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door Robbie Keus

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der 
Laan maakte zich persoonlijk hard voor het project. 
“En niet zonder reden”, stelt IJzelendoorn. “Op ver-
schillende plekken in de stad waren jongens actief 
die zich met zware delicten bezig hielden, veelal 
gepleegd met grof geweld. In Amsterdam worden 
jaarlijks tussen de 2500 en 3000 vaak jeugdige ver-
dachten aangehouden voor geweldsmisdrijven en bij 
straatroven nog eens ruim 500. Deze delicten zorgen 
ervoor dat mensen zich onveilig voelen in hun eigen 
leefomgeving.”

In oktober 2010 was de maat vol. Directe aanleiding 
was de overval op juwelier Fred Hund, die daarbij  
om het leven kwam. “De burgemeester nam zijn 
verantwoordelijkheid en besloot terug te slaan.  
Hij eiste een sluitende aanpak die een aanwijsbare 
kentering teweeg zou brengen.” De politie, die de 
daders volgens IJzelendoorn al op de korrel had, 
haakte direct aan. De toenmalige hoofd commissaris 
Welten ondersteunde het plan door 250 politie-
mensen toe te zeggen en een speciaal team van  
het OM werd ingezet op de 600 zwaarste plegers  
in de Amsterdamse regio. 

De aanpak richt zich op veelplegers waarbij de 
 reguliere aanpak nauwelijks effect sorteert. “Veel 
organisaties houden zich om de beurt met deze 
 jongens bezig. Maar het resultaat valt tegen”, stelt 
IJzelendoorn. “Alleen straf of alleen hulpverlening 
helpt deze groep niet. Het moet een combinatie zijn 
en met volle aandacht.” De jonge criminelen  worden 
op de huid gezeten door politie, justitie en gemeente, 
maar ook door zorginstellingen. De Top600 aanpak 
kent daarvoor drie samenhangende hoofdlijnen: 
lik-op-stuk, de combinatie straf en zorg, en instroom-
beperking voor broertjes en zusjes.

‘ Alleen straf óf  
hulpverlening helpt 
voor deze groep niet. 
Het moet een  
combinatie zijn’

Het lik-op-stukbeleid is gericht op snel en conse-
quent optreden. De jongeren krijgen allereerst een 
brief met de mededeling dat zij op de Top600 lijst 
zijn geplaatst en het signaal dat ze op verschillende 
manieren in de gaten worden gehouden. Elk lid van 
de Top600 dat in preventieve hechtenis moet zitten, 
komt met voorrang in de Bijlmerbajes terecht.  
Speciaal daarvoor worden 120 cellen vrijgehouden. 
Vervolgens komt de zorgkant aan bod. Alle leden 
worden na aanhouding of veroordeling gescreend  
op verstandelijke beperking, psychosociale pro-
blematiek, verslaving of een combinatie van deze 
 stoornissen. Daarnaast spelen bij de meerderheid 
van de gescreende personen ook maatschappelijke 
problemen (inkomen, dagbesteding, huisvesting, 
school en participatie). Het toont volgens IJzelen-
doorn duidelijk aan dat naast straf ook een zorg-
aanbod nodig is bij deze groep. “We houden ze 
 continu in beeld. Als zij zich niet aan gemaakte 
afspraken houden, heeft dat direct consequenties.” 
Ook de gemeentelijke diensten werken samen om 
alle beschikbare informatie over deze groep zoveel 
mogelijk te bundelen. “We willen voorkomen dat  
ze opnieuw de fout in gaan en bieden tegelijkertijd 
hulp om hun leven weer op orde te krijgen.”

GLASHELDERE OPDRACHT
Er wordt ingezet op de groep die verantwoordelijk  
is voor de zwaarste criminaliteit. De politie stelde  
een lijst samen van plegers van ernstige delicten, 
zoals overvallen, straatroven, zware mishandeling  
en moord of doodslag. Samen zijn ze in vijf jaar 
15 000 keer aangehouden. IJzelendoorn: “Het doel  
is enerzijds om de samenleving te beschermen door 
het aantal delicten terug te dringen, en anderzijds 
om mogelijke (verergering van) problematiek  
bij de dader en zijn of haar gezin te voorkomen.  
De opdracht was glashelder. Binnen twee jaar 
 moeten we van alle 600 namen op de lijst weten  
wie ze zijn en wat ze doen. Vervolgens krijgen ze  
een persoons gerichte aanpak.”

De Top600 bestaat vooral uit jonge mannen tussen 
17 en 27 jaar. Hun ouders hebben nauwelijks invloed 
op hen. Ze hebben vaak psychische problemen 
of zijn verslaafd aan drank of drugs. Ze plegen, 
wat IJzelendoorn noemt ‘high impact crime’. 
“Van der Laan heeft de groep weleens omschreven 
als ‘extra respectlozen’.” 
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Amsterdam lanceerde vorig jaar de Top600 aanpak. Deze aanpak  
richt zich op criminelen die verantwoordelijk zijn voor meerdere 
ernstige misdrijven in de stad. Ruim dertig organisaties werken 
samen om de daders van de straat te halen en ze actief te sturen 
richting een leven zonder criminaliteit. Volgens programmamanager 
Ruud IJzelendoorn werpt de aanpak inmiddels zijn eerste vruchten af. 
“Deze jongens voelen dat het net zich rondom hen sluit.” 

