijn dit de regisseurs Zorg en Veiligheid van de gemeente; deze participeren in de 
overleggen rond Schiedamse casus in het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond. En de 
regio Utrecht (Midden-Nederland) kent zogenaamde ‘informatiemakelaars’; deze 
realiseren de verbindingen en afstemming tussen de lokale PGA en bovenlokale Top X-
aanpak, waarbij zij elk een cluster gemeenten voor hun rekening nemen. 
 

Casus Veiligheidshuis Utrecht 

In deze regio is de wisselwerking tussen de lokale en bovenlokale PGA en Top X-aanpak 
geborgd door middel van zogenaamde ‘Gemeentelijk adviseurs Veiligheidshuis’, ook wel 
‘informatiemakelaars’ genoemd (elders: ‘liaisons’). Deze functionarissen realiseren en 
bewaken elk voor een ‘cluster’ van gemeenten de verbindingen tussen gemeente en 
Veiligheidshuis 
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Het bredere krachtenveld  
De partners in de lokale en bovenlokale PGA kunnen onderverdeeld worden naar 
‘strafrecht’, ‘zorg’ en ‘bestuurlijk’. De strafrechtspartners - met name Openbaar 
Ministerie, ZSM, Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming -  participeren 
hoofdzakelijk bovenlokaal, via de veiligheidshuissamenwerking. Een interessante 
uitzondering hierop vormt de regio Midden-Nederland: door de bestuurlijke vaststelling 
van het privacyreglement van de lokale PGA door alle 39 gemeenten, kan het Openbaar 
Ministerie lokaal, ten behoeve van de lokale PGA, strafrechtelijke informatie delen.  
 

Casus regio Midden-Nederland 

Uit de Notitie Persoonsgerichte Aanpak (PGA): 
‘[..] 
Het OM komt lokaal niet aan de casusoverlegtafel, zoals in het Veiligheidshuis, gelet op 
de aard van de casuïstiek. Het OM heeft voor de lokale PGA een digitaal PGA-loket 
ingericht, uniek in Nederland. Gemeenten kunnen er terecht voor bepaalde informatie 
(zie bijlage 2). Gelet op de gevoeligheid van de strafvorderlijke 
informatie delen de justitiepartners deze niet met alle denkbare partners. Het 
privacyreglement schept duidelijkheid. Het OM kan informatie alleen delen indien een 
informatieverzoek wordt gericht aan het PGA-loket en afkomstig is van een vertrouwde 
gemeentelijk functionaris.’ 
 

 
De zorgpartners - zoals GGZ, Veilig Thuis, Verslavingszorg - kunnen betrokken zijn bij elk 
van de drie onderscheiden niveaus van de PGA: op het eerste niveau binnen sociale 
wijkteams, op het tweede niveau als partij in lokale PGA’s en op het derde niveau 
binnen de Veiligheidshuis-samenwerking. Zorginstellingen leveren gespecialiseerde 
(‘tweedelijns’) zorg ook na ‘rechtstreekse’ doorverwijzing door het sociale wijkteam, dat 
wil zeggen: niet als onderdeel van een lokale of bovenlokale PGA. 
 

Casus Veiligheidshuis Haaglanden/Den Haag  

Het Veiligheidshuis investeert door middel van pilots nadrukkelijk in ‘vindplaatsen’ van 
complexe casuïstiek zoals de Opvang Verwarde personen - zodat men elkaar tijdig weet te 
vinden en meldingen tijdig worden gedaan. Ook maakt het Veiligheidshuis afspraken met 
de BOPZ-officier over het melden van afgewezen gevallen van Rechterlijke Machtiging. Zo 
worden gaten in de keten één voor één gedicht. 

 
Aandachtspunten en knelpunten  
Gesprekspartners binnen de casus van dit onderzoek noemen verschillende 
aandachtspunten en knelpunten in relatie tot de PGA en Top X. In hoofdstuk 2 van dit 
rapport zijn reeds enkele daarvan in relatie tot begripsmatige aspecten genoemd. In de 
paragrafen hierna kijken we preciezer naar knelpunten rond onder meer opschaling van 
casuïstiek en de verbinding tussen veiligheid en zorg. In deze paragraaf concentreren we 
ons op aandachtspunten en knelpunten rond de inrichting van het veld, binnen de drie 
niveaus van de PGA en ten aanzien van het ‘totaalbeeld’: 

 Vanuit het perspectief van PGA en Top X vormt het eerste niveau (- sociale 
wijkteams) momenteel vaak nog niet zo’n sterke schakel: casus die PGA-waardig 
zijn, worden soms te lang aangehouden (‘doormodderen’) en casus die juist op het 
eerste niveau zouden kunnen worden opgepakt, te snel opgeschaald; verklarende 
factoren zijn het ‘te druk’ zijn van sociale wijkteams (‘overlopen’), onvoldoende 
awareness van veiligheidsaspecten, focus op zorgoplossingen, een ‘niet-zakelijke’ 
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benadering van casuïstiek, onbekendheid met de PGA, handelingsverlegenheid door 
onduidelijkheid over de rolverdeling bij ‘drang’-casuïstiek (- wijkteams werken 
binnen een vrijwillig kader); 

 Maar ook het tweede niveau - de lokale PGA - functioneert nog lang niet altijd 
optimaal; aandachtspunten zijn bijvoorbeeld:  
o De grote variëteit én het vaak nog niet uitgekristalliseerd zijn van de lokale PGA 

als zodanig - dit kan een effectieve wisselwerking met zowel het eerste als het 
derde niveau van de PGA, maar ook met ‘individuele partners’ op verschillende 
niveaus, in de weg staan; 

o Partners ‘aan tafel’ hebben soms onvoldoende mandaat vanuit hun organisatie; 
het is dan afhankelijk van de min of meer ‘toevallige’ energie van betreffende 
functionarissen of een lokale PGA goed van de grond komt; 

o Geen of beperkte invloed vanuit de lokale PGA op bovenlokale partners - die 
kunnen eenvoudigweg ‘nee’ zeggen op onderdelen van een lokale PGA (denk 
aan: stopzetten uitkering UWV); 

 Knelpunt vormt soms het niet effectief betrokken (‘aangetakt’) zijn van de politie, 
op het eerste niveau (wijkteams) maar ook bij Veiligheidshuizen; dit laatste kan 
samenhangen met de onduidelijke positie van de PGA-selectiemethodiek bij het 
bepalen van de netto-lijst/Top X; 

 Vergelijkbaar met het vorige punt: veelgenoemd aandachtspunt/knelpunt vormt de 
onvolkomen verbinding tussen Veilig Thuis aan de ene kant, en politie, lokale PGA 
en Veiligheidshuis aan de andere kant; het beeld is dat Veilig Thuis soms te snel 
terugschakelt op wijkteams en tweedelijnszorg, met ‘voorbijgaan’ aan de PGA; de 
politie krijgt weinig feedback over haar meldingen bij Veilig Thuis;  

 Terugkerend aandachts- c.q. knelpunt op alle drie niveaus is onvoldoende kwaliteit 
van de casusregie - basisvoorwaarde bij uitstek voor een effectieve PGA; 

 Meer overstijgend, algemeen aandachtspunt/knelpunt in het verlengde van de 
vorige punten: de drie niveaus in de PGA versterken elkaar nog lang niet altijd 
optimaal; onvoldoende robuustheid op één van de niveaus werkt negatief door op 
de andere niveaus en daarmee op de hele ‘infrastructuur’ van de PGA. 

