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 Samenvatting 

Inleiding 
Hoewel het al langer als een probleem binnen de strafrechtketen wordt gezien, staan de 
doorlooptijden in de strafrechtketen sinds 2012 hoog op de agenda van de politiek en de 
strafrechtketen zelf. De strafrechtketen bestaat uit organisaties die verantwoordelijk zijn 
voor de schakels in de rechtshandhaving, in chronologische volgorde: opsporing, vervolging, 
berechting en tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen.  
 
Met doorlooptijden wordt de tijd bedoeld tussen het begin en de voltooiing van een proces, 
in dit onderzoek het strafrechtproces. Te lange doorlooptijden in de strafrechtketen worden 
gezien als een beleidsprobleem omdat deze afbreuk doen aan een geloofwaardige recht-
staat.  
 
In dit onderzoek, uitgevoerd door Pro Facto, is een kwalitatieve inventarisatie uitgevoerd 
van de gepercipieerde mate van realisatie van de doelstellingen met betrekking tot de door-
looptijden van een aantal VPS-projecten. In 2015 en begin 2016 heeft de directie Strafrecht-
keten van het ministerie van V&J onder begeleiding van het WODC een kwantitatief onder-
zoek uitgevoerd naar de huidige doorlooptijden in de strafrechtketen. Beide onderzoeken 
zijn erop gericht dat de Werkgroep (door)ontwikkeling bestuurlijke informatievoorziening 
strafrechtketen goed onderbouwde doelstellingen kan formuleren voor de doorlooptijd van 
afhandeling van zaken door de strafrechtketen als geheel.  

Onderzoeksvraag en geselecteerde projecten 
De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt als volgt: 

Wat zijn met betrekking tot de snelheid en doorlooptijden de doelen en achterlig-

gende interventietheorie van een aantal, in het kader van het onderzoek te selecte-

ren projecten van Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) en wat zijn de erva-

ringen, percepties en verwachtingen over de doeltreffendheid met betrekking tot 

de snelheid en doorlooptijden in relatie tot de kwaliteit? 

In het kader van het onderzoek zijn door de opdrachtgever de volgende (wetgevings)projec-
ten geselecteerd: 

 Verkeerstoren ++ 
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 Mobiel effectief op straat (MEOS) 
 Kwaliteitsverbetering proces van opsporing en vervolging 
 Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (gebruik van Lean Six Sigma) 
 ZSM-vervolgprojecten ‘inloopzittingen’ en ‘rechterlijke interventies’ 
 Modernisering Wetboek van Strafvordering: digitalisering  
 Wet uitbreiding gronden voorlopige hechtenis 

 
Het onderzoek bestond uit drie fasen. In fase 1 is bij alle projecten een reconstructie van de 
beleidstheorie gemaakt. In fase 2 zijn door middel van interviews met de ketenpartners 
binnen drie regio’s (Noord-Nederland, Midden-Nederland en Amsterdam) verwachtingen en 
ervaringen ten aanzien van de doeltreffendheid van deze projecten onderzocht. In fase 3 
vond de analyse plaats.  

Reconstructie beleidstheorie 
Per project is ingegaan op de beleidstheorie, bestaande uit de doelen met betrekking tot 
doorlooptijden en de achterliggende interventietheorieën. Bij de beschrijving van de be-
leidstheorie is uitgegaan van het ICMO-model; achtereenvolgens zijn de interventie, de doe-
len met betrekking tot doorlooptijden, de mechanismen en de context beschreven. Voor elk 
project is in het rapport een doelboom weergegeven. Doordat de veronderstellingen en 
doel-middelrelaties in de brondocumenten vaak impliciet aanwezig waren, zijn elementen 
uit onze reconstructie gewogen door de gevoerde gesprekken met projectleiders. 
 
