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TopX

Uitgangssituatie

Criteria

BASISINZET

Lokale PGA
Wijk (GMV)

Jeugd/jovo

Verward en risicovol

Jeugd/jovo

Verward en risicovol

Er is spraken van overlast of
maatschappelijke onrust. De
samenwerking in de basisinzet loopt vast.
Er zijn mogelijkheden voor verbetering.

Jeugd/jongvolwassenen die afglijden in
de (ondermijnende) criminaliteit. De
samenwerking in de basisinzet loopt vast.
Er zijn mogelijkheden voor verbetering.

Personen met verward en gevaarlijk
gedrag die zorgen voor overlast en
problemen. De basisinzet is niet
toereikend, er is sprake van escalatie.

Jeugd/jongvolwassenen die afglijden of doorgroeien in de
(ondermijnende) criminaliteit.

Personen in de hoog risico doelgroep met risicovolle GGZ
problematiek.

Een casus voldoet aan het 1e criterium en aan
minimaal 1 van de andere 5:

Een casus voldoet aan deze 2 criteria:

1. Leeftijd 12-23 jaar
2. 18-: afgelopen jaar aangehouden als verdacht voor 1 drugs-,
geweld-, HIC- of zedenmisdrijf.
3. 18+: afgelopen jaar aangehouden voor 1 zedenmisdrijf,
2 geweld- of 3 HIC misdrijven of drugsmisdrijven. 1 zwaar
geweldsmisdrijf is voldoende.
4. 18-: 3x geregistreerd als verdachte van een misdrijf,
minimaal 1x afgelopen jaar.
5. 18+: 10x geregistreerd als verdachte van een misdrijf,
minimaal 1x afgelopen jaar.
6. Eventueel kopstuk in een jeugdgroep.

1. Acuut geweld en/of dreiging met geweld/agressie,
waarschijnlijk voortvloeiend uit GGZ-problematiek.
2. Ernstige zorgen en/of maatschappelijke onrust n.a.v. het
gedrag van betrokkene en de risico’s daarvan voor de
directe omgeving.

Uitdraai Bluelist (ca 150 personen): startpunt triage over de
verschillende aanpakken (basisinzet, LPGA of Top X).

“Aanmelding vindt plaats via een aanmeldportaal in PGA-X.
Een aanmelding wordt binnen 3 werkdagen beoordeeld door
de procesregisseur. Triage vindt in de praktijk vaak sneller
plaats omdat er (conform de criteria voor deze aanpak) sprake
is van hoog risico, ernstig overlast of crisis, dan wel een combi
daarvan.”

Een casus voldoet aan alle criteria:
Er is sprake van problematiek op het snijvlak van veiligheid en zorg
Een partner beoordeelt dat het voortzetten van interventie vanuit de eigen keten niet volstaagt
Gedrag of de vermoedelijk aanwezige problematiek maakt de inzet vanuit twee of meer ketens noodzakelijk
Een regisseerde integrale aanpak is nodig, blijkt ook uit minimaal twee politieregistraties in de afgelopen 12 maanden
De persoon komt (nog) niet of niet meer in aanmerking komt voor een persoonsgerichte aanpak in het ZVHRU
In de praktijk worden - mede vanwege capaciteit - strengere criteria voor de lokale PGA gehanteerd. Zo is vaak sprake van tientallen
registraties en zitten meerdere partijen in het netwerk met de handen in het haar. Dat betekent dat in de praktijk casuïstiek voor de
PGA-aanpak (bijna) voldoet aan de "formele" Top-X criteria.

Aanmelding

Een casus wordt direct bij de PGA-experts aangemeld. Dit is vaak het geval bij GGZ-casuïstiek, waarbij het dus gaat om een triage. Kan
via pga-x of via directe aanmelding uit het netwerk. Er volgt een triage overleg waarop er een besluit genomen wordt.
Een (lokale) partner meldt een casus aan bij de GMV of via PGA X. De triage vindt plaats in de wijk door de GMV, operationeel expert
PGA (OE) politie, buurtteam en eventueel de betrokken PGA-expert of jongerenwerker.
Instroom via triage Top X op basis van uitdraai Bluelist.

PGA-expert doorloopt uitdraai, controle met wijkagent of
personen ontbreken
Verwijderen personen die niet (meer) in aanmerking komen
voor de Top X of Lokale PGA

Optionele criteria:
3. Betrokkene is afgelopen jaar beoordeeld door de
crisisdienst (ongeacht uitkomst).
4. In het verleden is sprake geweest van een BOPZ
maatregel (IBS en/of RM) of vrijwillige/forensische
klinische opname of TBS/PIJ-maatregel.

Resultaat: een netto lijst die gedeeld wordt met OE PGA en
GMV.
Triage in jeugdoverleg (OE PGA, buurtteam, jongerenwerk,
PGA specialist politie en GMV)

Procesregie

Casusregie

GMV (generalist)

(Lokale) partner

GMV (generalist)

GMV (generalist)

PGA-expert jeugd/jovo: procesen casusregie (specialist)

PGA-expert V&G

PGA-expert jeugd/jovo voert vaak ook
casusregie en werkt outreachend als
eerste aanspraakpunt voor jongere

Er is ten alle tijden een casusregisseur in het
netwerk
Dit is of de zorg/behandel partij of de
reclassering. Casus-regisseurs zijn op de
hoogte van hun rol.

