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Inleiding 
Het Veiligheidshuis regio Utrecht is een samenwerkingsverband waarin gemeenten, 
zorg- (bijvoorbeeld Altrecht, GGZ-centraal, Raad voor de Kinderbescherming en Pro 
Persona) en justitiepartners (Politie, OM en de reclassering) via een persoonsgerichte 
aanpak met zorg aan een veiliger regio werken. 
Het jaarverslag 2016 geeft inzicht in de werkwijze en resultaten van deze Top X aanpak. 
De Top X aanpak is gericht op gedragsverandering van en zorg voor burgers die kampen 
met een complexe problematiek ten behoeve van een veilige samenleving. In de aanpak 
ligt de focus vooral op het verminderen van delicten met grote impact op slachtoffers 
(woninginbraak, straatroof, overvallen en ernstige geweldsdelicten) en het bieden van 
perspectief op duurzame gedragsverandering bij de doelgroep. 

Samenvatting 
In 2016 zijn er in de regio Utrecht 1759 maal een Top X-casus besproken in een 
casusoverleg. Het betrof 340 unieke personen (Top X-ers). Dit houdt in dat elke Top X-
er gemiddeld 5 maal is besproken in een casusoverleg. 
Daarnaast zijn er 262 maal een casus van huiselijk geweld gesproken. Dit ging om 204 
personen. 

Voor elke Top X-er zijn vaak gecombineerde interventies afgesproken en uitgevoerd. 
Het gaat bijvoorbeeld om toezicht door (jeugd)reclassering, intensieve traject 
begeleiding, gedragsbeïnvloedende maatregel, toeleiding naar een plek in begeleide- of 
beschermende woonvorm en schuldhulpverlening. 
Momenteel staan er vier personen uit de gemeente Woudenberg op de Top X-lijst. 