Per project zijn de veronderstelde mechanismen (interventietheorieën) beschreven. Het 
gaat om een beschrijving welke veronderstellingen ten grondslag aan het beleid liggen, hoe 
het beleid is bedoeld en hoe het beoogt te functioneren. De veronderstellingen ten aanzien 
van snelheid en doorlooptijden in de bestudeerde projecten zijn vergelijkbaar en vullen 
elkaar aan. In belangrijke mate zijn de veronderstellingen gericht op één of meer van de 
volgende aspecten:  

 het verbeteren van processen 
 meer samenwerking tussen ketenpartners 
 integraal werken  
 verbetering van de aansluiting van de ICT-systemen van de verschillende ketenpart-

ners op elkaar.  
 
Een van de onderdelen van dit onderzoek is de vraag of de beoogde verkorting van de door-
looptijden niet ten koste gaat van de kwaliteit van de opsporing, vervolging, berechting en 
uitvoering, onder het mom van ’haastige spoed is zelden goed’. Uit de bestudering van de 
projecten blijkt dat het verkorten van de doorlooptijden vaak hand in hand gaat met het 
verbeteren van de kwaliteit. Dat blijkt ook uit feit dat in de meeste van de bestudeerde pro-
jecten niet het verkorten van de doorlooptijden centraal stond (of als belangrijke doelstel-
ling was geformuleerd) maar het verbeteren van de kwaliteit, waarbij als neveneffect een 
verkorting van de doorlooptijden op kan treden. Illustratief is dat in meerdere projecten 
(MEOS, kwaliteitsverbetering proces opsporing en vervolging) de term ‘in één keer goed’ als 
doelstelling wordt gebezigd. Dit voorkomt dat werk opnieuw wordt gedaan en dus dat 
daarmee tijd verloren gaat, maar het belang dat gehecht wordt aan adequate gegevens en 
werkprocessen is leidend. Hetzelfde geldt voor het project Strafrechtketen Versterkt en 
Versnelt (SV&V) met Lean Six Sigma als methodiek. Snelheid gaat in deze projecten niet ten 
koste van kwaliteit maar kwaliteit zorgt juist voor snelheid.  
 
Bij een aantal andere projecten is verkorting van de doorlooptijden in de strafrechtketen 
wel één van de hoofddoelen of het primaire hoofddoel. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de 
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twee deelprojecten van ZSM en de Verkeerstoren++. Deze projecten zijn (mede) gericht op 
de logistiek en planning van zittingen. Ook hierbij geldt dat de verkorting van de doorloop-
tijden niet ten koste gaat van kwaliteit. De tijdwinst wordt namelijk geboekt door de over-
gang tussen de verschillende fasen in de strafrechtketen te verkorten, oftewel, de wachttijd 
als gevolg van logistieke knelpunten totdat vervolging, berechting en uitvoering plaatsvindt. 
Als deze wachttijd wordt verkort doet dat geen afbreuk aan de tijd die de professionals bin-
nen de ketenpartners inhoudelijk met een zaak bezig zijn. 

Ervaringen en verwachtingen van ketenpartners 
Betrokkenen ervaren en verwachten bij een aantal projecten positieve effecten op de door-
looptijden. Het plannen binnen de VT++ wordt als positief voor de doorlooptijden ervaren. 
Men ervaart toegevoegde waarde van het gezamenlijk roosterbureau doordat de medewer-
kers van de VT++ in één ruimte zitten, de lijnen daardoor zeer kort zijn en er altijd onmiddel-
lijk afstemming mogelijk is. Daardoor vindt het plannen van zittingen efficiënter plaats. Ver-
ondersteld wordt dat dit een positief effect heeft op de doorlooptijden, maar ook met een 
VT++ kunnen er nog zaken misgaan in de planning, waardoor het effect moeilijk objecti-
veerbaar is. Vooral ‘control’, het ervoor zorgen dat geplande zittingen ook daadwerkelijk 
effectief benut worden, draagt volgens gesprekspartners bij aan het verkorten van de door-
looptijden omdat zaken niet aangehouden hoeven te worden en er geen zittingsdagen ver-
loren gaan. De inrichting van de VT++ is vooralsnog vooral beperkt tot het plannen van za-
ken voor de meervoudige kamer. Ook valt roosteren er nog buiten. Roosteren betekent dat 
functionarissen (officieren, rechters, griffiers) worden toegewezen aan een zitting (waarbij 
nog niet bepaald is welke zaken op die zitting komen). Plannen heeft betrekking op de zaken 
die op de zittingen behandeld worden. 
 
