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Verminderen overlast en criminaliteit 
door integrale 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 integraal, dus samen 
met ketenpartners als gemeenten, 
politie, OM en hulpverlening, aan te 
pakken. 
In deze factsheet wil de politie lokale 
bestuurders, ambtenaren / professionals 
betrokken bij PGA- en/of TopX-aanpak-
ken informeren over de PGA-werkwijze 
bij de politie.

Wat is integrale PGA
Integrale PGA is een cyclische informatie 
gestuurde manier van werken. Uitgangs-
punt is dat het bevoegd gezag de 
veiligheidsproblemen prioriteert. De 
politie screent voor deze veiligheidspro-

blemen haar eigen politie-informatie en 
koppelt hieraan haar eigen straatinfor-
matie (Fase 1: Signaleren & Adviseren). 
Deze personen worden vervolgens door 
de politie in het integraal PGA-overleg 
met ketenpartners ingebracht. In dat 
overleg worden, onder regie van het 
bevoegd gezag, de personen gepriori-
teerd die in aanmerking komen voor een
integrale aanpak (Fase 2: Selecteren &
Prioriteren). Met elkaar worden afspra-
ken gemaakt over de op persoon 
toegesneden aanpak en (mix van) 
interventies die beoogt te verhinderen 
dat deze persoon opnieuw (ernstige) 
overlast en/of strafbaar feit pleegt (Fase 
3: Aanpak & Interventies). Door deze 
werkwijze kan de (beperkte) capaciteit 
en middelen van alle ketenpartners 
gerichter en effectiever worden ingezet. 
Deze factsheet gaat met name in op 
Fase 1 Signaleren & Adviseren van de
politie.

Signaleren en Adviseren
De politie heeft haar wijze van signaleren
van personen die mogelijk in aanmerking 
komen voor een integrale persoons-

gerichte aanpak het afgelopen jaar 
verbeterd. De verbeteringen op een rij:
•  De gezamenlijk geprioriteerde veilig-
 heidsproblemen vormen voor de politie 
  het vertrekpunt en niet meer de oude 
 doelgroepen die voorheen in de 
 Veiligheidshuizen gehanteerd werden   
 (veelplegers, jeugd, huiselijk geweld).
•  Het werkproces en terminologie wordt
 landelijk bij de politie geüniformeerd 
 (de te doorlopen stappen, landelijke   
 terminologie, de inrichting van de bij 
 PGA betrokken rollen in de eenheden 
 bij onder andere de basisteams en de   
 informatieorganisatie). 
•  De politie-informatie wordt landelijk 
 gescreend (voorheen was alleen 
 informatie binnen de oude politie-
 regio’s beschikbaar). 
•  Er wordt een “voorspellende” waarde
 gebruikt om de kans op recidive voor
 personen te duiden (gebaseerd op 
 wetenschappelijk gefundeerde 
 factoren: de risicotaxatie-score). Dit   
 helpt om de personen die er het meest  
 toe doen, te selecteren. Dat gebeurt op  
 het niveau van een district of basisteam  
 en leidt tot een zogenaamde BlueList   
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 (“blue” staat hierbij voor de “politie”, 
 die personen bij ketenpartners 
 signaleert). Dit kan zijn bij Veiligheids-
 huizen, lokale gemeenten of zorgnet-
 werken. 
Deze werkwijze moet er toe leiden dat de 
politie een meer gerichte bijdrage levert
aan de prioriteiten vanuit de lokale
veiligheidsplannen en lokale driehoeken,
de regionale beleidsplannen (op 
districts- of eenheidsniveau) en de 
Nationale Veiligheidsagenda 2015-2018.

Tot slot
De politie wil nogmaals benadrukken dat
het integrale PGA-proces geen proces is
van de politie alleen. De ketenpartners
hebben nadrukkelijk invloed. Zo zijn de
geprioriteerde veiligheidsproblemen aan
de voorkant al gezamenlijk gekozen door
gemeenten, OM en politie, op alle
niveaus (lokale driehoek, districtelijke
veiligheidsoverleggen, in de Veiligheids-
strategie / 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/ Top X. De
gemeenten en andere ketenpartners
kunnen op basis van hun eigen infor-
matie vanzelfsprekend ook personen
signaleren en aanleveren aan de
triagetafels.

In de komende jaren wil de politie komen
tot een doorontwikkeling van de
politiebijdrage aan de integrale PGA
(triage en daadwerkelijke interventies).
Daarvoor gaat de politie in overleg met 
het bevoegd gezag zodat de integrale 
PGA werkwijze ook ingebed zal worden
in de lokale zorg- en veiligheidsnetwer-
ken.

Meer informatie
Voor vragen over regionale inbedding
kunt u terecht bij de regionale projectlei-

der 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. Mochten er vragen zijn van
meer bestuurlijke aard, dan zal de regionaal
projectleider hierover eerst in contact treden
met de betreffende adviseur van de Regio-
burgemeester van die eenheid. 
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