3.2 Op- en afschaling van casuïstiek 
Om ‘samen sterk’ te kunnen zijn als partners op de verschillende niveaus van de PGA, is 
een goede wisselwerking tussen die niveaus nodig. Tijdige op- en afschaling van de 
‘juiste’ cases is een wezenlijk onderdeel van deze wisselwerking: wanneer cases tijdig 
op het juiste schaalniveau worden aangevat, zal de problematiek het beste beheersbaar 
kunnen blijven. De verschillende geledingen van de PGA staan ‘in hun kracht’ en kunnen 
samen doorgroeien en elkaar versterken. 
 
Opschalingsniveaus binnen de PGA zijn het tweede en derde niveau, respectievelijk de 
lokale PGA en de bovenlokale PGA (Veiligheidshuis). Deze twee ‘knooppunten’ vormen 
echter ook het meld- en opschalingspunt voor partners zoals politie en zorginstellingen. 
Het vraagstuk van effectieve op- en afschaling beperkt zich niet tot de wisselwerking 
tussen de drie niveaus. Overkoepelend begrip in dit verband is ‘triage’: welke cases 
worden wel en niet opgepakt, om welke redenen?  
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In de onderzochte cases zijn er veelal geen ‘harde’, vastomlijnde criteria voor het 
‘accepteren’ van cases. Voor het derde niveau (Veiligheidshuis) is de lijn veelal: ‘zodra 
het te complex wordt voor de gemeente’. Of: ‘zodra een combinatie van zorg, strafrecht 
en bestuurlijke maatregelen nodig is’ (Veiligheidshuis Haaglanden). ‘We sluiten nooit de 
deur!’ (Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond). ‘Indien uitvoering van de lokale PGA niet 
de gewenste resultaten heeft.’ (Midden-Nederland) In zoverre er criteria zijn 
geformuleerd, zijn die tamelijk rekkelijk. Triage vindt bij voorkeur interactief plaats: 
onder regie van het Veiligheidshuis wordt er gezamenlijk naar de cases gekeken en een 
besluit genomen.    
 

Casus Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant/Tilburg 

Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant (Tilburg) volgt nadrukkelijk het Landelijk 
Kader Veiligheidshuizen en richt zich op ‘complexe casuïstiek’. De criteria waaraan casus 
moeten voldoen, zijn niet ‘waterdicht’ - het definitieve oordeel wordt in de afstemming 
tussen en met professionals bepaald. Grosso modo beperkt het Zorg- en Veiligheidshuis 
zich tot die casussen die zo complex zijn ‘... dat het reguliere afstemmen en samenwerken 
onvoldoende effectief is: er is nog meer aanpak op maat nodig, denkkracht om 
innovatieve aanpakken te bedenken en eventueel doorzettingsmacht om mogelijk 
onorthodoxe aanpakken te bewerkstelligen.’ Er is geen noodzakelijke relatie met 
veiligheid i.e. een urgent criminaliteits- of overlastprobleem: ‘(..) (c) De problematiek 
wordt beïnvloed door en heeft impact op het (gezins)systeem en/of de directe sociale 
leefomgeving (of wordt verwacht dat te gaan hebben); of: (d) Er is sprake van ernstige 
lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een 
ketenoverstijgende aanpak.’ (uit: Visie en Inrichting Zorg- en Veiligheidshuis 
Midden-Brabant). 
 
De triage vindt ‘fysiek’ plaats binnen het regionale Kennisknooppunt; De ‘harde kern’ van 
het werk van het Veiligheidshuis vormt een lijst van 84 personen die in nauw overleg met 
professionals in het veld tot stand is gekomen. 

 
Hulpmiddel voor de selectie van casuïstiek vormt de bruto-lijst van de politie ofwel fase 
1 van de PGA-systematiek van de politie (zie paragraaf 2.1). De partners binnen het 
Veiligheidshuis kunnen deze politielijst gezamenlijk als vertrekpunt hanteren. De bruto-
lijst kan ook dienen als basis voor melding van cases door de politie zelf.  
 

Casus regio Oost-Brabant 

Uit ‘Positionering PGA in de veiligheidshuizen Oost-Brabant. Een verdere uitwerking van 
de eenduidige werkwijze voor de Veiligheidshuizen in Oost-Brabant’ (januari 2017) 
[..] 
‘Het proces om te komen tot een persoonsgebonden aanpak voor met name 
geprioriteerde High Impact Plegers is drieledig: 
1. Samenstelling groslijst, beroep op capaciteit politie; 
2. Prioriteren van de individuen op de groslijst om te komen tot een nettolijst, capaciteit 
politie, OM, gemeente en andere ketenpartners (gemeente raadpleegt het zorg- en 
hulpverleningsdomein); 
3. Persoonsgebonden aanpak per geprioriteerd individu op systeem (gezinsaanpak) 
formuleren en uitvoeren.’ 

 
In het Veiligheidshuis van Rotterdam-Rijnmond is vooral de triage van ZSM-
aanmeldingen en veldaanmeldingen vanuit het sociaal domein stevig geprotocolleerd.  
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Casus Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond 

Selectie en risicotaxatie van ZSM- en veldaanmeldingen sociaal domein vinden plaats aan 
de hand van vragen die beantwoord worden vanuit een groot aantal bronbestanden. 
Daarbij worden strafrechtelijke, civiele en bestuurlijke maatregelen en zorg (gedwongen 
en vrijwillig) geanalyseerd. Dit betreft de zgn. DAT-bevraging. In vervolg daarop vindt, bij 
complexe casuïstiek, aanvullende WAT-bevraging plaats. 

 
Binnen het Veiligheidshuis Haaglanden geldt als uitgangspunt dat het belangrijk is los te 
komen van ‘anonieme lijsten’ en queries en tot een gezamenlijke en substantiële, 
‘levende’ selectie van cases te komen. 
 

Casus Veiligheidshuis Haaglanden/Den Haag 

Het Veiligheidshuis zoekt zijn kracht in de combinatie van langdurige inzet op een 
bepaalde groep én inspelen op actualiteit. Daarbij wordt gewerkt met de BOB-
systematiek (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming). Het Veiligheidshuis sluit 
bepaalde thema’s/personen niet bij voorbaat uit, werkt als het ware ‘toekomst-proof’.  

 
Ook voor de opschaling naar de lokale PGA worden in de meeste cases binnen dit 
onderzoek tamelijk ruime criteria gehanteerd. Ondergrens is veelal dat er een 
veiligheidsaspect moet zijn; kenmerkend voor dit tweede niveau is de combinatie van 
veiligheids- en zorgaspecten. Gemeente Zoetermeer: ‘Op dit niveau is veiligheid het 
doel’. Maar tegelijk er is een open oog voor casuïstiek waar bijvoorbeeld ‘vastgelopen 
zorg’ de hoofdzaak is. Ook op dit niveau wordt belang gehecht aan goede afstemming, 
een ‘goed gesprek’. Uitzondering wellicht vormt de systematiek van de regio Midden-
Nederland, met als één van de criteria voor een (lokale) PGA dat er in de afgelopen 12 
maanden tenminste twee politieregistraties moeten zijn geweest.  Net als bij de 
bovenlokale PGA kan de bruto-lijst van de politie mede de basis vormen voor selectie 
van casuïstiek voor de lokale PGA.  
 

