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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 ar-
rondissementsniveau (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 on-
derwerpen 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 vertegenwoordi-
gers hebben elkaar leren kennen. Door kennismaking en het bekend worden met de knel-
punten van de andere ketenpartners ontstaat vertrouwen in elkaar. Daarom 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 ketensamenwerking 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: 

- 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;  

- 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;  

- 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. Als de 
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bijdrageregeling verlengd wordt, is het wenselijk dat het ambitieniveau van de regeling ge-
baseerd wordt en bijdraagt aan het samenwerkingsmodel dat het ministerie (en de ketenpart-
ners) op termijn voor ogen staat. 

 

 

 

 

  

 

 

 


