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Verminderen overlast en criminaliteit 

door Persoonsgerichte aanpak 

Veel gemeenten kennen personen die 

ernstige veiligheidsproblemen en/of 

ernstige overlast veroorzaken. Sommige 

plegers volharden in dit gedrag of 

‘groeien door’, vaak in combinatie met 

gedrags- of psychische problemen, 

verslaving enzovoort. Een integraal op 

de persoon toegesneden (mix van) 

interventie(s) is een succesvolle manier 

om deze plegers samen met keten-

partners als gemeenten, politie, OM en 

hulpverlening, aan te pakken. 

In deze factsheet wil de politie lokale 

bestuurders, ambtenaren / professionals 

betrokken bij de PGA-aanpak 

informeren over de PGA-werkwijze bij 

de politie. 

 

Wat is PGA? 

De PGA is een belangrijk onderdeel van 

de lokale veiligheidsaanpak. De PGA 

beoogt om met repressieve en 

preventieve interventies hardnekkige 

patronen van criminaliteit en overlast te 

doorbreken. Geprioriteerde personen 

worden naar een zorg- en/of justitieel 

traject geleid. Daarbij is aandacht voor 

de persoon zelf en voor zijn 

(gezins)systeem. De aanpak sluit aan 

bij de decentralisaties in het sociaal 

domein, waarbij de gemeente meer 

instrumenten in handen heeft gekregen 

op het gebied van preventie en zorg. 

 

PGA is een cyclische informatie 

gestuurde manier van werken. 

Uitgangspunt is dat het bevoegd gezag 

de veiligheidsproblemen prioriteert. De 

politie screent voor deze veiligheids-

problemen haar eigen politie-informatie 

en koppelt hieraan straatinformatie 

(Fase 1: Signaleren & Adviseren). Deze 

personen worden vervolgens door de 

politie op de triagetafel ingebracht. In 

dat overleg worden, onder regie van het 

bevoegd gezag, de personen 

geprioriteerd die in aanmerking komen 

voor een PGA (Fase 2: Selecteren & 

Prioriteren). Met elkaar worden 

afspraken gemaakt over de op de 

persoon toegesneden aanpak en (mix 

van) interventies die beoogt te 

verhinderen dat deze persoon opnieuw 

(ernstige) overlast en/of een strafbaar 

feit pleegt (Fase 3: Aanpak & 

Interventies). Door deze werkwijze kan 

de (beperkte) capaciteit en middelen 

van alle ketenpartners gerichter en 

effectiever worden ingezet. 

 

In fase 1 (signaleren en adviseren) is 

het mogelijk om (op basis van een acute 

noodzaak of vanuit verschillende 

fenomenen en veiligheidsproblemen) 

een individueel persoon aan te melden 

voor PGA. Er vindt dan een validering 

plaats door de teamchef en de 

informatie-organisatie gezamenlijk. 

 

Geprioriteerde veiligheidsproblemen 

Het bevoegd gezag (openbaar bestuur 

en/of Openbaar Ministerie (OM)) voert 

de regie over de PGA. Op lokaal niveau 

bepaalt de gezagsdriehoek: 

 Welke veiligheidsproblemen met 

prioriteit worden aangepakt; 

 Welke aanpak daarvoor geschikt is 

(persoonsgericht of anders); 

 En met welke capaciteitsinzet van 

politie en andere partners dat 

gebeurt. 

Dit vindt plaats binnen de kaders van 

het lokale veiligheidsplan en de 

bovenlokale, regionale en 

landelijke afspraken over prioriteiten. 

 

Waar bestaat de aanpak uit? 

Ketenpartners bespreken in het 

casusoverleg de geprioriteerde 

personen, waarbij elke partner vanuit de 

eigen deskundigheid informatie 

aanlevert. Ook stellen partners vast wat 

al eerder is gedaan. Het delen van 

informatie vindt ook hier natuurlijk plaats 

binnen de kaders van de bestaande 

regelgeving (zoals WPG en WBP). Vaak 

zijn hiervoor convenanten opgesteld. 

Op deze wijze ontstaat een integrale 

probleemanalyse. Partners in het 

casusoverleg stellen een integraal plan 

van aanpak voor deze persoon op. 

Uitgangspunt daarbij is: één persoon (of 

gezin), één plan. 



 

 

 
Het plan van aanpak geeft richting op 

punten als: 

 Wat willen we bereiken met deze 

persoon (en zijn omgeving)? 

 Hoe gaan we dat bereiken? 

 Wie doet wat en wanneer? 

 Waar, wanneer en met wie sturen 

we op de voortgang? 

 Wat is het advies aan ZSM op het 

moment dat de persoon wordt 

aangehouden? 

 

Wat is de meerwaarde van de PGA? 

Een eenduidig proces leidt tot meer 

uniformiteit en efficiency. De methode 

PGA is doelgroep onafhankelijk en kan 

ingezet kan worden op alle veiligheids-

thema’s waar een persoonsgerichte 

aanpak nuttig en noodzakelijk is. PGA is 

de ruggengraat voor persoonsgericht 

werken binnen thema’s als HIC, geweld, 

jeugd, ex-partner stalking, CTER, zeden 

etc. Daarmee wordt voorzien in de 

cultuuromslag van incidentgericht naar 

persoonsgericht werken. 

 

De aanpak zorgt voor het terugdringen 

van criminaliteit en levert een bijdrage  

aan de veiligheid. In plaats van 

afzonderlijke aanpakken per 

organisatie, is er een integrale aanpak 

waarbij alle informatie en 

interventiemogelijkheden gebundeld 

worden door de partners. Naast het 

maatschappelijke belang is dit ook in 

belang van de PGA’er. 

 

Integrale aanpak 

De politie wil nogmaals benadrukken  

dat het PGA-proces geen proces is 

van de politie alleen. Het betreft een 

samenwerking tussen ketenpartners en 

politie. Zo zijn de geprioriteerde 

veiligheidsproblemen aan de voorkant al 

gezamenlijk gekozen door gemeenten, 

OM en politie op alle niveaus (lokale 

driehoek, districtelijke veiligheids-

overleggen, in de Veiligheidsstrategie / 

op eenheids- en nationaal niveau). Op 

de triagetafels wordt onder regie van de 

gemeente en met inbreng van 

informatie van ketenpartners bepaald of 

een persoon wel of niet in aanmerking  

komt voor PGA. De gemeenten en 

andere ketenpartners kunnen op basis  

 

van hun eigen informatie 

vanzelfsprekend ook personen 

signaleren en aanleveren aan de 

triagetafels. 

 

Meer informatie 

Voor vragen over regionale inbedding 

kunt u terecht bij de regionale 

projectleider PGA politie van de  

betreffende eenheid. Voor vragen over 

het landelijk project PGA kunt u terecht  

bij de projectmanager Erik Theunissen 

(erik.theunissen@politie.nl). Wanneer u 

vragen heeft over de (lopende) 

uitvoering van PGA kunt u uw 

contactpersoon binnen de regionale 

eenheid, district of basisteam 

benaderen. 

 

Wilt u inhoudelijk 

meer lezen over 

PGA? Bekijk dan 

eens de PGA Film 

en/of de Webapp.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=q61iwM22Gg8&feature=youtu.be
https://webapps.politieacademie.nl/pga