Casus regio Midden-Nederland 

Uit het Privacyreglement Lokale Persoonsgerichte Aanpak: 
‘[..]  
Doelgroep voor deze lokale persoonsgerichte aanpak wordt gevormd door inwoners van 
wie: 
- een partner op basis van herhaalde contacten en interventies meent dat het voortzetten 
van interventies uitsluitend vanuit de eigen keten niet volstaat, én; 
- het gedrag of de vermoedelijk aanwezige meervoudige problematiek een integrale 
aanpak vanuit twee of meer ketens noodzakelijk maakt, én 
- een geregisseerde integrale aanpak nodig is omdat het gedrag van de inwoner, ook 
blijkens minimaal twee politieregistraties in de afgelopen 12 maanden 2, de openbare 
orde verstoort en/of een bedreiging is of kan zijn voor de veiligheid van de inwoner zelf of 
die van anderen, én 
- deze inwoner (nog) niet, of niet meer in aanmerking komt voor een persoonsgerichte 
aanpak in het Veiligheidshuis.’ 
 

 
 
Aandachtspunten en knelpunten  
Uit de interviews met gemeenten en Veiligheidshuizen zijn met name de volgende 
aandachtspunten en knelpunten met betrekking tot op- en afschaling naar voren 
gekomen:  
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 Opschaling vanuit sociale wijkteams geschiedt niet zelden te laat - casus blijven 
‘hangen’, men ‘moddert door’; verklarende factoren zijn onder meer: het ’te druk’ 
zijn (- quote van meerdere respondenten: ‘De sociale wijkteams lopen over!’), 
onvoldoende ‘awareness’ van veiligheidsaspecten, onbekendheid met de integrale 
PGA, focus op een ‘zorgoplossing’, onvolkomen casusregie;  

 In het verlengde van het vorige punt: casuïstiek blijft soms ten onrechte binnen de 
zorgkolom, en wordt binnen die kolom niet zelden ook weer te vroeg afgeschaald 
naar het sociale wijkteam; een en ander zonder wisselwerking met OOV of de PGA-
samenwerking;   

 Andersom worden casus soms juist ook te snel opgeschaald door wijkteams, 
waardoor de PGA ‘volstroomt’; hierbij kan handelingsverlegenheid binnen de teams 
een rol spelen; 

 Afschaling naar sociale wijkteams vanuit de PGA (lokaal of bovenlokaal) leidt soms 
in korte tijd tot het ‘verdampen’ van bereikte resultaten rond een casus: ‘Er is een 
neiging tot het pamperen van cases’; heel praktisch: er sluit ook vaak 
onduidelijkheid in over de monitoring van cases; 

 Opschaling naar het Veiligheidshuis van casuïstiek die lokaal voor veel onrust zorgt, 
wordt soms verhinderd door sterke focus op ‘HIC-criteria’ bij het Veiligheidshuis; 
met name kleinere gemeenten blijven daardoor soms ‘zitten’ met PGA-waardige 
cases; 

 Algemeen: onvoldoende bekendheid bij verschillende partners met het ‘bestaan’ en 
de ‘werking’ van de lokale PGA; NB: men moet elkaar weten te vinden en een 
duidelijk beeld hebben van elkaars mogelijkheden om daadwerkelijk samen sterk te 
zijn; 

 Onduidelijkheid rond de PGA-lijst (bruto-lijst) van de politie; deze lijst verschaft 
belangrijke informatie over prioritaire casuïstiek maar over de wenselijke, effectieve 
benutting (‘van bruto naar netto’) bestaat nog geen eenduidigheid - dit onderdeel 
van deze systematiek is nog in ontwikkeling. 

3.3 Verbinding veiligheid en zorg 
De lokale en bovenlokale PGA - in het hier gehanteerde ‘schema’: niveau 2 en 3 - 
richten zich op casuïstiek met zorg- én veiligheidscomponenten. Op deze niveaus 
werken zorg- en veiligheidspartners samen om die casuïstiek zo goed mogelijk aan te 
pakken, beheersbaar te houden. Basisvoorwaarden zijn dat de samenwerking tussen 
beide ‘domeinen’ op beide niveaus ingeregeld is én dat de betreffende casuïstiek 
daadwerkelijk aangereikt wordt aan, tijdig in beeld komt van de PGA (lokaal dan wel 
bovenlokaal). 
 
Het ‘neerzetten’, inregelen van de samenwerking tussen veiligheids- en zorgpartners op 
beide niveaus is onderdeel van het inrichten van de lokale en bovenlokale PGA. De 
lokale PGA - niveau 2 - laat een grote variëteit zien, constateerden we hiervoor. In de 
onderzochte cases maken gemeenten hun eigen, lokaal passende keuzes om veiligheid 
en zorg te verbinden. Daarbij is, met wisselende intensiteit, aandacht voor de 
operationele, ambtelijke en bestuurlijke voorwaarden. Rode draad is dat, bij een 
daadwerkelijk als zodanig gepositioneerde integrale PGA, de samenwerking tussen 
veiligheid en zorg de benodigde aandacht en inrichting krijgt.   
 



‘PERSOONSGERICHTE AANPAK’, ‘TOP X’: EEN EXPLORATIEF ONDERZOEK 

17/30 

Casus gemeente Zoetermeer 

In de lokale PGA van de gemeente Zoetermeer is de verbinding tussen ‘zorg’ en 
‘veiligheid’ verankerd in het ‘Convenant Uitvoeringsoverleg Veiligheid en Zorg 
Zoetermeer’. De naamgeving onderstreept zowel deze verbinding als het praktische, 
probleemgerichte karakter van de samenwerking.  De verbinding van zorg en veiligheid is 
tevens een speerpunt voor 2017 van het Veiligheidshuis Haaglanden (waar Zoetermeer in 
participeert). Het gezamenlijke lokale/bovenlokale belang bij deze verbinding én het 
gezamenlijk optrekken daarbij blijken mede uit het feit dat een medewerker van het 
Veiligheidshuis voor 50% werkzaam in Zoetermeer is voor het leggen van de benodigde 
verbindingen. Ook kent Zoetermeer een Driehoek Jeugd met de wethouder Zorg, Jeugd 
en Onderwijs 

 
De bovenlokale PGA van het Veiligheidshuis is in dit opzicht veelal ‘verder’ dan de lokale 
PGA. Verbinding van zorg- en veiligheidspartners vormde vanaf de oprichting van de 
Veiligheidshuizen een belangrijke opgave. Corebusiness van het Veiligheidshuis 
Haaglanden bijvoorbeeld is passende combinaties van zorg, strafrecht en bestuurlijke 
maatregelen - en daarvoor zijn de benodigde afspraken en voorzieningen getroffen. 
Meerdere veiligheidshuizen hebben hun naam hier ook op aangepast, ter bezegeling 
van de samenwerking en voor de ‘herkenbaarheid’ voor zorgpartners. Zo heeft Midden-
Brabant/Tilburg een ‘Zorg- en Veiligheidshuis’ en Amsterdam het ‘Actiecentrum 
Veiligheid en Zorg’.  
 

Casus Actiecentrum Veiligheid en Zorg regio Amsterdam-Amstelland 

De naam ‘Actiecentrum Veiligheid en Zorg’ onderstreept het gewicht van de beide 
componenten in de aanpak én is bevorderlijk voor de herkenbaarheid voor en het 
‘eigenaarschap’ van partners uit beide ketens. Het AcVZ is sindsdien de vanzelfsprekende 
plek van waaruit de gemeente Amsterdam, met haar kernpartners, alle complexe 
problematiek op het snijvlak van veiligheid en zorg aanpakt. Opschaling van complexe 
casuïstiek vanuit gemeenten/wijkteams loopt via de regionale expertisetafel. Gemeenten 
blijven verantwoordelijk voor opschaalde cases. 

