
In het kader van het Verbetertraject aanpak problematische jeugdgroepen van het Ministerie van V&J - een 

gezamenlijke opdracht aan gemeenten, Nationale Politie en Openbaar Ministerie – is in gezamenlijkheid het 

werkproces integrale aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag opgesteld.  

Binnen het politie werkproces zijn de volgende producten ontwikkeld: voor extern gebruik een 

standaardrapportage, namenlijst, een aanbiedingsbrief voor de gemeente en OM en voor intern gebruik de 

groepsscan. De groepsscan is een (nieuw) operationeel politie-instrument om informatie over jeugdgroepen 

te verzamelen, analyseren en delen met ketenpartners. Het is een doorontwikkeling en verfijning van de 

shortlistmethodiek. Na een periode van toetsing in proeftuinopstellingen in alle eenheden, wordt het 

politiewerkproces in 2016 gefaseerd landelijk ingevoerd.  

 

Waarom?  

De shortlistmethodiek voldoet niet langer aan de wensen en behoeften van collega’s en partners om snel, compleet 

en zorgvuldig inzicht te krijgen in zichtbare groepen in het publieke domein. De ontwikkelde politie producten zijn 

eenvoudig in gebruik en hebben als groot voordeel dat het informatie uit de (landelijke) politiesystemen automatisch 

koppelt aan straatinformatie van de wijkagent. Het resultaat is een landelijk gestandaardiseerd kwalitatief 

hoogwaardig en volledig geautomatiseerd informatieproduct, voorzien van een advies aan gemeente en OM. Samen 

met de informatie die andere partijen aan de gemeente aanleveren ontstaat er een actueel en volledig beeld van de 

problematiek en dynamiek in de groep. Het advies aan de lokale driehoek, die besluit over de prioritering en aanpak, 

is gebaseerd op dit integrale beeld. Onder regie van de gemeente kan een integraal plan van aanpak worden 

gemaakt, waarin alle partijen vanuit hun eigen taakstelling gerichte interventies plegen. Zo kunnen we samen 

vroegtijdig probleemgedrag bij jongeren signaleren, bepalen wat nodig is om jongeren weer op het rechte pad te 

brengen en voorkomen dat zij verder afglijden in de criminaliteit.  

 

Hoe werkt het?  

De Basisteamchef informeert burgemeester(s) en OM in de lokale driehoek over het werkproces politie. De 

standaardrapportage kan zowel op initiatief van de politie/wijkagent als op verzoek van gemeente/OM op ieder 

gewenst moment worden gemaakt. De basisteamchef geeft de opdracht aan de wijkagent en de politie expert/-

specialist om de groepsscan te maken en de producten die daaruit worden gegenereerd (standaardrapportage,  

namenlijst en aanbiedingsbrieven) met advies aan de gemeente en het OM aan te bieden. Dit gebeurt in de praktijk 

aan de daarvoor door de burgemeester aangewezen contactpersoon.  

 

Hoe verloopt de implementatie? 

Voor het werkproces Politie zijn 10 implementatiecoördinatoren aangesteld, die de implementatie in hun politie-

eenheid organiseren. Zij worden daarbij ondersteund door een landelijk team dat toeziet op een uniforme werkwijze, 

adviseert en waar nodig bijstuurt.  
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