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Personen met meer dan tien antecedenten worden ook wel ‘veelpleger’ genoemd. De aanpak 
van veelplegers is een speerpunt van het overheidsbeleid en naar deze dadergroep is dan ook al 
veel onderzoek verricht. Geluiden uit de praktijk wijzen erop dat zich een nieuw type veelpleger 
aandient, die niet aan de formele criteria voldoet. Deze geluiden vormen de basis voor onderha-
vig onderzoek. 

Onderzoeksvraag c.q. probleemstellings
De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:

‘Dient zich een nieuw type veelpleger aan en zo ja, waaruit bestaat deze, hoe is deze in beeld te krijgen 
en wat zijn de mogelijke consequenties voor een effectieve aanpak voor met name de politie?’. 

Methode van onderzoek
Het onderzoek bestaat uit verschillende fasen. In de eerste fase van het onderzoek is bekeken of 
de opkomst van een nieuw type veelpleger in de brede politiepraktijk herkend wordt. Hiertoe 
zijn focusgroepen gehouden in vier politie-eenheden: twee binnen en twee buiten de Randstad. 
In de tweede fase van het onderzoek is drie eenheden gevraagd een lijst aan te leveren van 
personen die in hun ogen nieuwe veelpleger zijn. Van de 40 aangeleverde namen, bleken er 22 
te voldoen aan (vrijwel alle) gedragscriteria die waren geformuleerd tijdens de eerder gehou-
den focusgroepen. Op basis van dossierstudie bij de politie en de drie Reclasseringsorganisaties 
(3RO) is een profiel van deze 22 personen opgetekend.
In de derde en laatste onderzoeksfase is bekeken in hoeverre de bevindingen in de praktijk wor-
den herkend en op welke wijze de uitkomsten in beleid kunnen worden vertaald. Tevens is aan-
dacht geweest voor de contouren van een werkwijze (instrument) om deze groep in beeld te 
kunnen brengen. Hiertoe zijn twee bijeenkomsten gehouden: één exclusief met de politie en 
één waarbij ook andere (zorg)partners aanwezig waren.

Via deze VlotBekeken kunt u in korte tijd kennis nemen van de inhoud en belangrijkste 

resultaten van het door Bureau Beke uitgevoerd onderzoek.
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Belangrijkste resultaten uit het onderzoek
• Alle eenheden herkennen de opkomst van een nieuw type veelpleger. Verschillen met de re-

guliere veelpleger zijn dat deze met name delicten gericht op financieel gewin pleegt (al dan 
niet in combinatie met geweld), dit in wisselende samenwerkingsverbanden gebeurt en de 
mobiliteit groot is. Met name de twee laatste eigenschappen maken dat ook wel gesproken kan 
worden over netwerkcriminelen.

• Netwerkcriminelen zijn vanaf jonge leeftijd veelvuldig betrokken bij (ernstige) criminaliteit, 
maar kunnen vanwege een beperkt aantal antecedenten doorgaans niet als veelpleger aan-
gemerkt worden. De aanpak en opsporing van deze dadergroep wordt bemoeilijkt door hun 
kennis over politietactieken en het feit dat zij gepleegde delicten categorisch ontkennen.

• De term netwerkcriminelen is een paraplubegrip waar verschillende vormen van criminaliteit 
onder kunnen vallen. Van belang is dat netwerkcriminelen zich richten op criminele activiteiten 
waarbij de pakkans relatief laag is en/of de opbrengsten relatief hoog zijn. Sommigen van hen 
hebben de stap gezet richting de midden of zware criminaliteit of hebben deze intentie.

• Er bestaan in de praktijk verschillende werkwijzen om deze dadergroep in beeld te krijgen. Een 
op GWOS-feiten gerichte query (gewelddadige woninginbraken, overvallen en straatroven) 
lijkt op voorhand een effectievere en/of objectievere methode dan het enkel gebruiken van 
straatinformatie of het uitvoeren van een brede query die niet op specifieke delicten gericht is.

• Naast het ontwikkelen van werkwijzen om netwerkcriminelen eenduidig te kunnen identifi-
ceren, is vroegsignalering noodzakelijk om verdere doorgroei tijdig te kunnen stoppen. Er lijkt 
sprake van uiteenlopende problematiek, waaronder op school en in het gezin. Om het recidive 
onder deze groep terug te dringen, is derhalve een combinatie van zorg en straf nodig. Naar 
welke balans de aanpak doorslaat, is mede afhankelijk van de intrinsieke motivatie en cogni-
tieve mogelijkheden van betrokkenen. 

Meer informatie
Tom van Ham (Bureau Beke) T 026-44 38 619

© 2014. Alle rechten voorbehouden, Bureau Beke (disclaimer).

Download de pdf Bestel de publicatie

http://www.beke.nl/disclaimer
http://www.beke.nl/doc/2014/Rapport_Wisseling_van_de_wacht_Bekereeks.pdf
http://www.beke.nl/publicaties/wisseling-van-de-wacht
mailto:mailto:info%40beke.nl?subject=betreffende%20Vlotbekeken%2024%20Portretten%20van%20Notoire%20ordeverstoorders
http://twitter.com/#!/BureauBeke
http://www.beke.nl