 
De tweede basisvoorwaarde - het tijdig aangeleverd krijgen van casuïstiek - is intrinsiek 
verbonden met het inregelen, organiseren van de PGA. Het gaat dan om afsprakensets 
over opschaling, het vaststellen en communiceren van criteria, generieke bekendheid 
bij partners met het bestaan, het doel en de werking van de PGA. Lokaal en bovenlokaal 
wordt hier in geïnvesteerd in het kader van de PGA. Zoals in paragraaf 3.2 naar voren 
kwam, is dit onderdeel van de verbinding tussen zorg en veiligheid nog niet overal op 
‘vlieghoogte’: partners in het sociaal domein hebben niet altijd voldoende oog voor de 
veiligheidscomponent van casuïstiek en focussen soms onterecht, met het risico van 
escalatie van problematiek, op een zorgoplossing.  
 
Om dit te doorbreken, dient, naast het technisch goed inregelen van de lokale en 
bovenlokale PGA, geïnvesteerd te worden in ‘flankerende’ voorwaarden rond aspecten 
zoals ‘awareness’ van veiligheid in de zorg, het overbruggen van cultuurverschillen 
tussen veiligheid en zorg, beleidsmatige en bestuurlijke verbindingen (ook ‘op het 
gemeentehuis’) tussen veiligheid en zorg. In de cases binnen dit onderzoek worden er 
ook rond deze flankerende voorwaarden interessante stappen gezet.        
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Casus gemeente Schiedam 

De gemeente beschikt over twee ‘regisseurs zorg en veiligheid’. Deze fungeren vooral als 
schakelpunt tussen de zgn. ‘Wijkondersteuningsteams’ (WOT’s) en het Veiligheidshuis 
Rotterdam-Rijnmond. De regisseurs zijn ‘integraal’ ingebed in de drie betrokken 
‘kerndomeinen’: OOV, Sociaal Domein en Werk & Inkomen. Punt van zorg is dat OOV 
beperkt (mede)regie kan voeren op op- en afschaling van cases ‘binnen de zorgkolom’ - 
casuïstiek komt soms opnieuw bij een WOT terecht waar dat uit veiligheidsoptiek 
misschien niet wenselijk is. Op systeemniveau is OOV onvoldoende betrokken bij 
bovenlokale inkoop van zorg. Lokaal werken OOV en sociaal domein wel samen bij 
afspraken over omgang met verwarde personen, het realiseren van extra 
maatschappelijke opvang e.d. 

 
 
Aandachtspunten en knelpunten  
De aandachtspunten en knelpunten rond dit deelthema overlappen met knelpunten 
zoals hiervoor, in paragraaf 3.1 en 3.2, al genoemd; dit is onontkoombaar door het 
fundamentele karakter van de ‘verbinding veiligheid en zorg’ bij het vormgeven van de 
PGA. Daarnaast zijn de knelpunten deels al binnen deze paragraaf genoemd, als te 
realiseren voorwaarden - feit is dat er in veel van de onderzochte cases binnen dit 
onderzoek nog stappen gezet kunnen worden rond dit deelthema ... 
 
Aandachtspunten en knelpunten rond dit deelthema zijn met name:   

 Het nog niet uitgekristalliseerd zijn van vooral de lokale PGA, inclusief afsprakensets 
over opschaling en de feitelijke inregeling daarvan; de lokale PGA is op veel plekken 
nog in ontwikkeling, moet zich nog zetten; quote: ‘Het is allemaal nog nieuw!’; 

 Onvoldoende ‘awareness’ van veiligheid in de zorg, in combinatie met focus op 
zorgoplossingen binnen de zorgkolom (van sociaal wijkteam naar tweedelijns zorg 
‘en weer terug’); verklarende factoren zijn onder meer de ‘drukte’ van sociale 
wijkteams, de missie en cultuur van de zorgsector, handelingsverlegenheid, 
inadequate informatiepositie (zie paragraaf 3.4); maar ook: het nog onvoldoende 
communiceren over, expliciet maken van de bedoeling en werking van de PGA, met 
name vanuit ‘veiligheidshoek’; sprake is van een wisselwerking met opgaven aan 
beide zijden;  

 Verbeterpunten gemeentelijke regievoering op de snijvlakken van veiligheid en zorg, 
zowel ambtelijk als bestuurlijk; ambtelijk gaat het bijvoorbeeld om het betrokken 
zijn van OOV bij inkoop van zorg, het mede regie kunnen voeren door OOV bij op- 
en afschaling binnen de zorgkolom, beleidsmatige betrokkenheid van het sociaal 
domein bij de lokale PGA (- er zijn nu vaak alleen verbindingen met wijkteams), het 
vanuit PGA-regie consequent bij elkaar leggen van ‘puzzelstukjes’ informatie vanuit 
strafrecht en zorg over cases en daarmee overzicht over ‘stand van zaken’ en 
‘risico’s en bedreigingen’ houden; bestuurlijk gaat het om de betrokkenheid van 
wethouders zorg/sociaal domein bij de (integrale) PGA (ook bijvoorbeeld bij 
symbolische startmomenten), wisselwerking binnen het College over de snijvlakken 
van zorg en veiligheid inclusief knelpunten bij het inregelen, de wisselwerking 
tussen Collegeleden en bestuurders van instellingen over dit onderwerp; 

 Onvoldoende herkenbaarheid, eigenaarschap van de zorgsector met betrekking tot 
de PGA; de veiligheidsconnotatie kan daarbij in de weg zitten; soms helpen ‘kleine’ 



‘PERSOONSGERICHTE AANPAK’, ‘TOP X’: EEN EXPLORATIEF ONDERZOEK 

19/30 

ingrepen zoals een slimme naamgeving van de PGA  (- zo heeft Zoetermeer het 
‘Convenant  Uitvoeringsoverleg Veiligheid en Zorg Zoetermeer’); 

 Onbekendheid over en weer - zorgketen en strafrechtsketen - met elkaars 
instrumenten, mogelijke interventies; er is vaak een incompleet beeld van het 
repertoire van partners. 

3.4 Informatiepositie 
Randvoorwaarde voor een effectieve PGA is een goede informatiepositie. Dit begint al 
bij de aanmelding van een casus en het voorbereiden van de triage: wat is er bekend 
over betreffend persoon, het betreffende huishouden? Welke antecedenten zijn er? 
Welke trajecten lopen al en/of zijn er geweest? Hoe zit het met de verschillende 
leefgebieden? Gaandeweg een PGA is managementinformatie nodig over de voortgang 
van de aanpak, met informatie uit zowel zorg als strafrecht. Deze soorten informatie 
maken goede besluiten over de inzet van een PGA of andere vervolgtrajecten mogelijk 
en ondersteunen de samenwerking tussen de betrokken partijen op verschillende 
schaalniveaus.    
 
Belangrijke karakteristieken van de informatiepositie zijn:  

 Snelheid: bij aanmelding van een casus, of het in beeld komen van een (mogelijke) 
casus bij een partner, moet er zo spoedig mogelijk een adequaat beeld bij 
betrokken professionals zijn van de ernst van en risico’s rond de casus, zodat er 
onverwijld een aanpak kan worden gekozen en ingezet; 

 Continuïteit: tijdens een PGA hebben partners behoefte aan managementinformatie 
over het verloop en achtergrondvariabelen;    

 Brede beschikbaarheid: de gebundelde informatie over persoon, achtergronden en 
lopende aanpak is bij voorkeur binnen alle geledingen van de PGA beschikbaar, ook 
in de ‘eerste lijn’ (bijvoorbeeld sociale wijkteams), zodat cases snel op de juiste tafel 
terecht kunnen komen; 

 Integraliteit: combinatie van informatie uit verschillende ketens biedt het beste 
overzicht van in inzicht in de risico’s rond huishoudens en de benodigde 
interventies;   

 Veiligheid: de informatie dient veilig gedeeld en opgeslagen - datalekken kunnen 
een acute bedreiging vormen voor een PGA;  

 Juridische kwaliteit: de procesvoering rond de informatiepositie dient in 
overeenstemming te zijn met de geldende wet- en regelgeving (Wbp, Wpg, 
bijzondere wetten) en eventueel afgesloten convenanten en reglementen. 

