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Samenvatting 

Inleiding 

Het Ministerie van Justitie heeft op 1 juli 2001 de Bijdrageregeling regionale samenwerking 
in de strafrechtketen ingesteld. Deze regeling heeft een looptijd van 2 jaar en loopt af op 30 
juni 2003. De regeling valt binnen het Meerjarenprogramma versterking regionale samen-
werking (MVRS) en is opgesteld naar aanleiding van de rapportage Eendracht maakt 
macht1.  

Samengevat heeft de regeling als doel om bij te dragen aan het opzetten van strategisch 
overleg in de strafrechtketen dat complementair is aan bestaand overleg en is gericht op het 
maken van bindende afspraken die leiden tot een beter opererende strafrechtketen.  

Alle negentien arrondissementen in Nederland hebben op basis van een projectplan vanuit 
deze regeling een geoormerkte financiële bijdrage ontvangen. De bijdrage is bedoeld voor:  

- de ondersteuning van overleg op strategisch gebied tussen justitiële organisaties op 
arrondissementsniveau (het arrondissementaal justitieel beraad oftewel AJB); 

- de verbinding tussen dit overleg en het lokaal bestuur; 

- de ondersteuning van het arrondissementaal platform jeugdcriminaliteit (APJ). 

Medio 2003 beslist het Ministerie over de voortzetting van deze regeling. Om input te leve-
ren voor deze beslissing heeft het WODC aan KPMG Bureau voor Economische 
Argumentatie (KPMG BEA) de opdracht gegeven om de bijdrageregeling te evalueren. Deze 
opdracht luidt als volgt: 

Verschaf inzicht in de resultaten van de bijdrageregeling regionale samenwerking ten aanzien van 
samenwerking en afstemming in de strafrechtketen op strategisch gebied. Adviseer het ministerie van 
Justitie over criteria voor de eindverantwoording van de regeling en over mogelijkheden voor verbete-
ring van de regeling. 

Evaluatiecriteria 

De evaluatie richt zich op de vier doelen van de bijdrageregeling. We hanteren daarbij de 
volgende criteria. 

Om te beoordelen of er sprake is van een strategisch overleg hanteren we drie criteria: 1) de 
belangrijkste organisaties in de strafrechtketen moeten deelnemen aan het AJB, 2) deze or-
ganisaties vertegenwoordigd moeten zijn op directeursniveau en 3) de inhoud van de agenda 
moet strategisch zijn. 

                                                      
1 Ministerie van Justitie, Eendracht maakt macht, voorstellen ter verbetering van de afstemming en samenwerking 
tussen de justitiële organisaties op arrondissementsniveau en met het lokaal bestuur, januari 2001 
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Of de bijdrageregeling complementair is evalueren we door te kijken of 1) in de arrondisse-
menten aanvullende activiteiten zijn verricht op basis van de bijdrageregeling en 2) de deel-
nemers voldoende meerwaarde toekennen aan het overleg.  

Het doel om bindende afspraken te maken evalueren we door te kijken naar de voortgang en 
besluitvorming rond de gekozen speerpunten over de loop van de vergaderingen en snelheid 
van de voortang.  

Het doel om bij te dragen aan een beter opererende strafrechtketen evalueren we aan de 
hand van de implementatie van besluiten en het effect dat die besluiten hebben op de activi-
teiten van de organisaties. 

De kern van de evaluatie bestaat uit een analyse bij vijf arrondissementen. Bij de keuze van 
de vijf arrondissementen is gezorgd dat deze verschilden wat betreft de omvang van de bij-
drage en de startdatum van het AJB. Daarnaast is gekozen voor een evenwichtige regionale 
spreiding binnen Nederland. Zodoende is de verwachting dat de resultaten een plausibel 
beeld geven van het gehele veld. 

Opbouw van de samenvatting 

Het vervolg van deze samenvatting is als volgt opgebouwd. Eerst geven we een beschrijving 
van de feitelijke activiteiten in het kader van de bijdrageregeling. Daarna evalueren we de 
resultaten aan de hand van de vier doelstellingen zoals die in de tabel zijn weergegeven. 
Vervolgens gaan we in op de onderliggende oorzaken achter de behaalde resultaten. Tenslot-
te doen we een voorstel voor eindverantwoording en aanbevelingen voor verbetering van de 
regeling. 

Feitelijke activiteiten 

Op het moment van deze evaluatie (maart-april 2003) hebben de meeste van de negentien 
arrondissementen een structuur waarbij er periodiek AJB’s (2-5 keer per jaar) worden geor-
ganiseerd. In enkele arrondissementen functioneerde het opgestarte overleg onvoldoende en 
is besloten tot een doorstart.  

Aan de AJB’s nemen gemiddeld tien organisaties deel. De organisaties zijn daarin op direc-
teursniveau vertegenwoordigd. Circa 75-80% van de deelnemers is aanwezig op de vergade-
ringen.  

De bijdrage uit de regeling is met name ingezet voor het aantrekken van personele capaciteit: 
een accountmanager soms aangevuld met een beleidsmedewerker APJ. Deze richten zich op 
het organiseren van het AJB, de ondersteuning van het APJ en het versterken van de link met 
het lokaal bestuur. Daarnaast is een deel van de bijdrage ook besteed ter vergoeding van de 
inzet van ketenpartners, onderzoek en/of workshops.  
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De meeste tijd, middelen en energie is uitgegaan naar het AJB. In alle arrondissementen is 
ook aandacht besteed aan het APJ. De link met het lokaal bestuur is slechts in enkele arron-
dissementen concreet verder vormgegeven. 

De speerpunten van het AJB zijn, ingedeeld naar doelgroepen: jeugd, veelplegers en huise-
lijk geweld. Daarnaast is het landelijke en regionale veiligheidsbeleid een agendapunt. De 
speerpunten, maar dan ingedeeld naar werkprocessen, zijn: vraag en aanbod van producten, 
de aansluiting van werkprocessen, de koppeling van planning & control-cycli en de oprich-
ting van lokale vestigingen (front office, Justitie in de buurt (JIB), veiligheidshuis).  

Evaluatie 

Het eerste doel van de regeling is om te komen tot een strategisch overleg in de strafrechtke-
ten. In alle negentien arrondissementen is er een AJB opgestart. Op basis van het onderzoek 
concluderen wij dat deze AJB’s strategisch van aard zijn. Dit komt omdat aan de criteria vol-
daan: 

- de belangrijkste organisaties uit de keten nemen deel aan het overleg; 

- de organisaties zijn vertegenwoordigd op directeursniveau; 

- de onderwerpen op de agenda hebben voldoende strategische inhoud. De kern van 
onderwerpen heeft daarbij betrekking op de afstemming tussen partijen op de korte 
termijn en de beleidsvorming voor de langere termijn. 

Bovendien moet de regeling leiden tot activiteiten die complementair zijn. De bijdragerege-
ling heeft geleid tot complementaire activiteiten. Het AJB is het enige overleg waaraan de 
belangrijke ketenpartners op directeursniveau deelnemen. De onderwerpen die aan bod ko-
men zijn niet nieuw, maar de wijze waarop deze besproken worden wel. Deze onderwerpen 
komen nu pro-actief en structureel op de agenda. Ook in de werkwijze is het complementaire 
karakter zichtbaar. De accountmanagers en beleidsmedewerkers APJ bereiden de vergade-
ringen van het AJB en APJ over het algemeen goed voor en jagen het netwerk actief aan. De 
complementaire activiteiten passen daarmee voor een belangrijk deel binnen het doel van de 
regeling. Wel is het zo dat de accountmanagers en beleidsmedewerkers APJ naast de werk-
zaamheden voor de keten ook nog regelmatig werk doen voor het OM. 

De deelnemende organisaties zien meerwaarde in het AJB en APJ. Samenwerking in de ke-
ten wordt voor alle organisaties steeds belangrijker. Dit betekent dat er op strategisch niveau 
behoefte is aan afstemming. Door de bijdrageregeling is er capaciteit beschikbaar om deze 
afstemming op strategisch niveau vorm te geven. De overleggen zouden onvoldoende func-
tioneren als het geld niet geoormerkt zou zijn. Een extra bijdrage zou dan eerder aan het pri-
maire proces worden besteed en niet aan de facilitering van de overleggen. 

Het APJ was bij de start van de regeling reeds een bestaand overleg. Er zijn aanvullende ge-
komen in de vorm van extra ondersteuning aan het overleg. In de arrondissementen waar dit 
overleg niet goed liep is gekozen voor een herstructurering. De link met het lokaal bestuur is 
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niet expliciet vormgegeven. Het lokaal bestuur neemt niet vaak deel aan het AJB. Terugkop-
peling vanuit het AJB naar het lokaal bestuur staat wel steeds vaker op de agenda van het 
AJB. Ook vertegenwoordigt de Hoofdofficier van Justitie (HvJ) nu vaker de keten en niet 
alleen het OM in het driehoekoverleg. 

Het volgende doel van de regeling is dat er bindende afspraken worden gemaakt die vervol-
gens leiden tot een beter opererende strafrechtketen. De activiteiten in de AJB’s hebben tot 
dusverre geleid tot een beperkt aantal bindende afspraken. De activiteiten (en de afspraken 
daarvoor) bevinden zich in de voorbereidende fase. De belangrijkste voorbereidende acties 
zijn het inventariseren van praktische knelpunten, het inventariseren van overlegvormen en 
het inzichtelijk maken van werkprocessen. Uit deze acties zijn nu speerpunten benoemd, die 
momenteel in werkgroepen worden uitgewerkt. De implementatiefase is nog niet bereikt. 
Substantiële effecten in de keten zijn daarom nog niet zichtbaar. De bijdrageregeling heeft 
geleid tot een tweetal resultaten die niet in de regeling zijn verwoord: 

- het eerste resultaat bevindt zich op het sociale vlak. Organisaties en hun vertegen-
woordigers hebben elkaar leren kennen. Door kennismaking en het bekend worden 
met de knelpunten van de andere ketenpartners ontstaat vertrouwen in elkaar. Daar-
om vinden de mensen elkaar nu ook sneller buiten het AJB; 

- het tweede resultaat is een zekere mate van institutionalisering van het AJB. Dit 
houdt in dat het AJB in toenemende mate wordt gezien als de plek waar strategische 
onderwerpen besproken worden. Partijen brengen steeds meer ketenonderwerpen in 
en beginnen ook meer te verwachten wat betreft besluitvorming. Het proces van ke-
tensamenwerking is daarmee deels verankerd. 

De snelheid waarin AJB’s resultaten boeken verschilt per arrondissement. Sommige arron-
dissementen hebben binnen een jaar resultaten geboekt waar andere arrondissementen meer-
dere jaren voor nodig hadden.  

Concluderend stellen we dat de bijdrageregeling een belangrijke stimulans is voor het vormgeven van 
strategische samenwerking tussen de ketenpartners. De doelstellingen van de bijdrageregeling zijn 
echter nog niet gerealiseerd. Het AJB is, mits goed vormgegeven, een bruikbaar instrument om te ko-
men tot betere samenwerking.  

Oorzaakanalyse 

In deze paragraaf gaan we in op de onderliggende oorzaken ter verklaring van de resultaten.  

Een belangrijke oorzaak achter de reeds behaalde resultaten is de noodzaak die de organisa-
ties in de strafrechtketen zien om de samenwerking en afstemming in de keten te verbeteren. 
Deze noodzaak is groter geworden omdat organisaties meer dan in het verleden op resultaten 
beoordeeld worden. Daarnaast zijn ook de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van 
de strafrechtketen toegenomen. De organisaties hebben daarom voldoende gelijkgerichte 
belangen om afstemming in de keten als een nuttig instrument te zien. De organisaties inves-
teren uit zichzelf echter onvoldoende in samenwerking. Dit komt doordat de organisaties 
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worden beoordeeld op hun prestatie op korte termijn terwijl de voordelen van samenwerking 
pas op lange termijn ontstaan. Daarnaast zijn de voordelen van samenwerking niet duidelijk 
meetbaar. Om deze drang tot onderinvestering te voorkomen is vooralsnog geoormerkt geld 
noodzakelijk. 

Afstemming in de keten is echter niet de enige sleutel tot verbetering. De vrijheid om bin-
dende (prestatie)afspraken te maken is beperkt, omdat de primaire besluitvorming van de 
deelnemers plaatsvindt in hun eigen verticale kolom binnen de kaders van de moederorgani-
satie. Knelpunten die op horizontaal niveau (in de keten) ontstaan, kunnen maar voor een 
deel worden weggenomen door besluitvorming in het AJB of APJ. Dit beperkt op structurele 
wijze de daadkracht van een AJB. Verdere afstemming binnen de eigen organisaties en tus-
sen de landelijke organisaties is daarom een tweede sleutel tot verbetering. 

Binnen deze beperking zijn de huidige resultaten van ketensamenwerking sterk afhankelijk 
van de rol van de Hoofdofficier van Justitie (HvJ) en de invulling door de accountmanager. 
De eerste bepaalt of het AJB een overleg is dat gewicht krijgt. De tweede bepaalt de inhou-
delijke kwaliteit van het AJB en APJ. Het verschil in de resultaten die de arrondissementen 
boeken is hierdoor in belangrijke mate te verklaren.  

Concluderend zien we dat de noodzaak tot samenwerking het fundament is van het AJB. De account-
manager en de Hoofdofficier van Justitie zorgen ervoor dat het overleg handen en voeten krijgen. De 
belangrijkste bedreiging voor het AJB is de afhankelijkheid, van de deelnemers aan het AJB, van hun 
moederorganisaties omdat deze afhankelijkheid de vrijheid om op arrondissementaal niveau beslissin-
gen te nemen beperkt. Geoormerkte financiering is nodig om deze samenwerking tot stand te brengen. 

Voorstel criteria eindverantwoording 

Deze evaluatie vormt input voor het ministerie van Justitie voor de beslissing over de voort-
zetting van de regeling. Daarnaast doen we een voorstel voor de criteria die het ministerie 
kan hanteren bij de eindverantwoording van de regeling op 1 oktober 2003.  

De regeling heeft als doel bij te dragen aan een beter opererende strafrechtketen. De effecten 
in de strafrechtketen zullen pas op termijn zichtbaar worden. Daarbij is dan geen eenduidige 
relatie tussen bijdrageregeling en effecten in de keten vast te stellen. Ons voorstel is om de 
eindverantwoording te richten op de verankering van het proces van samenwerking. Het uit-
gangspunt is daarbij dat samenwerking op strategisch niveau meerwaarde heeft en op termijn 
zal leiden tot een beter opererende strafrechtketen.  

Om de verankering van het strategisch karakter van het overleg te toetsen stellen we voor om 
te kijken naar de uitwerking van de speerpunten door de AJB’s. Daarnaast stellen we voor 
om te kijken of de agenda compleet is: komen de voorbereiding en terugkoppeling van het 
driehoeksoverleg, de terugkoppeling van en naar het APJ en de onderwerpen die op landelijk 
niveau invulling nodig hebben op de AJB’s aan de orde? 
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We stellen voor om de verankering van het complementaire karakter van het overleg te kop-
pelen aan voldoende en juiste personele inzet ter facilitering van het AJB en APJ en de be-
trokkenheid van de ketenpartners.  

