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Wat gaan we doen? 

 Korte introductie op het onderwerp 

 Zin en onzin 

 Lessen uit Amsterdam 

 Stellingen uit het land  

 



Wat zijn Top-X aanpakken?  

 Meningen uit de zaal…. 

 Twee componenten: Top-X en aanpak 

 Top X is een lijst met personen die tot stand komt op basis van 

vooraf geformuleerde criteria 

 Lijst is vaak aflopend naar mate/ernst van de problematiek 

 Top-X aanpak is de (individuele en integrale) aanpak van de 

personen op de lijst 

 Niet nieuw…maar wel sexy! 

 

 



De zin van Top-X aanpakken 

 Focus werkt! 

 Aanpak van hotspots, hottimes, hotgroups en hotshots is 

effectief 

 Boek van Peter Versteegh – ‘The best of three world’ 

 Focus leidt tot regie en als dat goed belegd is, kan een 

moeizame keten op gang komen en resultaten boeken 

 Een paar voorbeelden…. 

 

 



Focus heeft zin 

 De veelplegersaanpak heeft er (voor de korte termijn) 

voor gezorgd dat er in veel gemeenten sprake was van een 

flinke daling van criminaliteit (vaak drugsgerelateerde 

vormen) 

 Sinds problematische jeugdgroepen landelijk in beeld 

worden gebracht en aangepakt, is er sprake van een daling 

van jeugdgroepen in alle categorieën 

 

 



Ontwikkeling sinds 2009 



Tweets van vorige week 



De keerzijde van Top-X aanpakken 

 Door de focus op Top-X aanpakken is er geen oog/ruimte meer 

voor andere aanpakken (HIC is nu leading) 

 Top-X aanpakken richten zich soms op betrekkelijk kansloze 

groepen terwijl kansrijke groepen niet de aandacht krijgen die 

ze verdienen  

 Veelplegers versus jeugdige veelplegers en brusjes-aanpak 

inzetten naast Top-X aanpak om Dalton-effect te voorkomen! 

 

 

 



Een aantal praktijklessen uit Amsterdam 

Aanpak Top 600 

 Succesfactoren  

 Focus  

 Regie  

 Bestuurlijk commitment  

 Monitor  aanspreekcultuur  

 

 Valkuil  

 Wijze van invullen van het regiemodel 

 

 



Stellingen uit het land 

1. Een systeemgerichte Top-X aanpak heeft alleen zin als er een 

kleine uitvoerbare lijst wordt gehanteerd 

2. Dankzij de Top-X aanpak op HIC-ers nemen de auto-inbraken en 

fietsendiefstallen toe 

3. Het paradepaardje van de Top-X aanpakken - de 

veelplegersaanpak – heeft geen zin zonder nazorg 

4. Een gezinsaanpak is zinvoller dan een Top-X aanpak 
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