Het project MEOS richt zich in eerste instantie vooral op het efficiënter inrichten van de 
toezicht en handhaving van de politie en niet zozeer op de strafrechtelijke handhaving. Toch 
is de verwachting dat een efficiënter werkende politie zal zorgen voor een soepeler verloop 
in de strafrechtketen, wat effect kan hebben op de doorlooptijden. Met name door de digi-
bon, die leidt tot een veel snellere verzending van de bekeuring naar het CJIB, zorgt voor 
versnelling van de doorlooptijden. Hetzelfde geldt voor het project Kwaliteitsverbetering; 
het lijkt gesprekspartners aannemelijk dat verbetering van de kwaliteit van opsporingspro-
ducten zoals pv’s leidt tot kortere doorlooptijden, omdat een zaak daardoor niet meer, of 
minder snel, blijft liggen omdat het pv bijvoorbeeld niet goed of volledig is.  
 
Ook met het project ZSM-inloopzittingen bestaan positieve ervaringen. De verwachting van 
de gesprekspartners is dat dit project zal bijdragen aan kortere doorlooptijden. Dit is mede 
afhankelijk van goed gevulde zittingen. In hoeverre dit realiseerbaar is zal de komende peri-
ode moeten blijken. De inloopzittingen zijn na een succesvolle pilot in Midden-Nederland 
pas recent van start gegaan in andere regio’s. Van de digitaliseringswetgeving verwacht 
iedereen dat het zal leiden tot kortere doorlooptijden. Op dit moment worden bijvoorbeeld 
veel stukken nog op papier verstuurd en vindt dubbele archivering plaats, hetgeen tijdro-
vend is. Een verkorting van de doorlooptijden vindt hier met name plaats omdat door het 
efficiënter inrichten van de werkprocessen de periodes tussen de verschillende handelingen 
verkort worden.  
 
Medewerkers van ketenpartners die de methodiek Lean Six Sigma toepassen zijn over het 
algemeen positief over de methodiek, maar niet over de manier waarop deze toegepast kan 
worden binnen hun eigen organisatie. Het programma SV&V heeft het ´continu verbeteren 
en versnellen´ als doelstelling, maar dit blijkt in de praktijk niet gerealiseerd te kunnen wor-
den. Dit wordt wel door de methodiek Lean Six Sigma verondersteld, maar het moet ook 
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realiseerbaar zijn, en dat blijkt in de grote organisaties waar slechts enkele ‘belts’ zijn opge-
leid, lastig. Er zijn wel enkele voorbeelden waar het project doeltreffend was en de door-
looptijden verkort zijn, maar het is onduidelijk in hoeverre ook andere factoren (projecten) 
binnen de strafrechtketen hiervan oorzaak waren.  
 
De gesprekspartners verwachten niet dat de Wugvh zal leiden tot een verkorting van de 
doorlooptijden. Sommige gesprekspartners denken dat dit wellicht voor een heel specifiek 
type zaken wel het geval zal zijn, maar de wet betreft vooral een verbetering van de toepas-
sing van het snelrecht (lik op stuk beleid). Het verkorten van de doorlooptijden is geen doel-
stelling. Om deze reden zal deze wet bij de beantwoording van de volgende deelvragen niet 
worden meegenomen.  
 
Met uitzondering van de Wugvh veronderstellen de gesprekspartners dat de projecten al-
lemaal een bijdrage zullen leveren aan kortere doorlooptijden. Voor de projecten VT++, 
MEOS, ZSM-inloopzittingen en de digitaliseringswetgeving wordt dit verwacht vanwege het 
efficiënter inrichten van de werkprocessen. Bij de andere twee projecten, Kwaliteitsverbete-
ring en SV&V, geldt ook dat deze doeltreffend (kunnen) zijn, maar omdat ze niet breed in de 
organisaties zijn uitgezet vindt deze doeltreffendheid in mindere mate plaats. In 2018, wan-
neer alle projecten wat langer lopen, moet duidelijk worden in hoeverre er al effecten op de 
doorlooptijden gerealiseerd zijn.  