Bij bindende besluiten stellen we voor om te kijken naar de communicatie richting mede-
werkers van de ketenpartners, tussen AJB en lokaal bestuur en tussen AJB en de andere 
overlegvormen. 

Ten slotte adviseren we om de doelstelling om te komen tot een beter opererende strafrecht-
keten globaal mee te nemen in de eindverantwoording. Dit houdt in dat concrete resultaten 
benoemd worden, maar dat er geen nadere criteria worden gehanteerd. 

Aanbevelingen voor verbetering van de regeling 

De vormgeving van de regeling kan in grote lijnen hetzelfde blijven. Geoormerkte financie-
ring blijft vooralsnog noodzakelijk. Voor de aanscherping van de bijdrageregeling doen we 
de volgende aanbevelingen: 

1. Strengere eisen aan personele invulling ketensamenwerking. De rol van de accountma-
nager is cruciaal voor het succes van een AJB. De functie van de accountmanager moet 
zo vorm gegeven zijn dat gewaarborgd wordt dat deze strategische ketenactiviteiten ont-
plooit en gevrijwaard blijft van OM-werk. In het geval dat vanuit de regeling geen full-
time functie wordt gefinancierd, moeten de AJB’s een zo goed mogelijk op elkaar aan-
sluitende combinatie van functies voorstellen;  

2. Financiering meer resultaatgericht invullen. Om het proces van ketensamenwerking te 
versnellen adviseren wij om het resterende deel van het budget, na aftrek van personele 
kosten, te koppelen aan concrete voorstellen van de AJB’s. Deze voorstellen moeten een 
duidelijk en haalbaar einddoel hebben. De financiering hangt dan af van de mate waarin 
dit einddoel daadwerkelijk gerealiseerd is;  

3. Vormgeven grotere interactie tussen de arrondissementen en de landelijke organisaties. 
Op regionaal niveau zijn er veel belemmeringen voor samenwerking die op landelijk ni-
veau (het Ministerie, de hoofdkantoren van de organisaties) structureel aandacht verdie-
nen. Wij adviseren om een duidelijk aanspreekpunt aan te wijzen voor het adresseren 
van de belemmeringen en bovendien een procedure vorm te geven voor het uitwerken 
van oplossingen; 

Ten slotte doen we een aanbeveling gericht op het ambitieniveau van de bijdrageregeling. De 
AJB’s zijn momenteel gebaseerd op vrijwillige afstemming en hebben door de landelijke 
sturing beperkte mogelijkheden om vergaande afspraken met elkaar te maken. Het blijkt een 
werkbaar samenwerkingsmodel dat op termijn resultaten op kan leveren. Een alternatief sa-
menwerkingsmodel is een regionaal gestuurde strafrechtketen met bijbehorende bevoegdhe-
den. Dit model biedt meer mogelijkheden voor het maken van regionale prestatieafspraken. 
Het vereist echter een fundamentele verandering in de organisatie en financiering van de 
strafrechtketen. Op deze samenwerkingsmodellen zijn diverse varianten mogelijk.  
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Als de bijdrageregeling verlengd wordt, is het wenselijk dat het ambitieniveau van de rege-
ling gebaseerd wordt en bijdraagt aan het samenwerkingsmodel dat het ministerie (en de ke-
tenpartners) op termijn voor ogen staat.  
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1 Inleiding 

De bijdrageregeling regionale samenwerking 

Het Ministerie van Justitie heeft op 1 juli 2001 de Bijdrageregeling regionale samenwerking 
in de strafrechtketen ingesteld. Bijlage A geeft de regeling weer. Deze regeling heeft een 
looptijd van 2 jaar en loopt af op 30 juni 2003. De regeling valt binnen het Meerjarenpro-
gramma versterking regionale samenwerking (MVRS) en is opgesteld naar aanleiding van de 
rapportage Eendracht maakt macht2. Deze rapportage wordt ook gezien als de nulmeting 
voor de evaluatie. 

Samengevat heeft de regeling als doel om bij te dragen aan het opzetten van strategisch 
overleg in de strafrechtketen dat complementair is aan bestaand overleg en is gericht op het 
maken van bindende afspraken die leiden tot een beter opererende strafrechtketen.  

Alle negentien arrondissementen in Nederland hebben op basis van een projectplan vanuit 
deze regeling een geoormerkte financiële bijdrage ontvangen. De bijdrage is bedoeld voor: 

- de ondersteuning van het overleg op strategisch gebied tussen justitiële organisaties 
op arrondissementsniveau (het arrondissementaal justitieel beraad oftewel AJB)3; 

- de verbinding tussen dit overleg en het lokaal bestuur; 

- de ondersteuning van het arrondissementaal platform jeugdcriminaliteit (APJ)4.  

De bijdrageregeling geeft de kaders weer voor de vormgeving van regionale samenwerking. 
De hoofdofficier van justitie heeft in de bijdrageregeling een voortrekkersrol gekregen. Het 
geld is bedoeld om onder andere extra personele capaciteit aan te trekken. Per arrondisse-
ment is er op basis van de regeling een accountmanager regionale samenwerking aangesteld. 
Het proces van regionale samenwerking is door de programmacoördinatoren MVRS gemoni-
tored door het organiseren van landelijke accountmanagerdagen en het opstellen van vier 
voortgangsrapportages MVRS. In februari 2003 heeft het ministerie van Justitie aan de 
AJB’s een model voorgesteld voor de opzet en inrichting van hun AJB.  

Evaluatie door KPMG BEA 

Medio 2003 beslist het Ministerie over de voortzetting van deze regeling. Om input te leve-
ren voor deze beslissing heeft KPMG Bureau voor Economische Argumentatie (KPMG 

                                                      
2 Ministerie van Justitie, Eendracht maakt macht, voorstellen ter verbetering van de afstemmingen samenwerking 
tussen de justitiële organisaties op arrondissementsniveau en met het lokaal bestuur, januari 2001 
3 De benaming van Arrondissementaal Justitieel Beraad (AJB) komt 8 keer voor. Daarnaast bestaan de volgende 
benamingen: Arrondissementaal Justitieel Overleg (3x), het Strategisch Ketenoverleg (2x), het Platform Keten-
afstemming, het Groninger Account, het Ketenpartneroverleg, het Strategisch Justitieoverleg, de Directeursbij-
eenkomst, en het Justitieel Beraad. Wij hanteren één benaming voor al deze overleggen: AJB. 
4 Ook het APJ heeft niet in elke arrondissement dezelfde benaming. Wij hanteren APJ als benaming. 



 -eindrapport- 10 

BEA) van het WODC de opdracht gekregen om de bijdrageregeling te evalueren. Deze op-
dracht luidt als volgt: 

Verschaf inzicht in de resultaten van de bijdrageregeling regionale samenwerking ten aanzien van 
samenwerking en afstemming in de strafrechtketen op strategisch gebied. Adviseer het ministerie 
van Justitie over criteria voor de eindverantwoording van de regeling en over mogelijkheden voor 
verbetering van de regeling. 

We beantwoorden daarbij de volgende deelvragen: 
1. Waaraan worden de gelden uit de bijdrageregeling besteed? 
2. In hoeverre zijn de activiteiten waaraan de gelden worden besteed complementair? 
3. Welke concrete resultaten worden, geheel of gedeeltelijk als gevolg van die besteding, ge-

realiseerd: 
- institutioneel; 
- inhoudelijk; 
- anderszins. 

4. In hoeverre zijn de activiteiten en resultaten passend gezien het doel van de regeling? 
5. In hoeverre is de regeling ingericht op een wijze dat zij, landelijk en regionaal gezien, opti-

maal bijdraagt aan de doelbereiking? 
6. Op welke wijze zou de regeling eventueel moeten worden gewijzigd opdat de werking 

verbetert? 
7. Welke activiteiten worden in de arrondissementen los van de bijdrageregeling ondernomen 

ter verbetering van de regionale samenwerking? 

Deze evaluatie vormt input voor de beslissing door het Ministerie van Justitie over de voort-
zetting van de regeling. Deze evaluatie is geen financiële verantwoording van de middelen 
die de 19 arrondissementen hebben ontvangen. Deze verantwoording volgt op 1 oktober 
2003. In deze evaluatie reiken we criteria aan die voor de eindverantwoording gebruikt kun-
nen worden. 

De evaluatie is uitgevoerd door Joos Francke, Henk van de Velden en Ron Konijn van 
KPMG BEA. Het project is begeleid door een begeleidingscommissie bestaande uit Anne-
marie ten Boom (WODC), Henk Remme en Marise Steeghs (programmacoördinatoren 
MVRS, ministerie van Justitie). 

Analysekader 

Het uitgangspunt voor de evaluatie is de bijdrageregeling d.d. 5 juni 2001. Deze is in bijlage 
A bijgevoegd.  

We starten in hoofdstuk 2 met een feitelijk overzicht van de activiteiten die op basis van de 
regeling zijn opgestart. We brengen dit in kaart aan de hand van deelnemers aan het AJB en 
APJ, de organisatie van het overleg en de inhoud van de agenda. Ook geven we de kern van 
de nulmeting weer. 
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In hoofdstuk 3 volgt de evaluatie van de resultaten. We richten ons in dit hoofdstuk primair 
op het AJB. De kern van de evaluatie is de vergelijking van de doelstelling van de regeling 
met de resultaten. Hierbij houden we rekening met het feit dat de huidige stand van zaken 
nog niet het eindstation is, maar een tussenstap in een proces naar meer samenwerking. De 
criteria aan de hand waarvan we doelstellingen toetsen geven we in tabel 1.1 weer. 

Tabel 1.1. Evaluatiecriteria 
Doelstelling Evaluatiecriteria 
Strategisch overleg - Deelname van alle belangrijke organisaties in de 

strafrechtketen 
- Deelname namens organisaties op directieniveau 
- Strategische inhoud van de agenda 

Complementair - Aanvullende activiteiten op basis van de bijdrageregeling 
- Voldoende meerwaarde van overleg volgens de organisaties 

Bindende afspraken - Voortgang en besluitvorming van agendapunten 
- Voldoende snelheid van de voortgang 

Beter opererende strafrechtketen - Implementatie van besluiten 
- Effect van besluiten in de keten 

De evaluatiecriteria werken we in hoofdstuk 3 per doelstelling nader uit. De evaluatie vullen 
we steeds aan met een oorzaakanalyse. Het doel hiervan is om bij de resultaten de achterlig-
gende oorzaken te identificeren.  

In hoofdstuk 4 gaan we specifiek in op de twee andere zaken waar de bijdrageregeling zich 
op richt, namelijk de ondersteuning van het APJ en het vormgeven van de link met het lokaal 
bestuur. We beoordelen de resultaten hier met name wat betreft complementariteit. 

In hoofdstuk 5 trekken we conclusies en doen we aanbevelingen. We bundelen de bevindin-
gen uit de evaluatie en de oorzaakanalyse: 1) hebben partijen voldoende gelijkgerichte be-
langen? 2) zien partijen strategisch overleg als sleutel tot verbetering? 3) is de vormgeving 
van de regeling juist? In de aanbevelingen geven we aan hoe de regeling verbeterd kan wor-
den, zodat het beoogde einddoel in beeld blijft en de regeling bijdraagt aan de ingezette 
koers naar prestatieafspraken. Daarnaast doen we een voorstel voor criteria, die het Ministe-
rie van Justitie kan hanteren bij de verantwoording van de regeling. 

Onderzoeksverantwoording 

De bijdrageregeling heeft betrekking op alle 19 arrondissementen. De kern van de evaluatie 
bestaat uit een analyse bij 5 arrondissementen. De selectie van de vijf arrondissementen is op 
zodanige wijze gedaan, dat de verwachting is dat de resultaten een plausibel beeld geven van 
het gehele veld. De selectie is gemaakt op basis van de omvang van de arrondissementen en 
de startdatum van het AJB. Tabel 1.2 geeft de kenmerken van de geselecteerde vijf arrondis-
sementen. 
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Tabel 1.2. Verantwoording van de selectie 
Omvang van 
de bijdrage 

Totaal Selectie Startdatum 
van het AJB 

Totaal Selectie 

Groot 4 1 Voor regeling 4 1 
Middelgroot 6 2 Bij start 13 3 
Klein 9 2 Later 2 1 
Totaal 19 5 Totaal 19 5 

Tenslotte is gekozen voor een evenwichtige regionale spreiding. Om optimale en open me-
dewerking te verkrijgen rapporteren we de onderzoeksgegevens geanonimiseerd.  

De informatie uit de overige veertien arrondissementen gebruiken we alleen als dit extra in-
zichten geeft. De reden daarvoor is dat de informatie van die arrondissementen dateert uit 
september/oktober 2002. Uit het onderzoek bij de vijf arrondissementen is gebleken dat in de 
periode tot deze evaluatie (maart/april 2003) veel veranderingen zijn opgetreden.  

In bijlage B staat een overzicht van de gehanteerde bronnen. Bijlage C geeft een overzicht 
van de gehanteerde afkortingen. 
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2 Feiten 
In dit hoofdstuk geven we een feitelijke beschrijving van de activiteiten die hebben plaatsge-
vonden op basis van de bijdrageregeling. De kern van de verslaglegging ligt daarbij op de 
bevindingen in de vijf geselecteerde arrondissementen. Waar dit meerwaarde heeft vullen we 
dit aan met informatie uit de andere veertien arrondissementen. In paragraaf 2.1 geven we 
een eerste algemene schets van de activiteiten voor de start van de regeling (de nulmeting) en 
op het moment van deze evaluatie. We beschrijven drie factoren die invulling geven aan het 
begrip ketensamenwerking: de deelnemers (2.2), de vormgeving van de samenwerking (2.3) 
en de inhoud van de agenda (2.4).  

2.1 Algemeen beeld 

Nulmeting 

Het rapport Eendracht maakt macht schetst de volgende stand van zaken voor de start van de 
bijdrageregeling: 

“Tussen de justitiële organisaties onderling en met het lokaal bestuur bestaan op arrondissementsni-
veau allerlei vormen van overleg. Belangrijke overlegorganen tussen de justitiële organisaties zijn het 
Arrondissementaal reclasseringsoverleg, het Platform jeugdcriminaliteit, en de Stuurgroep Terwee 
(slachtofferzorg). 

Het driehoeksoverleg is het toonaangevend overleg voor afstemming en samenwerking tussen justitie 
en bestuur. Vaak zijn er nog lokale stuur- of projectgroepen ter verbetering van de veiligheid, waaraan 
justitiële organisaties (doorgaans het openbaar ministerie) soms deelnemen. Daarnaast zijn er allerlei 
vormen van overleg tussen de justitiële organisaties en met lokaal bestuur waarbinnen, vaak op opera-
tioneel gebied, afstemming plaatsvindt.  

Er is tussen de verschillende overlegvormen doorgaans weinig samenhang. Mede door gebrek aan 
mandatering van de deelnemers en geringe verankering binnen de verschillende organisaties krijgen 
besluiten onvoldoende gevolg. Hoewel er een grote onderlinge afhankelijkheid is, schiet de uitwisse-
ling van informatie en de afstemming tussen de ketenpartners tekort. Ketensturing, regie op de aan-
sluiting van de werkzaamheden van de onderling afhankelijke organisaties, komt te weinig uit de verf. 
Alom bestaat het gevoel dat een gestructureerde vorm van afstemming op strategisch gebied meer 
sturing kan geven aan het realiseren van een hoger prestatieniveau van de strafrechtketen.” 