 
De gemeenten en Veiligheidshuizen binnen dit onderzoek zijn alle gespitst op de 
kwaliteit en verbetermogelijkheden van hun informatiepositie. Zeker rond dit 
deelthema van de PGA is er veel ontwikkeling te zien en doen zich veel vragen én 
mogelijkheden voor. Meerdere Veiligheidshuizen hebben in de afgelopen tijd al 
belangrijke stappen gezet voor de verbetering van de informatiepositie. Voorbeelden 
zijn het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant (Tilburg) en dat van Rotterdam-
Rijnmond. De focus ligt daarbij op het opzetten van een goed werkend ‘systeem’ voor 
triage/weging, routering en advisering. Karakteristiek is de combinatie van fysieke en 
geautomatiseerde informatiedeling en -analyse.     
 



‘PERSOONSGERICHTE AANPAK’, ‘TOP X’: EEN EXPLORATIEF ONDERZOEK 

20/30 

Casus Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant/Tilburg 

Het Kennisknooppunt heeft als kerntaken advies en routering. Het kennisknooppunt is 
een plek waar ketenpartners terecht kunnen met hulpvragen, vragen om informatie of 
advies en van waaruit kan worden beoordeeld of een bepaalde casus doorgeleid moet 
worden naar een andere hulpverlenende instantie, dan wel naar het cluster CC dat zich 
bezig houdt met aanpak van complexe casuïstiek. Doordat het knooppunt ook kan zien 
welke instantie(s) al betrokken is (zijn) bij een casus, is geborgd dat alle informatie die 
relevant is voor een casus bekend is bij de betrokken medewerkers. Zo kan voorkomen 
worden dat instanties alleen vanuit eigen beeld/informatie over een bepaalde casus aan 
de slag gaan en daardoor wellicht de situatie onvoldoende kunnen inschatten. Het 
knooppunt levert daarmee een nadrukkelijke bijdrage aan de gedachte één gezin- één 
plan-één regisseur. 
 
Voor zover meteen duidelijk is waar een casus naartoe doorgeleid kan worden, kan dit 
direct binnen het knooppunt worden gedaan. Als er nog onduidelijkheid is en er mogelijk 
meer informatie of analyse van informatie nodig is om een casus te beoordelen, dan zal 
door de informatieregisseur beoordeeld worden wat er nodig is. Ook als het om een 
adviesvraag gaat die meer behelst dan de vraag waar iets naartoe doorgeleid moet 
worden, zal dit in afstemming met een CC-regisseur worden gedaan. 

 
De regio Midden-Nederland heeft belangrijke stappen gezet voor de borging van 
specifiek de veiligheid en juridische kwaliteit van de informatiepositie: alle gemeenten 
hebben het privacyreglement van de lokale PGA bestuurlijk vastgesteld. Dit heeft er ook 
toe geleid dat het Openbaar Ministerie lokaal informatie kan delen binnen lopende 
PGA’s.      
  

Casus regio Midden-Nederland 

Uit het Privacyreglement Lokale Persoonsgerichte Aanpak: 
‘[..]  
Voor de samenwerking van de partners in het kader van een lokale persoonsgerichte 
aanpak is het noodzakelijk dat persoonsgegevens, waaronder bijzondere 
persoonsgegevens, worden verwerkt. Omdat deze verwerking rechtmatig en zorgvuldig 
dient te geschieden stellen de partners dit privacyreglement vast.’ 
 

 
 
Aandachtspunten en knelpunten  
In de praktijk rond informatieverzameling, -deling en -weging doen zich allerlei 
mogelijkheden en dilemma’s voor. Gemeenten en Veiligheidshuizen zetten zoals gezegd 
belangrijke stappen op dit gebied of bereiden die voor; de ontwikkelmogelijkheden zijn 
legio maar de obstakels, valkuilen ook. Enkele specifieke aandachtspunten en 
knelpunten die uit de cases in dit onderzoek naar voren kwamen, zijn: 

 Datalekken zitten in een ‘klein hoekje’: één onoplettend lid binnen een emailgroep 
kan forse schade aan een PGA toebrengen; van belang zijn - naast hoogwaardiger 
voorzieningen wellicht - awareness van risico’s en oplettendheid; 

 In verschillende cases is aangegeven dat de wijze van informatiedeling en -weging 
rond casuïstiek vermoedelijk juridisch niet geheel in de haak is maar dat de 
effectiviteit van de PGA er wel mee gediend is; 

 Het niet beschikbaar zijn in de eerste lijn van adequate informatie over 
achtergronden van casuïstiek, kan ertoe leiden dat cases te laat op het juiste niveau 
opgepakt worden, met het risico van (onnodige) escalatie; NB: een betere 
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informatiepositie kan bijdragen aan de verbinding van veiligheid en zorg (zie ook 
paragraaf 3.3);  

 Lokale partijen (waaronder de gemeente) kunnen niet altijd over de wenselijke 
managementinformatie over lokale casuïstiek die door het Veiligheidshuis 
gecoördineerd wordt, beschikken als gevolg van de structuur van/keuzes binnen 
cliëntvolgsystemen; 

 Geldende privacywet- en regelgeving werpt barrières op voor een integrale PGA 
door de enkelvoudige insteek daarvan. 

3.5 Effectiviteit van de PGA 
Zicht op de effectiviteit van de PGA is van belang voor doorontwikkeling en bestuurlijke 
verantwoording. De vraag is dan: waar moet deze effectiviteit uit blijken? Gaat het om 
de maatschappelijke effectiviteit ofwel het effect op lokale veiligheid? Of het effect op 
samenwerking tussen partners, op de kwaliteit van de gezamenlijke interventies? Voor 
beide invalshoeken valt iets te zeggen, en beide worden dan ook gebruikt in de praktijk.  
 
De maatschappelijke effectiviteit kan op ‘microniveau’ en op ‘macroniveau’ gemeten 
worden. Op microniveau gaat het om het ‘volgen’ van casuïstiek in de loop van de tijd 
en analyseren welke vermindering van recidive, ‘beheersbaarheid’ van gedrag optreedt. 
Dit vergt tamelijk complexe, longitudinale analyses, welke binnen de gemeenten en 
Veiligheidshuizen binnen dit onderzoek lang niet altijd gestructureerd uitgevoerd 
worden. Op een meer ‘kwalitatief’ niveau zijn er overigens wel vaak beelden van het 
effect van interventies op afzonderlijke cases. Uitzondering vormt de Top 600-aanpak 
van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg van de regio Amsterdam-Amstelland: de 
effecten daarvan worden systematisch gemonitord.  
 