 Amsterdamse Top600 pakt  zware veelplegers aan 

‘ EXTRA  
RESPECTLOZEN’  
ONDER DE LOEP 

De Amsterdamse  
politie heeft een lijst 

samengesteld van plegers 
van ernstige delicten, 

zoals overvallen en 
straatroven / foto: 
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ken organisaties dingen mee. Zo kan de uiteindelijke 
aanpak bestaan uit een mix van diverse interventies 
die door verschillende organisaties worden uitge-
voerd. De regisseur zorgt ook voor een plan van aan-
pak waarbinnen verschillende interventies goed op 
elkaar zijn afgestemd. 

Om overzicht te brengen in dat aanbod van interven-
ties, is een interventietool ontwikkeld die de dossier-
regisseur bij zijn zoektocht ondersteunt. “Door de 
interventietool kunnen we echt gebruikmaken van 
het collectief”, aldus IJzelendoorn. “Daarna bekijkt 
een toets- en adviesteam de plannen van aanpak. 
Het is geen beoordeling, maar meer een extra check 
om het plan, waar mogelijk, nog te verbeteren.“ 
Daarnaast is er een digitaal Top600-volgsysteem 
ontwikkeld die de regisseur helpt om het overzicht 
te bewaren en het programmateam de nodige 
managementinformatie te leveren. 

Inmiddels heeft het programma zo’n kleine  
300 personen in scope en in control. “Dat houdt in  
dat er een dossier is aangelegd, een plan van aanpak 
is opgesteld en dat we daadwerkelijk met die perso-
nen aan de slag zijn.” Volgens IJzelendoorn komt uit 
de dossiers een aantal opvallende zaken naar voren. 
“Uit het dossieronderzoek blijkt dat slechts vier pro-
cent van onze doelgroep beschikt over een  diploma  
of andere vorm van startkwalificaties. Verder blijkt  
uit screening van de GGD dat 40 procent te kampen 
heeft met een licht verstandelijke beperking. Een  
deel van de groep zal door de hoeveelheid complexe 
problemen nooit normaal kunnen func tioneren.  
Op korte termijn kun je deze groep wel van de straat 
houden, maar het is een uitdaging om ook een oplos-
sing voor de langere termijn te vinden. Sommigen 
zullen hun leven lang zorg moeten  krijgen.” 

Deze feiten moet je je goed realiseren als je met  
deze jongens aan de slag gaat, vindt IJzelendoorn.  
“Maar we moeten er wel iets mee. Je zoekt naar 
oplossingen en soms zijn die er maar ten dele.  
Een aantal jongens helpt bijvoorbeeld mee bij her-
stelwerkzaamheden aan de Stelling van Amsterdam. 
Hiermee krijgen ze, vaak voor het eerst in hun leven, 
te maken met structuur en merken ze hoe ze 
 productief kunnen zijn. Daarbij krijgen ze scholing  
in ambachtsvakken. Maar er kunnen daar zo’n vijftig 
man aan de slag en het is tijdelijk. De uitdaging 
wordt om meer plekken te vinden met een 
 struc tureler karakter.” 

GEFRAGMENTEERDE AANPAK 
De gemeente Amsterdam werkt binnen het  
project onder andere samen met politie, OM,  
GGD, Bureau Jeugdzorg en de Reclassering. In totaal 
 hebben 33 organisaties zich aan de aanpak verbon-
den. De programmamanager ziet het als zijn taak 
om al deze partijen goed samen te laten werken. 
“Vroeger bewandelde iedereen naar eer en geweten 
z’n eigen stukje van het traject. Maar hoe gefrag-
menteerder de aanpak, hoe groter de recidive. 
Bij fragmentatie vallen er gaten – en dat zijn  
de momenten waarop die personen makkelijk 
 ontsporen. Het is een zoektocht om te kijken hoe  
je in gezamenlijkheid tot het beste resultaat kunt 
komen. Uiteraard zijn er verschillen, maar ik ben 
vooral op zoek gegaan naar de verbindende factoren. 
Daarbij is het fijn dat het draagvlak enorm is.” 

‘We willen van alle 
600 namen op de lijst 
weten wie ze zijn en 
wat ze uitspoken’

In maart 2011 ontving het programmabureau  
Top600 de lijst waaraan het project zijn naam  
te  danken heeft. “Het team is direct aan de slag 
gegaan. Weliswaar niet met alle 600 tegelijkertijd, 
er is een priori tering aangebracht op basis van 
de zwaarte van de delicten.” 