Mede op basis van deze nulmeting is besloten tot de invoering van de bijdrageregeling. 

Huidige stand van zaken 

In alle negentien arrondissementen is een AJB georganiseerd. In een viertal arrondissemen-
ten bestond dit overleg reeds op het moment dat de regeling tot stand kwam en is het overleg 
gecontinueerd. In een deel van de arrondissementen is dit medio 2001 van start gegaan. In 
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een tweetal arrondissementen is het AJB later (in 2002) van start gegaan. In de vijf geselec-
teerde arrondissementen hadden we te maken met één AJB dat al enkele jaren eerder van 
start was gegaan, drie AJB’s 5 die medio 2001 van start zijn gegaan en één AJB dat begin 
2002 van start is gegaan. De benaming van de overleggen verschilt, maar de opzet en inhoud 
zijn vergelijkbaar. 

Het APJ was al een bestaand overleg ten tijde van de start van de bijdrageregeling. Het richt 
zich specifiek op de samenwerking in de jeugdstrafrechtketen. In alle arrondissementen zijn 
vanuit de regeling activiteiten richting het APJ ontplooid. In enkele arrondissementen is dit 
gedaan door dit overleg te reorganiseren, in andere arrondissementen door het overleg aan te 
haken bij het AJB of te continueren in de reeds bestaande vorm. In de vijf bezochte arrondis-
sementen is het APJ in twee arrondissementen geherstructureerd en in drie arrondissementen 
gecontinueerd met extra ondersteuning door de accountmanager. 

In enkele van de negentien arrondissementen is de link met het lokaal bestuur gelegd door 
participatie van het lokaal bestuur in het AJB. De gesprekspartners geven aan dat de belang-
rijkste verandering door de invoering van het AJB is dat OM in het driehoeksoverleg nu na-
mens de keten spreekt en niet meer alleen namens het OM. Dit is opvallend omdat in het 
AJB is dat de voorbereiding en terugkoppeling van het driehoeksoverleg geen vast agenda-
punt is. Er vindt toelichting en/of bespreking van landelijke of regionaal veiligheidsbeleid 
plaats. In twee van de vijf arrondissementen biedt de accountmanager ondersteuning in de 
voorbereiding van het driehoeksoverleg.  

Andere activiteiten die vanuit de regeling ondersteund worden zijn werkgroepen die op initi-
atief van het AJB tot stand zijn gekomen. Voorbeelden zijn werkgroepen huiselijk geweld, 
taakstraffen, P&C-cyclus. Daarnaast zijn beleidsmatige activiteiten rond ketensamenwerking 
op operationeel niveau ondersteund. Voorbeelden hiervan zijn de ondersteuning van de be-
sluitvorming rond front-offices, JIB’s en/of veiligheidshuizen. 

2.2 Deelnemers 

Deelnemende organisaties aan het AJB 

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de deelnemende organisaties in de 19 AJB’s. Dit is de 
stand van zaken in het najaar van 2002.  

                                                      
5 Bij één van deze drie heeft de formele start begin 2002 plaatsgevonden. In 2001 is wel een eerste overleg in 
dezelfde setting georganiseerd. 
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Tabel 2.1. Deelnemende organisaties in het AJB in de 19 arrondissementen (najaar 2002) 
Partij Deelnemer Ad hoc/ Agenda-

lid/Toehoorder 
OM 19  
Reclassering Nederland 19  
Raad voor de Kinderbescherming 19  
Dienst Justitiële Inrichtingen 19  
Politie 15 1 
Jeugdzorg/Jeugdreclassering/Gezinsvoogdij 15   
Slachtofferhulp 12 1 
Leger des Heils 8 1 
Verslavingszorg 10 1 
Rechtbank 6 6 
Halt 6  
IND 6 2 
Lokaal bestuur 3 2 
Andere partijen CJIB, Centrale Justitiële 

documentatie, FPD, TBS 
Marechaussee 
Rechtsbijstand 

Bron: voortgangsrapportages 19 arrondissementen september/oktober 2002 

Uit de tabel blijkt dat de volgende partijen altijd deelnemen aan het AJB: Reclassering Ne-
derland, Raad voor de Kinderbescherming en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Politie en 
Jeugdzorg/Jeugdreclassering/Gezinsvoogdij zijn beide vijftien keer deelnemer. De andere 
reclasseringspartners (Leger des Heils en Verslavingszorg) nemen in acht respectievelijk tien 
van de arrondissementen deel. Deze partijen gaan vaker zelf deelnemen en laten zich dan 
niet meer vertegenwoordigen door Reclassering Nederland. Slachtofferhulp neemt in twaalf 
van de arrondissementen deel aan het AJB. De rechtbank nam bij de start van het AJB vaak 
niet deel aan het AJB. Er is een trend dat de rechtbank steeds vaker vaste deelnemer wordt 
van het AJB. De overige partijen (Halt, IND, lokaal bestuur en andere partijen) zijn in min-
der dan zes van de arrondissementen vaste deelnemer aan het overleg. 

Tabel 2.2. geeft een overzicht van de deelnemende organisaties in de vijf geselecteerde ar-
rondissementen. Bovendien geeft de tabel de wijzigingen in de deelname weer.  
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Tabel 2.2. Deelnemende organisaties in het AJB in de 5 geselecteerde arrondissementen 
(maart 2003) 
Organisatie 1 2 3 4 5 
OM x x x x x 
Reclassering Nederland x x x x x 
Raad voor de Kinderbescherming x x x x x 
Dienst Justitiële Inrichtingen 3*  2 2 x 2 
Politie x x 2 x + 
Jeugdzorg/Jeugdreclassering/Gezinsvoogdij  x x x x 
Slachtofferhulp x x 2 - x 
Leger des Heils x  x  + 
Verslavingszorg x x x -/+ + 
Rechtbank   + + + 
Halt    x  
IND   - x  
Lokaal bestuur +     
Andere partijen   2   
Aantal deelnemende organisaties 10> 11 9 16 10>9>10 7>11 
Vergaderingen sinds start regeling 3 4 4 8 8 
Toelichting: x: deelnemer vanaf start, +: tussentijds erbij gekomen, -: deelnemer af 
* Als er 2 of 3 staat, dan zijn er meerdere organisatieonderdelen die deelnemen 
 Bron: vergaderstukken 5 geselecteerde AJB’s 

Tabel 2.2 laat een vergelijkbaar beeld zien wat betreft de deelnemende organisaties als tabel 
2.1. Het aantal deelnemende organisaties ligt gemiddeld rond de tien, met een uitschieter 
naar zestien organisaties. Vanuit de Dienst Justitiële Inrichtingen nemen vaak meerdere 
(twee of drie) organisatieonderdelen deel. 

De wisselingen in deelname van organisaties aan het AJB zijn te zien bij het Leger des Heils, 
Verslavingszorg, Politie, Slachtofferhulp en Rechtbank.  

Deelnemers namens de organisaties aan het AJB 

Namens de organisaties neemt de directeur deel aan het AJB. Voor de meeste organisaties is 
dit de directeur in het arrondissement of vrijwel vergelijkbaar werkgebied. Bij Reclassering 
Nederland, Raad voor de Kinderbescherming en Slachtofferhulp neemt soms de ressortdirec-
teur en soms de vestigingsdirecteur uit een arrondissement deel aan het AJB. Namens het 
OM neemt in drie van de vijf arrondissementen naast de hoofdofficier ook de plaatsvervan-
gend hoofdofficier deel. De accountmanager neemt daarnaast altijd deel aan het AJB. 

Tabel 2.3 geeft het aantal arrondissementen weer waarin de deelnemer, die zijn organisatie in 
het AJB vertegenwoordigt, is gewisseld. Daarnaast geeft tabel 2.3 weer welke deelnemers bij 
meer dan 50% van de vergaderingen afwezig zijn geweest. 
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Tabel 2.3. Deelname aan het AJB 
Organisatie Deelname in 

arrondisse-
menten 

Deelnemer 
gewisseld 

 

Deelnemer af-
wezig (> 50% 

vergaderingen) 
OM 5   
Reclassering Nederland 5 3  
Raad voor de Kinderbescherming 5 2 1 
Dienst Justitiële Inrichtingen 5 1  
Politie 5 1 1 
Jeugdzorg/Jeugdreclassering/Gezinsvoogdij 4  1 
Slachtofferhulp 5 2 3 
Leger des Heils 3 1  
Verslavingszorg 5  1 
Rechtbank 3 1  
Halt 1  1 
IND 1  1 
Lokaal bestuur 1   
Bron: vergaderstukken 5 geselecteerde AJB’s 

In de loop van de vergaderingen is circa 30% van de deelnemers namens de organisatie ge-
wisseld. De meeste wisselingen wat betreft de vertegenwoordiger hebben plaatsgevonden bij 
Reclassering Nederland, Raad voor de Kinderbescherming en Slachtofferhulp.  

Van het aantal uitgenodigde organisaties is gemiddeld zo’n 75-80% op het AJB aanwezig. 
Dit gemiddelde geldt voor alle vijf de arrondissementen. Er zijn voor afzonderlijke vergade-
ringen uitschieters tot 33% naar beneden en 100% naar boven. De aanwezigheidsgraad zakt 
iets in de loop van de tijd. Zoals uit tabel 2.3 blijkt is de afwezigheidgraad met name groot 
bij Slachtofferhulp, Halt en de IND. 

Deelnemende organisaties aan het APJ 

Tabel 2.4 geeft weer welke partijen deelnemen in het APJ in de vijf geselecteerde arrondis-
sementen. 
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Tabel 2.4. Deelnemende organisaties aan het APJ in de 5 geselecteerde arrondissementen 
 1 2 3 4 5 

OM x x x x x 
Reclassering Nederland   x  x 
Raad voor de Kinderbescherming x x x x x 
Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI) +   + + 
Politie x x 2 x x 
Jeugdzorg/Jeugdreclassering/Gezinsvoogdij 2* x 2 x 2 
Rechtbank + - x x  
Halt x x x x x 
Lokaal bestuur  4 >2    4 
Anders   1   
Aantal deelnemende organisaties 10 > 10 6 > 5 10 6>7 11>12 
Toelichting: x: deelnemer vanaf start, +: tussentijds erbij gekomen, -: deelnemer af 
* Als er 2 of 4 staat, dan zijn er meerdere organisatieonderdelen die deelnemen 
 Bron: vergaderstukken 5 geselecteerde AJB’s 

Het aantal deelnemers ligt gemiddeld rond de acht à negen. In de loop van de tijd zijn in de 
deelname verschuivingen geweest rond de Justitiële Jeugd Inrichtingen, de rechtbank en het 
lokaal bestuur.  

In twee arrondissementen is er naast het overleg met de deelnemers, zoals in tabel 2.4 weer-
gegeven ook een ‘breed’ overleg. In dit brede overleg is ook het lokaal bestuur uitgenodigd. 
In één arrondissement is het aantal vertegenwoordigers vanuit het lokaal bestuur verminderd. 

Voor een belangrijk deel nemen in het APJ andere mensen deel dan in het AJB. Vaak is het 
een hiërarchisch niveau lager dan in het AJB dat deelneemt, zoals een adjunct vestigingsma-
nager of een afdelingshoofd. Vanuit het OM zijn het mensen die zich specifiek richten op 
jeugdzaken. Deels nemen dezelfde mensen deel aan APJ en AJB. Bij de ketenpartners is er, 
naast de accountmanager, een deelname aan AJB en APJ van 1 à 2 dezelfde personen. Dit 
geldt voor organisaties die zich met jeugd bezighouden (Raad voor de Kinderbescherming, 
Jeugdreclassering/Jeugdzorg, Halt en JJI).  

2.3 Vormgeving van de samenwerking 

Besteding van de middelen uit de bijdrageregeling 

De bijdrage die is ontvangen is voor een belangrijk deel besteed aan één of twee beleidsme-
dewerkers die als taak hebben om het AJB en/of APJ te organiseren. Het aantal fte dat wordt 
gefinancierd vanuit de regeling varieert bij de vijf arrondissementen van 0,5 tot 2 fte. Binnen 
de negentien arrondissementen is één van de beleidsmedewerkers de accountmanager. Dit is 
altijd de beleidsmedewerker die als taak heeft om het AJB te organiseren. 
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In drie van de vijf geselecteerde arrondissementen gaat het steeds om full-time functies. In 
de twee andere arrondissementen wordt de functie gecombineerd met andere taken. In de 
negentien arrondissementen zijn we zijn de volgende functiecombinaties tegengekomen:  

- het accountmanagement in twee arrondissementen; 

- andere activiteiten rond ketensamenwerking (driehoeksoverleg, front-office activitei-
ten); 

- beleidswerk voor het OM. In de praktijk komt dit laatste vaak voor. 

In twee van de vijf arrondissementen is een splitsing gemaakt tussen één persoon gericht op 
het AJB en één op het APJ. De medewerkers hebben in vier van de vijf arrondissementen 
een vaste aanstelling bij het OM. 

Het resterende deel van het geld uit de bijdrageregeling is in de vijf arrondissementen be-
steed aan: 

- bijdrage voor de ketenpartners. In één geval ontvangen alle deelnemers van het AJB 
een vergoeding. In één geval wordt deelname aan een voorbereidingsgroep van twee 
ketenpartners financieel ondersteund; 

- kennisontwikkeling. Voorbeelden zijn het organiseren van workshops of het uitzetten 
van onderzoek. 

De verdeling van het geld uit de bijdrageregeling is soms expliciet aan bod gekomen in het 
AJB. De lead voor de verdeling lag veelal sterk bij het OM, omdat deze een voortrekkersrol 
heeft en de beheerder van de middelen is. Door wisselingen in de deelnemers is niet iedereen 
bekend met de voor de gezamenlijke ketenpartners bedoelde bijdrageregeling. 

Werkwijze rond AJB 

Bij het in kaart brengen van de werkwijze maken we onderscheid tussen de voorbereiding 
van het AJB, het overleg zelf en de activiteiten die voortkomen uit het overleg. 

De frequentie van het AJB wisselt in de vijf arrondissementen van 2 tot 5 overleggen per 
jaar. In sommige arrondissementen is voor dit jaar gekozen voor uitbreiding van het aantal 
overlegmomenten, terwijl in andere is gekozen voor een reductie van het aantal vergaderin-
gen. De hoofdofficier is altijd de voorzitter van het overleg. In sommige arrondissementen 
participeert namens het OM ook de plaatsvervangend hoofdofficier. 

Wat betreft de voorbereiding zien we duidelijk verschillen tussen de arrondissementen. De 
kern van de voorbereiding van het AJB ligt altijd bij de accountmanagers. In twee van de vijf 
arrondissementen vindt de voorbereiding in samenwerking met andere ketenpartners plaats 
middels een ambtelijk vooroverleg of in een werkgroep. De voorbereiding bestaat uit het 
inventariseren van agendapunten, het vooroverleg met de voorzitter van het overleg en het 
schrijven van notities ter ondersteuning van agendapunten. 
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Van iedere vergadering worden notulen gemaakt. Deze worden verspreid onder de deelne-
mers. In één van de vijf arrondissementen verschijnt na elk AJB ook een nieuwsbrief die 
breder verspreid wordt. De accountmanager is de ‘linking pin’ voor de informatie-
uitwisseling met de ketenpartners en tussen het AJB en APJ. 