Casus Actiecentrum Veiligheid en Zorg regio Amsterdam-Amstelland 

In jaarlijkse rapportages worden de resultaten en effecten van de aanpak beschreven. 
Deze worden onderverdeeld naar de drie doelstellingen van de aanpak: (1) het 
verminderen van (high impact) criminaliteit, (2) het verbeteren van het perspectief van de 
Top600-personen en (3) het verminderen en voorkomen van in- en doorstroom van de 
broertjes en zusjes. De analyses zijn gebaseerd op cijfers van de gemeente (OOV, OJZ, de 
stadsdelen, Werk, Participatie & Inkomen (WPI), het Preventief Interventieteam (PIT) en 
GGD), de Amstellandgemeenten, Politie, Openbaar Ministerie, Jeugdbescherming Regio 
Amsterdam, William Schrikker Groep, Reclassering Nederland, Reclassering Inforsa en het 
Leger des Heils. Dit zijn de kernpartners van de Top600-aanpak, hetgeen inhoudt dat zij 
ook regisseurs leveren die op het totaal van veiligheid en zorg sturen. 

 
Alternatief is relaties leggen met het generieke veiligheidsbeeld van de gemeente (- 
‘macroniveau’). Een indicator is dan bijvoorbeeld het aantal veelplegersdelicten, of 
incidenten (zware) woonoverlast. In deze lijn zien gesprekspartners binnen meerdere 
cases binnen dit onderzoek aanwijzingen voor de effectiviteit van de PGA. ‘Het 
veiligheidsbeeld is, sinds we met de PGA werken, gestaag verbeterd.’ De causaliteit is 
daarbij echter lastig aan te tonen.  
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Casus Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond  

Het Veiligheidshuis verkent de mogelijkheden om, behalve op recidive, ook op risico’s te 
sturen, zowel bij triage als bij het formuleren van doelen en meten van effecten. 
Overweging daarbij is dat recidive en recidivevermindering niet per se een adequaat 
beeld geven van de urgentie van casuïstiek: personen zonder antecedenten kunnen toch 
een gevaar voor de samenlevingen/of voor zichzelf vormen. Bij de risicoanalyse kan 
bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de indeling in leefgebieden in de 
zelfredzaamheidsmatrix.  

 
Een andere manier om te kijken naar maatschappelijke effectiviteit is nagaan welke 
kostenreductie voor de samenleving optreedt: welke besparingen treden op door de 
integrale samenwerking van partners? Welke kosten (‘schadelast’) worden bespaard 
door de mixtures van interventies rond problematische personen/huishoudens? Ook 
hier doemen vragen op: gaat het enkel om de trajectkosten? Wellicht ook om de 
voorkomen maatschappelijke schade? Maar welke schade is voorkomen?    
 

 Casus Veiligheidshuis Gelderland-Zuid 

Het veiligheidsanalyse Gelderland-Zuid (Nijmegen) heeft in 2016 laten doorrekenen welke 
kosten gemoeid zijn met de coördinatie van cases en welke besparingen optreden door 
de coördinatie, zowel bij succesvolle cases als bij falen. Enkele uitkomsten waren:  

 de (extra) kosten van het Veiligheidshuis bedragen circa 1,5 % van de 
bespaarde/potentieel te besparen trajectkosten; 

 bij een succesvolle aanpak (9 van de 11 casussen) levert € 1 aan inzet van het 
Veiligheidshuis een besparing van circa € 70 aan vervolgkosten 

 
Meerdere gesprekspartners geven aan dat de effectiviteit in termen van 
recidivevermindering per definitie niet hoog kan zijn: de PGA richt zich immers 
complexe, ‘weerbarstige’ gevallen (‘Top X’!) met een relatief groot terugvalrisico. PGA’s 
hebben een zekere ‘continuïteit’ in zich: veel casuïstiek keert terug, is nooit ’af’. Het 
Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant (Tilburg) werkt bijvoorbeeld met een min of 
meer stabiele lijst van 84 ‘complexe cases’.  
 
Een alternatieve benadering is de effectiviteit van PGA af te meten aan de kwaliteit en 
efficiëntie van samenwerking, aan het voorkomen van ‘dubbelwerk’, aan focus bij 
partners op elkaar versterken en aanvullen, aan vermindering van het ‘langs elkaar 
heen werken’. Dit was tevens één van de doelstellingen van de decentralisaties, die 
mede tot uitdrukking komt in het credo ‘één gezin, één plan, één regisseur’. In deze zin 
zien gesprekspartners binnen de gemeenten/Veiligheidshuizen in dit onderzoek zeker 
meerwaarde van de PGA. Waarbij vaak gelijk aangetekend wordt dat de PGA nog niet 
‘staat’, dat er veel ‘in ontwikkeling’ is en dat de samenwerking en wederzijdse 
versterking effectiever kunnen. Een gestructureerde analyse van dit soort effectiviteit is 
er in de praktijk nog niet (?). 
 
Aandachtspunten en knelpunten  
Er doen zich de nodige vragen en aandachtspunten voor rond het item ‘effectiviteit’ van 
de PGA. Uit de cases binnen dit onderzoek komen vooral de volgende aandachtspunten 
naar voren:  
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 Onduidelijkheid over hoe ‘effectiviteit’ het beste gedefinieerd kan worden, waar zij 
aan afgemeten kan en moet worden, welke methodes daarvoor gebruikt kunnen 
worden; 

 In relatie daarmee: onduidelijkheid over de relevantie van dit vraagstuk en hoe het 
gepositioneerd moet worden - is het wellicht ‘gewoon’ verstandig en nodig de PGA 
te blijven doen? is het effectiviteitsvraagstuk (of: causaliteitsvraagstuk) niet bij heel 
veel instrumenten en werkwijzen op het veiligheidsterrein lastig te 
operationaliseren, als gevolg van de rijkgeschakeerdheid van de inzet op 
veiligheidsvraagstukken?   

 Is de vraag naar effectiviteit opportuun, nu de PGA - zeker op het lokale niveau - in 
veel opzichten nog in ontwikkeling is (‘Het is allemaal nog nieuw!’)? 

3.6 Bestuurlijke verankering PGA en Top X 
Bestuurlijke verankering van de PGA in de zin van bestuurlijk draagvlak, betrokkenheid 
en bestendiging (ook in beleid) is cruciaal voor de slagkracht van en rond de PGA en Top 
X, het commitment bij partijen (binnen ketens maar ook binnen de gemeentelijke 
organisatie) en de continuïteit van randvoorwaarden. Het gaat daarbij zowel om de 
verankering van de PGA ‘als werkwijze’ als die van de selectie van casuïstiek binnen een 
‘Top X’.  
 
Bij de opstart, in de ontwikkelfase van een PGA als werkwijze brengt bestuurlijke 
energie partijen in beweging en de wenselijke vormgeving en robuustheid van de PGA 
snel dichterbij - de PGA wordt ware ‘op de kaart’ gezet. Voor de langere termijn helpt 
het de PGA te verankeren in een bestuurlijk stramien met portefeuillehouders, 
eventueel een ‘taskforce’ (lokaal of bovenlokaal) - dit bestendigt de urgentie, 
vanzelfsprekendheid van de aanpak en het commitment van partijen. Hiervan zijn 
verschillende voorbeelden binnen dit onderzoek. 
 

Casus Actiecentrum Veiligheid en Zorg regio Amsterdam-Amstelland 

Bestuurlijk commitment is in belangrijke mate bevorderlijk geweest voor het van de 
grond komen én het succes van Top 600-aanpak. De burgemeester van de 
centrumgemeente nam energiek het voortouw en slaagde erin ketenpartners mee te 
krijgen en de benodigde verbindingen te smeden: ‘De burgemeester was onze regisseur 
op bestuurlijk niveau die van de verschillende inzet vanuit verschillende organisaties één 
geheel wist te maken.’ 

 
De lokale bestuurlijke verankering van de PGA beperkt zich bij voorkeur niet tot de 
burgemeester: gegeven het belang van aansluiting en wisselwerking tussen veiligheid 
en zorg zijn betrokkenheid van en draagvlak bij de wethouders zorg/sociaal domein 
onmisbaar.  
  