DOSSIERS
Van aangehouden of veroordeelde daders wordt een 
uitgebreid dossier samengesteld. Alle kennis over 
een persoon die bij de partners van het project 
beschikbaar is, wordt hierin gebundeld. De dossiers 
worden vervolgens door analisten verrijkt. IJzelen-
doorn: “We willen van alle namen op de lijst weten 
wie ze zijn en wat ze uitspoken. Heeft de persoon 
antecedenten, wat is de gezinssituatie en heeft hij  
of zij werk of  inkomen”.

Vervolgens gaan de dossiers naar een weegploeg die 
nagaat welke organisatie binnen het project de beste 
kaarten heeft om een effectieve aanpak in gang te 
zetten. Die organisatie levert de regisseur voor het 
dossier, die vervolgens een geschikte interventie 
selecteert. Alle relevante interventies van de betrok-

EEN-OP-EEN KOPIEERBAAR 
Na een klein jaar kan IJzelendoorn al duidelijke 
 resultaten overleggen. “In 2011 zijn 390 aanhoudin-
gen geweest, ook na lichtere vergrijpen. Sommige 
Top600 leden zijn meerdere keren aangehouden.  
De laatste Kwartaalmonitor leert ons verder  
dat 64 van hen voor langere tijd zijn vastgezet.  
In het kader van vroeghulp, heeft de Reclassering  
74 personen bezocht. De GGD heeft 94 jongens  
volledig gescreend; voor 65 van hen is een diagnose 
vastgesteld. Voor de instroombeperking van jongere 
broertjes of zusjes werden inmiddels al 44 gezinnen 
bezocht. Een groep jeugdigen die volgens de Leer-
plichtwet op school te horen te zitten, maar voorna-
melijk absent zijn, krijgt bezoek. We hebben ervoor 
gezorgd dat leerplichtambtenaren ondersteuning 
van de politie krijgen bij de terugbegeleiding naar 
school. We kruipen dicht op hun huid. Zo merken  
zij dat het net zich sluit. Ze worden van diverse kan-
ten bestookt om ze de juiste richting op te krijgen.”

‘Focus, focus, focus. 
Durf te kiezen en hou 
vast aan die keuze’

De Amsterdamse werkwijze kan volgens IJzelen-
doorn ook voor andere Nederlandse gemeenten 
 interessant zijn. “Veel gemeenten hebben te maken 
met deze problematiek. Wellicht is de groep wat 
kleiner, maar je kunt ook aan de slag met een top 100 
of 25. Grote delen van onze aanpak zijn een-op-een 
kopieerbaar. De partijen die in Amsterdam samen-
werken, zijn in de meeste andere steden ook actief. 
Het samenwerkingsmodel, waarmee we alle betrok-
ken partijen met elkaar in verbinding hebben 
gebracht, kun je zo exporteren.” IJzelendoorn geeft 
daarbij nog een belangrijke tip mee. “Focus, focus, 
focus. Durf te kiezen en hou vast aan die keuze. In 
ons geval ligt de focus op de harde kern. Omdat onze 
omgeving ziet dat we resultaten boeken, krijgen we 
regelmatig het verzoek om de doelgroep uit te brei-
den. Een valkuil die je moet omzeilen... ga niet aan  
je eigen succes ten onder.” Overigens wil dat niet 
zeggen dat er in Amsterdam geen aandacht is voor 
jongens die niet aan de Top600 criteria voldoen.  
Daar zijn andere vormen van aanpak voor.   

Over de toekomst van het project heeft IJzelendoorn 
een duidelijk beeld. “Ons streven is dat de Top600 
een volwaardig programma wordt. Zeker in het kader 
van de bezuinigingen, moeten we de aanpak borgen. 
Het ligt voor de hand om dit binnen de Veiligheids-
huizen te realiseren. Zij zijn nu al heel nauw betrok-
ken bij het project en de dossieropbouw.” 

Voor de nabije toekomst wil IJzelendoorn het project 
voor burgers zichtbaar maken. “De plannen van aan-
pak en de interventies spelen zich veelal in besloten-
heid af. Ik voel wel iets voor een periodieke actie 
waarbij we een hele dadergroep letterlijk uit de stad 
plukken, zodat Amsterdam ook echt ziet en voelt dat 
de groep wordt aangepakt.” <<

Zie voor meer informatie  

www.amsterdam.nl/top600

RUUD IJZELENDOORN 

Ruud IJzelendoorn ruilde in oktober 
2011 zijn baan als directeur AWBZ van 
het Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ) in voor de functie van projectlei-
der Top600. “Omdat het om een straf/
zorg-project gaat, was de gemeente 
op zoek naar iemand die zacht op de 
relatie is, maar keihard op de inhoud. 
Dat was vergelijkbaar met een functie 
die ik een aantal jaar eerder vervulde 
als programmamanager Deltaplan 
Inburgering bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties. Qua opsporing zie ik veel 
raakvlakken met mijn eerste baan  
bij de KMAR, bij de Dienst Werk en 
Inkomen van de gemeente Amsterdam 
had ik de portefeuille Ketensamen-
werking, terwijl ik in mijn vorige func-
tie vanzelfsprekend veel met de zorg-
kant te maken heb gehad. De Top600 
is dus een klus die echt bij me past.”
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