Recentelijk hebben vier van de vijf AJB’s besloten tot het instellen van werkgroepen. Deze 
werkgroepen werken specifieke onderwerpen uit en bereiden besluiten voor. In deze werk-
groepen participeren vaak beleidsmedewerkers van de meest betrokken organisaties. Bij spe-
cifieke thema’s nemen ook partijen die niet in het AJB zitten, maar wel ketenpartner zijn op 
het specifieke thema, deel in werkgroepen. 

Organisatie van het APJ 

De frequentie waarmee het APJ vergadert varieert van 4 tot 9 keer per jaar. In alle vijf arron-
dissementen is een deel van de personele capaciteit gericht op het organiseren van het APJ. 
De beleidsmedewerker draagt zorg voor de voorbereiding, organisatie en follow-up van de 
vergaderingen.  

In twee van de vijf arrondissementen is niet de accountmanager primair betrokken bij het 
APJ, maar een specifiek daartoe aangewezen beleidsmedewerker. In twee van de andere ar-
rondissementen participeert de accountmanager in het APJ. In één van de vijf 
arrondissementen participeert een deelnemer namens het APJ ook in het AJB. 

In vier van de vijf arrondissementen komen het APJ of onderwerpen van het APJ aan bod in 
het AJB. De onderwerpen lopen uiteen van de structuur van het APJ, de doelstellingen van 
het APJ of specifieke voorstellen. Een voorbeeld is de goedkeuring van jaarplan van het APJ 
door het AJB. Van het APJ wordt een verslag gemaakt voor de deelnemers. 

2.4 Inhoud van de agenda 
De inhoud van de agenda structuren we op twee manieren. De eerste is een structuur langs de 
doelgroepen van het strafrecht. De tweede manier om de agendapunten te structureren is 
langs de verschillende aspecten die aan de werkprocessen gekoppeld zijn. Beide benaderin-
gen komen terug in de agenda’s van de AJB’s. We geven hieronder aan welke speerpunten 
in beide benaderingen gekozen worden. 

Speerpunten ingedeeld naar doelgroepen 

Een overkoepelend agendapunt wat betreft de doelgroepen is het landelijke of regionale vei-
ligheidsbeleid.  

Het AJB richt zich op de bespreking van een regionaal of gemeentelijk veiligheidsplan, zoals 
dat in de driehoek is vormgegeven. In zo’n plan is dan invulling gegeven aan gevraagde stij-
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ging van het aantal processen-verbaal. De bespreking richt zich dan met name op effecten 
van deze plannen op strafrechtketen en de haalbaarheid ervan.  

De belangrijkste doelgroepen waarop het AJB zich richt zijn, in volgorde van frequentie 
waarin ze voorkomen: 

- jeugd. Het doel is het stroomlijnen van de werkprocessen en het verkorten van de 
doorlooptijden. Dit thema wordt vrijwel altijd gedelegeerd aan het APJ. Jeugd ver-
schilt hierbij van volwassenen omdat een groter aantal partijen actief is, met name 
door grotere focus op preventie. De invoering van casemanagement is een instrument 
dat vaak vanuit het APJ is vormgegeven; 

- veelplegers/stelselmatige daderaanpak (SDA). Het doel is het vormgeven van een ke-
tengerichte benadering. Dit betekent dat de werkprocessen op elkaar worden afge-
stemd. Alle partijen moeten in zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden, zodat 
iedere organisatie tijdig capaciteit kan reserveren of het juiste product kan aanbieden. 

- huiselijk geweld. Dit is een relatief nieuw thema dat door de arrondissementen wordt 
opgepakt. Het doel hierbij is om een werkwijze te ontwikkelen richting daders en 
slachtoffers. 

Daarnaast is in algemene zin het thema ‘geweld’ een speerpunt in diverse arrondissementen.  

Speerpunten ingedeeld naar werkprocessen 

De tweede manier om de agenda te structuren is langs werkprocessen in brede zin. De be-
langrijkste speerpunten waarop de AJB’s zich richten zijn: 

- vraag en aanbod van producten. Het doel van dit speerpunt is om te komen tot een 
kwantitatieve en kwalitatieve match tussen vraag en aanbod. Een voorbeeld dat in al-
le arrondissementen aan bod komt is het tekort aan taakstraffen bij de reclasserings-
partners. Hierop volgt een tweetal soorten acties: een verzoek richting de hoofdkan-
toren voor meer flexibiliteit en het zoeken naar ruimte binnen de eigen budgetten. 
Een ander voorbeeld is rond celcapaciteit. Er worden wegen gezocht om celcapaciteit 
te reserveren voor lokale initiatieven; 

- aansluiting werkprocessen. Hierbij gaat om het leveren van producten op het juiste 
moment in het strafrechtproces en het tijdig uitwisselen van relevante informatie, zo-
dat doorlooptijden verkort worden. Voorbeelden van processen die onder de loep 
worden genomen zijn: voorlichtingsrapportages van Raad en Reclassering, de tijdige 
uitvoering van taakstraffen en de overdracht van dossiers van jeugd- naar volwassen-
recht; 

- koppeling van P&C-cycli. Het uiteindelijke doel is om op elkaar afgestemde jaar-
plannen te ontwikkelen. Dit is een proces gericht op de langere termijn. In de arron-
dissementen sturen partijen in toenemende mate elkaar jaarplannen toe. Een ander 
voorbeeld is dat reeds bestaande afstemming (bijvoorbeeld tussen OM en Rechtbank) 
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nu teruggekoppeld worden naar het AJB. Ook hebben arrondissementen een inventa-
risatie gemaakt van de tijdschema’s voor de P&C-cycli; 

- oprichting lokale vestigingen (front office, JIB, veiligheidshuis). Dit zijn veelal reeds 
lopende initiatieven die nu in het AJB aan bod komen. Het gaat om het fysiek bunde-
len van ketenpartners op lokaal niveau. Het AJB buigt zich dan met name over de 
voortgang, de haalbaarheid en de financiering ervan. 

Naast die speerpunten komen in de vergaderingen ook agendapunten terug over de vormge-
ving van het AJB zelf. Het gaat dan om het vaststellen van de doelstelling van het AJB, de 
samenstelling ervan, de personele invullingen van de ondersteuning en de relatie tot het APJ 
en andere overlegvormen. 

Voortgang van de speerpunten 

Deze speerpunten worden in de AJB’s geagendeerd. De voortgang van de agendapunten kan 
zichtbaar gemaakt worden door aan te geven in welke fases ze zich bevinden: 

- informatie-uitwisseling; 

- inventarisatie; 

- verbetervoorstellen; 

- implementatie; 

- monitoring. 

De meeste agendapunten bevinden zich in de fase van inventarisatie of hebben deze fase net 
doorlopen. Begin 2003 hebben vier van de vijf arrondissementen werkgroepen ingesteld die 
specifieke onderwerpen gaan uitdiepen en met verbetervoorstellen moeten komen. Op een 
klein aantal concrete punten heeft de implementatie van acties plaatsgevonden, bijvoorbeeld 
rond vraag en aanbod van taakstraffen, de levering van rapportages van de Raad aan het OM 
of het beschikbaar stellen van cellen voor specifieke doelen.  
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3 Evaluatie en oorzaakanalyse AJB 
In dit hoofdstuk evalueren we de bijdrageregeling. Dit houdt in dat we de realisatie vergelij-
ken met de doelstelling van de regeling. We doen dit op vier aspecten die de doelstelling van 
de regeling samenvatten: 

-  de regeling draagt bij aan het opzetten van strategisch overleg…. 

- ….dat complementair is aan bestaand overleg…. 

- ….en is gericht op het maken van bindende afspraken…. 

- ….die leiden tot een beter opererende (jeugd)strafrechtketen. 

Aan de evaluatie koppelen we een oorzaakanalyse. De analyse heeft tot doel om de behaalde 
resultaten te verklaren. Waar nodig maken we onderscheid tussen de visie van geïnterview-
den en onze eigen visie.  

3.1 Strategisch overleg 

Evaluatiecriteria 

Bij de beoordeling van het strategische karakter van het overleg kijken we naar drie aspec-
ten: de deelnemende organisaties, de deelnemers namens de organisaties en de inhoud van de 
agenda.  

De regeling beoogt de partners in de strafrechtketen samen te brengen: “Tot de strafrechtke-
ten behoren: de zittende magistratuur, het openbaar ministerie, de Raad voor de Kinder-
bescherming, de reclassering, de (gezins)voogdij-instellingen en de jeugdreclassering, peni-
tentiaire inrichtingen, de Haltbureaus, de Bureaus slachtofferhulp, het Schadefonds ge-
weldsmisdrijven en het Centraal Justitieel Incassobureau.” Daarnaast moet de politie bij 
voorkeur ook vertegenwoordigd zijn en kan de IND ook van belang zijn. 

De regeling beoogt dat de ketenpartners een deelnemer met mandaat afvaardigen. Hierbij 
gaat een sterke voorkeur uit naar de eindverantwoordelijke binnen het arrondissement.  

De inhoud van de agenda moet strategisch zijn. De definitie van strategisch is in de regeling 
niet expliciet ingevuld. Het moet gaan over onderwerpen, zoals “het formuleren van de doel-
stellingen en resultaten van de organisatie, de middelen die daarvoor worden ingezet en het 
totstandkomen van afspraken met andere organisaties die aan het realiseren van de doelstel-
lingen en resultaten kunnen bijdragen”. De gesprekspartners hebben bij de term ‘strategisch’ 
niet een vast omschreven beeld. Wij hanteren bij de beoordeling als richtsnoer: onderwerpen 
die het primaire proces overstijgen en waarover een individuele medewerker of eerste lei-
dinggevende niet zelfstandig een beslissing kan nemen en/of onderwerpen gericht op de lan-
gere termijn. Onder operationele samenwerking verstaan wij het bespreken van individuele 
zaken tussen medewerkers van de verschillende organisaties. 
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De deelnemende organisaties aan het AJB 

Bij deelname van partijen in het overleg zijn drie “schillen” zichtbaar. De partners die tot de 
eerste schil van het overleg gerekend kunnen worden zijn de volgende organisaties: het OM, 
de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, en de Dienst Justitiële Inrich-
tingen.  

Dan is er een groep organisaties die duidelijk tot de strafrechtketen behoren, maar waarbij er 
soms voor gekozen wordt deze niet te laten participeren. Dit is de tweede schil: 

- politie. De politie is geen justitiepartner in de strikte zin van het woord. Het overleg 
met de politie vindt ook in de driehoek plaats. Sommige arrondissementen kiezen 
daarom voor een focus op de justitiële strafrechtketen;  

- jeugdzorg/jeugdreclassering. Deze partij heeft een bredere taak dan alleen justitieel. 
Deze partij heeft ook een centrale rol in het APJ. 

- rechtbank. De rechtbank neemt in meerdere arrondissementen deel. We zien een toe-
name in de participatie. De reden dat de rechtbank niet deelneemt zit met name in de 
visie van de voorzitter van de strafsector op onafhankelijkheid.  

- slachtofferhulp. Vanuit de slachtofferkant is slachtofferhulp naast het OM de belang-
rijkste actieve partij. Dit deel van de keten is door het kleine aantal betrokken organi-
saties minder complex dan de daderkant. De meeste AJB’s zoeken naar een goede 
invulling van de vergaderingen voor de slachtofferkant van de keten; 

- verslavingszorg en de reclassering van het Leger des Heils. Deze organisaties zijn 
qua omvang kleiner dan Reclassering Nederland en werden in een aantal arrondisse-
menten door Reclassering Nederland vertegenwoordigd. Mede gezien de ontwikke-
lingen binnen SRN kiezen deze partijen er vaker voor om zelf deel te nemen. 

Ten slotte is er een derde schil van organisaties die in een klein deel van de arrondissemen-
ten deelnemen en geen cruciale rol spelen in het overleg: 

- lokaal bestuur. Het overleg met het lokaal bestuur vindt primair in het driehoeksover-
leg plaats. Een deelnemer van het lokaal bestuur kan niet alle gemeenten vertegen-
woordigen, wat ertoe leidt dat hij geen mandaat heeft en zijn rol meer die van toe-
hoorder is; 

- IND. De IND heeft slechts zeer beperkte raakvlakken met de keten; 

- Halt. Deze wordt met name als partij genoemd die in het APJ moet deelnemen; 

- andere partijen. Voorbeelden zijn een TBS-kliniek of het CJIB. 
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De meeste AJB’s hebben een omvang van circa 10 deelnemende organisaties en kennen in ieder geval 
een deelname van de eerste schil en een belangrijk deel van de tweede schil. Dit zijn niet alle partners 
zoals die in de regeling zijn genoemd. Het zijn echter wel de partners waar de meeste interactie tussen 
bestaat en daarmee ook de meeste behoefte aan samenwerking. Als niet alle ketenpartijen deelnemen 
is hiervoor vaak een specifieke reden gegeven. Men kiest voor een beperkter gezelschap om de be-
trokkenheid van partijen te vergroten.  

De deelnemers namens de organisaties 

De mensen die vanuit de organisaties participeren in het AJB zijn hoofdzakelijk leidingge-
venden of van directieniveau. Vaak is dit bij de start in een convenant of agendapunt vastge-
steld. Zoals we in hoofdstuk 2 aangaven neemt soms de vertegenwoordiger van een ressort 
deel en soms van een arrondissement. Dit hangt samen met het werkgebied en organisatie-
model van de organisaties. Tabel 3.1 geeft weer wat het primaire werkgebied is van een or-
ganisatie. 

Tabel 3.1.Werkgebieden ketenpartners 
 arrondissementaal ressortelijk anders 
OM x   
Reclassering Nederland  x  
Raad voor de Kinderbescherming  x  
Dienst Justitiële Inrichtingen   landelijk 
Politie x (niet geheel paral-

lel) 
  

Jeugdzorg/Jeugdreclassering   wisselend 
Slachtofferhulp  x (niet geheel pa-

rallel) 
 

Leger des Heils  x  
Verslavingszorg  x (met enkele on-

afh. instellingen) 
 

Rechtbank x   
Lokaal bestuur   gemeentelijk 

Feitelijk hebben alleen het OM en de Rechtbank een strikt arrondissementaal organisatiemo-
del. Voor de politie geldt dat zij in enkele arrondissementen twee regio’s hebben. Een groot 
deel van de organisaties is ressortelijk (of uitstrekkend over meerdere arrondissementen) ge-
organiseerd, met vaak arrondissementale vestigingen. Deze organisaties kiezen er soms voor 
om de ressortsdirecteur in 3-4 arrondissementen mee te laten draaien en soms om een unit- 
of vestigingsmanager in een arrondissement af te vaardigen. Deze keuze hangt af van perso-
nele beschikbaarheid. Het voordeel van deelname in meerdere arrondissementen is dat “best 
practices” sneller verspreid worden. Nadeel is dat het tijdsbeslag dan groter wordt. Dit kan 
tot gevolg hebben dat vergaderingen minder trouw worden bezocht. 
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Voor de Dienst Justitiële Inrichtingen geldt dat zij feitelijk een landelijk werkgebied heeft. In 
de praktijk nemen zij alleen deel aan de AJB’s in het ressort of arrondissement waar zij zich 
bevinden. In veel arrondissementen nemen daarom vaak meerdere justitiële inrichtingen 
deel. 

