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Samenvatting 
In dit onderzoek beschouwen we de wensen van gebruikers van het Prognosemodel Justitiële Ketens 
dat inmiddels ruim 20 jaar wordt gehanteerd binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Justitiële 
ketens zijn organisatieonderdelen die samen verantwoordelijk zijn voor de rechtspleging. Onder 
de naam JuKeBox werd het prognosemodel vanaf 1997 het eerst in gebruik genomen om inzicht te 
verschaffen in de behoefte aan sanctiecapaciteit. Sindsdien bestrijkt het hieruit ontwikkelde PMJ 
model ook de bredere strafrechtketen, de civiele en bestuursrechtelijke keten.  

Een prognose schat naar haar aard verwachtingen in. In de werkelijkheid blijkt pas welke gebeurtenissen 
hoe vaak plaatsvinden. Bovendien blijken op bijna elk beleidsterrein incidentele gebeurtenissen met een 
grote impact grote schommelingen in de productie of dienstverlening te veroorzaken waardoor ketens 
snel onregelmatig belast of overbelast kunnen raken. 

Om wensen van de gebruikers van het PMJ in kaart te kunnen brengen hebben we in dit onderzoek 
binnen diverse schakels van justitiële ketens gesproken met respondenten met verschillende rollen en 
functies. Vaak zijn beslissingen rondom begroting, uitvoering en verantwoording per schakel belegd in 
gescheiden verantwoordelijkheden. 

Uit deze gesprekken is te concluderen dat het prognosemodel in technische zin voldoet, maar dat er 
nog verbeteringen mogelijk zijn in de wijze waarop wordt gewerkt met de prognoses als basis voor 
begrotingsvoorbereiding. Respondenten schetsen problemen die in praktijk optreden doordat de 
geprognosticeerde aantallen zaken en gevallen gemiddelden zijn, terwijl de praktijk vaak door uitwassen 
en uitzonderingen wordt bepaald. Respondenten willen een betere aansluiting tussen strategie en 
operaties.  

Oplossingen die respondenten schetsen, liggen in het beter beleggen of soms specifiek inrichten van een 
tactisch tussenniveau dat de kloof tussen strategie en operaties kan overbruggen. Het huidige prognose-
instrument is geoptimaliseerd voor strategiebeslissingen met jaarlijkse cycli. Het is mogelijk dit met 
aanpassingen ook geschikt te maken voor kortere cycli die mogelijk beter aansluiten bij de operationele 
dynamiek. Essentieel is dat uitbreiding van de PMJ gebruikscontext niet leidt tot een afbreuk van de 
rigueur van het bestaande instrument. Helderheid over de wijze waarop PMJ zal worden ingezet biedt ruimte 
om onderscheid te maken tussen lange termijn strategische en kortere termijn tactische planning. 
De voorgestelde verbeteringen vragen om een robuustere organisatie van het PMJ-team.   

Elementen die respondenten noemen en kunnen passen in de bredere gebruikstoepassing van PMJ zijn: 

1. Meer inzicht in onderbouwing prognose om zo het draagvlak nog verder te vergroten.

2. Meer tijd voor training en instructie.

3. Nog beter inspelen op veranderingen van de organisaties, het beleid en de buitenwereld.

4. ‘What if’ scenario’s kunnen bouwen.

Om de zogeheten variabiliteit in ketens te beheersen kan PMJ frequentere tijdreeksen modelleren. De volle 
potentie van PMJ kan worden benut wanneer de variabiliteit in beeld is: Variabiliteit kan worden 
meegenomen in de PMJ en kan zo de prognoses verbeteren. Vervolgens kan worden bekeken of de 
bestaande mate van variabiliteit een onveranderbaar gegeven is, of dat men de variabiliteit kan reduceren 
met een betere capaciteitsplanning tot gevolg. 
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1 Introductie 
Het econometrische Prognose Model Justitiële Ketens dat de ketenafhankelijkheid van werkvoorraad en 
capaciteitsbeslag beschrijft, is nauwkeurig beschreven in WODC-cahiers sinds 2004 (o.a. Moolenaar et 
al 2004, Leertouwer et al 2005 en de bijlage van Moolenaar et al 2018) en in Moolenaar e.a. (2007) en 
Smit & Choenni (2014). Het model voldoet, in de zin dat de methodologie van het model kon worden 
gevalideerd in externe reviews (Goudriaan 2004, Bont e.a. 2009, Everhardt e.a. 2016, Moolenaar et al 
2018) en in de zin dat het intensief gebruikt wordt voor de begrotingssystematiek van het Ministerie van 
Justitie en bijgevolg van de Rijksbegroting. In bijlage A wordt de werking van PMJ toegelicht aan de 
hand van een voorbeeld uit het strafrecht. Bijlage B beschrijft de begrotingssystematiek waarbij we de 
toelichting volgen van Diamant (2017). 
Zoals blijkt uit o.m. de Rijksbegroting heeft PMJ inmiddels een belangrijke status in veel justitiële 
uitvoeringsorganisaties. Het werkgebied waarover PMJ-prognoses levert is in de loop van de jaren 
uitgebreid. De doelen van PMJ zijn niet fundamenteel gewijzigd in die tijd. Wel ligt de vraag voor in 
hoeverre een prognosemodel in de toekomst (beter) aan de behoefte van de eindgebruikers kan voldoen. 
PMJ leverde in de Rijksbegroting 2019 o.a. de prognoses voor: 

1. Geregistreerde misdrijven en verdachten bij de Politie.

2. OM, overtredingszaken, misdrijfzaken (misdrijf, herinstroom, interventie, sepot,
herinstroom, onderzoek, ondermijning), appelzaken.

3. Rechtbanken (civiel, straf, bestuur excl. vreemdelingenkamers, kanton, belasting en
centrale raad van beroep.

4. Gerechtshoven (civiel, straf, belasting).

5. Intramurale sanctiecapaciteit in het gevangeniswezen, justitiële jeugdinrichtingen,
forensisch psychiatrische inrichtingen en vreemdelingenbewaring.

6. Extramurale sanctiecapaciteit zoals  taakstraffen en  financiële sancties.

7. De toevoegingen van Raad voor de Rechtsbijstand inzake strafzaken, civiele zaken en
bestuurszaken, piketdiensten, lichte toevoegingen, asielaanvragen, juridisch loket

8. RvdK strafonderzoeken, onderzoek schoolverzuim, beschermingszaken, adoptie
gerelateerde zaken, gezags- en omgangszaken.

Tegenover deze prestaties van het prognosemodel, staan ook kritischer geluiden. 

1. Er is kritiek op het model van partijen die stellen dat de resultante outputfinanciering
problemen veroorzaakt wanneer de prognose-uitkomsten te letterlijk worden genomen
(Tweede Kamer, 25 november 2018).

2. In het bijzonder heeft de trendbreuk in het aantal zaken in de sector civiel en de moeilijke
voorspelbaarheid daarvan partijen aangezet om naast PMJ ook andere informatie te
gebruiken voor het maken van de instroomprognoses (TK 29279, NR 421, Rekenkamer
2016).

3. Reeds in 2011 ontwikkelde WODC een Trendwatch systematiek (Sonnenschein e.a. 2011)
vanuit de gedachte dat kortcyclischer observaties de PMJ-prognoses zouden kunnen
aanvullen. Het probleem was dat de benodigde gegevens vaak zo laat beschikbaar komen,
dat het weinig actueel was.



Nobis Policy Lab  

8 Klant en Keten  

4. Het is bekend dat het arbeidsintensief is om de vele indicatoren die nodig zijn om het
model jaarlijks te actualiseren steeds correct en consistent te houden.

5. Moolenaar et al (2018) rapporteren dat PMJ-ramingen in de afgelopen jaren een hogere
capaciteit raamden voor het gevangeniswezen dan uiteindelijk overeenkwam met de
gerealiseerde behoefte aan celcapaciteit. De overschatting is niet stelselmatig: het model
heeft de neiging om toekomstige trends conservatief in te schatten. Bij een opwaartse trend
wordt de groei minder sterk inschat (onderschatting), terwijl bij een neerwaartse trend de
daling minder sterk zal worden ingeschat (overschatting).

Onderzoeksvraag 
In de JenV begrotingsbehandeling 2019 heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming naar aanleiding 
van vragen van kamerleden Groothuizen en Van den Berg de toezegging gedaan “dat hij bereid is nog 
eens naar het PMJ-model te kijken en daar waar nodig te finetunen.” In de BR van 5 oktober 2018 is 
ingestemd met de voorgestelde 2-sporen aanpak om het huidige Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) 
te herzien.  
Spoor 1 betreft onderhoud en verbetering binnen het huidige PMJ. Spoor 2 betreft het fundamenteel 
onderzoeken van methodes en technieken voor betere ramingen. Spoor 2 wordt opgedeeld in 3 fases. 
Het huidige onderzoek, fase 1 behelst een inventarisatie van de behoefte van de eindgebruikers van PMJ. 
Het resultaat zal gebruikt worden als bouwsteen voor een functioneel ontwerp voor een aangepast of 
nieuw te bouwen prognosemodel. In fase 2 zullen nieuwe methodes en technieken worden verkend. In 
fase 3 zal de eventuele implementatie en het uitrollen van zo’n vernieuwd prognosemodel plaatsvinden.  

Het uitgangspunt in dit onderzoek is zicht te krijgen op de (impliciete) wensen van de huidige 
eindgebruikers ten aanzien van 
1. Prognoses

2. Prognosemodel(len) en rapportagemethoden

3. Het proces rondom het gebruiken en actueel houden van PMJ

4. De uitvoerbaarheid van deze wensen.

Om dit te kunnen bereiken zullen de volgende onderzoeksvragen worden beantwoord: 

1. Wie zijn de belangrijkste gebruikers van de het PMJ-model?

2. Wie zijn beoogde nieuwe gebruikers van een (uitbreiding van) het PMJ-model?

3. Hoeveel ervaring hebben ze ermee?

4. Hoeveel ervaring hebben ze met andere vergelijkbare modellen?

5. Hoe zijn de ervaringen met het actualiseren van gegevens in het PMJ-model?

6. In welke delen van het model en rapportages zijn zij het meest in geïnteresseerd?

7. Hoe en waarvoor gebruiken ze het model?

8. Geeft, in hun ervaring, het model voldoende houvast en is het voldoende betrouwbaar

9. Hoe gaan gebruikers om met onzekerheden van het model? Hoe wordt de werking van het
PMJ-instrument begrepen?

10. Begrijpt hun eigen doelgroep (andere ambtenaren, minister, sector) de uitkomsten van het
model?
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11. Geeft de gebruiksvriendelijke versie ze de mogelijkheden die ze willen hebben?

12. Zijn de rapportagemogelijkheden voldoende?

13. Op welke andere gebieden zouden ze graag voorspellingen willen hebben?

14. Hoe zou de gebruiksvriendelijke versie kunnen worden verbeterd?

15. Hoe zouden de rapportage mogelijkheden kunnen worden verbeterd?

Leeswijzer: aanpak en resultaten 

We hebben dit onderzoek uitgevoerd met de Design Thinking aanpak, wat inhoudt dat naast de 
onderzoeksvraag zelf ook de gebruikscontext en de behoeften en ideeën van gebruikers aan bod zijn 
gekomen met een lichte toets op de haalbaarheid van gebruikerswensen en -ideeën. 
Dit onderzoek begint met een organisatie-analyse als afbakening van de huidige gebruikscontext van het 
instrument, als onderdeel van de ministeriële begrotingscyclus (zie hoofdstuk 2 en bijlagen A en B). 
Vanuit dat initiële perspectief presenteren we het onderzoek (hoofdstuk 3, 4, 5) naar de aard en 
uitvoerbaarheid van gebruikerswensen ten aanzien van de prognoses, de modellen en rapportages en de 
processen om deze te gebruiken. 
In Hoofdstuk 5 gaan we dieper in op de stap van PMJ ramingen naar adequate capaciteitsplanningen. 
De basis van PMJ moet robuust worden georganiseerd zodat meer diepgaande analyses kunnen worden 
gedaan om beter vat te krijgen op capaciteitsbehoefte in organisaties die kampen met sterk wisselende 
zaakaanbod. 
In Hoofdstuk 6 resumeren we de antwoorden op de 15 onderzoeksvragen zoals ze zijn gebleken uit het 
gebruikersonderzoek.  

Het conclusie hoofdstuk 7 vat de observaties samen. We constateren dat PMJ robuuster moet worden 
georganiseerd om voorbereid te zijn op de nieuwe functies en mogelijkheden die gebruikers voorstellen. 
In aansluiting op de gebruikerswensen schetsen we dat de volle potentie van PMJ kan worden benut als 
een tactische managementlaag wordt gecreëerd om de variabiliteit in de keten te verminderen en 
ketendoorstroming te verbeteren. 
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2 Organisatie-analyse 
In dit hoofdstuk staat een organisatie-analyse centraal waarin het prognosemodel functioneert. Enerzijds 
modelleert het prognosemodel de justitiële keten. Anderzijds past het model ook in de werkwijze van de 
justitiële organisatie. De ramingen die PMJ oplevert, vormen het beginpunt van capaciteitsplanning ten 
behoeve van begrotingsvoorbereiding. De begrotingsvoorbereiding zelf is een proces waarin in beginsel drie 
partijen in dialoog zijn, de uitvoeringsorganisatie, de beleidsdirectie en de eindverantwoordelijke concern 
control binnen het Ministerie van Justitie & Veiligheid en rijksbreed het Ministerie van Financiën. We 
zien dus diverse perspectieven en rollen van waaruit actoren het PMJ-instrument gebruiken. De rollen 
kunnen variëren afhankelijk van de plaats in de justitiële keten en de mate van verantwoordelijkheid in 
de aansturing van de bewuste ketenschakel of uitvoering van het beleid. Op grond van deze organisatie-
analyse is in het onderzoek in Hoofdstuk 3, 4 en 5 een brede groep gebruikers betrokken.   

2.1 Het prognose-instrument vanuit het Justitiële 
Ketenperspectief 

Uitgangspunt is de inventarisatie van gebruikersbehoeften van het Prognosemodel Justitiële ketens. Het 
model is ooit opgezet met als doel een prognose van sanctiecapaciteit en is na enige jaren uitgebreid tot 
een model voor drie justitiële ketens, de strafrechtketen, de civielrechtelijke en de bestuursrechtelijke 
keten.   
Figuur 2.1 toont  het principe van justitiële ketens aan de hand van een deel van de strafrechtketen: De 
(poortwachter) partij aan het begin van de keten, de politie zendt zaken door naar twee typen 
vervolgschakels, de schakel Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor vervolging en de 
tenuitvoerleggingsschakels zoals CJIB bij boetes en Halt bij buitengerechtelijke afdoeningen voor 
jongeren. Figuur 2.2 laat zien hoe de elementen “opsporing”, “vervolging”, “berechting” en 
“tenuitvoerlegging” ook zijn opgenomen in het prognosemodel Justitiële ketens, dat aan de hand van 
historische gegevens uit de keten en exogene achtergrondfactoren ramingen doet over de verwachte 
ontwikkeling van aantallen gevallen en zaken binnen elke ketenschakel. Zoals te zien is omvat PMJ naast 
de veiligheidsketen ook de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke keten.  