Analyse en vergelijking 
De positieve effecten van de projecten op de doorlooptijden in de strafrechtketen lijken het 
grootst wanneer sprake is van:  

 een brede implementatie binnen de organisatie(s);  
 een concrete aanpak;  
 digitalisering.  

 
De projecten die aantoonbaar invloed hebben op de doorlooptijden of waarvan verwacht 
wordt dat ze de meest positieve invloed hierop zullen hebben zijn MEOS en de digitalise-
ringswetgeving. Bij beide projecten wordt aan alle drie hierboven genoemde voorwaarden 
voldaan. MEOS wordt in alle drie eenheden waar dit onderzoek is uitgevoerd inmiddels on-
der ongeveer driekwart van de toezichthouders en handhavers van de politie gebruikt. 
Daarnaast gaat het om concrete (administratieve) werkzaamheden waardoor verlichting in 
de taken optreedt en de versnelling vindt voornamelijk plaats door gebruik te maken van 
digitalisering; persoonsgegevens kunnen hierdoor rechtstreeks in de digibon worden over-
genomen. De digitaliseringswetgeving waardoor een digitale stukkenstroom en elektroni-
sche ondertekening mogelijk worden gemaakt geldt voor het hele land, het gaat om concre-
te activiteiten ten aanzien van het verbeteren van de werkprocessen en het gebruik maken 
van de digitaliseringsmogelijkheden staat centraal.  
 
Andere projecten die volgens betrokkenen aantoonbaar een positieve invloed hebben of 
waarvan verwacht wordt dat ze een positieve invloed zullen hebben zijn de VT++ en de 
ZSM-inloopzittingen. Zij voldoen beide aan twee van de drie hierboven genoemde voor-
waarden. VT++ wordt in alle regio’s uitgevoerd en het gaat om een concrete aanpak, name-
lijk plannen, ‘control’ en het (nog niet uitgevoerde) roosteren. De ZSM-inloopzittingen zijn 
nog niet in alle regio’s ingevoerd, maar het project is zeer recent (in 2016) pas van start ge-
gaan. De komende tijd zal het uitgezet worden in meerdere regio’s en zal zich uit moeten 
kristalliseren in hoeverre de zittingsruimte van de inloopzitting gevuld kan worden. Het gaat 
om concrete activiteiten, namelijk het zo snel mogelijk plannen van zaken op de inloopzit-
ting.  
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De eventuele effecten van de projecten Kwaliteitsverbetering en SV&V op de doorlooptijden 
zijn het minst zichtbaar. Dat wil niet zeggen dat er geen Lean Six Sigma projecten zijn die de 
doorlooptijden verkort hebben of dat de kwaliteit van bepaalde werkprocessen (zoals het 
opstellen van processen-verbaal) niet verbeterd is. De projecten hebben wel degelijk suc-
cessen geboekt, maar deze resultaten lijken slechts in beperkte mate doorwerking te heb-
ben binnen de eigen organisatie. Dit is met name te wijten aan het feit dat de projecten niet 
breed in de organisaties zijn uitgezet. Er wordt fragmentarisch gewerkt doordat beide pro-
jecten door slechts enkele medewerkers van de betreffende organisaties worden uitge-
voerd. Ook worden zeker in het geval van Lean Six Sigma ervaringen uit de ene regio niet of 
nauwelijks gedeeld met de andere regio´s.  
 
Uit dit onderzoek blijkt dat het focussen op kwaliteit een positieve invloed heeft op het ver-
korten van de doorlooptijden. ‘Alles in één keer goed’ is een belangrijk uitgangspunt. Wan-
neer bijvoorbeeld pv’s niet teruggestuurd worden en dossiers compleet zijn, wordt ‘rework’ 
voorkomen en dit heeft een positieve invloed op de doorlooptijden. Daarnaast zijn de drie 
hiervoor genoemde voorwaarden van belang voor het succesvol verkorten van de doorloop-
tijden: breed uitzetten in organisaties, concrete werkzaamheden aanpakken en digitalise-
ren.  
 
 