Daarnaast zit er ook overlap in de deelname aan het AJB en APJ. Dit geldt met name in klei-
nere arrondissementen en voor organisaties die zich op de jeugd richten. Het voordeel hier-
van is een sterkere interactie tussen beide overleggen. Nadelen zijn een grotere tijdsbesteding 
voor de deelnemers en een minder duidelijke hiërarchische positionering van beide overleg-
vormen.  

De deelnemers cq. personen die hun organisatie vertegenwoordigen in het AJB zijn in 30% 
van de gevallen gewisseld. De personele wisselingen zijn te verklaren en verdedigbaar, om-
dat ze samenhangen met de problematiek rond de werkgebieden, interne reorganisaties of 
personeelsverloop. De wisselingen zijn niet het gevolg van ontbrekende belangstelling. 

De deelnamegraad aan de vergaderingen (75-80%) is goed. De volgende oorzaken liggen aan 
afwezigheid ten grondslag. Ketenpartners zijn in sommige arrondissementen afwezig door 
interne reorganisaties. Dit speelt onder meer bij Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbe-
scherming. Voor sommige partijen biedt het AJB inhoudelijk onvoldoende meerwaarde. Dit 
geldt voor het IND en soms voor Slachtofferhulp. Het gevaar bestaat dat door afwezigheid 
van enkele ketenpartners het OM relatief zwaar vertegenwoordigd is in het AJB, soms zelfs 
met 5 deelnemers (HvJ, plv. HvJ, jeugdofficier namens APJ, accountmanager en secretares-
se).  

De organisaties hebben deelnemers met voldoende gewicht afgevaardigd. Ze maken een afgewogen 
keuze voor hun vertegenwoordiging. Het aantal wisselingen en afwezigen is relatief beperkt. Het AJB 
wordt door de partijen als een serieus overleg gezien en heeft daarmee resistentie tegen personele wis-
selingen opgebouwd.  

De inhoud van de agenda 

In hoofdstuk 2 hebben we de agendapunten ingedeeld naar speerpunten rond doelgroepen en 
werkprocessen. Deze inhoudelijke onderwerpen zijn in te delen naar vier strategische func-
ties. Deze functies verschillen wat betreft termijn (kort of lang) en focus (intern of extern): 

- afstemming binnen de keten op korte termijn. De belangrijkste voorbeelden hiervan 
zijn de vraagstukken rond vraag en aanbod van taakstraffen, problemen rond over-
dracht van dossiers en informatie van jeugd- naar volwassenenrecht en het beschik-
baar hebben van celcapaciteit voor specifieke acties. Deze functie krijgt veel aan-
dacht in de AJB’s. Partijen brengen hier vaak zelf ook agendapunten in; 

- beleidsvorming binnen de keten voor de langere termijn. Onderwerpen die hier onder 
vallen zijn het gelijkschakelen van de P&C-cycli, het redesignen van de werkproces-
sen en het ontwikkelen van nieuwe strafrechtproducten. Veel voorbereidende acties 
zijn gestart om invulling te geven aan de genoemde onderwerpen; 
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- versterking van de positie richting lokaal bestuur. Hieronder verstaan we dat de ke-
tenpartners bezig zijn om een gezamenlijke positie richting het lokaal bestuur inhoud 
te geven. De ketenpartners proberen in sommige gevallen een gezamenlijke reactie 
op een veiligheidsplan te geven; 

- signaalfunctie richting de moederorganisaties. In een aantal van de negentien arron-
dissementen hebben de gezamenlijke ketenpartners een moederorganisatie gewezen 
op de knelpunten die regionaal ontstaan door de landelijke kaders waarbinnen ze 
moeten werken. 

De speerpunten, zoals genoemd in hoofdstuk 2 hebben een strategisch karakter en ontstijgen duidelijk 
het operationele niveau. De strategische functies die tot dusverre de meest aandacht krijgen zijn ge-
richt op de keten zelf (de afstemming op korte termijn en de beleidsvorming voor de langere termijn). 
De gemeenschappelijke positiebepaling richting lokaal bestuur en richting de moederorganisaties 
moet nog een structurele vorm krijgen. De onderwerpen hebben voldoende strategische inhoud en 
mogelijkheden voor afstemming die het organiseren van een AJB rechtvaardigen.  

De crux van het overleg ligt echter niet zozeer in de agendaonderwerpen zelf, maar in de concrete 
uitwerking, besluitvorming en implementatie ervan. Partijen geven aan dat het overleg nu nog te ab-
stract is en dat op de verschillende onderwerpen een concrete vertaalslag nodig is.  

3.2 Complementair  

Evaluatiecriteria 

In de bijdrageregeling is aangegeven dat het AJB aanvullend moet zijn, dat wil zeggen het 
moet gaan om taken, die niet als reguliere werkzaamheden aan de samenwerkende organisa-
ties worden gefinancierd. We kijken bij de beoordeling van het complementaire karakter 
naar twee aspecten. Allereerst kijken we of het instituut en de activiteiten daaromheen aan-
vullend zijn op wat er was. Dit aanvullende kan ook liggen in bijvoorbeeld de werkwijze. 
Ten tweede doen we dit door te beoordelen of een overleg in deze setting meerwaarde heeft 
voor de deelnemende partijen. 

Aanvullende activiteiten 

De bijdrageregeling heeft op drie fronten een aanvullende bijdrage geleverd. 

Het eerste complementaire aspect ligt in de deelnemers van dit overleg. Het nieuwe is: 

- een groot deel, en in ieder geval het belangrijkste deel, van de strafrechtketen is 
vertegenwoordigd.  

- én de vertegenwoordiging is op directeursniveau. 
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In vijftien van de negentien arrondissementen (en in vier van de vijf geselecteerde arrondis-
sementen) bestond er nog geen overleg zoals het AJB. Zoals de nulmeting in paragraaf 2.1 
aangeeft was er op verschillende fronten al wel bilateraal overleg, overleg met een deel van 
de keten (Terwee, reclasseringsoverleg), of overleg op een andere niveau (APJ).  

Het tweede complementaire aspect is dat er personele capaciteit beschikbaar is gekomen 
door de bijdrageregeling. De vergaderingen van AJB en APJ worden daardoor meer en beter 
dan voorheen voorbereid en de partijen in de keten worden aangejaagd. In de meeste van de 
vijf arrondissementen kent ieder agendapunt een onderliggende notitie met voorstel voor een 
actie of een besluit. De gesprekspartners geven hierbij aan dat grotere betrokkenheid van de 
niet OM-ketenpartners in de voorbereiding en werkgroepen belangrijk is. Deze hebben ech-
ter vaak maar beperkte beleidscapaciteit. In twee van de vijf arrondissementen ontvangen zij 
een beperkte bijdrage. Deze is niet voldoende om alle bestede tijd te compenseren. 

Ten derde is in enkele arrondissementen een structuur en/of hiërarchie aangebracht in de be-
staande overleggen. Het AJB wordt dan als het hoogste orgaan gepositioneerd. In de praktijk 
werkt het nog niet altijd zo. Niet alle strategische onderwerpen komen in het AJB. Het AJB 
neemt besluiten die door het APJ, andere overleggen of werkgroepen worden uitgevoerd. 
Vanuit enkele (maar lang nog niet alle) overleggen vindt expliciete terugkoppeling plaats. De 
meeste bestaande overleggen zijn gecontinueerd, alhoewel in een enkel geval een overleg is 
afgeschaft of gereorganiseerd. 

Als we deze complementaire aspecten met elkaar vergelijken, wordt de inhoudelijke voorbe-
reiding van het AJB en het aanjagen van de ketenpartners als de belangrijkste aanvulling be-
schouwd. Pas dan kan het overleg ergens toe leiden. Het succes van het AJB en APJ hangt 
daarmee in zeer sterke mate af van de accountmanager en beleidsmedewerker APJ. De ge-
sprekspartners in de vijf arrondissementen geven aan dat het wegvallen van de accountma-
nager een grote bedreiging inhoudt voor de kwaliteit en zelfs continuïteit van het overleg. 
Door het tijdelijke karakter van de regeling is het aantrekken van een nieuwe accountmana-
ger, in geval van vertrek, financieel riskant. 

De rol van de accountmanager wordt sterker naarmate het totale activiteitenpakket van de 
accountmanager gericht is op ketensamenwerking en de functie niet onderdeel is van een 
breder OM-takenpakket. Combinatie met OM-werk heeft twee gevaren in zich: 1) het kost 
snel meer tijd dan begroot en 2) de accountmanager wordt gezien als OM-er en niet als die-
naar van de keten. 

De hoeveelheid werk voor het vormgeven van ketensamenwerking is voor een deel onafhan-
kelijk van de omvang van het arrondissement. Dit geldt voor het organiseren van het AJB en 
APJ. Een deel van de tijdsbesteding is afhankelijk van de omvang. In grote arrondissementen 
zijn de lijnen langer waardoor de besluitvorming complexer is en de implementatie meer tijd 
zal kosten, omdat er meer mensen bij betrokken zijn.  
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De regeling heeft geleid tot aanvullende activiteiten op het gebied van ketensamenwerking. Alle be-
langrijke ketenpartners zitten nu op directeursniveau met elkaar om tafel. Het AJB is het hoogste over-
legorgaan in de keten. Deze positie begint geaccepteerd te worden, maar moet in de komende periode 
waargemaakt worden.  

Door de bijdrageregeling wordt het AJB nu inhoudelijk voorbereid. Ditzelfde geldt ook voor het APJ 
en soms voor het driehoeksoverleg. Hier geldt dat hoe beter de voorbereiding is, hoe meer er ook uit 
het overleg komt. Het complementaire karakter en het succes van een AJB of APJ is daarmee sterk 
gekoppeld aan de rol van accountmanager en de inhoudelijke en procesmatige invulling die deze geeft 
aan ketensamenwerking. In een groot deel van de geselecteerde arrondissementen wordt de huidige rol 
van de accountmanager positief gewaardeerd en als onmisbaar gezien. 

 Meerwaarde van het AJB 

In het strafrecht is op operationeel niveau sprake van een flink aantal overdrachtmomenten 
tussen de ketenpartners. Overleg en samenwerking is er dus altijd. Door de invoering van 
prestatie-eisen en outputfinanciering vertaalt slechte samenwerking zich veel directer in een 
slechtere performance. De noodzaak tot samenwerking is daarom in de loop der jaren steeds 
groter geworden. De meerwaarde van het overleg ligt er nu in dat issues rond samenwerking 
niet meer alleen op ad-hoc basis of reactief, maar structureel en pro-actief aandacht krijgen. 
De vier strategische functies, zoals die in paragraaf 3.1 zijn genoemd, worden nu ingevuld of 
er is een platform waar dat kan gebeuren. 

De meerderheid van de gesprekspartners onderschrijft de meerwaarde van het AJB. De 
grootste behoefte bestaat bij de niet-OM ketenpartners. In enkele arrondissementen wordt 
vanuit het OM kritisch tegen de meerwaarde van een AJB aangekeken. In de ogen van het 
OM is het AJB een overleg dat kan verzanden in goede voornemens en niet zal leiden tot 
concrete daden. Een verklaring voor de kritische houding van OM is dat het vanuit zijn re-
gierol relatief al meer bilateraal overleg heeft met deelnemers aan het AJB. De toegevoegde 
waarde van het AJB is daardoor voor het OM minder groot.  

Of de meerwaarde van het AJB ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt hangt sterk af van het 
OM. Het OM heeft een beslissende rol in de vormgeving van het AJB, doordat het de voor-
zitter levert, de accountmanager op de loonlijst heeft en huisvest en beheerder van de finan-
ciële middelen is. Een deel van deelnemers aan het AJB kent het gezamenlijke karakter van 
de bijdrageregeling niet.  

Uit de gesprekken blijkt dat partijen enerzijds actiever worden, maar anderzijds ook onge-
duldiger worden. De deelnemende partijen beginnen agendapunten of onderwerpen voor het 
AJB aan te dragen. Ze worden ongeduldig omdat het overleg naar hun mening soms te ab-
stract blijft. Beide ontwikkelingen geven aan dat het AJB steeds meer als gremium wordt 
gezien waar strategische beslissingen (moeten) worden genomen. Er zit ook een risico aan, 
omdat de hogere verwachtingen mogelijk niet kunnen worden ingelost. Dit risico zit in twee 
aspecten. Het eerste risico is dat ketensamenwerking een cultuuromslag van onder tot boven 
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in de organisaties vergt. Dat duurt altijd langer dan wenselijk wordt geacht. Het tweede is dat 
de organisaties op regionaal niveau maar beperkt bindende afspraken kunnen maken (zie 
paragraaf 3.3). 

We hebben een tweede toets uitgevoerd om de meerwaarde in beeld te brengen: waarom is er 
geld uit de bijdrageregeling nodig als partijen de meerwaarde inzien?  

Als het geld uit de bijdrageregeling niet meer geoormerkt wordt (of zou wegvallen) dan 
wordt volgens de gesprekspartners niet meer dezelfde hoeveelheid geld aan een accountma-
nager besteed. Het geld gaat dan richting het primaire proces van de partijen.  

De reden waarom partijen zelf geen geld zullen besteden aan ketensamenwerking ligt in het 
karakter van ketensamenwerking. Ketensamenwerking vergt een investering die op lange 
termijn resultaten oplevert. Deze resultaten zijn niet altijd duidelijk meetbaar en toe te wijzen 
aan de deelnemers. Samenwerking levert voor de keten als geheel wat op. Voor individuele 
ketenpartners kost het personele capaciteit. In economische termen heet dit het ‘prisoner’s 
dilemma’. Dit dilemma houdt in dat samenwerking voor alle partijen gezamenlijk loont, 
maar dat het voor een individuele organisatie niet loont. De bijdrageregeling lost dit dilemma 
op doordat het organisaties geoormerkt geld krijgen voor het vormgeven van samenwerking. 

De partijen geven aan dat het AJB meerwaarde heeft. Vraagstukken rond samenwerking krijgen nu 
niet meer ad hoc en reactief maar structureel en pro-actief aandacht. De voorwaarde is daarbij wel dat 
het overleg de komende jaren tot concrete resultaten leidt. Of deze meerwaarde ook gerealiseerd 
wordt hangt sterk af van positie die het OM kiest. Zonder financiële ondersteuning zou dit proces 
nooit een dergelijke push hebben gekregen en in een deel van de arrondissementen niet tot stand zijn 
gekomen. Dit komt omdat ketensamenwerking kenmerken heeft van een prisoner’s dilemma: samen-
werking loont voor de keten als geheel, maar niet noodzakelijkerwijs voor een individuele organisatie. 