Figuur 2.1 Deel van de strafrechtketen 

(Bron: Rekenkamer 2012, illustratie Joris 
Fieselier Infographics) 

Figuur 2.2 Schematische voorstelling van het  
Prognose Model Justitiële Ketens (Bron: 

illustratie WODC, P.Smit 2015) 

Van belang is, dat de zaken die bij de ene ketenschakel zijn afgehandeld mogelijk maar niet noodzakelijk 
doorstromen naar een vervolgschakel. In Appendix A wordt een voorbeeld gegeven van de prognoses 
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die voortkomen uit PMJ voor misdrijven en overtredingen in de strafrechtsketen voor 2024 (Moolenaar 
et al 2019).PMJ maakt een inschatting van de feitelijke verbanden tussen ketenschakels aan de hand van 
tijdreeksen van indicatoren, die typisch zo’n 25 jaar terug in de tijd gaan. Deze historische data vormen 
de basis voor een prognose die tot vijf jaar in de toekomst blikt, gerekend vanaf het moment van jaarlijkse 
publicatie.   

In Figuur 2.3 wordt de gebruikersvriendelijke versie van het PMJ-instrument getoond. Deze versie van 
het prognose-instrument stelt gebruikers in staat om, gegeven het model en de beleidsneutrale prognoses, 
de effecten te zien van een intensivering of juist extensivering van bepaalde beleidsonderdelen. Men 
spreekt dan van een beleidsrijke analyse. Bij zaken als wijzing in wetgeving kunnen diverse parameters 
tegelijk veranderen. 

Figuur 2.3 Interface van de gebruikersvriendelijke PMJ variant, geschikt voor “What if” analyses 

Voor de bepaling van de indicatorwaarden is de medewerking noodzakelijk van alle relevante schakels 
in de justitiële keten. Daarom worden deze ook over de breedte meegenomen in dit onderzoek. Elk jaar 
doorloopt PMJ de volgende cyclus zoals beschreven in Tabel 2.1 en weergegeven in Figuur 2.2 waarbij 
de meest intensieve periode ligt tussen de startbijeenkomst in september en de aanlevering van 
de definitieve beleidsneutrale ramingen eind december/begin januari. 

Tabel 2.1 Activiteiten rondom aanlevering van PMJ 

Aug 1. Aanlevering maatregelen t.b.v. nieuwe shortlist
Sept 2. Startbijeenkomst PMJ

3. Uiterste datum aanleveren data bij WODC 
4. Aanleveren input short list (nieuwe maatregelen en/of voorstellen tot

schrappen van oude maatregelen)
Okt 5. Schriftelijk vaststellen shortlist 

6. Uiterlijke verzending onderbouwing (onderzoeksrapporten, ex- ante-
evaluatie, etc.) van de kwantificering(en) aan DFEZ en ketenpartners

Nov 7. Aanleveren ingevulde formats (Excel sheets) met kwalificeringen en
beschikbare capaciteit

8. Aanleveren voorlopige realisatiecijfers 2019 bij WODC
9. Concept beleidsneutrale ramingen
10. Overzichten gereed en verzending naar ketenpartners
11. Trilaterale sessies

Dec 12. Aanbieding bijgestelde overzichten n.a.v. trilaterale sessies
13. Vaststelling PMJ

Jan 14. Ter info / toelichting (Brede BR)
Maa 15. Aanleveren definitieve realisatiecijfers 2019 bij WODC
Apr 16. Bijgestelde beleidsneutrale ramingen
Mei 17. Brief over uitkomsten naar TK
Juni 18. Documentatie, archivering en voorbereiding van nieuwe cyclus
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Veel respondenten zo blijkt, refereren vooral aan die periode, waarin zij worden geconsulteerd of 
anderszins bij de totstandkoming van PMJ betrokken zijn: Dit is voor veel gebruikers de periode 
van september tot november, dus twee maanden per jaar. Alleen de opstellers van de uiteindelijke 
prognose WODC en RvdR zijn gedurende het hele jaar betrokken bij PMJ. Wat de Figuur 2.4 
duidelijk laat zie is dat beleidsneutrale ramingen en beleidsrijke prognoses beide in fasen tot stand 
komen. Bij de beleidsneutrale ramingen vormen betrouwbare tijdreeksen het beginpunt. Bij beleidsrijke 
prognoses vormen de prioriteiten die bestaan voor het onderzoeken van beleidseffecten het startpunt. 
In beide trajecten worden de opstellers van PMJ ondersteund door beleidsdirecties, de directie 
Financieel Economische Zaken en uitvoeringsorganisaties. De Bestuursraad wordt tussentijds 
geconsulteerd en geïnformeerd.  

 Figuur 2.4. PMJ-cyclus (bron: Terug naar de Toekomst, Moolenaar, van Tulder et al. 2018) 

Thans wordt PMJ primair ingezet voor de begrotingsvoorbereiding die elk jaar plaatsvindt vanaf januari. 
De prognoses worden daartoe vanaf juni voorbereid en worden definitief vastgesteld in maart en 
gepubliceerd in mei. In hoofdstuk 2.2 lichten we toe hoe de rol van getalsmatige prognoses moet worden 
gezien in de budgetonderhandelingen.  

2.2 Het prognose-instrument vanuit het 
rollenperspectief van de Rijksdienst 

Binnen de Nederlandse Rijksoverheid wordt sinds januari 2019 gewerkt conform de Comptabiliteitswet 
2018, en voordien Comptabiliteitswetten 2001 en 1976, met aanpassingen in tussenliggende jaren. Deze 
wet regelt de verantwoordelijkheden van controllerfuncties op departementaal niveau als een 
tussenschakel naar de eindverantwoordelijke toezichtsfuncties van het Ministerie van Justitie en de 
Algemene Rekenkamer. Middels een onderscheid tussen eigenaarschap, belegd bij FEZ, 
opdrachtgeverschap, belegd bij de beleidsdirectie, en opdrachtnemerschap, belegd bij specifieke 
uitvoeringsorganisaties, hanteert de Rijksoverheid op ministerieel niveau een systeem van checks & 
balances voor doeltreffendheid en doelmatigheid. Het schema Figuur 2.5 vat dit samen: De kerngedachte 
van resultaatgerichte sturing is dat vooraf tussen de beleidsmatige opdrachtgevers en de uitvoerende dienst afspraken worden 
gemaakt over prestaties, kwaliteit en kosten, dat op basis van geleverde prestaties wordt afgerekend en dat hierover achteraf 
verantwoording wordt afgelegd. (MinFin, 2011) 
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Figuur 2.5 Hoofdkenmerken van het BLD-model   
Bron: Evaluatie Regeling baten-lastendiensten (MinFin, 2011) 

Vertaald naar de justitiële ketens houdt dit in dat vrijwel elke ketenschakel is belegd in de vorm van een 
baten-lasten dienst (BLD), dan wel een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT) of zelfstandig 
bestuursorgaan (ZBO), dan wel sui generis organisatie (Figuur 2.6). 

Figuur 2.6. Justitie & Veiligheid, situatie per 20 september 2019, bron:  MinJ&V DCOM 
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WODC

In het geval van baten-lasten diensten is sprake van gescheiden verantwoordelijkheid per rol voor de 
eigenaar binnen een departement, de opdrachtgever en de baten-lasten dienst als opdrachtnemer. De 
directie FEZ en de beleidsdirecties nemen respectievelijk de departementale eigenaarsrol en 
opdrachtgeversrol voor hun rekening. Binnen RWT’s, ZBO’s, en sui generis organisaties die meer op 
afstand staan, zijn die rollen binnen de organisaties zelf belegd. 

Vanuit het oogpunt van het onderzoek van gebruikerswensen van het PMJ-instrument, is goed om op 
te merken dat gebruikers voor elk onderdeel van de justitiële keten steeds in één van de drie rollen 
betrokken zijn. Omdat er niet “één gebruiker” bestaat, kan en hoeft er ook geen eenduidige set van 
gebruikerswensen te bestaan. Gebruikerswensen kunnen conflicteren en zoals zal blijken, treden zulke 
verschillen in behoeften ook aan het licht als resultaat van dit onderzoek. De oplossing moet niet worden 
gezocht in een instrument dat onverenigbare doelen verenigt, maar in verschillende contexten waarin het 
instrument moet worden begrepen en naar de daar geldende behoeften kan worden geoptimaliseerd. 
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3 Gebruikersbehoeften onderzoek 

Een aantal onderzoeksvragen over de positionering van het prognose-instrument PMJ binnen de justitiële 
keten zijn beantwoord in de organisatie-analyse in Hoofdstuk 2. Voorts is het woord aan de gebruikers 
van het instrument. Om gebruikers aan het woord te laten, is een interviewprotocol ontworpen waarbij 
veel ruimte werd gelaten voor doorvragen. De opgehaalde antwoorden worden in Hoofdstuk 4 besproken. 
Daarnaast is een ontwerpsessie ontwikkeld waar gebruikers ervaring opdoen met de fenomenen van 
ketendoorstroming die modelleert. Dit wordt beschreven in Hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk wordt de 
gekozen Design Thinking aanpak voor dit onderzoek toegelicht. Vooronderzoek, diepte-interviews en 
ontwerpsessies zijn gecombineerd. Dit maakt het mogelijk een diepgaander inzicht te verwerven in de 
gebruikersbehoeften die spelen. Aan de orde is niet alleen het kunnen werken met het prognose-instrument 
maar vooral ook het kunnen vertalen en interpreteren van de ramingen in termen van capaciteit. Doordat 
de gebruikersgroep het brede justitiële veld beslaat, komen veel verschillende perspectieven naar boven.  

3.1 Interviewprotocol 

Het interviewprotocol zoals beschreven in Appendix C is gevolgd. De vragen in dit protocol gaan over 
de achtergrond van de respondenten en hun organisatie. In verband met de efficiency van de interviews 
zijn deze achtergrondvragen alleen gesteld waar voorafgaand onderzoek ontoereikend was. Tijdens de 
interviews is geïnformeerd naar het doel waarmee de organisatie van respondenten het PMJ-instrument 
gebruikt en de procedures die de organisatie daarvoor hanteert. Met name is gevraagd naar de feitelijke 
ervaringen met het model. Vaak was dit na een korte inleiding en kennismaking de eerste openingsvraag. 
De nadruk lag op de praktische gebruikersvriendelijkheid van de procedures. Ook is er doorgevraagd 
hoe ketenafhankelijkheid voor respondenten doorwerkt in het opstellen en lezen van de prognoses. 
Zoals uit het vooronderzoek blijkt, kunnen capaciteitsproblemen ontstaan wanneer voor een 
uitvoeringsorganisatie het zaak-aanbod groter is dan op een gegeven tijdstip verwerkt kan worden. Het 
tweede deel van het interviewprotocol gaat daarom in op de uitvoeringspraktijk. In de interviews werd 
doorgevraagd naar fenomenen die bijdragen aan het moeilijker voorspelbaar zijn van werkvoorraden en 
werkzaamheden. Respondenten beantwoordden vragen hoe hun organisaties omgaan met deze 
onzekerheden in de uitvoeringspraktijk. 

De vragen belichten dus vanuit verschillende invalshoeken dezelfde onderwerpen zoals het werken met 
het prognose-instrument enerzijds en anderzijds het omgaan met onverwachte knelpunten in de 
capaciteit en manieren waarop pieken en dalen in belasting zich laten kennen.   
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WODC 

3.2 Gebruikersgroep / Context 

Voor de diepte-interviews en de ontwerpsessies werden deelnemers uitgenodigd die op verschillende 
posities in schakels in de justitiële ketens met PMJ te maken hebben dan wel als toeleverancier van 
gegevens dan wel als afnemer van resultaten. 
Vanuit het WODC en de Raad voor de Rechtspraak die samen de PMJ-prognoses verzorgen hebben in 
totaal 2 respondenten deelgenomen.  
Op control niveau namen in totaal zeven respondenten deel. Vanuit het Ministerie van Financiën, 
Inspectie der Rijksfinanciën (IRF) namen 2 respondenten deel. Vanuit het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid directie Financieel Economische Zaken namen 3 respondenten deel van de algemene afdeling 
Controle op Beleid en Uitvoering (FEZ-CBU). Tevens vanuit de directie Financieel Economische Zaken 
namen 2 respondenten deel van de afdeling Rechtspleging en Rechtshandhaving (FEZ-RR). 
Op uitvoeringsniveau namen de volgende directoraten deel. Straffen en Beschermen (DGS&B) was met 
4 respondenten vertegenwoordigd, waarvan 2 specifiek voor de uitvoeringsorganisaties HALT 
(DGSenB/Halt) en Straftoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), vanuit Rechtspleging en 
Rechtshandhaving (DGRR) namen 3 respondenten deel waarvan een vanuit Directie Rechtshandhaving 
en Criminaliteitsbestrijding (DGRR/DRC). Voorts namen vanuit de volgende uitvoeringsorganisaties 
elk een respondent deel: de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), het OM Parket Generaal en de 
Reclassering. 
Omdat CBS en OM tot op heden de cijfers voor Politie leveren binnen PMJ, is met Politie alleen 
oriënterend gesproken. 

3.3 Design Thinking benadering
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de ontwerp-aanpak, waarbij de bestudering van 
gebruikersbehoeften wordt ingebed in de context waarin gebruikers van het prognose-instrument zich 
bevinden. Zoals we in volgende paragrafen illustreren zijn daarbij twee dimensies te onderscheiden, de 
dimensie van de positie in de keten en de dimensie van de organisatierollen waarin gebruikers zitten. 

Meer specifiek is in dit onderzoek de Iteratieve Design Thinking (Figuur 3.1) benadering gebruikt om 
tot een betekenisvolle need finding (het feitelijke gebruikersbehoeftenonderzoek) te komen van de 
gebruikersgroep van PMJ-gebruikers.  

Bargh (2019) en Vetterli e.a. (2013) beschrijven deze aanpak als engineering benadering voor complexe 
ontwerpproblemen. De methode is door zijn nadruk op afstemming op eindgebruikers geschikt voor 
requirement-analyses bij het ontwerpen, bouwen of aanpassen van systemen waarin gebruiks- en 
organisationele aspecten in elkaar overvloeien zoals bij het PMJ-instrument ook het geval is. 
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Figuur 3.1  Stadia in de iteratieve Design Thinking benadering  
naar een ontwerp van Teo Yu Sian, Interaction Design Foundation (CC) 

Binnen de iteratieve Design Thinking benadering worden 5 fasen onderscheiden:

De Empathise (& Design) fase in het onderzoek bestaat uit een analyse van de context waarin het 
PMJ-instrument wordt gebruikt. De justitiële ketens bestrijken een groot terrein en omvat organisaties 
die weliswaar onderdeel uitmaken van de Justitiebegroting of Rijksbegroting, maar organisatorisch 
zelfstandig zijn. Die analyse beschrijven we in Hoofdstuk 2, Organisatie-analyse.  
In de Define fase staat de probleemdefinitie voorop. In deze fase is op basis van de organisatie-analyse 
een reeks diepte-interviews uitgevoerd onder PMJ-gebruikers. Conform de inzichten uit de organisatie-
analyse is daarbij rekening gehouden met een spreiding over de schakels in de keten en over de rollen 
die actoren innemen binnen die schakels1. De analyses van deze diepte-interviews worden beschreven 
in hoofdstuk 4 interviewresultaten in twee delen.  