Opschalen

Bij (dreigende) escalatie wordt opgeschaald naar Top X. Als criterium geldt ook dat OM als partner nodig is bij
een opschaling en dat het hier dus stuk loopt op de doorstroom/ acute casuïstiek snel kunnen doorpakken.
“Opschaling” vindt plaats door de blue list. De politie kan
buiten de uitdraai van de blue list nog enkele ‘jokers’
aanmelden. Personen waar er veel zorg en risico over is
(maar niet per se uit de blue list komen).

Ook de keten kan acute zij-instromers aanmelden. Naast urgentie
wordt dan gekeken naar de criteria. Een triage team
(Procesmaneger ZVHRU, politie en adviseur Z&V gemeente, bij
TOP-X V&G aangevld met OM en GD GGZ) maakt een afweging
over zij-instroom.

Procesmanager ZVHRU

Procesmanager ZVHRU

Gezinsmanager EOG

Lokale GGZ-partner

PGA-expert (bij PGA jeugd/jovo; bij PGA verward en
risicovol altijd een (lokale) partner)

PGA-expert

Lokale partner

Lokale partner

TopX

Afschalen

BASISINZET

Lokale PGA
Als partijen elkaar (weer) voldoende
weten te vinden en de aanpak loopt,
draagt de GMV de procesregie weer
over een van de betrokken partners.

Er vindt een geleidelijke afschaling plaats
van casus- naar procesregie. Indien de
PGA-expert samen met de partners
vaststelt dat de vooraf gestelde doelen
zijn bereikt en de situatie stabiel is, sluit de
pga-expert de aanpak af.

Indien de pga-expert samen met de
partners vaststelt dat de
persoonsgerichte aanpak is
uitgevoerd en dat deze voldoende
resultaten heeft gehad, sluit de pgaexpert de aanpak af.

De rol, taak en verantwoordelijkheid van
lokale partner is nog onduidelijk en
verschilt per wijk. Hangt te veel van
personen of het wel of niet loopt.
Professionals met affiniteit voor de
doelgroep is een must.

Bij Top X jeugd vindt er altijd een afschalingsgesprek plaats met jongeren en/ of ouders. Daar sluit de PGA expert ook bij aan.

Regie terug bij basis-inzet.

Regie terug bij basis-inzet.

Er is een integraal plan van aanpak
opgezet, en daarmee is de
samenwerking vlotgetrokken.

Geen maatschappelijke onrust of
overlast meer.

Geen strafbare en/of feiten meer.

De situatie is genormaliseerd, oftewel:
het risico op esclatie is klein. De
aanpak kan doorlopen zonder regie
van de gemeente.

afschalen

maatschappelijke onrust. Bij jeugd kan ook het lokale veld nog van meerwaarde kan zijn en reden zijn voor LPGA onder regie
van GMV. Voor verward en risiccol gebeurt het in overleg met de ketenpartners. Afschalen kan naar de reguliere (veelal)
forensische zorg/ lokale PGA.

Afschaling van Top X naar LPGA loopt via GMV: warme overdracht via afschalingsoverleg en overdracht plan van aanpak.

Een belangrijke succesfactor van PGAtrajecten is de intensiviteit van de
begeleiding en het anticiperen op de
samenhang van signalen en effecten op
verschillende leefgebieden. PGA-experts
geven aan het daarom lastig te vinden om
af te schalen naar een partner die niet
dezelfde intensieve begeleiding kan
bieden of die zich maar met beperkt deel
van leefgebieden bezig houdt.

Voorwaarden

Jeugd/jovo
Verward en risicovol
Uitgangspunt: afschalen naar de basisinzet, tenzij inzet LPGA meerwaarde heeft vanwege een veiligheidsaspect en/of

Formeel: Als een persoon een jaar of langer geen
politiecontacten heeft gehad, kan hij afgeschaald worden.

Doelen uit het plan van aanpak
(leefgebieden) zijn gerealiseerd.
Voldoende stabiliteit op dagbesteding
(school/werk), risicogedrag in relatie met
negatieve vrienden, vrijetijd, familie en
huisvesting.

Capaciteit en
aantallen

GMV: 5 casussen per jaar.

PGA-expert jeugd/jovo: gemiddeld
18 casussen p.p. per jaar.

Stip op de horizon: een nulmeting op alle leefgebieden. De
leefgebieden waar zorg op zit worden interventies op
ingezet, met een termijn aan deze doelen. Als de doelen
behaald zijn en er zijn geen politie contacten meer kan de
jongere afgeschaald worden. In sommige gevallen zijn niet
alle doelen bereikt, maar zit er wel progressie in
(medewerking hulpverlening + geen/ weinig
politiecontacten) en wordt een jongere bijvoorbeeld
afgeschaald naar lokale PGA.
PGA-expert V&R: 13 pp (procesregie op
voeren). Daarnaast 80 casussen in adviesfase.

Wachtlijst: 6 casussen.

Capaciteit: 80 casussen. Momenteel is
de caseload 105 casussen.

Momenteel 32 casussen in de caseload