3.3 Bindende afspraken 

Evaluatiecriteria 

Het strategisch overleg wordt geacht tot bindende afspraken te komen. Dit criterium wordt 
door de gesprekspartners kritisch bekeken. Met name de term bindend is voor meerdere uit-
leg vatbaar. Men geeft aan dat een AJB met name is bedoeld voor afstemming tussen partij-
en en dat bindende afspraken alleen in de eigen verticale kolom mogelijk zijn. Binnen deze 
kaders zijn er volgens partijen wel degelijk mogelijkheden om afspraken met elkaar te ma-
ken. De bijdrageregeling houdt hier ook rekening mee door aan te geven dat samenwerking 
op basis van vrijwilligheid moet en dat de hoofdofficier geen bevoegdheden heeft in het ka-
der van regeling. 

In onze beoordeling gaan we ervan uit dat als partijen zich houden aan de gemaakte afspra-
ken deze als bindend te beschouwen zijn. We kijken daarom naar voortgang (informatie-



Evaluatie bijdrageregeling regionale samenwerking  31

uitwisseling, inventarisatie, verbetervoorstellen, implementatie en terugkoppeling) en de 
snelheid waarmee speerpunten opgepakt worden.  

Voortgang en snelheid 

De AJB’s hebben tot dusverre met name activiteiten gedaan ten aanzien van informatie-
uitwisseling en inventarisatie. Dit betekent dat veel zaken in kaart zijn gebracht. Sinds het 
begin van 2003 zijn in de meeste arrondissementen werkgroepen ingesteld die zich richten 
op het vormgeven van verbeteracties, met name op speerpunten, zoals geweld in huis, P&C-
cyclus en jeugd zijn nu in vier arrondissementen werkgroepen ingesteld. Dit betekent dat er 
voortgang zit in de activiteiten van de vijf onderzochte AJB’s. Of dit ook daadwerkelijk tot 
besluiten zal leiden waaraan partijen zich zullen binden is op dit moment nog niet vast te 
stellen. De AJB’s hebben tot nu toe een gering aantal structurele besluiten opgeleverd. Hier-
voor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. 

De eerste oorzaak ligt in het wezen van ketensamenwerking. Ketensamenwerking houdt in 
dat partijen moeten investeren en dat de meerwaarde daarvan pas op termijn zichtbaar wordt. 
Voordat partijen dit doen, moet er eerst een sfeer van vertrouwen ontstaan. De gesprekspart-
ners geven aan dat de eerste fase een belangrijke sociale functie had. Mensen moesten elkaar 
en elkaars organisaties leren kennen en begrijpen. Een resultaat van dit sociale proces is dat 
partijen elkaar nu ook buiten het AJB om weten te vinden. 

De tweede oorzaak is dat inhoudelijke vormgeving van een AJB tijd kost. In veel arrondis-
sementen zijn 3-8 vergaderingen georganiseerd. Pas na circa 4-5 vergaderingen is er een om-
slagpunt waarbij partijen met de speerpunten aan de slag gaan en meer concretere acties 
inzetten. 

Een derde, meer structurele, oorzaak die de besluitvorming belemmert zijn de beperkte vrij-
heidsgraden om op arrondissementaal niveau beslissingen te nemen. Iedere ketenpartner 
vormt onderdeel van een landelijke organisatie. Deze landelijke organisatie bepalen voor een 
groot deel de vrijheidsgraden in de ressorten en arrondissementen. Die zijn relatief beperkt. 
Het AJB is daarom met name gericht op afstemming binnen deze kaders. Voorbeelden van 
de beperkte vrijheidsgraden zijn: 

- voor de reclasseringspartners is door de outputsturing de beslissingvrijheid om in te 
spelen op de regionale vraag klein. Het aanbod van producten ligt vast en sluit niet 
altijd aan op de vraag; 

- voor DJI wordt de vraag naar detentiecapaciteit middels landelijke sturing bepaald. 
Ook voor die organisaties is er slechts zeer beperkte ruimte voor regionaal aanbod 
van detentiecapaciteit. 
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De AJB’s hebben tot dusverre een beperkt aantal bindende besluiten opgeleverd. Er zijn besluiten 
genomen voor voorbereidende acties, zoals inventarisatie van overleggen of het instellen van werk-
groepen. Een belangrijke oorzaak is dat ketensamenwerking een proces is dat tijd kost. Partijen moe-
ten vertrouwen opbouwen. Momenteel bevinden de AJB’s zich op een omslagpunt. De voorbereiden-
de acties moeten nu leiden tot verbeteracties. 

 Het komende jaar is een cruciale fase in twee opzichten. Allereerst laat het zien of partijen daadwer-
kelijk willen investeren in samenwerking. Ten tweede laat het zien of er gezien de positie in de verti-
cale ketens voldoende vrijheidsgraden voor substantiële invulling van regionale samenwerking zijn. 

3.4 Beter opererende strafrechtketen 

Evaluatiecriteria 

Het uiteindelijke doel van de bijdrageregeling is om te komen tot een beter opererende straf-
rechtketen. In de regeling is in algemene termen aangegeven wat daaronder verstaan wordt. 
Enkele gesprekspartners geven aan dat het nog te vroeg is al effecten in de keten te verwach-
ten. Daarbij is ook niet één op één de link tussen regeling en effect vast te stellen. Anderen 
geven aan dat een AJB nu maar eens concrete resultaten op moet leveren die meetbaar zijn in 
de strafrechtketen.  

Bij het vaststellen van de effecten kijken wij allereerst naar de implementatie van besluiten. 
Daarbij gaat het er om hoe de link tussen het strategische en operationele niveau wordt ge-
legd. Het tweede aspect is het in kaart brengen van besluiten die direct effect hebben op het 
doen en laten van organisaties in de keten. 

Implementatie 

De link tussen het strategische en operationele niveau wordt op diverse manieren gelegd:  

- vanuit het AJB vindt via notulen terugkoppeling plaats naar de deelnemers; 

- daarnaast participeren ‘operationele’ medewerkers in werkgroepen; 

- één van de vijf arrondissementen had een externe nieuwsbrief; 

-  de deelnemers aan het AJB geven richting hun organisatie een terugkoppeling. 

Deze link is echter nog niet structureel vormgegeven. De gesprekspartners gaven aan dat het 
AJB als instituut nog lang niet bij iedereen leeft of zelfs maar bekend is. De wisselwerking 
rond ketenaspecten tussen operationeel en strategisch niveau is nog niet optimaal. 
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Effecten 

Op ad-hoc basis is voor sommige problemen (taakstraffen of cellenproblematiek) een oplos-
sing gevonden. Structurele verbeteringen die duidelijk het gevolg zijn van het AJB zijn nog 
niet gerealiseerd. De samenwerking begint zich in de meeste van de vijf geselecteerde arron-
dissementen te bewegen van praten naar doen. 

De implementatie en verankering van besluiten op het operationele niveau moet nog vorm krijgen. 
Omdat er tot dusverre maar zeer beperkt besluiten zijn genomen, was de noodzaak daartoe ook nog 
niet aanwezig.  
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4 APJ en lokaal bestuur 
In dit hoofdstuk gaan we specifiek in op de twee andere aandachtsgebieden van de regeling, 
namelijk de verbinding tussen het AJB en het lokaal bestuur en de ondersteuning van het 
arrondissementaal platform jeugdcriminaliteit (APJ). We kijken hierbij met name naar de 
veranderingen die zijn opgetreden met de komst van de bijdrageregeling. 

4.1 Ondersteuning van het APJ 

Evaluatiecriteria 

Het tweede aandachtsgebied waar de bijdrage voor bedoeld is, is de ondersteuning van het 
APJ. Het APJ was al een bestaand instituut ten tijde van de start van de bijdrageregeling. 
Met betrekking tot het APJ gaan we daarom in op de veranderingen die zijn toe te wijzen aan 
de komst van de bijdrageregeling en het AJB. In de bijdrageregeling is niet specifiek uitge-
werkt hoe deze ondersteuning vorm moet krijgen. 

Activiteiten APJ 

Jeugdcriminaliteit is in alle arrondissementen een speerpunt. Het belang van het APJ wordt 
daarmee onderkend. De partijen geven dat het waardevol is dat er een platform is dat zich 
specifiek op jeugd richt, omdat de betrokken partijen en werkprocessen in het jeugdstrafrecht 
wezenlijk anders zijn dan in het volwassenenstrafrecht. Het APJ is een slag operationeler dan 
het AJB. Het justitieel casusoverleg (door Ministerie van Justitie geïnitieerd) en het verbete-
ren van de doorlooptijden zijn enkele resultaten die door de APJ’s zijn geboekt. 

Niet alle APJ’s functioneerden goed. De gesprekspartners geven hier twee redenen voor. De 
eerste is een te grote omvang. Dit komt onder andere, omdat het lokaal bestuur in het APJ 
participeert. Een arrondissement heeft gemiddeld zo’n 25 gemeenten. De tweede reden is een 
onvoldoende concrete en uitgewerkte inhoud. Dit hangt sterk samen met beschikbare capaci-
teit voor de voorbereiding van het APJ.  

Complementaire activiteiten bijdrageregeling 

Met de komst van de bijdrageregeling zijn er rond de APJ’s de volgende veranderingen op-
getreden: 

- aanstellen van accountmanager of beleidsmedewerker die op structurele basis be-
trokken is bij het APJ. Dit heeft een stimulans gegeven aan de APJ’s doordat verga-
deringen intensiever worden voorbereidt en de contacten met de ketenpartners beter 
onderhouden worden. Het gevolg is dat de snelheid van besluitvorming toeneemt; 

- enkele accountmanagers hebben het functioneren van het APJ geëvalueerd. In twee 
van de vijf arrondissementen is het gekomen tot een herstructurering van het overleg. 
Daarnaast is nog in één van de vijf arrondissementen gekozen voor een splitsing van 
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het APJ in een breed en smal verband. Deze drie APJ’s zijn daardoor beter gaan 
functioneren; 

- het APJ is organisatorisch gekoppeld aan het AJB. Dit begint vorm te krijgen doordat 
nu vaker plannen van het APJ in het AJB worden besproken en goedgekeurd.. 

Jeugd is in de meeste arrondissementen een belangrijk speerpunt. Het APJ heeft extra ondersteuning 
gekregen met de komst van de bijdrageregeling. In de arrondissementen waar het overleg niet goed 
liep is gekozen voor herstructurering. In andere gevallen is de ondersteuning versterkt. De APJ’s zijn 
daardoor in veel gevallen effectiever gaan functioneren. 

4.2 Link met het lokaal bestuur 

Evaluatiecriteria 

Een derde aandachtsgebied van de regeling is het versterken van de link met het openbaar 
bestuur. In deze evaluatie kijken we welke complementaire activiteiten op basis van de bij-
drageregeling tot stand zijn gekomen. 

Invulling van de link 

Het veiligheidsbeleid van gemeenten bepaalt voor een deel de instroom in de strafrechtketen. 
Partijen zien daarom de meerwaarde van afstemming met het lokaal bestuur. Zij zien daar 
een scheiding in de verantwoordelijkheden. Het lokaal bestuur en het driehoeksoverleg stel-
len het veiligheidsbeleid en de lokale prioriteiten in de bestrijding van criminaliteit vast. De 
strafrechtketen (de partijen in het AJB) is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid. 
In de praktijk zijn er echter meer raakvlakken tussen strafrechtketen en lokaal bestuur. Zo 
kan het lokaal bestuur ook een rol spelen in het arrangeren van plaatsen voor taakstraffen of 
het bieden van ondersteuning na afloop van de detentie. 

De link met het lokaal bestuur komt op verschillende manieren tot stand, de belangrijkste is 
het driehoeksoverleg. De hoofdofficier van justitie vertegenwoordigd in het driehoeksover-
leg in toenemende mate de keten en niet alleen het OM. Andere verbindingen met het lokaal 
bestuur vinden plaats via bilaterale contacten tussen hoofdofficier van justitie en burgemees-
ters en deelname van het lokaal bestuur aan het APJ en soms het AJB. 

Complementaire activiteiten bijdrageregeling 

Op enkele fronten heeft de bijdrageregeling geleid tot additionele activiteiten: 

- de accountmanager bereidt in twee van de vijf arrondissementen het driehoeksover-
leg vanuit het OM (en de keten) voor; 
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- het lokaal bestuur neemt in enkele arrondissementen op ad-hoc basis deel aan het 
AJB. De reden waarom dit niet structureel gebeurd is tweeledig. Het lokaal bestuur 
bestaat uit veel partijen en laat zich moeilijk vertegenwoordigen door één partij. De 
tweede reden is een strategische keuze van de voorzitter om het lokaal bestuur niet 
uit te nodigen en het AJB in eerste instantie te richten op samenwerking in de keten. 
De sociale functie (het kennen van de lokale bestuurders) is beperkt tot z’n recht ge-
komen; 

- het landelijke of regionale veiligheidsbeleid is in veel arrondissementen een agenda-
punt geweest. Dit beleid is met name bekeken vanuit de impact die dit op instroom 
heeft. In de discussie staat centraal of het beleid, gezien de beschikbare capaciteit van 
de ketenpartners, haalbaar is. 

De eerste prioriteit van de AJB’s lag niet in het vormgeven van de link met het lokaal bestuur. De 
reden is dat daarvoor al een basis bestaat in het driehoeksoverleg. Incidenteel hebben accountmana-
gers deze link wel verstevigd. Dit gebeurt echter nog niet op structurele basis. De reden daarvoor is 
dat uit strategische overwegingen is gekozen om eerst de ketensamenwerking vorm te geven en pas 
dan de stap richting het lokaal bestuur te zetten. 
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5 Conclusies & aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

Inleiding 

De bijdrageregeling regionale samenwerking is medio 2001 van start gegaan. Samengevat 
heeft de regeling als doel om bij te dragen aan het opzetten van strategisch overleg in de 
strafrechtketen dat complementair is aan bestaand overleg en is gericht op het maken van 
bindende afspraken die leiden tot een beter opererende strafrechtketen. De bijdrage is be-
doeld voor:  

- de ondersteuning van overleg op strategisch gebied tussen justitiële organisaties op 
arrondissementsniveau (het arrondissementaal justitieel beraad oftewel AJB); 

- de verbinding tussen dit overleg en het lokaal bestuur; 

- de ondersteuning van het arrondissementaal platform jeugdcriminaliteit (APJ). 

Evaluatiecriteria 

Dit rapport geeft een evaluatie van de vier doelen van deze regeling. We hanteren daarbij de 
volgende criteria. 

Om te beoordelen of er sprake is van een strategisch overleg hanteren we drie criteria: 1) de 
belangrijkste organisaties in de strafrechtketen moeten deelnemen aan het AJB, 2) deze or-
ganisaties vertegenwoordigd moeten zijn op directeursniveau en 3) de inhoud van de agenda 
moet strategisch zijn. 

Of de bijdrageregeling complementair is evalueren we door te kijken of 1) in de arrondisse-
menten aanvullende activiteiten zijn verricht op basis van de bijdrageregeling en 2) de deel-
nemers voldoende meerwaarde toekennen aan het overleg.  

Het doel om bindende afspraken te maken evalueren we door te kijken naar de voortgang en 
besluitvorming rond de gekozen speerpunten over de loop van de vergaderingen en snelheid 
van de voortang.  

Het doel om bij te dragen aan een beter opererende strafrechtketen evalueren we aan de 
hand van de implementatie van besluiten en het effect dat die besluiten hebben op de activi-
teiten van de organisaties. 