De Ideate & Prototype fase is uitgevoerd in twee ontwerpsessies eerst met PMJ-gebruikers 
en betrokkenen, en daarna door het onderzoeksteam zelf. De vragen zijn in beide sessies gericht 
op gebruikerswensen die in de interviews terugkomen. De resultaten van dit onderdeel worden 
beschreven in Hoofdstuk 5.  
In de Test (& Redesign) fase zijn de mogelijke verbeteringen uit de ontwerpsessies en de mogelijke 
verbeteringen die respondenten zijn genoemd, getoetst en de bevindingen zijn meegenomen in de 
eindconclusie.  

1 Een mogelijke uitbreiding van het uitvoeringsorganisatieperspectief wordt overwogen. 
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4 Resultaten Interviews 
De interviews leveren een consistent beeld van PMJ als instrument voor ramingen die in praktijk in een strak 
tijdschema worden opgesteld met beperkte tijd en mogelijkheden om stil te staan bij interpretatieverschillen. De 
realisatiecijfers waar PMJ op vaart, zijn niet altijd beschikbaar in de kwaliteit  die wenselijk is. Maar zelfs 
in een ideale wereld waarin cijfers steeds actueel en nauwkeurig zijn, is een raming geen garantie voor het 
werkelijke verloop van ontwikkelingen. Omdat het juist interpreteren van ramingen tijd en aandacht 
kost van alle deelnemers in de keten, kan er meer interactie worden georganiseerd dan het huidige proces 
toelaat. Gebruikers blikken ook vooruit wat het zou betekenen als het prognosemodel een groter deel van het 
werk ondersteunt. De vertaling van ramingen naar toereikende budgetten wordt in meer detail behandeld in 
Hoofdstuk 5. 

Gebruikers zijn in het algemeen positief en constructief over hun ervaringen met PMJ. In een aantal gevallen 
noemen ze tekortkomingen, meestal gevolgd door suggesties voor verbetering. De tekortkomingen waar we 
in Hoofdstuk 5 uitgebreider op ingaan, hebben veelal te maken met de geringe tijd die beschikbaar is om met 
PMJ te werken, de betekenis van de ramingen te doorgronden en de juiste conclusies te verbinden aan de 
prognoses. De volgende problemen ontstaan:  

• Onnauwkeurige of te laat aangeleverde realisatiecijfers belemmeren de kwaliteit van
ramingen.

• Maatregelen zijn in hun impact soms moeilijk te interpreteren in termen van
prognoseconsequenties.

• Uitlegbaarheid van ramingen komt in het geding als ze op te veel variabelen berusten of zaken in
ramingen te veel worden geaggregeerd.

• De onzekerheid in ramingen leidt tot aftopping van budgettoewijzing en er ontstaat
onzekerheid bij uitvoeringsorganisaties.

• Waar werkdruk onvoldoende wordt verdisconteerd, ontstaan capaciteitstekorten in de keten met
stuwmeren van te behandelen zaken tot gevolg.

Gebruikers leveren in de interviews ideeën voor verbetering van de ondersteuning waardoor het PMJ 
model beter en breder kan worden ingezet. In de navolgende paragrafen zijn deze voor referentie 
genummerd. Ze noemen wensen voor procesverbetering (paragraaf 4.1), leveringsmomenten (paragraaf 
4.2), analyses (paragraaf 4.3), scenario’s (paragraaf 4.4), koppeling met andere tools (paragraaf 4.5), 
aandacht voor de kostprijsberekening die plaatsvindt op basis van de prognoses (paragraaf 4.6), 
uitbreidingen van de scope van PMJ (paragraaf 4.7), inzicht in baten naast kosten (paragraaf 4.8) 
en ze noemen onderwerpen voor nader wetenschappelijk onderzoek (paragraaf 4.9). 

4.1 Proceswensen 

Allereerst bespreken we de proceswensen die respondenten uiten.  Ze zijn samengevat in Tabel 4.1 met 
daarbij aangeduid vanuit welke organisaties respondenten deze wensen uiten. In de tabellen zijn de 
(organisaties van) respondenten geordend naar hun positie in de justitiële keten. De 
ondersteunende en controlerende organisaties en WODC staan in de rechterkolommen. We lichten de 
wensen nader toe. 
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Huidige onafhankelijkheid bewaren 

Wens 

Toelichting 

1. • Vasthouden van de onafhankelijke positie
2. • Vasthouden van betrouwbare peilwaarden

PMJ-gebruikers vanuit IRF geven aan de rol die PMJ speelt bij de 
budgetvoorbereiding te waarderen. Hun wens is dat deze intact blijft. Zij vinden het vanuit 
het oogpunt van financieel beheer positief dat PMJ vrij van belangen, beleid en bemoeienis 
is samengesteld. In de begrotingsonderhandeling wordt gesproken over kosten en budget, 
maar de verwachte omvang van taken in aantallen staat niet ter discussie.  

Doordat de peilwaarden voor budgetvoorbereiding stabiel zijn, wordt de waarde van de 
prognoses zelf geen onderwerp van discussie als de onderhandeling over cijfers en kosten 
vanaf maart elk jaar tussen MinFin en alle ministeries van start gaat. Zie Appendix B voor 
een samenvatting van belangrijke momenten in de Rijksbegrotingscyclus aan de hand van 
het proefschrift van Diamant (2017). 

Technische 
haalbaarheid 

• Vasthouden van de onafhankelijke positie is technisch haalbaar omdat het uitgangspunt
steeds blijft dat de ramingen zich baseren op betrouwbare informatie.

• Vasthouden van betrouwbare peilwaarden is mogelijk door het “bevriezen” van
deelresultaten, zonder consequenties voor de voortgang. Daarvoor is nodig dat het
Ministerie van Financiën alle onderliggende informatie in de vorm van op dat
moment gehanteerde tijdreeksen beschikbaar houdt.

Meer momenten in het jaar ondersteunen 

Wens 

Toelichting 

3. • Integratie met IBOS
4. • Verlengen van de tijdsduur voor interactie met het model

De respondenten binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid zouden PMJ graag breder 
inzetten, ook om aan te sluiten bij meer momenten in de interdepartementale plannings- 
en control cyclus (Appendix B). Ze veronderstellen dat PMJ verdergaand zou kunnen 
worden geïntegreerd met de lopende monitoringprocessen in bijvoorbeeld het 
Interdepartementaal Budgettair Overleg Systeem (IBOS). 

Wat opvalt is dat PMJ nu vooral aan het begin van deze cyclus een rol speelt, terwijl er 
volgens veel respondenten potentie en zelfs noodzaak is om PMJ veel langduriger het 
begrotings-, uitvoerings- en verantwoordingsproces te laten begeleiden. 

Technische 
haalbaarheid 

• Integratie met IBOS is technisch mogelijk, maar daarmee komt PMJ in een andere rol.

• Verlengen van de tijdsduur voor interactie met het model is technisch en organisatorisch mogelijk;
het houdt wel in dat de PMJ ramingen, naijkingen en herberekingen mogelijk ook buiten de
periode voor begrotingsvoorbereiding worden uitgevoerd.

Het jaar door ondersteuning bieden 

5. • Afstemming met schakels
6. • Het model ook ex post inzetten t.b.v. leren en evaluatie
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Wens De respondenten zouden graag meer thuis raken in PMJ dan nu vaak mogelijk is gedurende 
de korte periode in het jaar dat ze bij de prognoses betrokken worden. Ze verwachten dat 
ondersteuning door PMJ van een uitgebreider deel van de planning en control cyclus 
daaraan bijdraagt. Daarnaast geven ze aan dat PMJ door ex-post evaluatie van prognoses 
ook kan bijdragen aan organisationeel leren.  

Technische 
haalbaarheid 

• Afstemming met schakels vraagt meer capaciteit van het “PMJ-team”. Tevens is er een risico
dat extra afstemming leidt tot meer doorlooptijd. Het is dus essentieel om de afstemming
efficiënt te maken rondom data-verzameling en uitgebreider te beleggen voor de toelichting
bij prognoses.

• Model ook ex-post inzetten t.b.v. leren en evaluatie organisatorisch mogelijk. Het gebeurt feitelijk
al voor kwaliteitszorg. De inzet van ex-post evaluaties voor leren vormen hiervan een
logische uitbreiding.

Tijdig oppakken effecten wetsaanpassingen 

Wens 

7. • Het tijdig oppakken van effecten van wetsaanpassingen
8. • Afstemming rondom keuzes voor verdieping in de “beleidsrijke kop”

Respondenten zouden het wenselijk vinden dat PMJ meer beleidsrijke analyses kan 
ondersteunen dan het nu al doet. Met tijdige beleidsrijke analyses kan PMJ de effecten van 
wetswijzigingen helpen voorzien, ook wanneer deze aan de orde komen tijdens een lopend 
jaar. 

Technische 
haalbaarheid 

• Het tijdig oppakken van effecten van wetsaanpassingen is technisch haalbaar maar vraagt
een heldere procedure om te kunnen terugkoppelen welke aanpassingen met welke
prioriteit moeten worden opgenomen voor welke ramingen.

• Afstemming rondom keuzes voor verdieping in de “beleidsrijke kop” (gedurende een langere
periode in het jaar) is organisatorisch mogelijk. Dit vraagt om een verheldering van het
keuzeproces en een “trechtering” om vergelijkbare vragen van verschillende betrokkenen
onder een noemer te behandelen.

Nuttig gebruik van tussentijdse data 

Wens 

Analyse 

9. • Vroegsignalering
10. • Trendbreuken beter voorzien
11. • Reality check in feedbackgroepen

Gebruikers veronderstellen dat PMJ trendbreuken kan helpen voorzien als het instrument 
ook tussentijdse data kan incorporeren. Ze achten vroegsignalering van trendmatige 
veranderingen belangrijk om organisaties de voorbereidingstijd te bieden voor 
personeelsbeleid. 

DFEZ organiseert thans trilaterale overleggen tussen uitvoeringsorganisaties, WODC en 
FEZ om een “reality check” te doen op concept-prognoses. Bij frequentere herijkingen van 
de prognoses kan men zich voorstellen dat deze trilaterale overleggen ook vaker moeten 
plaatsvinden om de reality check in het systeem te waarborgen. Bij herijking worden thans 
alleen de meest recente (voorlopige) realisatiecijfers aangepast (feitelijk het eerste en/of 
tweede prognosejaar). De modellen worden niet herschat. Het gevolg is dat de richting van 
de trend door herijking niet wijzigt, maar alleen het niveau. Als trendbreuken na verloop 
van tijd als dusdanig worden geïdentificeerd, zijn er argumenten voor modelherschatting. 
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Voorkomen moet worden dat incidenteel hogere of lagere uitkomsten ten onrechte 
als structurele trendbreuk worden aangemerkt. 

Technische 
haalbaarheid 

• Vroegsignalering zal beter mogelijk zijn naarmate de pretentie “trend identificatie” minder
meeweegt. Opvallende afwijkingen van wat de PMJ raming prognosticeert, kunnen een
prima aanleiding zijn voor in elk geval werving van voldoende tijdelijke capaciteit.

• Trendbreuken beter voorzien is ambitieuzer dan vroegsignalering. Voor een structurele
toename van capaciteitsbehoefte zal een duiding van groeifenomenen nodig zijn
voordat de trendmatigheid uit realisatiecijfers aantoonbaar is. Gedacht moet worden
aan een proces van attendering gevolgd door breed inhoudelijk overleg door
domeinexperts.

• Reality check in feedbackgroepen gebeuren nu al in de trilaterale overleggen. De uitbreiding van
deze overlegvorm vraagt om uitbreiding van de communicatie-activiteiten van het PMJ-
team. In de huidige bezetting is frequenter breed overleg niet aan de orde, maar
met een capaciteitsuitbreiding kan dit wel worden georganiseerd.

Bestuurlijk draagvlak 

Wens 

Analyse 

12. • Bestuurlijk draagvlak opbouwen
13. • [Draagvlak voor] accuratesse rond begrotingsvoorbereiding

Respondenten verwachten dat frequentere afstemming met beleidsmakers inclusief na-
ijking, het draagvlak voor de werking van het model en inherente onzekerheidsmarges 
zal doen groeien. Men ziet liefst een vereenvoudigd, beter uitlegbaar model.

Wat respondenten niet noemen, maar inherent is aan een frequentere afstemming is dat als 
neveneffect verwacht mag worden dat bij uitvoeringsorganisaties meer draagvlak 
ontstaat voor nauwkeurige actuele realisatiecijfers. Betrouwbaardere actuele cijfers 
maken het mogelijk deze in de prognose op te nemen zoals respondenten wensen. 

Technische 
haalbaarheid 

• Bestuurlijk draagvlak opbouwen is nu georganiseerd binnen de Brede Bestuursraad. Een
breder draagvlak is technisch en organisatorisch ook mogelijk. Dit vraagt menskracht om
de basisversie van het model frequenter en diepgaander toe te lichten, en capaciteit om
customised toepassingen te ontwikkelen en ramingen begrijpelijk te maken in de relevante
context. Modelvereenvoudigingen die gepaard gaan met accuratere realisatiecijfers kunnen
per saldo de modelnauwkeurigheid vergroten. Dit dient per geval te worden overwogen.

• Draagvlak voor accuratesse rond begrotingsvoorbereiding komt voor alles neer op het tijdig
beschikbaar krijgen van betrouwbare actuele realisatiecijfers van uitvoeringsorganisaties. De
gedachte is dat meer contactmomenten in het jaar kunnen bijdragen aan een beter begrip en
daardoor draagvlak voor het belang dat ook de organisaties zelf hebben bij adequate
aanlevering van gegevens.

Aandacht voor de dagelijkse operaties 

Wens 

14. • Meer nadruk op het proces naast het eindresultaat12

Gebruikers zouden PMJ-uitkomsten graag zo vertaald willen hebben in 
begrotingscijfers dat dagelijkse operaties in praktijk ook uitvoerbaar zijn. Men verwacht 
daarom veel voordeel indien PMJ een langere periode van het kalenderjaar ondersteunt.  
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Technische 
haalbaarheid 

• Meer nadruk op het proces naast het eindresultaat is technisch en organisatorisch
haalbaar. Het vraagt om een tijdscommitment en dus om meer capaciteit allereerst aan de
kant van het “PMJ-team” maar ook aan de gebruikerszijde om voldoende frequente
interactie-momenten en overlegbijeenkomsten mogelijk te maken.

Wens 

Analyse 

15. • Contextrijke business cases

Het is behulpzaam als het PMJ model nadrukkelijker inzicht biedt in de betekenis 
van de inherente bandbreedte, bijvoorbeeld aan de hand van het contextrijk uitwerken 
van business cases. Er is nu nog veel kennis die niet wordt gebruikt. 
De waardevolle PMJ tool wordt daardoor thans te eenzijdig gebruikt. 
Thans is PMJ zuiver op strategisch niveau gepositioneerd met de nadruk op een zo 
betrouwbaar mogelijke toekomstige raming van de (middel)lange termijn trend. Tijdelijke 
afwijkingen in de ontwikkeling anders dan door ingezet beleid of plotseling gewijzigde 
exogene factoren worden niet gemodelleerd.  