Casus gemeente Zoetermeer  

Het ‘Convenant Uitvoeringsoverleg Veiligheid en Zorg Zoetermeer’ is ondertekend door 
de burgemeester namens het College’. Maar bij de startbijeenkomst van 
Uitvoeringsoverleg waren naast de burgemeester ook de wethouder Jeugd en de 
wethouder Zorg aanwezig. Daarmee werd het brede bestuurlijke draagvlak én belang 
onderstreept.  
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De selectie van Top X-cases - welke ‘concrete’ personen/huishoudens? - vraagt ook om 
een vorm van bestuurlijke verankering. Binnen de gemeenten/Veiligheidshuizen in dit 
onderzoek worden wederom verschillende keuzes gemaakt. Relevant zijn de 
gehanteerde triagemodellen, de opschalingsafspraken tussen de verschillende niveaus, 
de wijze van benutting van de bruto-lijst van de politie. In het district Utrecht 
bijvoorbeeld (regio Midden-Nederland) wordt de bovenlokale Top X bestuurlijk 
bekrachtigd in het ‘politie-overleg’ tussen burgemeester en basisteamchef 
 

Casus regio Noord-Holland  

Uitgangspunt In Noord-Holland is dat de Top X wordt bekrachtigd door de Driehoek. Dit 
garandeert slagkracht en continuïteit in de aanpak. Basis van de selectie vormt de bruto-
lijst van de politie. Geconstateerd wordt dat de borging in de Driehoek nog lang niet 
overal op orde is - in de ene leeft het meer, heeft het meer status dan in de andere. 
Relevante factor hierbij is dat fase 2 van de politie-PGA - van bruto-lijst naar netto-lijst - 
nog niet uitgekristalliseerd is.  

 
 
Een ander aspect van bestuurlijke verankering van de PGA is de uitwerking ervan in 
beleidskaders. Lokaal gaat het om het veiligheidsbeleid (IVP) én flankerend beleid met 
betrekking tot sociaal domein en zorg. In dit onderzoek is een dergelijke bredere 
beleidsmatige verankering beperkt aangetroffen. Bovenlokaal kan de PGA in het 
regionaal beleidsplan worden opgevoerd. Dit is in enkele regio’s het geval, soms als 
onderdeel van de aanpak van bepaalde veiligheidsthema’s (Oost-Nederland), soms als 
prioritair thema op zichzelf (Midden-Nederland).  
 
Aandachtspunten en knelpunten  
Uit het onderzoek zijn verschillende aandachtspunten en knelpunten met betrekking tot 
de bestuurlijke verankering van de PGA naar voren gekomen. Deels sluiten die aan op 
bovengenoemde aspecten i.e. ‘wensen’, in de zin dat die nog onvoldoende gerealiseerd 
zijn. Punten die vanuit de cases naar voren worden gebracht, zijn met name:  

 De soms onvoldoende sturing door gemeenten op Veiligheidshuizen; factoren 
daarbij zijn de groeiende complexiteit van de materie (quote: ‘Men leest zich niet 
echt meer in, láát het maar gewoon ...’) en het schaalniveau waarop het 
Veiligheidshuis opereert; de ‘afstandelijke’ sturing die daar het gevolg van is, kan tot 
een zekere ‘institutionalisering’ van het Veiligheidshuis leiden, verwant aan 
mechanismen rond de Veiligheidsregio’s;    

 Bescheiden deelname van wethouders zorg/sociaal domein in stuurgroepen van 
Veiligheidshuizen; deze deelname is van belang voor borging van de ‘PGA-keten’ 
(verschillende geledingen) in het zorgdomein; 

 Onvoldoende integrale borging van de PGA binnen Colleges; dit bemoeilijkt de 
lokale regievoering. 
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Hoofdstuk 4 Conclusies, vervolg 

Dit hoofdstuk is concluderend van aard. De rode draad in de bevindingen wordt 
geschetst (in paragraaf 4.1) en de belangrijkste knelpunten op een rij gezet (paragraaf 
4.2). 

4.1 Wat valt op? 
De begrippen ‘PGA’ en ‘Top X’ zijn actueel en relevant. De precieze definities en 
benuttingswijzen verschillen echter. Ook worden deze begrippen lang niet overal 
letterlijk gebruikt. Maar als oriëntatie- en inspiratiekader, met aspecten als ‘integrale 
aanpak’ en ‘complexe casuïstiek met zorg- en veiligheidscomponenten’, en voor het 
markeren van het belang van bestuurlijke focus, zijn ze zeker functioneel. Sommige 
gesprekspartners wijzen op het ‘verouderde’ karakter in het licht van de verschuiving 
naar complexe casuïstiek. 
 
De praktijk rond PGA en Top X laat een enorme diversiteit en dynamiek zien. Lokaal en 
regionaal worden belangrijke stappen gezet om werkwijzen die te ‘labelen’ zijn onder 
’PGA’ en ‘Top X’, in te richten, door te ontwikkelen, effectiever te maken. Opdat 
complexe veiligheids- en zorgproblematiek vroegtijdig herkend wordt en van een 
integrale aanpak voorzien. Op veel plekken geven gemeenten en partners creatief en 
voortvarend invulling aan de PGA, op verschillende schaalniveaus en met een hele 
range van partners. Belangrijke elementen, zoals de verbindingen tussen zorg en 
veiligheid, de wisselwerking lokaal/bovenlokaal, bestuurlijke verankering en de kwaliteit 
van de informatiepositie, hebben daarbij de aandacht en worden aangevat - met vallen 
en opstaan, meer of minder effectief.  
 
De PGA als werkwijze, methode is daarbij veelal niet een exclusief instrument van een 
bepaald (lokaal of regionaal) samenwerkingsverband - rode draad is dat de PGA lokaal, 
sublokaal én bovenlokaal vorm en invulling krijgt en dat die ‘niveaus’ samen garant 
moeten staan voor een effectieve PGA. Sprake is van een ontwikkeling ‘meer naar de 
voorkant’, dichter bij de burger. Dit sluit aan bij de bredere bestuurlijke focus op 
vermaatschappelijking en burgerkracht. En, meer specifiek, bij het groeiende accent in 
veiligheidsbeleid op de rol van maatschappelijke partners, burgerparticipatie en 
vraagstukken zo dicht mogelijk bij de ‘bron’ oplossen.  
 
Binnen deze ontwikkelingen doen zich de nodige dilemma’s en vraagstukken, 
knelpunten en aandachtspunten voor. In paragraaf 4.2 worden de belangrijkste 
herhaald. Bottom line is dat de praktijk initiatief en creativiteit laat zien en dat de PGA 
er als geheel beter voorstaat dan enkele jaren geleden. 
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4.2 Aandachtspunten en knelpunten  
In hoofdstuk 3 van dit rapport zijn bij elk van de zes onderscheiden deelthema’s van 
PGA en Top X, aandachtspunten en knelpunten genoemd. In deze paragraaf worden 
deze samengevat. 
 
De meest aandachtspunten en knelpunten vragen om een lokale en/of regionale 
respons. Enkele kunnen (mede) landelijk opgepakt worden.  
 