Evaluatie 

Op het moment van deze evaluatie (maart-april 2003) hebben de meeste van de negentien 
arrondissementen een structuur waarbij er periodiek AJB’s (2-5 keer per jaar) worden geor-
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ganiseerd. In enkele arrondissementen functioneerde het opgestarte overleg onvoldoende en 
is besloten tot een doorstart.  

 
De bijdrage uit de regeling is met name ingezet voor het aantrekken van personele capaciteit: 
een accountmanager eventueel aangevuld met een beleidsmedewerker APJ. Deze richten 
zich op het organiseren van het AJB, de ondersteuning van het APJ en het versterken van de 
link met het lokaal bestuur. Daarnaast is een deel van de bijdrage ook besteed ter vergoeding 
van de inzet van ketenpartners, onderzoek en/of workshops.  

De meeste tijd, middelen en energie is uitgegaan naar het AJB. In alle arrondissementen is 
ook aandacht besteed aan het APJ. De link met het lokaal bestuur is in enkele 
arrondissementen concreet verder vormgegeven. 

Het eerste doel van de regeling is om te komen tot een strategisch overleg in de strafrechtke-
ten. In alle negentien arrondissementen is er een AJB opgestart. Op basis van het onderzoek 
concluderen wij dat deze AJB’s strategisch van aard zijn. Dit komt omdat aan de criteria 
wordt voldaan: 

- de belangrijkste organisaties uit de keten nemen deel aan het overleg; 

- de organisaties zijn vertegenwoordigd op directeursniveau; 

- de onderwerpen op de agenda hebben voldoende strategische inhoud. De kern van 
onderwerpen heeft daarbij betrekking op de afstemming tussen partijen op de korte 
termijn en de beleidsvorming voor de langere termijn. 

Bovendien moet de regeling leiden tot activiteiten die complementair zijn. De bijdragerege-
ling heeft geleid tot complementaire activiteiten. Het AJB is het enige overleg waaraan de 
belangrijke ketenpartners op directeursniveau deelnemen. De onderwerpen die aan bod ko-
men zijn niet nieuw, maar de wijze waarop deze besproken worden wel. Deze onderwerpen 
komen nu pro-actief en structureel op de agenda. Ook in de werkwijze is het complementaire 
karakter zichtbaar. De accountmanagers en beleidsmedewerkers APJ bereiden de vergade-
ringen van het AJB en APJ over het algemeen goed voor en jagen het netwerk actief aan. De 
complementaire activiteiten passen daarmee voor een belangrijk deel binnen het doel van de 
regeling. Wel is het zo dat de accountmanagers en beleidsmedewerkers APJ naast de werk-
zaamheden voor de keten ook nog regelmatig werk doen voor het OM. 

De deelnemende organisaties zien meerwaarde in het AJB en APJ. Samenwerking in de ke-
ten wordt voor alle organisaties steeds belangrijker. Dit betekent dat er op strategisch niveau 
behoefte is aan afstemming. Door de bijdrageregeling is er capaciteit beschikbaar om deze 
afstemming op strategisch niveau vorm te geven. De overleggen zouden onvoldoende func-
tioneren als het geld niet geoormerkt zou zijn. Een extra bijdrage zou dan eerder aan het pri-
maire proces worden besteed en niet aan de facilitering van de overleggen. 

Het APJ was bij de start van de regeling reeds een bestaand overleg. Er zijn aanvullende ge-
komen in de vorm van extra ondersteuning aan het overleg. In de arrondissementen waar dit 
overleg niet goed liep is gekozen voor een herstructurering. De link met het lokaal bestuur is 
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niet expliciet vormgegeven. Het lokaal bestuur neemt niet vaak deel aan het AJB. Terugkop-
peling vanuit het AJB naar het lokaal bestuur staat wel steeds vaker op de agenda van het 
AJB. Ook vertegenwoordigt de Hoofdofficier van Justitie (HvJ) nu vaker de keten en niet 
alleen het OM in het driehoekoverleg. 

Het volgende doel van de regeling is dat er bindende afspraken worden gemaakt die vervol-
gens leiden tot een beter opererende strafrechtketen. De activiteiten in de AJB’s hebben tot 
dusverre geleid tot een beperkt aantal bindende afspraken. De activiteiten (en de afspraken 
daarvoor) bevinden zich in de voorbereidende fase. De belangrijkste voorbereidende acties 
zijn het inventariseren van praktische knelpunten, het inventariseren van overlegvormen en 
het inzichtelijk maken van werkprocessen. Uit deze acties zijn nu speerpunten benoemd, die 
momenteel in werkgroepen worden uitgewerkt. De implementatiefase is nog niet bereikt. 
Substantiële effecten in de keten zijn daarom nog niet zichtbaar. De bijdrageregeling heeft 
geleid tot een tweetal resultaten die niet in de regeling zijn verwoord: 

- het eerste resultaat bevindt zich op het sociale vlak. Organisaties en hun vertegen-
woordigers hebben elkaar leren kennen. Door kennismaking en het bekend worden 
met de knelpunten van de andere ketenpartners ontstaat vertrouwen in elkaar. Daar-
om vinden de mensen elkaar nu ook sneller buiten het AJB; 

- het tweede resultaat is een zekere mate van institutionalisering van het AJB. Dit 
houdt in dat het AJB in toenemende mate wordt gezien als de plek waar strategische 
onderwerpen besproken worden. Partijen brengen steeds meer ketenonderwerpen in 
en beginnen ook meer te verwachten wat betreft besluitvorming. Het proces van ke-
tensamenwerking is daarmee deels verankerd. 

De snelheid waarin AJB’s resultaten boeken verschilt per arrondissement. Sommige arron-
dissementen hebben binnen een jaar resultaten geboekt waar andere arrondissementen meer-
dere jaren voor nodig hadden.  

Concluderend stellen we dat de bijdrageregeling een belangrijke stimulans is voor het vormgeven van 
strategische samenwerking tussen de ketenpartners. De doelstellingen van de bijdrageregeling zijn 
echter nog niet gerealiseerd. Het AJB is, mits goed vormgegeven, een bruikbaar instrument om te ko-
men tot betere samenwerking.  

Oorzaakanalyse 

In deze paragraaf gaan we in op de onderliggende oorzaken ter verklaring van de resultaten.  

Een belangrijke oorzaak achter de reeds behaalde resultaten is de noodzaak die de organisa-
ties in de strafrechtketen zien om de samenwerking en afstemming in de keten te verbeteren. 
Deze noodzaak is groter geworden omdat organisaties meer dan in het verleden op resultaten 
beoordeeld worden. Daarnaast zijn ook de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van 
de strafrechtketen toegenomen. De organisaties hebben daarom voldoende gelijkgerichte 
belangen om afstemming in de keten als een nuttig instrument te zien. De organisaties inves-
teren uit zichzelf echter onvoldoende in samenwerking. Dit komt doordat de organisaties 
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worden beoordeeld op hun prestatie op korte termijn terwijl de voordelen van samenwerking 
pas op lange termijn ontstaan. Daarnaast zijn de voordelen van samenwerking niet duidelijk 
meetbaar. Om deze drang tot onderinvestering te voorkomen is vooralsnog geoormerkt geld 
noodzakelijk. 

Afstemming in de keten is echter niet de enige sleutel tot verbetering. De vrijheid om bin-
dende (prestatie)afspraken te maken is beperkt, omdat de primaire besluitvorming van de 
deelnemers plaatsvindt in hun eigen verticale kolom binnen de kaders van de moederorgani-
satie. Knelpunten die op horizontaal niveau (in de keten) ontstaan, kunnen maar voor een 
deel worden weggenomen door besluitvorming in het AJB of APJ. Dit beperkt op structurele 
wijze de daadkracht van een AJB. Verdere afstemming binnen de eigen organisaties en tus-
sen de landelijke organisaties is daarom een tweede sleutel tot verbetering. 

Binnen deze beperking zijn de huidige resultaten van ketensamenwerking sterk afhankelijk 
van de rol van de Hoofdofficier van Justitie (HvJ) en de invulling door de accountmanager. 
De eerste bepaalt of het AJB een overleg is dat gewicht krijgt. De tweede bepaalt de inhou-
delijke kwaliteit van het AJB en APJ. Het verschil in de resultaten die de arrondissementen 
boeken is hierdoor in belangrijke mate te verklaren.  

Concluderend zien we dat de noodzaak tot samenwerking het fundament is van het AJB. De account-
manager en de Hoofdofficier van Justitie zorgen ervoor dat het overleg handen en voeten krijgen. De 
belangrijkste bedreiging voor het AJB is de afhankelijkheid, van de deelnemers aan het AJB, van hun 
moederorganisaties omdat deze afhankelijkheid de vrijheid om op arrondissementaal niveau beslissin-
gen te nemen beperkt. Geoormerkte financiering is nodig om deze samenwerking tot stand te brengen. 

5.2 Aanbevelingen 

Voorstel criteria eindverantwoording 

Deze evaluatie vormt input voor het ministerie van Justitie voor de beslissing over de voort-
zetting van de regeling. Daarnaast doen we een voorstel voor de criteria die het ministerie 
kan hanteren bij de eindverantwoording van de regeling op 1 oktober 2003.  

De regeling heeft als doel bij te dragen aan een beter opererende strafrechtketen. De effecten 
in de strafrechtketen zullen pas op termijn zichtbaar worden. Daarbij is dan geen eenduidige 
relatie tussen bijdrageregeling en effecten in de keten vast te stellen. Ons voorstel is om de 
eindverantwoording te richten op de verankering van het proces van samenwerking. Het uit-
gangspunt is daarbij dat samenwerking op strategisch niveau meerwaarde heeft en op termijn 
zal leiden tot een beter opererende strafrechtketen. In tabel 5.2 geven we uitwerking om deze 
verankering te kunnen beoordelen. 
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Tabel 5.2. Criteria voor de eindverantwoording van de bijdrageregeling 
Doelstelling Verankering Criteria 
Strategisch overleg Uitgewerkte speerpunten  Per speerpunt beschrijving van:  

- knelpunt; 
- beoogd resultaat; 
- route en planning;  
- rol van alle ketenpartners. 

 Complete agenda Komen volgende zaken aan bod: 
- voorbereiding en terugkoppeling 

van driehoeksoverleg 
- terugkoppeling APJ 
- onderwerpen die op landelijk niveau 

invulling nodig hebben 
Complementair Voldoende en juiste personele inzet 

 
Is het volgende geborgd: 
- functie-inhoud gericht op keten 
- gereserveerde tijdsbesteding voor 

ketensamenwerking 
 Betrokken ketenpartners Vindt evaluatie van deelname plaats: 

- ziet men nog steeds meerwaarde 
- komen juiste onderwerpen aan bod 

Bindende besluiten Communicatie richting betrokke-
nen 

Vindt er communicatie plaats: 
- naar medewerkers 
- tussen AJB en lokaal bestuur 
- tussen AJB en andere overleggen 

Beter opererende 
strafrechtketen 

Criterium globaal meenemen in 
eindverantwoording 

- zijn er concrete resultaten te benoemen 

Aanbevelingen voor verbetering van de regeling 

De vormgeving van de regeling kan in grote lijnen hetzelfde blijven. Geoormerkte financie-
ring blijft vooralsnog noodzakelijk. Voor de aanscherping van de bijdrageregeling doen we 
de volgende aanbevelingen: 

1. Strengere eisen aan personele invulling ketensamenwerking. De rol van de accountma-
nager is cruciaal voor het succes van een AJB. Bij de toekenning van financiële midde-
len moet daarom in ieder geval een deel expliciet bestemd zijn voor de financiering van 
de accountmanager en eventueel beleidsmedewerkers. Onze inschatting is dat de beno-
digde personele capaciteit voor ketensamenwerking (AJB, APJ en link met lokaal be-
stuur) in kleine arrondissementen 1fte volstaat, oplopend tot 1,5 fte in de grotere arron-
dissementen.  

De functie van de accountmanager moet zo vorm gegeven zijn dat gewaarborgd wordt 
dat deze strategische ketenactiviteiten ontplooit en gevrijwaard blijft van OM-werk. In 
het geval dat vanuit de regeling geen full-time functie wordt gefinancierd, moeten de 
AJB’s een zo goed mogelijk op elkaar aansluitende combinatie van functies voorstellen, 
omdat dit de rol van de accountmanager sterker maakt; 
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2. Financiering meer resultaatgericht invullen. De aanvraag van financiële middelen in 
2001 is niet altijd expliciet aan de orde geweest in het AJB. Voor de tweede periode 
moet sterker benadrukt worden dat het AJB ‘eigenaar’ is van de financiële middelen en 
niet alleen het OM.  

Het AJB bevindt zich nu op een omslagpunt van praten naar doen. Om het proces van 
ketensamenwerking te versnellen adviseren wij om het resterende deel van het budget, na 
aftrek van personele kosten, te koppelen aan concrete voorstellen van de AJB’s. Deze 
voorstellen moeten een duidelijk en haalbaar einddoel hebben. De financiering hangt dan 
af van de mate waarin dit einddoel daadwerkelijk gerealiseerd is;  

3. Vormgeven grotere interactie tussen de arrondissementen en de landelijke organisaties. 
Op regionaal niveau zijn er veel belemmeringen voor samenwerking die op landelijk ni-
veau (het Ministerie, de hoofdkantoren van de organisaties) structureel aandacht verdie-
nen. Bovendien is tussen de landelijke organisaties onderling in toenemende mate af-
stemming nodig.  

Wij adviseren om een duidelijk aanspreekpunt aan te wijzen voor het adresseren van de 
belemmeringen en bovendien een procedure vorm te geven voor het uitwerken van op-
lossingen. 

Ten slotte doen we een aanbeveling gericht op het ambitieniveau van de bijdrageregeling. De 
AJB’s zijn momenteel gebaseerd op vrijwillige afstemming en hebben door de landelijke 
sturing beperkte mogelijkheden om vergaande afspraken met elkaar te maken. Het blijkt een 
werkbaar samenwerkingsmodel dat op termijn resultaten op kan leveren. Een alternatief sa-
menwerkingsmodel is een regionaal gestuurde strafrechtketen met bijbehorende bevoegdhe-
den. Dit model biedt meer mogelijkheden voor het maken van regionale prestatieafspraken. 
Het vereist echter een fundamentele verandering in de organisatie en financiering van de 
strafrechtketen. Op deze samenwerkingsmodellen zijn diverse varianten mogelijk.  

Als de bijdrageregeling verlengd wordt, is het wenselijk dat het ambitieniveau van de rege-
ling gebaseerd wordt en bijdraagt aan het samenwerkingsmodel dat het ministerie (en de ke-
tenpartners) op termijn voor ogen staat. 
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Bijlagen 
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A Bijdrageregeling 

Bijdrageregeling ten behoeve van regionale afstemming en samenwerking tussen de justitiële 
organisaties (Bijdrageregeling regionale samenwerking d.d. 5 juni 2001) 

1. Aanleiding 

De strafrechtketen omvat een aantal uiteenlopende organisaties, met eigen taken, bevoegd-
heden en verantwoordelijkheden, met vaak een eigen ontstaansgeschiedenis en structuur. 
Sommige organisaties zijn onderdeel van het ministerie van Justitie, andere worden door het 
ministerie gesubsidieerd maar zijn overigens zelfstandig of maken deel uit van weer andere 
publiek- of privaatrechtelijke organen.  