Technische 
haalbaarheid 

• Contextrijke business cases Om de daadwerkelijke capaciteitsbehoefte binnen een
beleidsterrein te begroten, moet de mogelijkheid en waarschijnlijkheid van het in praktijk
optreden van afwijkingen van de lange termijn raming goed worden onderkend. Die
waarschijnlijkheid varieert per beleidsterrein. Het pleidooi voor contextrijke business cases
impliceert ook de wens voor meer customisation en transparantie. De betekenis van de PMJ
ramingen moet geduid worden in de context van de kenmerkende situaties die kunnen
optreden binnen het beleidsterrein van een specifieke uitvoeringsorganisatie. Hiervoor is
samenwerking met experts vanuit de uitvoeringsorganisaties essentieel.

Als de ramingen van de meest waarschijnlijke ontwikkeling te letterlijk worden genomen 
alsof afwijkingen zijn uitgesloten, zal dit in praktijk veelal leiden tot te krappe begrotingen 
vanuit de (onterechte) verwachting dat in werkelijkheid geen grotere belasting kan optreden 
dan wat als gemiddelde belasting is voorzien.  

Respondenten noemen voorbeelden van voorvallen die bestuurders aanzetten tot 
beleidsingrepen die op hun beurt grote impact hebben op de dagelijkse operaties binnen 
justitiële ketenpartijen. Ook  (inter)nationale afspraken die soms haastig nationaal worden 
geïmplementeerd kunnen grote impact hebben. Zo kan de case load van zaaksoorten 
sterk toenemen in aantal of zwaarte per geval of kan de toestroom juist stilvallen door 
plotselinge wijzigingen in wet- en regelgeving. 

De uitdaging in elke justitiële ketenschakel is om het werk zo te (her)organiseren dat 
piekbelastingen enerzijds en overcapaciteit anderzijds worden gemitigeerd. Dat vergt wel 
voldoende beschikbare capaciteit om een tactisch organisatieniveau te ontwikkelen of 
onderhouden. Waar deze tactische organisatie nog niet is ingevuld, lokken verstoringen 
binnen een ketenschakel gemakkelijk weer verstoringen uit in vervolgschakels met fluctuaties 
in werkdruk en doorlooptijden tot gevolg2. 

In werkprocessen waarbinnen fluctuaties in belasting kunnen worden beheerst, is de relatie 
tussen case load en capaciteitsbehoefte veel beter kwantificeerbaar, dan in 
werkprocessen waarin die fluctuaties de praktische uitvoerbaarheid van werk 
medebepalen. Vragen als: “kunnen piekbelastingen of verstoringen voorkomen” en, zo ja, 

2 In de voorgestelde tactische laag van capaciteitsplanning van in- en uitstroom van zaken gaat de analogie met logistiek management op. 
Logistiekhoogleraar prof. W. Ploos van Amstel merkt hierover op dat het soms moed vereist om de uitkomsten te vertrouwen nadat de 
instellingen [van een prognosesysteem] eenmaal goed staan. Het is dan aan de uitvoeringsorganisaties zelf om in de dagelijkse operaties de 
resterende werkdruk op te vangen.  
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“zijn er manieren om die weg te organiseren” blijven thans buiten de scope van PMJ 
terwijl de beschikbare tijdreeksen wellicht ook licht zouden kunnen werpen op historische 
voorbeelden van piekbelastingen.  Het zijn de situaties waarin de uitzonderingen niet de 
regel bevestigen, maar in feite het speelveld bepalen. Bijvoorbeeld:    

a. Beleidsterreinen waar een kleine groep cliënten, justitiabelen of zaken een onevenredig
groot beslag op capaciteit legt (bijv. 20% v.d. zaken die 80% v.d. capaciteit vergen, of
5% van een cliëntengroep die 95% v.d. capaciteit vergen).

b. Maatregelen of wetgeving die direct een grote groep zaken uitlokken,
verantwoordelijkheden neerleggen, of direct gevolgen hebben voor de zaakcomplexiteit
van een bepaald type.

c. Incidenten die aanleiding geven tot gevallen a. of b.

d. Ketengevolgen ten gevolge van bovengenoemde piekbelastingen.

Vanwege het gevaar van het uit de hand lopen van piekbelastingen bestaat in veel 
(semi)publieke organisaties inmiddels aandacht voor tactische sturing. Zo raken de 
viermaandelijkse tertiaalrapportages in zwang bij organisaties die in een keten samenwerken. 
Binnen de SUWI keten 3 zijn deze rapportages al meer dan 20 jaar in gebruik. Binnen 
de Justitiële keten hanteren Rechtspraak (sinds 2004), DJI (sinds 2016) en DI&I 
deze (sinds 2017). In 2018 heeft de Audit Dienst Rijk ook andere taakorganisaties 
binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid verzocht om de tertiaalrapportages meer 
algemeen in te voeren. Zo zijn ze sindsdien ook gangbaar bij NFI, RvdK en OM. 

Aandacht voor tactische managementlagen 

Wens 

Toelichting 

Analyse 

16. • De Rookmeldersgroep aanpak verfijnen

Respondenten zien voordelen wanneer de activiteiten van de OM-ZM Rookmeldersgroep en 
die rondom PMJ goed op elkaar worden afgestemd.  

De Rookmeldersgroep tracht het ontstaan van knelpunten in zittingscapaciteit tijdig te 
signaleren en voor te zijn. Door frequente monitoring, een werkbare ordening in 
zaaksoorten,  en praktische afspraken voor uitwisseling van personeel tussen gerechten 
wordt voorkomen dat de dagelijkse leiding steeds over capaciteitsvragen wordt 
aangesproken.   

 PMJ en de OM werkwijze zijn in zoverre al goed op elkaar afgestemd, dat de categorieën 
die PMJ prognosticeert sinds 2 jaar de indeling volgen in 7 zaaksoorten die OM ook in 
het Rookmeldersoverleg hanteert. Door signalen vanuit het operationeel/tactisch 
perspectief op te vatten als beginpunt voor een evt. actualisatie van het PMJ model en 
deze weer terug te koppelen, kunnen benaderingen elkaar aanvullen. 

Technische 
haalbaarheid 

• De Rookmeldersgroep aanpak verfijnen is technisch haalbaar en de PMJ voorbereiders zijn al
20 jaar lid van de Rookmeldersgroep. Om meer voordeel van de samenwerking te
hebben, kan de Rookmeldersgroep contextinformatie ontlenen aan maatwerk PMJ-
prognoses: inzicht in trendmatige en afwijkende ontwikkelingen; welke fenomenen
met tactisch management kunnen worden behandeld en welke met personeelsbeleid.

De Suwi-keten (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) omvat de organisaties UWV, SVB, GSD, IB, SIOD, AI en BKWI. 3 
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Wens 

Toelichting 

Analyse 

17. • Het Bestuurlijk Keten Beraad ondersteunen

Een tweede voorbeeld dat respondenten noemen, is de wens tot afstemming van PMJ 
bij de activiteiten van het Bestuurlijk Keten Beraad (BKB) 

Organisaties binnen de strafrechtketen en het V&J departement maken binnen dit 
beraad elke twee maanden afspraken over de samenwerking en de prestaties van de 
strafrechtketen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter4. Naast de tweemaandelijkse 
overleggen zijn er een aantal tussentijdse informele bijeenkomsten voor alle 
directeuren/bestuurders van de organisaties in de strafrechtketen.  

Waar het BKB duidelijk oog heeft voor de ontwikkelingen die een tactische aansturing 
behoeven, kunnen PMJ en de BKB leden partners worden in het verzamelen en in tijdig 
in beeld krijgen van deze actuele realisatiecijfers.  

Technische 
haalbaarheid 

• Het bestuurlijk Keten Beraad ondersteunen vraagt om een tijdscommitment van het PMJ-
team en ketenberaadpartners. Dit vraagt om extra capaciteit van het PMJ-team.

Wens 

Toelichting 

Analyse 

18. • Afstemming met het Forensisch Onderzoek Ketenplatform

Als derde voorbeeld voor potentiële synergie noemen respondenten de wereld van 
forensische opsporing met haar eigen ketenplatform.  

Het doel van het FO ketenplatform is samenhang  te bevorderen. Omvangrijke veel-
eisende onderzoeken zijn aan de orde van de dag. Een stelsel van kwaliteitsafspraken 
regelt dat bij overbevraging van laboratoriumcapaciteit die NFI beschikbaar heeft externe 
capaciteit kan worden ingekocht middels het  OSS (One Stop Shop) budget. Doordat beide 
in praktijk voortijdig worden uitgeput, stelt het veld prioriteiten. Zo coördineert een 
forensisch officier de benutting van de te schaarse capaciteit binnen het NFI. Het 
Forensisch Ketenplatform heeft thans drie stuurgroepen ingesteld om onderwerpen op 
tactisch niveau uit te werken, namelijk de stuurgroep Zaakonderzoek, de stuurgroep 
Keteninnovatie en de stuurgroep Kennisuitwisseling. Het NFI heeft ook voorstellen 
gedaan voor informatiseringsprojecten om  NFI en ketenpartners te ondersteunen in 
het forensisch onderzoek.  

Sinds 2016 worden ramingen voor de NFI capaciteitsbehoefte (“externe producten NFI”) 
niet meer in de PMJ prognose opgenomen. Als de NFI behoefte opnieuw onderdeel wordt 
van de PMJ raming, kan met het Forensisch Ketenplatform  worden afgestemd welke 
factoren additioneel in de modellering kunnen worden opgenomen om ook zicht te 
krijgen op eventuele effecten van de gewijzigde governance structuur.  

Technische 
haalbaarheid 

• Afstemming met het Forensisch Onderzoek Ketenplatform is mogelijk; het vraagt een
tijdsinvestering van het PMJ-team om de capaciteitsvragen die gemoeid zijn met het
Forensisch Onderzoek in het PMJ model te integreren.

4 Het beraad adviseert de minister en buigt zich bijvoorbeeld over (rapportage over) verbetering van de prestaties van de 
strafrechtketen. In het ketenberaad nemen naast de onafhankelijke voorzitter deel de (plv.) korpschef van de Nationale Politie, de vz. 
College van PG van het OM, de vice-voorzitter van de RvdR, de DG Rechtspleging en Rechtshandhaving, de DG Straffen en 
Beschermen, de DG Politie en de directeur Wetgeving en Juridische Zaken.

 PMJ gebruikersonderzoek 
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Aandacht voor radicaal andere prognosebenaderingen 

Wens 

Toelichting 

Analyse 

19. • Leren van de aanpak in de migratieketen10

20. • Leren van het [migratieketen] Meerjarig Productie Proces (MPP)

Respondenten vermoeden dat geleerd kan worden van andere prognoseprocessen, waarbij 
bijvoorbeeld prognoses t.a.v. specifieke doelgroepen komen in de plaats van meer abstracte 
exogene variabelen.  Een voorbeeld is de door IND ontwikkelde werkwijze binnen het 
Meerjarig Productie Proces waarbij bijv. prognoses over specifieke vluchtelingenstromen 
bijdragen aan een nauwkeuriger verwachting van het zaakaanbod. 

Veel prognosebenaderingen zijn op een andere wijze vormgegeven, soms met extrapolaties 
vanuit de relatief korte termijn, soms met uitgebreide analyses over specifieke ontwikkelingen 
waarvan men verwacht dat ze grote impact op de case load hebben. 

Het “maatwerk” in een aantal prognosebenaderingen is niet direct te combineren met de 
generieke aanpak van PMJ op grond van langjarige en daardoor betrouwbare tijdreeksen. 
Waar onverwachte gebeurtenissen een dominante invloed kunnen hebben op de (over-) 
belasting van organisaties, is het goed om te inventariseren waar de maatwerk-
benaderingen enerzijds en PMJ anderzijds elkaar aan kunnen vullen. Hier kunnen ook 
de ervaringen worden meegenomen bij de uitbreiding van  PMJ voor de civiele en 
bestuursrechtelijke keten: Gezien de aanvankelijk korte tijdreeksen besloot men  gegevens 
te disaggregeren om met meer waarnemingen toch tot eerste ramingen te komen. 

Technische 
haalbaarheid 

• Leren van de aanpak in de migratieketen houdt in dat tijd moet worden ingeruimd om elkaars
aanpak te leren kennen. De complementariteit van de benaderingen moet voorop staan.
Waar PMJ de lange termijnontwikkeling modelleert, zijn de migratieketenprognoses
pragmatischer gericht, passend bij een veld in voortdurende ontwikkeling. Beide zijn
zinvol, maar zijn gebaseerd op andere uitgangspunten.

• Leren van het [migratieketen] Meerjarig Productie Proces is dus mogelijk, waarbij overwogen moet
worden dat het wisselende karakter van het beleidsterrein “migratie” vraagt om een “agile”
overlegstructuur waarin beleidsmakers meekijken om prognosecijfers voor specifieke
doelgroepen te duiden. Voor PMJ-opstellers is de vraag bij welke beleidsonderwerpen ook
meer agile kan worden gewerkt door frequentere afstemming dan de huidige jaarlijkse
cyclus.

Investeren op duiding en toelichting 

Wens 

Toelichting 

21. • Aansluiting bij de OM bekostigingssystematiek
22. • Uitlegbaarheid van de categorieën
23. • Pilot rond de voorspelkwaliteit

Respondenten spreken de wens uit dat de capaciteitsbehoefte uitlegbaar is 
aan beleidsmakers, maar ook aan burgers. Men doelt op eenvoudigere termen waarin 
capaciteitsbehoefte kan worden voorgesteld, prioriteiten die aan capaciteitsbehoefte 
worden gesteld en de aard van de onzekerheid waarmee ramingen zijn omgeven. 

Het werk van justitiële organisaties staat onder grote maatschappelijke aandacht. 
Werkzaamheden en eventuele prioriteitsstellingen moeten daarbij goed zijn uit te leggen aan 
doelgroepen zoals betrokkenen, slachtoffers en nabestaanden. Onzekerheden die inherent 
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Analyse 

zijn in ramingen moeten op een begrijpelijke manier verklaarbaar zijn. De inzet in termen 
van mensen en middelen moet op begrijpelijke wijze worden veklaard. Hier kan worden 
geleerd van herziene bekostigingssystematieken zoals bij het OM.  

De wens tot aansluiting bij de bekostigingssystematieken komt overeen met de wens 
tot aansluiting bij het onderscheid in 7 OM zaaksoorten. Dit is sinds 2017 
opgenomen in PMJ. De aard van de onzekerheid in ramingen is nadrukkelijk 
toegelicht door Moolenaar et al 2018. De mogelijkheid om 
prioriteitsstellingen zichtbaar te maken, verwijst naar de meer algemeen 
uitgesproken wens van contextrijke duidingen.  

Technische 
haalbaarheid 

• Aansluiting bij de OM bekostigingssystematiek is thans al de praktijk. De
zaaksoortomschrijvingen van het OM zijn sinds twee jaar onderdeel van het PMJ.

• Uitlegbaarheid van categorieën betekent dat de PMJ ramingen moeten worden uitgelegd in
termen die aansluiten bij de beleving van stakeholders. Verondersteld moet worden dat de
focus van werkzaamheden en de aard van het werk binnen organisaties van tijd tot tijd
verschuiven. De jaarlijkse uitvraag van gegevens moet worden gecompleteerd met een
rondvraag welke nieuwe ontwikkelingen die uitvoeringsorganisaties belangrijk vinden
onvoldoende zichtbaar zijn, zodat die in het model kunnen worden opgenomen.