Aandachtspunten en knelpunten met betrekking tot de vormgeving/inrichting van het 
‘PGA-veld’ als geheel: 
 

 Onoverzichtelijkheid, elkaar ‘niet weten te vinden’   
Veel partijen met een rol binnen de PGA zijn onvoldoende bekend met en ontberen 
overzicht van de ‘bedoeling’ en mogelijkheden, positionering en inbedding van de 
lokale en bovenlokale PGA. Het ‘PGA-veld’ is lang niet altijd overzichtelijk en 
duidelijk voor de partijen binnen de verschillende ketens. Mede daardoor komt 
casuïstiek niet altijd op de juiste plek terecht en versterken partijen en ketens elkaar 
onvoldoende. Verklarende factoren zijn onder meer de grote lokale variëteit, de 
focus van partijen op de eigen ‘kolom’ (missie, taakstelling) en de veranderlijkheid 
van het veld. 

  

 Lokale autonomie, lokaal maatwerk?  
Deze complexiteit van het veld leidt ook tot ‘operationele’ knelpunten en 
dilemma’s, voor gemeenten én voor bovenlokale/regionale partners binnen de 
strafrechts- en zorgketen. Voor gemeenten is het belangrijk een PGA-vorm te kiezen 
die lokaal ‘past’. Bovenlokale partners kunnen echter niet overal maatwerk leveren.  
 

 Integrale visie PGA 
De drie onderscheiden PGA-niveaus (- eerste lijn/wijkteams, lokale PGA, 
bovenlokale PGA/Veiligheidshuis) versterken elkaar vaak nog niet optimaal, vormen 
zogezegd geen ‘complementaire geledingen’ van een bredere PGA-‘machinerie’.  
 

Specifieke thema’s, dimensies, deelgebieden van het ‘PGA-veld’: 
 

 Onvolkomen verbinding ‘veiligheid’ en ‘zorg’ 
Deze ‘werelden’ werken niet zelden langs elkaar heen, weten elkaar niet tijdig en 
effectief te vinden en te versterken bij aanpak van complexe casuïstiek. Verklarende 
factoren zijn onder meer:  
 onvoldoende ‘awareness’ van veiligheid in de zorg, in combinatie met focus op 

zorgoplossingen; 
 knelpunten in de regievoering binnen gemeenten, zoals: OOV die niet betrokken 

is bij inkoop van zorg en ook geen mederegisseur is bij op- en afschaling binnen 
de zorgkolom; het sociaal domein dat op haar beurt vaak niet beleidsmatig 
betrokken is bij de inrichting/vormgeving van de PGA (- er zijn vaak alleen 
verbindingen met wijkteams);  

 onvoldoende herkenbaarheid (‘eigenaarschap’) van de PGA voor de zorgsector; 
 onvoldoende kennis over en weer van elkaars instrumenten, interventies; 
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 culturele verschillen. 
 

 De ‘zwakte’ van de eerste lijn (sociale wijkteams) als schakel binnen de PGA 
Symptomen zijn onder meer het te lang aanhouden (‘doormodderen’) van cases 
dan wel juist te snel opschalen. Verklarende factoren zijn het ‘te druk’ zijn van 
wijkteams (- zij ‘lopen over’), handelingsverlegenheid, onbekendheid met de PGA. 

 

 Knelpunten informatiepositie, intelligence  
Met accenten als de kwaliteit informatiepositie, het belang én de risico’s van 
informatiedeling en beperkingen uit oogpunt van privacy. In de eerste lijn ontbreekt 
niet zelden goede informatie over casuïstiek, waardoor die niet tijdig op de juiste 
‘tafel’ terechtkomt. Gerelateerd hieraan zijn de risico’s van datalekken en het 
schenden van privacyregels.  

 

 Onvolkomen regievoering gemeenten 
Het gaat hierbij om regie op zowel systeemniveau, in de zin van het tot stand 
brengen en borgen van de benodigde verbindingen, structuren en afspraken rond 
de PGA, als op casusniveau, in de zin van het bewaken en bevorderen van de 
samenwerking tussen partners en de verbinding van informatieposities rond 
casuïstiek. Enkele aspecten: 
 het niet in staat zijn consequent ‘puzzelstukjes’ informatie vanuit strafrecht en 

zorg over lokale cases bij elkaar te leggen en daarmee overzicht over de ‘stand 
van zaken’ en de ‘risico’s en bedreigingen’ te houden; 

 onvoldoende ‘integrale regie’ in de zin van het ontwikkelen, borgen en bewaken 
van effectieve verbindingen tussen de drie PGA-niveaus;    

 beperkte beleidsmatige betrokkenheid van het sociaal domein bij de lokale PGA. 
 

 Aandachtspunten bestuurlijke verankering  
Dit speelt zowel bij de lokale als de bovenlokale PGA. Aspecten zijn onder meer: 
 geen ‘substantiële’ sturing door gemeenten op Veiligheidshuizen als gevolg van 

de complexiteit van de materie en de schaalgrootte van stuurgroepen; dit kan 
leiden tot distantie en ‘institutionalisering’ van het Veiligheidshuis, verwant aan 
de mechanismen rond de Veiligheidsregio’s;    

 bescheiden deelname van bestuurders sociaal domein in stuurgroepen van 
zowel Veiligheidshuizen als de lokale PGA. 

 

 Knelpunten in relatie tot meer specifieke ‘schakels’, elementen van PGA 
Het gaat hierbij met name om:  
 onvolkomen verbindingen met Veilig Thuis; 
 het niet goed ‘aangetakt’ zijn van de politie (bij wijkteams maar ook bij 

Veiligheidshuizen); 
 het ‘vollopen’ van de bovenlokale PGA (Veiligheidshuis) met ’grote stads’-casus, 

waardoor kleinere gemeenten soms hun casus, die lokaal veel onrust 
veroorzaken, niet kwijt kunnen;  

 onduidelijkheid over de betekenis/positionering van de politie-PGA als 
selectiemethodiek voor Top X. 
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Bijlage: cases, gesprekspartners 

Kerncases in dit onderzoek waren: 
 ‘Noord-Nederland/regio Groningen’: gesprekspartners binnen politie Noord-

Nederland, Veiligheidshuis Groningen, gemeente Groningen, gemeente Hoogezand 
Sappemeer, gemeente Stadskanaal 

 ‘Midden-Nederland/regio Utrecht’: gesprekpartners binnen Bureau Regionale 
Veiligheidsstrategie, politie Midden-Nederland, Veiligheidshuis regio Utrecht, 
gemeente Zeist, gemeente Woerden 

 ‘Regio Rotterdam-Rijnmond’: gesprekspartners binnen Veiligheidshuis Rotterdam-
Rijnmond, gemeente Rotterdam, gemeente Schiedam  

 ‘Regio Haaglanden’: gesprekspartners binnen Veiligheidshuis Haaglanden, 
gemeente Den Haag, gemeente Zoetermeer 

 ‘Regio Brabant-Zuidoost’: gesprekspartners binnen politie Brabant-Oost, 
Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost/Eindhoven 

 ‘Regio Midden-Brabant’: gesprekspartners binnen Zorg- en Veiligheidshuis Midden-
Brabant, gemeente Tilburg, gemeente Heusden 

 ‘Regio Gelderland-Zuid’: gesprekspartners binnen politie Oost-Nederland, 
Veiligheidshuis Gelderland-Zuid, gemeente Nijmegen  

 
Andere cases waarover, onder meer via interviews, informatie is verzameld waren: 
 Regio Noord-Holland: gesprekspartners binnen politie Noord-Holland 
 Regio Maastricht: gesprekspartners binnen Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland, 

gemeente Maastricht 
 Regio Amsterdam-Amstelland: gesprekspartners binnen het Actiecentrum Veiligheid 

en Zorg 
 
Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met: 
 de adviseurs van de tien regioburgemeesters 
 vertegenwoordigers van de Nationale Politie, het Ministerie van Veilig en Justitie, 

het Parket-Generaal 
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