Tot de strafrechtketen behoren: de zittende magistratuur, het openbaar ministerie, de Raad 
voor de Kinderbescherming, de reclassering, de (gezins)voogdij-instellingen en de jeugd-
reclassering, penitentiaire inrichtingen, de Haltbureaus, de Bureaus slachtofferhulp, het 
Schadefonds geweldsmisdrijven en het Centraal Justitieel Incassobureau.  

De onderlinge afhankelijkheid van de verschillende organisaties binnen de strafrechtketen 
neemt steeds meer toe. Diverse organisaties hebben tegelijkertijd met dezelfde doelgroepen 
te maken of zijn voor hun dienstverlening afhankelijk van andere justitiële organisaties. Ke-
tensturing wordt daarom steeds belangrijker en het verbeteren van de onderlinge samenwer-
king een noodzaak.  

Ook is er steeds meer behoefte aan een integrale benadering van maatschappelijke proble-
men, bijvoorbeeld binnen het grotestedenbeleid en bij de aanpak van jeugdcriminaliteit. 
Daarbij krijgt het veiligheidsbeleid steeds vaker op lokaal of regionaal niveau invulling.  

Het ministerie van Justitie en het Parket-generaal van het openbaar ministerie hebben in de 
rapportage Eendracht maakt macht, van januari 2001, aanbevelingen gedaan ter verbetering 
van de afstemming en samenwerking tussen de justitiële organisaties op arrondissementsni-
veau. Eén van de belangrijkste aanbevelingen betreft het tot stand brengen van een formule 
voor afstemming en samenwerking tussen de justitiële organisaties op strategisch gebied. 
Zo’n formule kan bijdragen aan de gewenste ketensturing en de onderling afgestemde 
dienstverlening.  

In deze regeling wordt onder strategisch gebied verstaan: onderwerpen die samenhangen met 
de hoofdlijnen van het beleid van de organisatie, afwegingen en keuzes die in dat verband 
gemaakt moeten worden, en de in te zetten middelen. Het gaat dan onder andere om het for-
muleren van de doelstellingen en resultaten van de organisatie, de middelen die daarvoor 
worden ingezet en het totstandkomen van afspraken met andere organisaties die aan het rea-
liseren van de doelstellingen en resultaten kunnen bijdragen.  
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Een gestructureerde vorm van afstemming en overleg op strategisch gebied kan sturing ge-
ven aan het samenwerkingsproces van de justitiële organisaties binnen een arrondissement. 
De deelnemende organisaties verplichten zich daarmee om onderwerpen van wederzijds be-
lang op hoofdlijnen, door vertegenwoordigers die gemandateerd zijn om voor hun organisa-
tie op strategisch gebied beslissingen te nemen, af te stemmen en zich aan de gezamenlijke 
afspraken te committeren. 

Het gaat erom gezamenlijke prioriteiten vast te stellen, waarvoor een gezamenlijke aanpak 
meerwaarde oplevert en waarbij er vervolgens concrete afspraken worden gemaakt over de 
inbreng van de diverse organisaties. Die afspraken worden op bestuurlijk (leidinggevend) 
niveau vastgelegd. 

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat het bestuurlijk beraad op arrondissementaal niveau 
in de plaats komt van andere reeds bestaande overlegvormen of dubbel werk doet. Het gaat 
om een complementaire aanpak, in het bijzonder voor het bestuurlijk verankeren van afspra-
ken. 

Een betere afstemming en samenwerking tussen de justitiële organisaties vergt extra capaci-
teit. Het ministerie van Justitie wil daaraan tegemoet komen door middel van deze bijdrage-
regeling.  

2. Een formule voor samenwerking en overleg op strategisch gebied 

2.1 De opdracht voor de overlegformule is: zorgen voor afstemming en samenwerking bin-
nen de strafrechtketen, met de politie en met het bestuur. De afstemming en samenwerking 
moet leiden tot aantoonbaar betere prestaties van de strafrechtketen. 

2.2 Het gaat erom bindende afspraken te maken over de inzet van justitiële organisaties waar 
dat noodzakelijk is om een effectief justitieel optreden te bereiken, of waar dat de doelmatig-
heid bevordert.6 Dit kan uitwerking krijgen in onder andere: het ontwikkelen van een samen-
hangende ketenbenadering, bijvoorbeeld door het afstemmen van beleidsplannen, prioriteiten 
en inzet, en het maken van afspraken over de bijdrage van de justitiële organisaties aan het 
lokale en regionale veiligheidsbeleid. 

 

                                                      
6 Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:  
- voorzieningen die een gerichte, snelle en zorgvuldige afdoening jegens dader en slachtoffer beogen, zoals de 

procedure Aanhouden en uiteiken (AU), Hoppermodellen, Justitie in de buurt, Front office, en dergelijke; 
- de (snelle en zorgvuldige) behandeling van zaken met jeugdige delictplegers; 
- de behandeling van zware, gevoelige zaken, waaronder de bejegening van slachtoffers; 
- de efficiënte tenuitvoerlegging van taakstraffen; 
- programma’s voor nazorg voor gedetineerden, onder andere tijdens de proeftijd.  
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2.3 Het is essentieel dat afspraken worden gemaakt op het hoogste niveau (directieniveau): 
de deelnemers moeten geautoriseerd zijn om namens hun organisatie beslissingen op strate-
gisch gebied te kunnen nemen, bijvoorbeeld over prioriteitstelling, middelen en inzet. 

Alle relevante justitiële organisaties binnen een arrondissement en bij voorkeur ook de regi-
onale politie zijn bij het overleg vertegenwoordigd.  

Hoewel de Immigratie- en Naturalisatiedienst geen onderdeel uitmaakt van de strafrecht-
keten kan het van belang zijn om deze organisatie eveneens bij de samenwerking tussen de 
justitiële organisaties te betrekken. 

2.4 De participerende organisaties moeten direct belang hebben bij de onderlinge samenwer-
king. Dat moet in de organisatorische vormgeving tot uitdrukking komen.  

De samenwerkingsafspraken dienen te worden vastgelegd in een document waaraan alle 
deelnemende partners zich committeren. 

3. De voortrekkersrol van de hoofdofficier van justitie 

De hoofdofficier van justitie verkeert in de positie om een prominente rol te vervullen bij het 
vormgeven van de regionale justitiële samenwerking. Uitgangspunt is dat de samenwerking 
is gebaseerd op vrijwilligheid. De hoofdofficier heeft geen bevoegdheden om de andere 
justitiële organisaties aan te sturen en is niet verantwoordelijk voor de mate waarin die 
organisaties aan de samenwerking willen bijdragen, of voor de kwaliteit van hun 
dienstverlening. 
De hoofdofficier kan richting geven aan het samenwerkingsproces door te initiëren, te stimu-
leren en te coördineren. Kernwoorden zijn daarbij: overleg en afstemming.  

Het gaat om het bundelen van krachten voor het realiseren van een efficiënt en effectief justi-
tieel optreden: door gemeenschappelijke doelen te formuleren, uitvoeringsbeslissingen op 
elkaar af te stemmen en prestatieafspraken te maken.  

4. Extra capaciteit voor afstemming en samenwerking 

4.1 Een betere afstemming en samenwerking tussen de justitiële organisaties en met het be-
stuur vergt extra capaciteit. De justitiële organisaties kunnen voor die extra capaciteit, geza-
menlijk per arrondissement, bij de minister van Justitie een aanvraag indienen voor een bij-
drage.  

 
4.2 De bijdrage is bedoeld:  

voor de ondersteuning van het overleg op strategisch gebied tussen de justitiële organisaties 
op arrondissementsniveau; 

a. voor de verbinding tussen dit overleg en het lokaal bestuur;  
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b. en nadrukkelijk ook ter ondersteuning van het arrondissementaal platform jeugd-
criminaliteit. 

 

4.3 De bijdrage wordt aan de organisaties gezamenlijk toegekend, waarbij het openbaar mi-
nisterie, gelet op de voortrekkersrol van de hoofdofficier van justitie, als beheerder zal fun-
geren. 

4.4 Voor de bijdrageregeling, die vooralsnog tijdelijk is en geldt voor een periode van twee 
jaar, is een bedrag van maximaal f 5 miljoen per jaar beschikbaar. De bijdrage wordt, ver-
deeld in jaarlijkse bedragen, voor twee jaar toegekend. In de bijlage is een indicatieve verde-
ling van de jaarlijkse bijdrage opgenomen op basis van het budgetverdeelsysteem van het 
openbaar ministerie. Hierbij is rekening gehouden met de omvang en werklast per arrondis-
sement.  

Een deel van het budget is gereserveerd voor activiteiten die niet specifiek deel uitmaken van 
de onder punt 4.2 genoemde taken, maar die volgens goed onderbouwde toelichting de be-
oogde afstemming en samenwerking tussen de justitiële organisaties zullen bevorderen. 

De vaststelling van de bijdrage vindt plaats op basis van de ingediende aanvragen, zoals on-
der punt 5 is beschreven.  

4.5 De bijdrage is bestemd voor aantoonbaar extra werkzaamheden, ten behoeve van de on-
der punt 4.2 vermelde taken, die niet als reguliere werkzaamheden volgens de planning & 
control cyclus aan de samenwerkende organisaties worden gefinancierd. 

Ook de kosten ter voorbereiding van de samenwerkingsstructuur komen voor vergoeding in 
aanmerking. 

5. Voorwaarden voor het verkrijgen van een financiële bijdrage 
 

5.1 De aanvraag omvat in ieder geval: 

a. een voorstel: 
-  waarin de taken en doelstellingen (in termen van prestaties) van het  
 samenwerkingsverband zijn beschreven; 
-  waarin is aangegeven op welke wijze en op welke termijn de onder punt 2.1  
 vermelde opdracht zal worden uitgewerkt; 
-  waaraan de deelnemende organisaties zich door ondertekening hebben  
 gecommitteerd; 

b. een begroting voor de duur van twee jaar. 
 
5.2 De aanvraag vermeldt voorts in ieder geval: 
a. de samenstelling van het samenwerkingsverband; 
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b. de taak- of functiebeschrijving(en) en de positionering van de ten behoeve van de 
onder punt 4.2 vermelde taken in te zetten functionaris(sen). 

6. Aanvragen 

Een aanvraag voor een bijdrage kan tot 1 oktober 2001 worden ingediend bij de directeur 
Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid van het ministerie van Justitie, Postbus 20301, 2500 EH 
Den Haag. Tegelijkertijd wordt, ten behoeve van de beheersmatige afwikkeling, een afschrift 
daarvan gezonden aan het Parket-generaal. 

7. Beoordeling en toekenning van de aanvraag 

7.1 Een stuurgroep adviseert de minister over de aanvragen op grond van deze regeling.  

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en het Parket-
generaal. De directeur Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid is voorzitter. 

7.2 De minister beslist binnen zes weken op de aanvraag tot verlening van de bijdrage. 

7.3 De bijdrage wordt voor een periode van twee jaar aan het samenwerkingsverband toege-
kend en wordt in jaarlijkse bedragen aan beheerder overgemaakt. 

8. Verantwoording 

8.1 Het samenwerkingsverband brengt na afloop van een periode van twaalf maanden, te 
rekenen vanaf de datum van toekenning van de bijdrage, de minister van Justitie verslag uit 
over de uitvoering van de onder punt 2.1 vermelde opdracht en de onder punt 2.2 vermelde 
uitwerking daarvan. 

8.2 Het samenwerkingsverband brengt uiterlijk drie maanden na afloop van de periode waar-
voor de bijdrage is toegekend verslag uit van de resultaten van de gezamenlijke inzet.  

In het verslag wordt beschreven welke concrete resultaten door middel van de samenwerking 
zijn gerealiseerd, welke ervaringen daarbij zijn opgedaan, en welke knelpunten zich eventu-
eel hebben voorgedaan waarvoor op landelijk niveau een oplossing moet worden gevonden. 

Het verslag moet voorzien zijn van een overzicht van de besteding van de bijdrage. 

9. Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2001 en eindigt op 30 juni 2003. Op 
basis van in de tweede helft van 2002 uit te voeren evaluatie volgt besluitvorming over even-
tuele voortzetting van de regeling. 
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B Bronnen 
Voor de evaluatie hebben we gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

- Ministerie van Justitie, Eendracht maakt macht, voorstellen ter verbetering van de 
afstemmingen samenwerking tussen de justitiële organisaties op arrondissementsni-
veau en met het lokaal bestuur, januari 2001; 

- Ministerie van Justitie, Meerjarenprogramma versterking regionale samenwerking 
justitiële organisaties (MVRS); 

- Ministerie van Justitie, Eerste voortgangsrapportage Meerjarenprogramma verster-
king regionale samenwerking justitiële organisaties (MVRS), november 2001; 

- Ministerie van Justitie, Tweede voortgangsrapportage Meerjarenprogramma ver-
sterking regionale samenwerking justitiële organisaties (MVRS), april 2002; 

- Ministerie van Justitie, Derde voortgangsrapportage Meerjarenprogramma verster-
king regionale samenwerking justitiële organisaties (MVRS), juli 2002; 

- Ministerie van Justitie, Vierde voortgangsrapportage Meerjarenprogramma verster-
king regionale samenwerking justitiële organisaties (MVRS), december 2002; 

- startnotities (zomer/najaar 2001) en voortgangsrapportages (september/oktober 
2002), van de19 arrondissementen voor het Ministerie van Justitie; 

- agendastukken en de notulen van de vergaderingen van het AJB en het APJ in de 5 
geselecteerde arrondissementen sinds de start van de regeling tot en met maart 2003; 

- groepsgesprek op landelijke accountmanagerdag, op 20 maart 2003. 

- interviews met deelnemers aan AJB in de 5 geselecteerde arrondissementen. Onder-
staande tabel geeft een overzicht van de geïnterviewde organisaties. 

Tabel B.1. Geïnterviewde organisaties 
Organisaties Aantal 
Accountmanagers regionale samenwerking 5 
Beleidsmedewerkers APJ 2 
OM (HvJ, of plv. HvJ) 4 
OM (Jeugdofficier) 1 
Reclassering Nederland 4 
Raad voor de Kinderbescherming 2 
Dienst Justitiële inrichtingen 2 
Politie 2 
Slachtofferhulp 1 
Verslavingszorg 1 
Jeugdreclassering/Jeugdzorg 1 
Leger des Heils 1 
Rechtbank 1 
Lokaal bestuur 1 
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C Afkortingen 
 

AJB Arrondissementaal Justitieel Beraad 

APJ Arrondissementaal Platform Jeugdcriminaliteit 

CJIB Centraal Justitieel Incasso Bureau 

DJI Dienst Justitiële Inrichtingen 

FPD Forensisch Psychiatrische Dienst 

HvJ Hoofdofficier van Justitie 

IND Immigratie- en Naturalisatiedienst 

JIB Justitie in de Buurt 

JJI Justitiële Jeugd Inrichtingen 

MVRS Meerjarenprogramma Versterking Regionale Samenwerking 

OM Openbaar Ministerie 

P&C cyclus Planning & Control cyclus 

RvdK Raad voor de Kinderbescherming 

SDA Stelselmatige DaderAanpak 

SOV Strafrechtelijke Opvang Verslaafden 

SRN Stichting Reclassering Nederland 

WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

 