• Een pilot rond de voorspelkwaliteit is mogelijk waarbij de bal net zozeer ligt bij de
deelnemende uitvoeringsorganisatie die een onderwerp aandraagt als bij het PMJ-team
dat ramingen uitvoert onder verschillende regimes. In 2009 en 2018 verschenen twee
studies Terug naar de toekomst en Terug naar de toekomst II over de voorspelkwaliteit
van het PMJ model (zie Moolenaar et al 2018) en WODC houdt een database bij over
voorspelkwaliteit. In aanvulling hierop zijn vragen over actualiteit, nauwkeurigheid en
frequentie van realisatiegegevens interessante startpunten voor een denkbare pilot, omdat
ze uitvoeringsorganisaties inzicht kunnen geven welke kwaliteit nodig is om PMJ tot
goede ramingen te laten komen. Met het oog op de tijdsdoorloop kan overwogen
worden om niet een maar een aantal onderwerpen tegelijk te laten meelopen in de
pilot. De capaciteit voor het uitvoeren van de pilot moet bij het PMJ-team en de
deelnemende uitvoeringsorganisatie aanwezig zijn of beschikbaar komen.
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Tabel 4.1 Proceswensen t.a.v. PMJ

Zoals Tabel 4.1 laat zien, zien respondenten in het algemeen voordelen van een PMJ model dat meer 
dan nu een tactische laag ondersteunt. In dit kader formuleren respondenten een aantal aanvullende 
wensen die aan bod komen in paragraaf 4.2.  

5 MinFin 2017 
6 Cf. Janmaat & Tan 2016 
7 Gangadin & Keijzer 2019 
8 Sonnenschein et al 2011 
9 Cf. Duuren & Bosch 2016 
10 Lycklama à Nijeholt & Hoogendijk 2018 stellen dit ’rookmeldersgroep’ overleg voor om knelpunten in zittingscapaciteit te signaleren 
op basis van de instroom en voorraden bij politie, OM, gerechten. Het is belegd binnen het bestaande OM ZM-overleg.  
11 Zie ook Kruize et al 2018 
12 Grapperhaus 2019

Tabel 4.1 Proceswensen t.a.v. PMJ  

HALT 

O
M

 

DGR 

RvR 

S&
B 

DJI 

3RO
 

FEZ 

IRF 

W
O

DC 

Huidige onafhankelijkheid bewaren 
1. Vasthouden van de onafhankelijke positie 
2. Vasthouden van betrouwbare peilwaarden



Meer momenten in het jaar ondersteunen 
3. Integratie met IBOS5 
4. Verlengen van de tijdsduur voor interactie met het model

 

Het jaar door ondersteuning bieden 
5. Afstemming met schakels6 
6. Het model ook ex post inzetten t.b.v. leren en evaluatie



Tijdig oppakken effecten wetsaanpassingen 
7. Het tijdig oppakken van effecten van wetsaanpassingen 
8. Afstemming rondom verdiepingskeuzes in de “beleidsrijke kop”7

 

Nuttiger gebruik van tussentijdse data 
9. Vroegsignalering
10. Trendbreuken beter voorzien8 
11. Reality check in feedbackgroepen

  

Bestuurlijk draagvlak 
12. Bestuurlijk draagvlak opbouwen9 
13. Draagvlak voor accuratesse rond begrotingsvoorbereiding

 

Aandacht voor dagelijkse operaties 
14. Meer nadruk op het proces naast het eindresultaat
15.  Contextrijke business cases

 

Aandacht voor tactische managementlagen 
16. Leren van Rookmeldersgroep10 aanpak 
17. Het Bestuurlijk Keten Beraad ondersteunen
18. Afstemmen met het FO ketenplatform 
opnemen11 



Aandacht voor radicaal andere prognose benaderingen 
19. Leren van de aanpak in de migratieketen9 
20. Leren van MPP

 

Investeren op duiding en toelichting 
21. Aansluiting bij de OM bekostigingssystematiek12 
22. Uitlegbaarheid van de categorieën
23. Pilot rond de voorspelkwaliteit
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4.2 De wens voor frequentere herijkingen (updates) t.a.v. 
PMJ  

Hoewel bij de wensen onder 4.1. niet expliciet genoemd, komt uit de analyse naar voren dat respondenten  
een koppeling met andere processen voor ogen hebben. De consequentie van meer koppeling met andere 
processen is de gedachte om PMJ-ramingen frequenter te herijken. Respondenten uiten hun wens tot 
frequentere herijking c.q. actualisatie van PMJ ramingen ook expliciet. De wensen ten aanzien hiervan zijn 
samengevat in Tabel 4.2 en worden in de tekst hieronder nader toegelicht. 

Meer ruimte voor na-ijking 

Wens 

Analyse 

24. • Frequentere na-ijking

Veel respondenten verwachten voordelen van meer frequent herijkte prognosegegevens. 
Vanuit tactisch oogpunt kan dit nuttig zijn. Respondenten geven aan dat er vanuit hun 
uitvoeringsorganisaties in beginsel frequentere rapportages beschikbaar zijn. Zo noemen ze 
de tertiaalrapportages.  

Deze wens hangt samen met de wens om PMJ prognoses te integreren met de frequentere 
planning & control cyclus die organisaties hanteren. Veel realisatiecijfers voor PMJ zijn thans 
reeds frequenter dan jaarlijks beschikbaar. WODC en RvdR maken voor het opstellen van 
PMJ gebruik van cijfers die ook op diverse momenten in het jaar worden verkregen.  

Uit de RAC-min13 verkrijgt PMJ cijfers over de strafrechtsketen op kwartaalniveau, vanuit 
de Raad voor de Rechtspraak worden elk kwartaal de gegevens over civiele en 
bestuurszaken die aangeleverd. Van 20 organisaties ontvangt WODC de overige 
strafrechtelijke cijfers. Ook levert de Raad voor Rechtsbijstand toegang tot het GRAS 
onderzoeksbestand. Niet de frequentie, maar de actualiteit en consistentie zijn uiteindelijk 
van doorslaggevend belang. Zo levert CBS Statline de cijfers voor politie en 80% van de 
exogene achtergrondfactoren. Per bron verschilt hoe actueel de beschikbare data zijn. 

Technische 
haalbaarheid 

• Frequentere na-ijking zijn voor een aantal data al de praktijk. Het vraagt een combinatie
van technische integratie en procesmatige inzet. De kwaliteit van de aanlevering
van realisatiecijfers en exogene factoren kan nog veel worden verbeterd. Een na-ijking vergt
capaciteit van het PMJ-team en moet ook zinvol zijn. Daarom is aan de orde dat partijen
over de breedte deelnemen aan een kwaliteitsslag om tot betrouwbardere cijfers te komen .

Zicht op trendbreuken 

25. • Inbegrip van meer actuele cijfers
26. • Trendbreuken eerder zichtbaar maken

Wens Respondenten verwachten dat meer actuele cijfers kunnen helpen om PMJ tijdiger te  laten 
inspelen op de soms grote schommelingen in capaciteitsbeslag. Ze verwachten dat het 
meenemen van actuelere gegevens in praktijk tot accuratere voorspellingen leidt. In het 

13 WODC ontvangt in de huidige werkwijze 4  per jaar gegevens uit RAC-Min, het RApsody Centraal Management Informatiesysteem 
en bevat dat de gegevens combineert uit het Geïntegreerd Processysteem (GPS) en het Communicatiesysteem Openbaar Ministerie-
Parket AdminiStratie (COMPAS). 
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Toelichting 

Analyse 

bijzonder verwachten ze dat trendbreuken eerder zichtbaar worden. 

Voordat erkende trends door nieuwe worden vervangen, is van belang het begrip trend goed 
te definiëren. De PMJ werkwijze onderscheidt (her)berekeningen en (her)schattingen van 
ramingen. Bij de jaarlijkse herberekening van PMJ worden trendverschuivingen zo die aan 
de orde zijn geleidelijk meegenomen. “De raming ijlt na bij trendveranderingen” stelt men 
dan. Eerst wanneer een verandering voldoende lange tijd aanhoudt en dus structureel lijkt 
te zijn is er aanleiding om dit te duiden als een trendbreuk. 

Zoals in de inleiding vermeld, was het probleem ten tijde van de studie van Sonnenschein et 
al 2011 dat de benodigde gegevens zo laat beschikbaar komen, dat een resulterende 
trendwatch weinig actueel was. De betrouwbaarheid van beschikbare cijfers stelt een limiet 
aan de mogelijkheid tot trend- en trendbreukanalyse. Historische cijfers berusten 
meestal op meer realisatiegegevens dan het geval kan zijn bij actuele cijfers. Waar de 
betrouwbaarheid van actuele realisatiegegevens nog niet op orde is, ontbreekt de 
mogelijkheden om PMJ “te actualiseren”. Voor deze gebruikerswens is dus belangrijk dat 
organisaties beter in staat zijn realisatiecijfers accuraat te rapporteren. 

Technische 
haalbaarheid 

• Inbegrip van meer actuele cijfers is technisch mogelijk. Het vraagt een nieuwe notie van 
betrouwbaarheid. Dit betekent dat er meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij 
uitvoeringsorganisaties. Zij ontvangen dan feedback van het PMJ-team.

• Trendbreuken eerder zichtbaar maken is in technisch opzicht haalbaar bij frequentere 
tussenrapportage op basis van kwalitatief verbeterde cijfers. Door de duiding (is dit een 
trendbreuk) achterwege te laten maar te richten op actuelere ramingen, kan blijken dat deze 
ramingen in de loop van een jaar geleidelijk verschuiven in overeenstemming met de thans 
jaarlijkse ramingen. Het grote aandachtspunt is het voorkomen van over- en 
onderrapportage die zoveel “ruis” in het systeem kunnen brengen dat een raming tussentijds 
praktisch onmogelijk wordt.

Integratie met bestaande instrumenten 

27. • Bestaande prognose-instrumenten

Wens Door mogelijke integratie met andere prognose-instrumenten in combinatie met frequentere 
cijfers over realisatie en exogene factoren verwachten respondenten dat potentiële 
veranderingen in capaciteitsbeslag sneller of althans nauwkeuriger waarneembaar zullen zijn. 

Toelichting De theoretische argumenten voor het integreren van meer actuele cijfers zijn dezelfde die 
gelden voor de wens om “zicht op trendbreuken” te krijgen. De integratie met bestaande 
instrumenten maakt deze gebruikerswens anders, omdat deze instrumenten andere en 
mogelijk complementaire perspectieven op een ontwikkeling kunnen bieden.  

Analyse Op beleidsterreinen die sterk gedomineerd worden door ontwikkelingen die met andere dan 
alleen statistische methoden zijn te beschrijven, kunnen de aanvullende perspectieven van 
waarde zijn om het naar zijn aard “traag op verandering reagerende” PMJ model te bij te 
sturen. Voor welke beleidsterreinen dit wanneer van toepassing is, kan in zijn algemeenheid 
niet gezegd worden. Het vluchtelingenbeleid is op dit moment een voorbeeld waar korte 
termijn ontwikkelingen middels MPP worden gemodelleerd.  
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Technische 
haalbaarheid 

• Bestaande prognose-instrumenten integreren is vooral te overwegen waar het  “good practices”
betreft rondom de communicatie met stakeholders. Technisch zijn de prognose-
benaderingen soms zo verschillend dat de keuze moet worden gemaakt of ramingen voor
een beleidsterrein beter in de ene of de andere aanpak kunnen worden ontwikkeld.

Tabel 4.2.Frequentere update wensen t.a.v. PMJ

Tabel 4.2 Frequentere update wensen HALT DGR S&B RvR DJI FEZ 
Meer ruimte voor na-ijking 
24. Frequentere na-ijking 

  

Zicht op trendbreuken 
25. Inbegrip van meer actuele cijfers 
26.  Trendbreuken eerder zichtbaar 

maken

    

Integratie met bestaande instrumenten 
27. Integratie met bestaande prognose-instrumenten



4.3 Analysewensen t.a.v. mogelijke causale verbanden 
PMJ dekt als model een grote diversiteit van exogene en endogene factoren af. Hoewel er algemeen geldende 
principes voor de prognoses bestaan, zijn de effecten per activiteit en maatregel soms zeer verschillend en niet 
altijd evident. Toch hopen respondenten met het PMJ model de effecten van beleid beter in te kunnen 
schatten. In Tabel 4.3 vatten we drie typen mogelijke causale verbanden samen waar respondenten beter zicht 
op zouden willen krijgen. Ze betreffen de belasting in de keten en die van het inschatten en 
onderkennen van beleidswijzigingen.  

Vitale partners 

Wens 

Toelichting 

28. • Beschikbaarheid van vitale partners

Als voorbeeld noemen de respondenten de samenhang die bestaat tussen het optreden van 
capaciteitsproblemen in organisaties als vitale partners niet beschikbaar zijn. De wens is om 
deze risico's tijdig te onderkennen en mee te nemen in een goede capaciteitsplanning.  

Door de afhankelijkheid van vitale partners in de keten ontstaan gemakkelijk 
netwerkeffecten die de respondenten graag zouden willen kunnen voorzien om goed op 
risico’s in te kunnen spelen. 

Technische 
haalbaarheid 

• Een beter zicht op de beschikbaarheid van vitale partners is technisch haalbaar. Eventueel
moet expliciet worden opgenomen in PMJ welke de vitale partnerrelaties zijn en wat de
capaciteitseisen zijn die aan vitale partners moeten worden gesteld om wachttijden in de
keten te voorkomen. Opnieuw is er aandacht nodig voor multidisciplinariteit.

Beleidseffecten 

Wens 

29. • Het inschatten van beleidseffecten

Gezien praktijkervaringen met ogenschijnlijk bescheiden beleidsmaatregelen met in praktijk 
grote gevolgen, zijn respondenten zeer geïnteresseerd of het PMJ model inzicht kan 
verschaffen in beleidseffecten.  
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Toelichting Zodra een beleidsmaatregel zeker is en van grote invloed wordt geacht, wordt deze expliciet 
opgenomen in PMJ. Uiteraard blijkt uit de feitelijke ontwikkeling of het model nog moet 
worden herberekend of dat naijkingen volstaan. Zolang kennis van beleidseffecten niet in 
het PMJ model is opgenomen, houdt de prognose daarmee ook geen rekening, al kunnen de 
gevolgen wel zichtbaar zijn als trendafwijkingen.  

Analyse Respondenten verwachten van PMJ de mogelijkheid om – liefst zo vroegtijdig mogelijk – 
zicht te bieden op (de omvang van) verbanden tussen beleidseffecten en realisatiecijfers. 
Door de relatief geaggregeerde aard van de endogene en exogene factoren in PMJ zal een 
factor zelden in zijn geheel beleidsafhankelijk zijn. Wel kunnen PMJ ramingen 
beleidsonderzoekers op het spoor zetten om bepaalde factoren in groter detail gedurende 
een periode te monitoren. Deze gebruikerswens wijst dus vooral op de wenselijkheid dat 
gegevens en ramingen uit PMJ kunnen worden gekoppeld met parallel onderzoek. 

Technische 
haalbaarheid 

• Het inschatten van beleidseffecten vergt dat binnen het team meer analysesoorten en
analysetijd beschikbaar moeten zijn. In het bijzonder moet er aandacht zijn voor
multidisciplinariteit.

Tweede orde effecten 

Wens 

Toelichting 

Analyse 

31. • Zicht op tweede orde effecten

Respondenten vragen ook aandacht voor de mogelijkheid van analyse van tweede orde 
effecten, waarbij wordt gedoeld op de reactie die op een beleidswijziging kan volgen.  

Respondenten vragen zich af of de uitgebreide set aan ervaringsgegevens en kennis binnen 
uitvoeringsorganisaties de mogelijkheid biedt om scenario’s van versterkende of juist 
dempende of omgekeerd gerichte effecten te kunnen voorzien.  

Tweede orde effecten zijn de mogelijk onverwachte of onbedoelde reacties die het gevolg 
kunnen zijn van een beleidswijziging. Voorbeelden van vragen zijn: Zijn er meer afhakers of 
juist toetreders als wachttijden door beleid toe- of afnemen, wordt de rechterlijke macht 
bemoedigd of juist uitgedaagd bij een wijziging in wetgeving? . Hier kan de vergelijking van 
PMJ ramingen (onder aanname dat tweede orde effecten niet optraden) en feitelijke 
realisatiecijfers onderzoekers helpen om gedetailleerder ex-post onderzoek uit te voeren.  

Technische 
haalbaarheid 

• Zicht op tweede orde effecten is niet eenvoudig maar wel belangrijk. Het vraagt om
longitudinaal onderzoek. Hiervoor is het tijdig inrichten van een monitoringproces rondom
verondersteld beïnvloede factoren gewenst.

Preventie door toezicht 

32. • Toezicht nadrukkelijker als categorie in model opnemen

Wens Respondenten zien de effecten van toezicht onvoldoende terug in de PMJ-prognoses, terwijl 
toezicht een grote invloed heeft op het ontmoedigen en terugdringen van criminaliteit en 
overtredingen.  

Toelichting Zoals het verband tussen toezicht, handhaving en belastingmoraal is aangetoond14 kan de 
preventieve werking van toezicht op allerlei terreinen worden vermoed of bewezen. Als 
zodanig kunnen de activiteiten met een toezichtsfunctie als factor in PMJ worden 

14 Zie bijv. Pommerehne & Weck-Hannemann (1996)
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Analyse 

opgenomen. Dit gebeurt ook al. De gebruikerswens hier is om dit aspect van PMJ meer uit 
te lichten of zelfs te verfijnen.     

Voor zover toezicht samenhangt met nieuw (in PMJ gemodelleerd) beleid, zullen mogelijke 
effecten vooral zichtbaar zijn in de periode waarin een verschijnsel wordt ingedamd en 
teruggedrongen, maar minder in de periode waarin een verschijnsel wordt beheerst. 
PMJ kan de inzet van toezicht zichtbaar maken als een van de factoren die bijdragen aan de 
feitelijke realisatiecijfers. Complementair kan samen met criminologisch of anderszins 
sociaal wetenschappelijk onderzoek de kwantitatieve duiding van verbanden worden 
onderzocht.  

Technische 
haalbaarheid 

• Toezicht nadrukkelijker als categorie in model opnemen is realistisch mits deze gegevens
door de uitvoeringsorganisatie worden geleverd. Vaak is dit (nog) niet mogelijk.

Impact van beleidsprioriteiten 

Wens 

Toelichting 

Analyse 

33. • Zicht op de prijs van doorlooptijdverkorting

Aanleiding is de wens tot kosten baten analyse van programma’s die gericht zijn op 
doorlooptijdverkorting in langdurige strafzaken, maar de impact van beleidsprioritering 
geldt meer in het algemeen. 

Voor programma’s voor doorlooptijdverkorting in langdurige strafzaken bestaat 
beleidsmatig veel steun. De programma’s brengen een tijdelijke en structurele additionele 
capaciteitsvraag met zich mee waarvan de kosten en baten thans slecht in beeld zijn. 

De kwantitatieve duiding van de kosten en baten betekent in PMJ-termen duiding van 
toe- of afnemen van realisatiecijfers en voorraadcijfers. De kost gaat voor de baat uit: de 
baten van doorlooptijdverkorting (bijvoorbeeld minder afgewezen vonnissen op basis 
van verjaring van feiten), worden pas gerealiseerd jaren nadat in doorlooptijdverkorting is 
geïnvesteerd. De investering houdt in een dat specifieke zaaksoorten prioriteit krijgen 
waarbij andere minder urgent geachte zaaksoorten mogelijk een langere doorlooptijd 
krijgen. Alleen wanneer de extra capaciteit voor doorlooptijdverkorting volledig is 
gebudgetteerd en georganiseerd, zal de impact op andere zaaksoorten achterwege blijven. 
Om de kosten/baten ontwikkeling  te kunnen volgen, zouden de aldus samenhangende 
factoren in een voldoende lange tijdreeks moeten worden opgenomen in PMJ. 

Technische 
haalbaarheid 

• Zicht op prijs van doorlooptijdverkorting is realistisch. Het staat thans buiten de PMJ prognose,
maar kan mogelijk worden gerealiseerd door de gelijktijdige beschikbaarheid van
gegevens rondom zaakstromen die prioritair behandeld zijn en zaakstromen die mogelijk
dientengevolge een verhoogde doorlooptijd hebben gekregen. Het vergt tevens een
overzicht van alle gemoeide activiteiten om doorlooptijd te beïnvloeden.
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Tabel 4.3 Analysewensen t.a.v. causale verbanden PMJ

Tabel 4.3 Causale verbanden IvR OM SH DGR RvR S&B DJI 3RO FEZ 
Vitale partners 
28. Zicht op beschikbaarheid van vitale partners



Beleidseffecten 
29. Doordachter inschatten van beleidseffecten    

Tweede orde effecten 
31. Zicht op tweede orde effecten    

32. Factoren zoals toezicht toevoegen 


33. Zicht op prijs van doorlooptijdverkorting 
    

4.4 Wensen t.a.v. dilemma’s in capaciteitsprognoses 

Respondenten merken op dat de prognoses opgeleverd door het PMJ model soms leiden tot verwarring 
of verschillen in interpretatie. Deze zijn in Tabel 4.4 samengevat en worden nader toegelicht. 

Feitelijke vs. budgetgelimiteerde capaciteitsbehoefte 

Wens 

Toelichting 

Analyse 

Technische 
haalbaarheid 

34. • Onderscheiden feitelijke behoefte en budgetgelimiteerde capaciteit
Respondenten merken op dat er een verschil bestaat tussen de behoefte aan capaciteit gelet op
de zaken die spelen en de budgetgelimiteerde behoefte. Ze spreken de wens uit dat PMJ niet
alleen de budgetgelimiteerde capaciteitsbehoefte in beeld brengt, maar ook zicht biedt op de
capaciteit die eigenlijk benodigd zou zijn om alle gestelde taken zonder compromissen uit te
kunnen voeren.

Het betreft hier een inzichtsvraag los van de vraag of aanvullende budgetten beschikbaar 
kunnen worden gesteld als blijkt dat de feitelijke behoefte de budgetgelimiteerde behoefte 

overschrijdt.
Thans meet het prognose model de realisatie van taken waarbij uitvoeringsorganisaties zichzelf 
gelet op de beschikbare capaciteit al beperkingen hebben opgelegd. Binnen de 

strafrechtketen onderscheidt men bijvoorbeeld “breng” criminaliteit, aangiftes die al dan niet 
worden opgelegd en “haal” criminaliteit, opsporingen die capaciteitsafhankelijk zijn. Ook 

het agentschap NFI heeft een capaciteitsbegrenzing. Het medemodelleren van het resulterende 

kwaliteitsniveau zou kunnen helpen om capaciteitsinzet waarbij kwaliteitsconcessies moeten 

worden gedaan te onderscheiden van inzet zonder concessiedruk.

Preventie door toezicht 

 Impact van beleidsprioriteiten 

• Onderscheiden van de feitelijke behoefte en de budgetgelimiteerde beschikbare capaciteit  vraagt om een
survey, of nog beter, een veldonderzoek en wellicht experimenteel onderzoek om aan de weet
te komen of medewerkers andere keuzes maken als de budgetbegrenzing er niet is. Dit gaat aan
verdere duiding van dit verschil vooraf.
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Wens 

Toelichting 

Analyse 

30. • Inzicht in bandbreedte

Respondenten vragen een oplossing voor het probleem dat thans ontstaat door de manier 
waarop door budgetverantwoordelijken tegen onzekerheidsmarges wordt aangekeken.  

Respondenten stellen dat de prognoses met grote onzekerheidsmarges veelal leiden tot 
conservatieve budgetten die eerder de onderkant van de verwachte 
capaciteitsbehoefte tegemoet komen dan aan de verwachte of juist meer 
pessimistische worst case  denkbare capaciteitsbehoefte. 

Door onvoldoende vertrouwen in prognoses wanneer die omgeven worden door een 
onzekerheidsmarge, kunnen meerjarige begrotingsvoorstellen in praktijk leiden tot 
begrotingen met een beperkte een- of tweejaarshorizon met alle nadelen van dien voor 
organisaties om strategisch te kunnen handelen. Het is derhalve van belang om toe te lichten 
dat de prognose uitkomsten die worden geleverd met een onzekerheidsmarge geen shots in 
the dark zijn, maar uitgaande van de beschikbare gegevens de meest nauwkeurige inschatting 
betreffen. De prognosewaarde in het midden van een gegeven betrouwbaarheidsinterval is 
daarbij waarschijnlijker dan de waarden aan de randen van het betrouwbaarheidsinterval.  

Technische 
haalbaarheid 

• Inzicht in bandbreedte  vraagt  techniekinzet  maar  ook  communicatie-inzet.   Zoals  we  in
Hoofdstuk 5 nader toelichten, moeten de scenario's voor tegenvallende hoge
organisatiedruk worden overwogen bij een verantwoordelijke begrotingsbepaling.

Wens 

Toelichting 

Analyse 

36. • Niet-opportunistische kwantificatie onzekerheidsmarges

Respondenten vinden het wenselijk om meer inzicht te krijgen in onzekerheidsmarges bij 
PMJ-prognoses zonder dat deze marges direct worden gebruikt door partijen om meer of  
te vragen of minder te bieden.  

Respondenten geven aan dat de onzekerheidsmarge in essentie inhoudt dat organisaties ook 
moeten kunnen functioneren als de case load aan de bovenkant van de onzekerheidsmarge 
zit. Op die wijze zou tijdig kunnen worden doordacht hoe in geval van een calamiteit16 te 
werk kan worden gegaan en zou dit onderwerp kunnen zijn van gesprek.  

Door onbegrip over onzekerheidsmarges blijken organisaties slecht voorbereid wanneer de 
case load een periode zeer hoog is of juist zeer lauw. Deze fluctuaties leiden tot onevenredige 
belasting en in geval van overbelasting tot organisatiestress doordat de afstemming van 
capaciteit en budget naar behoefte niet is georganiseerd. Door ramingen voor meer scenario’s 
te bieden, kan PMJ bijdragen aan het bespreekbaar maken van mogelijke situaties die kunnen 
optreden.  

Technische 
haalbaarheid 

• Het bieden van niet-opportunistische kwantificatie van onzekerheidsmarges  is technisch haalbaar
en gebeurt ook al. De aanpak van de bepaling van PMJ onzekerheidsmarges staat buiten
kijf. Aan de orde is het voorkomen van een misverstand bij gebruikers of hun
achterban die deze onzekerheidsmarges al dan niet bewust onjuist uitleggen. Deze
misverstanden voorkomen vraagt om een zorgvuldige communicatie waarbij getoetst
wordt dat de bedoelde betekenissen en toelichtingen door stakeholders worden begrepen.

Onzekerheidsmarges bespreekbaar maken 
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Wens 

Toelichting 

Analyse 

40. • Het voorkomen van onderhandelingsvoordelen

Een beter zicht op de neutrale aard van de PMJ prognoses moet volgens respondenten 
bijdragen aan het voorkomen van onderhandelingsvoordelen, hetzij voor de 
uitvoeringsorganisatie hetzij de budgethoudende partij.  

De PMJ ramingen lenen zich niet voor onderhandeling omdat deze geen subjectieve 
elementen bevatten. Ze zijn de meest aannemelijke inschatting van 
verwachte capaciteitsbehoefte gelet op historische ontwikkelingen geraamde case 
load en het overeengekomen kwaliteitsniveau.  

In een onderhandeling waarin de geraamde aantallen niet ter discussie staan, komt de 
focus terug op de organisatie en de kwaliteit van de uitvoering, het tactische niveau. Als 
PMJ ramingen levert voor verschillende scenario’s en verschillende kwaliteitsniveaus, kan 
de onderhandeling tussen uitvoerende en budgethoudende partijen gaan over de te kiezen 
en gekozen aanpak onder verschillende omstandigheden op een manier die knelpunten in 
de organisatie en keten zoveel mogelijk helpt voorkomen.  

Technische 
haalbaarheid 

• Het voorkomen van onderhandelingsvoordelen is  technisch haalbaar voor wat betreft
de vereiste indieningsmomenten in IBOS. Omgekeerd moet er ook geen
onderhandelingsnadeel ontstaan door het volledig bevriezen van PMJ prognoses op
1Í per jaar terwijl stakeholders buiten het jaarlijkse begrotingsproces  kunnen streven
naar meer actualiteit.

Preventiemaatregelen 

Wens 

Toelichting 

Analyse 

37. • Preventiemaatregelen ter voorkoming van criminaliteit opnemen in model

Een beter zicht op preventiemaatregelen gericht op het voorkomen van criminaliteit. 

Naar analogie van de toezichtmaatregelen, is ook een effect te verwachten van 
preventiemaatregelen. Zo werken bureau HALT, Openbaar Ministerie, Politie en scholen 
samenwerken aan preventie van jeugdcriminaliteit en in het verlengde daarvan het ontstaan 
van criminele carrières. Het werk bestrijkt meer beleidsterreinen dan alleen Veiligheid & 
Justitie. 

Voor PMJ houdt de wens twee zaken in. De preventie-activiteiten moeten zichtbaar zijn, 
waar ze nu vaak als “overhead” of “lumpsum” worden gezien bij activiteiten die in het kader 
van justitieel handelen plaatsvinden. Daarnaast moeten worden ingeschat op grond van 
welke factoren de preventiebehoefte kan worden ingeschat. Hier is sociaalwetenschappelijk 
onderzoek nodig in samenhang met analyses van PMJ ramingen en realisaties. Ontbrekende 
factoren kunnen dan in PMJ worden opgenomen. 

Technische 
haalbaarheid 

• Preventiemaatregelen ter voorkoming van criminaliteit opnemen in het model vergt
sociaalwetenschappelijk onderzoek in samenhang met analyses van PMJ ramingen en
realisaties. Ontbrekende factoren kunnen dan in PMJ worden opgenomen.
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Wens 

Toelichting 

 Analyse 

37. • De prijs van het voorkomen van risico’s beter in beeld brengen

De aandacht voor preventiegerichte organisatie-activiteiten geldt zowel voor het voorkomen 
van organisatie-overbelasting als het voorkomen van personele overbelasting.  

Respondenten noemen dat in overbelaste organisaties het risico bestaat van ziekteverzuim. 
Ze merken op dat verzuim soms nog opvallend laag is, maar ze wijzen op een potentiële 
vicieuze cirkel wanneer dezelfde case load door verzuim door een kleiner team zou moeten 
worden opgevangen. 

De wens gericht op het voorkomen van overbelasting impliceert dat verzuimcijfers 
onderdeel moeten worden van de PMJ raming. De capaciteitsbehoefte richt zich primair op 
werkzame personeelskrachten. Een oplopend of juist teruggedrongen verzuim kan gelden 
als indicator voor werkstress, maar heeft ook direct grote impact op het vermogen van een 
organisatie om realisatiedoelen te bereiken. 

Technische 
haalbaarheid 

• De prijs van het voorkomen van risico’s beter in beeld brengen is (technisch) haalbaar. Het vraagt
een overzicht van alle gemoeide investeringen/kosten en het vraagt om medewerking van
uitvoeringsorganisaties.

Langetermijnbeelden voor personeelsplanning 

Wens 

Toelichting 

Analyse 

39. • Langetermijnbeeld: basis voor personeelsplanning

Voor strategisch personeelsbeleid is er behoefte aan langetermijnbeelden om 
duurzaam personeelsbeleid mogelijk te maken, dus garanties voor personeelsbudgetten over 
voldoende lange periodes die werving en selectie in praktijk toelaten. 

Veel organisaties binnen de justitiële keten combineren strenge functie-eisen voor hun 
personeel met grote inherente schommelingen in case load waardoor personeel niet altijd 
de adequate arbeidszekerheid kan worden geboden.  

Waar organisaties met collega-organisaties kunnen afstemmen naar mogelijkheden 
om personeel in- of uit te lenen in gevallen van onder- of overbezetting, is het ook 
realistisch om deze samenwerking op te nemen het PMJ model zodat de 
capaciteitsbehoefte van de gezamenlijke organisaties kan worden geraamd naast 
de ramingen van individuele capaciteitsbehoeften. Zo hanteren rechtbanken sinds kort 
een nieuw stelsel van onderlinge praktische afspraken voor uitwisseling van personeel 
tussen gerechten om tijdelijke personeelskrapte te helpen opvangen. 

Technische 
haalbaarheid 

• Langetermijnbeeld: basis voor personeelsplanning is (Technisch) haalbaar; dit vraagt het inbegrip
van de “veilige marge” waardoor capaciteitsbehoefte niet onnodig sterk fluctueert
van jaar tot jaar en beroepsperspectieven voor aspirant-werknemers beter worden.

Beleidsprioriteiten 

Wens 

Toelichting 

35. • Het expliciteren van beleidsprioriteiten en de discretionaire bevoegdheid

Respondenten vragen om PMJ een goed onderscheid te laten maken tussen 
uitvoeringsterreinen die wel en niet worden gedomineerd door beleidsprioriteiten. 

Procesmanagement in organisaties is anders indien de aanvoer van zaken leidend 
is dan wanneer het richten van de aandacht leidend is. In de zaak-gedreven  
organisatie 



Klant en Keten 

36 Klant en Keten  

Analyse 

is er ruimte om werk te plannen en organiseren op grond van tactische overwegingen. In een 
attentiegedreven organisatie zijn wordt de beschikbare capaciteit het uitgangspunt en is er 
een schaarstevraagstuk welke zaken worden opgepakt en welke niet. Als een zaak veel of 
onmiddellijke aandacht vraagt, heeft dat impact op andere zaken die dan blijven liggen. 

Waar zaak-aanbod de dominante drijfveer is, kan de bestaande modellering binnen PMJ 
worden gehandhaafd. Waar aandachtssturing dominant is, kan PMJ de productie en 
prestatiegroei binnen de aandachtsgebieden ramen. Kortere tijdreeksen en regelmatige 
actualisatie van de endogene factoren zijn dan beter op hun plaats dan modellering van een 
organisatie in termen die door de praktijk zijn achterhaald.  

Technische 
haalbaarheid 

• Expliciteren van beleidsprioriteiten en discretionaire bevoegdheid vergt inzet van medewerkers
van uitvoeringsorganisaties om aan te duiden welke zaken in praktijk de meeste aandacht
krijgen en capaciteit vragen. Het gevaar is dat dit verzoek als te belastend (als
“bureaucratisch”) wordt ervaren.

Wens 

Toelichting 

Analyse 

38. • Helderheid over politieke keuzes

 Het is behulpzaam voor gebruikers als in de prestaties waar een organisatie aan moet 
voldoen  wordt erkend welke politieke keuzes op de achtergrond spelen.  

Justitiële organisaties functioneren met een politieke eindverantwoordelijkheid. Dit houdt 
in dat politieke keuzes een groot gewicht in de schaal leggen en moeten worden overwogen 
bij het duiden van organisatieprestaties en capaciteitsontwikkeling. In de gevallen waarin 
impliciet of expliciet verschuivingen plaatsvinden van capaciteit zonder extra budget, 
ontstaan verschillende snelheden in het organisatie-functioneren.  

PMJ kan in de ramingen traceerbaar laten welke in- en extensiveringen in capaciteit zijn 
ingegeven door politieke keuzes15 en waar er sprake is van het volgen van de trendmatige 
ontwikkeling die prognoses hebben ingegeven. Dit is deels al belegd in de beleidsrijke 
analyses, maar kan nader worden uitgewerkt zodat per indicator een tijdlijn bestaat met 
historische interventies.  

Technische 
haalbaarheid 

• Helderheid over politieke keuzes creëert als wens een dilemma: dit veronderstelt dat
bestuurders deze keuzes expliciet kunnen en willen maken. In sommige gevallen is het
geheim van de discretionaire bevoegdheid essentieel om deze effectief in te kunnen zetten.

15 Respondenten noemen o.m. keuzes voor ketendoorstroming, sanctiecapaciteit, bezuinigingen in de GGZ, versterking zedenpolitie, 
meer blauw op straat met daarbij de notie dat deze in- en extensiveringen vaak nog jaren later impact hebben op ontwikkelingen. 
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Tabel 4.4 Wensen t.a.v. helderheid over dilemma's in PMJ capaciteit

Tabel 4.4 Capaciteit dilemma's 

N
FI 

HALT 

O
M

 

SH 

IvR 

SH 

DJI 

3RO
 

IRF 

FEZ 

Feitelijke vs. budgetgelimiteerde 
capaciteitsbehoefte 
34. Onderscheiden feitelijke behoefte en 
budgetgelimiteerde beschikbare capaciteit



Onzekerheidsmarges bespreekbaar maken
30. Inzicht in bandbreedte
36. Niet-opportunistische 
kwantificatie onzekerheidsmarges 
40. Voorkomen van onderhandelingsvoordelen 

    

Preventiemaatregelen 
37a. Preventiemaatregelen ter voorkoming van 
criminaliteit opnemen in model 
37b. Prijs (voorkomen van) risico’s beter in beeld

  

Langetermijnbeelden voor Personeelsplanning 
39. Langetermijnbeeld: basis voor personeelsplanning 



4.5 Gegevens voor prognoses combineren 

Respondenten willen nagaan of informatie uit organisaties die zij vertegenwoordigen of waarmee 
zij samenwerken nog nader kan worden ingezet bij de totstandkoming van de PMJ prognoses. 
Dit is samengevat in  Tabel 4.1.5. 

Rijke operationele data 
41. • Meer doen met rijke fact factory data
43. • Betere benutting strafrechtketenmonitor

Mogelijk bruikbare prognosemethoden 

Wens 

Toelichting 

Analyse 

44. • Integratie boete- en transactiemodel
42. • Integratie met andere prognosemethoden

In een aantal gevallen hebben respondenten de indruk dat rijke informatie uit hun 
eigen of aanpalende uitvoeringsorganisaties niet altijd ten volle in PMJ 
prognoses wordt verdisconteerd. 

In praktijk ontvangt WODC een afslag van het registratiebestand van het PAG. Dit bestand 
bevat niet alle velden. 

In zoverre dat PMJ prognoses minder vaak herijkt worden dan de organisatie-interne 

16 Boutellier (2008) 

Beleidsprioriteiten 
35. Expliciteren beleidsprioriteiten, discretionaire
bevoegdheid16 
38. helderheid over politieke keuzes 
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informatie, is de gebruikersvraag begrijpelijk. 

De onderhandeling tussen uitvoeringsorganisaties en de opstellers van PMJ moet zijn of er 
inderdaad bruikbare informatiebronnen zijn die ten onrechte niet of te laat in de 
prognoseberekening worden opgenomen.  

Technische 
haalbaarheid 

• Meer doen met rijke Fact Factory data  is reeds praktijk. WODC gebruikt het registratiebestand
intensief, maar besteedt daarbij wel aandacht aan de kwaliteitscontrole op de data. Als deze
reeds bij de bron kunnen verbeteren, is de winst nog groter.
• Betere benutting strafrechtketenmonitor is (technisch) haalbaar, maar alleen onder

specifieke voorwaarden. Juist omdat een nieuwe monitor in de maak is, kunnen definities,
categorieën e.d. in het herontwerp worden overgenomen van de PMJ-aanpak. Omdat PMJ
berust op de analyse van lange tijdreeksen, is ook van belang dat de nieuwe Strafrechtketen
monitor voor tenminste 10 jaar wordt gecommitteerd.

• De integratie van boete- en transactiemodel  is waardevol gezien de gedetailleerdheid. Het
model beslaat een groot aantal afdoeningstransacties. De afdoeningen zelf geschieden snel
en in hoge mate geautomatiseerd. Er is bij het toenemen van boetes ook sprake van
signaalwerking. De informatie kan daarom waarde hebben als exogene factor in het PMJ
model.

Tabel 4.5 nauwkeurige mogelijke prognoses

Tabel 4.5 nauwkeurige mogelijke prognoses DGR RvdR DJI CJIB 
Rijke operationele data  
41. Meer doen met rijke fact factory data17

43. Betere benutting strafrechtketenmonitor18
 

Mogelijk bruikbare prognosemethoden 
44. Integratie boete- en transactiemodel 
42. Integratie met andere prognosemethoden 

 

4.6 Wensen voor het tussentijds wijzigen van P in PÍQ 

Bij veel uitvoeringsorganisaties worden de budgetten geheel of voor een groot deel bepaald aan de hand 
van de door PMJ-prognoses ingegeven inschatting van de aantallen zaken van respectievelijke zwaarte en 
organisatiebelasting en de budgetten in termen van organisatiecapaciteit en personeel die hier tegenover 
moeten staan.  

Organisaties bepalen de kostprijs P van een gegeven teleenheid voor een gegeven zaaksoort.  Als 
van een bepaalde zaaksoort in totaal Q zaken in een gegeven jaar worden verwacht dan is het 
uitgangspunt bij budgetvaststelling veelal dat de kostprijs P voor deze zaaksoort met het aantal zaken Q 
moet worden vermenigvuldigd. In het kort: PÍQ. Op dit uitgangspunt is een en ander af te dingen 
zoals in Hoofdstuk 5 nader wordt toegelicht.

Respondenten merken ook een aantal problemen op die zij in praktijk ervaren: Soms nemen de kosten 
per eenheid plotseling toe met een vergroot capaciteitsbeslag als gevolg. Organisaties die dit kunnen 
voorzien, moeten de mogelijkheid hebben om – los van de prijsonderhandelingen – de impact op 
hun organisatie te objectiveren van veranderingen die de verandering van zwaarte  van zaken aangaan 
en niet de verwachte aantallen zaken . In  4.1.6 zijn een aantal voorbeelden samengevat. 

17 De Ridder 2019 
18 Min V&J 2019b

• De integratie met andere prognosemethoden is technisch haalbaar. Organisatorisch is het
afhankelijk van medewerking van uitvoeringsorganisaties. Overwogen moet worden of de
tijdreeksen voor deze modellen integratie met PMJ praktisch zinvol maken.
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Kostprijs per teleenheid 

45. • Het onderkennen van de impact van EU wetgeving op capaciteitsbeslag
46. • Het opnemen van taakverzwaring, bijv. nieuwe standaarden

Taakverzwaring door nieuw beleid 

Wens 

Toelichting 

Analyse 

47. Het onderkennen van de impact van het spreekrecht op capaciteitsbeslag

Gebruikers wensen meer flexibiliteit om de kostprijs per teleenheid te heronderhandelen 
als blijkt dat de uitvoeringskosten per zaak zullen toenemen door een veranderde 
wetgeving of context of nieuwe ervaringscijfers.  

Strikt genomen ligt dit vraagstuk buiten de scope van de PMJ prognose omdat die handelt 
over de aantallen, de “Q”. Maar toch is het goed de gebruikerswensen te benoemen, omdat 
het werken met PMJ niet los gezien kan worden van de budgetconsequenties die zijn 
verbonden aan het rekenen met uitkomsten uit de PMJ-prognoses. Mogelijk houdt dit in dat 
prijsonderhandelingen derhalve aan de orde zijn bij elke budgetvaststelling of zelfs 
tussentijds. Mogelijk zijn er kleine aanpassingen te maken op bestaande tarieven in 
bijzondere gevallen.  

Internationale of nationale wetgeving kan zeer onmiddellijk vereisen dat organisaties in hun 
uitvoering anders en in praktijk met een groter tijdsbeslag gaan werken. Juist ook in de 
omstandigheden dat de aantallen te behandelen zaken niet noodzakelijk veranderen, moeten 
veranderingen in de kostprijs per zaak goed en tijdig worden onderkend om te voorkomen 
dat de organisatiecapaciteit de geprognosticeerde case load in praktijk niet kan verwerken. 

Technische 
haalbaarheid 

• Onderkennen van de impact van EU wetgeving op capaciteitsbeslag is in beginsel meetbaar. Het is
daarbij mogelijk behulpzaam om de effecten in Europees verband met collega-ministeries
in andere landen te bepalen (meer meetdata); een alternatief is een survey onder
Nederlandse rechtbanken i.s.m.  Raad v d Rechtspraak.

• Opnemen van de taakverzwaring, bijv. nieuwe standaarden vraagt veel voorbereiding. Een
survey onder Nederlandse rechtbanken i.s.m. Raad v d Rechtspraak zal een beginpunt zijn, 
maar pas wanneer gemonitord kan worden hoe “hard” de data zijn, kunnen ze in
het model worden opgenomen.

• Onderkennen van de impact van spreekrecht op capaciteitsbeslag is in beginsel goed meetbaar.
Een survey onder Nederlandse rechtbanken i.s.m. Raad v d Rechtspraak zal ook hier een
beginpunt zijn. De feitelijke ervaringsgegevens moeten nauwkeurig worden gevolgd om
het verschil tussen zaken met en zonder gebruikmaking van spreekrecht te
kwantificeren.

Tabel 4.6 Wensen voor tussentijds wijzigen P in P  Q

Tabel 4.6 Tussentijds wijzigen kostprijs P per eenheid OM IvR 
Kostprijs per teleenheid 

45.  Het onderkennen van de impact EU wetgeving op capaciteitsbeslag 
46.  Het opnemen van taakverzwaring, bijv. nieuwe standaarden

 

Taakverzwaring door nieuw beleid 
47. Het onderkennen impact van spreekrecht op capaciteitsbeslag
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4.7 Wensen t.a.v. uitbreiden van informatie in PMJ 

Op basis van de PMJ rapportage hebben respondenten de indruk dat de granulariteit van prognoses in 
PMJ gedetailleerder kan en gedetailleerder zou moeten gezien de onderscheiden behandeling van 
verschillende typen zaaksoorten. Tabel 4.7 geeft een overzicht van aspecten die men graag terug zou 
zien in de PMJ rapportages. We behandelen niet elke uitbreidingswens afzonderlijk, maar vatten een 
aantal samen.  

Dekkendheid van activiteiten: zicht op volledige activiteitenset 

Wens 

Toelichting 

Analyse 

48. • Zicht op volledige activiteitenset

Respondenten zien voordelen in een beter dekkende representatie van activiteiten dan alleen 
de activiteiten die in de justitiële keten van schakel naar schakel worden overgedragen. 

Het PMJ model is naar zijn aard niet uitputtend in de beschrijving van alle organisatie-
activiteiten, maar modelleert soms primair de rol van organisaties in de justitiële keten in 
plaats van de volledige activiteitenset.  

Voor uitvoeringsorganisaties betekent de initiële scope op activiteiten binnen ketenschakels 
die kunnen leiden tot activiteiten binnen andere schakels dat delen van de activiteitenset 
(nog) niet in beeld zijn en daardoor niet meewegen in de begrotingsoverwegingen, hooguit 
verdisconteerd in de berekeningswijze van de kostprijs van zaaksoorten die wel worden 
beprijsd.  Het PMJ model kan alle organisatie-activiteiten modelleren waarvan data 
beschikbaar zijn. De enige voorwaarde is dat activiteiten kwantificeerbaar zijn. 

Technische 
haalbaarheid 

• Zicht op volledige activiteitenset is realistisch. Zodra tijdreeksen beschikbaar zijn van deze
activiteiten, is integratie in beginsel mogelijk.

Wens 

Toelichting 

59. • Integreren van additionele informatie

Er is behoefte aan het integreren van informatie die nu nog niet in het model zit. 
als voorbeeld wordt gegeven het programma van de onvindbare veroordeelde. 

Uitvoeringsorganisaties hebben een voorbeeldfunctie. Het OM heeft er dus belang bij het 
onderzoek naar ondermijningszaken en bijv. horizontale fraude helder te markeren. 
Netto leveren de zaken onderzocht door het Functioneel Parket  voor de Nederlandse 
schatkist voorts een batig saldo op. In 2018 is met een team van 350 medewerkers ruim 
171 miljoen aan crimineel vermogen “afgepakt”. 

Technische 
haalbaarheid 

• Het integreren van additionele informatie is haalbaar in die gevallen dat de additionele
informatie de gedaante heeft van tijdreeksen met voldoende compatibiliteit met de PMJ-
tijdreeksen.

Gedeelde beleidsterreinen 

49. • Integratie voorbij MinJ&V begroting

Wens Respondenten willen een modelmatige ondersteuning voor de werkzaamheden die voor 
een deel buiten het beleidsterrein van J&V liggen.  
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Toelichting 

Analyse 

 Voorbeelden zijn de hulp aan probleemverdachten met multiproblematiek en het 
onderzoek dat plaatsvindt ter bestrijding van ondermijning. In het eerste geval werkt het 
OM samen met VWS en SZW. In de het tweede geval met BZK, MinFin, SZW, KvK en 
vele andere partijen. 

De scope van de prognose is in beginsel beperkt tot de zaken en activiteiten die vallen onder 
de justitiebegroting. In technisch opzicht is het mogelijk de prognose uit te breiden mits de 
bijbehorende betrouwbare tijdreeksen beschikbaar zijn. Voor een uitgebreider 
prognosemodel zal ook moeten worden begroot hoeveel uitvoeringstijd dit vraagt, omdat 
elke tijdreeks ook een kwaliteitscontroleproces ondergaat voordat deze wordt opgenomen in 
de prognose. Overigens bevatten registratiebestanden heel weinig persoonsinformatie. Er is 
dus weinig bekend over de sociale en economische status van verdachten of 
hun opleidingsniveau. De enige manier om hier achter te komen, is om 
registratiebestanden te koppelen met het Sociaal Statistisch Bestand van het CBS. Maar 
daaraan zitten  heel veel praktische, technische en juridische haken en ogen. 

Technische 
haalbaarheid 

• Integratie voorbij de MinJ&V begroting  is thans nog niet geregeld binnen PMJ: het model
richt zich op de J&V begroting. Evt. uitbreiding moet praktisch, technisch en juridisch
worden doordacht.

Maatwerk voor specifieke beleidsterreinen 

Wens 

Toelichting 

Analyse 

52. • Capaciteitsonderscheid tussen haal- en Brengcriminaliteit
55. • Meenemen ondermijningsonderzoek
50. • Aansluiting op de zeven zaakstroombenadering
53. • Helderheid over zaakvoorraden
57. • Zicht op doorlooptijdverkorting
54. • Meenemen nieuwe OM capaciteitsplanning

Aansluiting op de indeling in zaaktypen en aspecten die spelen bij OM zoals de zeven 
zaakstroombenadering, de aandacht voor ondermijningsonderzoeken, het onderscheid 
tussen “haal” en “breng”-criminaliteit en aandacht bij bepaalde zaken voor doorlooptijd- 
verkorting. 

De aansluiting op de zeven zaakstroombenadering is sinds 2018 in het model 
geïmplementeerd en daarmee impliciet ook een deel van de ondermijnings-onderzoeken en 
een mogelijkheid om het OM onderzoek naar “haal” criminaliteit, de criminaliteit die actief 
gerechercheerd moet worden en “breng” criminaliteit, de onderzoeken op basis van 
strafrechtelijke aangifte georganiseerd. Ook zaakvoorraden zijn deel van het model waardoor 
doorlooptijd in beginsel een meetbaar onderdeel is van PMJ-prognoses.  

Zaakstromen en zaakvoorraden zijn inmiddels onderdeel van het model. Het onderscheid 
“haal” en “breng” criminaliteit kan in beginsel ook worden ondersteund als er een eenduidige 
definitie is welke OM onderzoeken onder de respectievelijke soort behoren. Dezelfde 
opmerking geldt de ondermijningsonderzoeken die als zodanig (met terugwerkende kracht) 
in de tijdreeksen gelabeld moeten worden opdat een goede prognose van hun ontwikkeling 
in PMJ mogelijk is.19 

19 Omdat ondermijningsonderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden tot de zwaardere categorie zaken behoren zij het OM 
en de ketenpartners ook aan capaciteit gebonden zijn. In 2018 voerde het OM 1.406 strafrechtelijke onderzoeken uit, een groei van 3% 
t.o.v. 2017 maar overigens ruim boven de norm van 950 die de Veiligheidsagenda had gesteld.
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Technische 
haalbaarheid 

• Capaciteitsonderscheid haal- vs. brengcriminaliteit (Technisch) haalbaar waarbij de “haal”
criminaliteit veeleer capaciteit-afhankelijk dan criminaliteit-afhankelijk moet worden
verondersteld zo lang de betreffende haal-criminaliteit nog niet volledig in beeld is, hetgeen
in principe aanleiding is om het opsporingsinitiatief bij OM te leggen.

Van belang is dat de begrippen “haal-” en “breng-criminaliteit” goed worden gedefinieerd 
en ook goed met terugwerkende kracht in tijdreeksen zijn te labelen. 

• Het meenemen van ondermijningsonderzoek is (technisch) haalbaar mits een goed en
volledig beeld bestaat van de capaciteitsinzet op ondermijningsonderzoek in voldoende
lange tijdreeksen. Op dit moment ontbreken die tijdreeksen

• Aansluiting op zeven zaakstroombenadering Is sinds 2 jaar opgenomen in het PMJ model.

• Meer helderheid over zaakvoorraden  is (technisch) haalbaar mits OM en ZM deze cijfers
volledig en actueel en nauwkeurig in tijdreeksen beschikbaar kunnen stellen van
respectievelijk eindvoorraad, beginvoorraad, instroom en uitstroom. De instroom en
uitstroom zijn onomstreden, maar rondom voorraden bestaan misverstanden.
De definitie  eindvoorraad = Beginvoorraad + instroom – uitstroom wordt nog niet algemeen
gedeeld.  Thans bestaan verschillende definities naast elkaar, waardoor voorraadcijfers nog
onbetrouwbaar zijn.

• Zicht op doorlooptijdverkorting  is (technisch) haalbaar waarbij de indicatoren voor doorlooptijd
en -verkorting in voldoende lange tijdreeksen beschikbaar moeten zijn.

• Het meenemen van de nieuwe OM capaciteitsplanning is (technisch) haalbaar.
Het onderscheid in zaakzwaarte maakt het mogelijk een prognose van
zaaksoorten te vertalen in een capaciteitsbeslag. De moeilijker voorspelbare factor is
de “haalcriminaliteit” omdat die gestuurd wordt door OM-specifiek beleid. Hiervoor is
aanvullende informatie noodzakelijk.

KPI ramingen 

Wens 

Toelichting 

Analyse 

51. • Ramingen van KPI’s aansluitend bij Service Level Agreements

Respondenten willen in prognoses niet alleen meenemen welke aantallen zaken worden 
behandeld door uitvoeringsorganisaties, maar ook met welke kwaliteit dit geschiedt. 

Uitvoeringsorganisaties hebben met sommige afnemers werkafspraken, service level 
agreements, die een bandbreedte aangeven voor de behandeltijd, doorlooptijd etc.  

Productieafspraken zoals service level agreements zijn op dit moment geen onderdeel van 
PMJ. Men kan echter becijferen welke prijs per eenheid realistisch is bij welke 
kwaliteitsniveau per gegeven productie-eenheid. De eis dat bepaalde zaaksoorten op een 
gegeven kwaliteitsniveau moeten worden behandeld heeft in principe geen impact op de 
uitkomsten van PMJ prognoses, maar wel op de inzet in budget onderhandelingen: de 
geprognosticeerde activiteiten moeten in dezelfde kwaliteit beprijsd worden waarin de 
uitvoeringsorganisatie committeert om ze uit te voeren. Het standpunt van FEZ is dat 
kwaliteit in de prijs tot uitdrukking moet komen. 

Technische 
haalbaarheid 

• Ramingen van KPI’s aansluitend bij Service Level Agreements is (technisch) haalbaar
mits tijdreeksen van kpi variabelen beschikbaar zijn. Voor PMJ veranderen de gegevens
niet, maar mogelijk kunnen aanwezige gegevens in termen van SLA prestaties worden
geduid.
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Impactrijke zaken en activiteiten goed meewegen 

Wens 

Toelichting 

Analyse 

56. • Ruimte voor opnemen megazaken
58. • Gegenereerde inkomsten: naast kosten ook baten in beeld brengen

Ruimte voor het opnemen van megazaken en daarbij naast de kosten voor capaciteit ook de 
baten i.v.m. ontneming worden meegenomen; een verbijzondering van wens nr 59 p.40. 

Voor de toelichting verwijzen we naar p.40. In 2018 is met een team van 350 medewerkers 
ruim 171 miljoen aan crimineel vermogen “afgepakt”. 

De algemene aandacht voor kosten van het justitiële apparaat kan in dit geval 
worden uitgebreid met een zicht op de baten. De vraag is in hoeverre deze baten 
ook zijn te prognosticeren omdat zaken per soort sterk verschillen. Hier komt nog bij 
dat megazaken per definitie alleen die strafrechtelijke zaken zijn waarvoor de rechtbanken 
per zaak minimaal 35 uur zittingstijd moet reserveren. Hoewel de zaken met 30.300 uren in 
2018 meer dan 12% van de zittingscapaciteit in beslag nemen namen, gaat het getalsmatig 
om kleine aantallen zaken waarop beperkt de statistiek kan worden bedreven die nodig 
is voor betrouwbare prognoses. 

Technische 
haalbaarheid 

• Ruimte voor opnemen megazaken is (technisch) haalbaar, waarbij niet het aantal megazaken
maar de inzet van capaciteit in megazaken maatgevend lijkt te zijn.

• Gegenereerde inkomsten: naast kosten ook baten in beeld brengen is (technisch) haalbaar omdat
deze gegevens via het OM en het Ministerie van Financiën  in beginsel beschikbaar zijn.

Tabel 4.7 Wensen t.a.v. uitbreiden van informatie  PMJ

 Tabel 4.7 Uitbreiden van informatie  PMJ HALT OM DGR SH 

Dekkendheid van activiteiten: zicht op volledige activiteitenset 
48. Dekkendheid van activiteiten: zicht op volledige activiteitenset 
59. Integreren additionele informatie

 

Gedeelde beleidsterreinen 
49. Overdracht dossiers tussen beleidsterreinen: integratie voorbij MinJ&V 
begroting 



Maatwerk voor specifieke beleidsterreinen 
50. Aansluiting op zeven zaakstroombenadering 
52. Capaciteitsonderscheid haal- vs. Brengcriminaliteit 
53. Helderheid over zaakvoorraden 
54. Meenemen nieuwe OM capaciteitsplanning
55. Meenemen ondermijningsonderzoek
57.  Zicht op doorlooptijdverkorting



KPI ramingen 
51. Kpi's aansluitend bij service levels 
agreements



Impactrijke zaken en activiteiten goed meewegen 
56. Ruimte voor opnemen megazaken 
58. Gegenereerde inkomsten: naast kosten ook baten in beeld brengen



20 Strafrechtketen.nl 2019 
21 Strafrechtketen.nl 2017a
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4.8 Het opnemen van vermeden ketenbelasting als 
additionele grootheid in PMJ 

Zoals al bij de proceswensen opgemerkt, zijn preventietrajecten soms moeilijk inzichtelijk te maken in 
een model dat de belasting van het justitiële systeem tracht te voorspellen aan de hand van endogene en 
exogene variabelen. De preventiemaatregelen werken vooral op endogene variabelen die lager uitvallen 
of minder stijgen dan in het geval dat deze preventiemaatregelen achterwege zouden zijn gebleven: 
preventie als directe of indirecte ontlasting van het justitiële systeem.  

Preventie en toezicht helpen om belasting van de  justitiële keten tegen te gaan. Ze zijn  van nut om 
verdere justitiële bemoeienis overbodig te maken of althans zo goed mogelijk  te  richten.  Tabel 4.8  vat 
een aantal geuite preventie-wensen van respondenten samen.   

Ventielfunctie 

Wens 

Toelichting 

Analyse 

60. • Zichtbaar maken ventielfunctie

Een voorbeeld van een ventielfunctie genoemd binnen de justitiële keten  is de alternatieve 
afdoening.  

Met het aantal buitengerechtelijke afdoeningen daalt in principe de toestroom van zaken die 
strafrechtelijk worden vervolgd. Maar om effectief te zijn, wordt de inzet van preventie ook 
geprobeerd waar nog geen sprake is van justitiabelen, juist om te voorkomen dat 
risicogroepen van het rechte pad afraken.  

In de gevallen waarin preventie wordt ingezet op risicogroepen in plaats van doelgroepen, is 
de impact naar verwachting groot, maar blijft deze vooralsnog onzichtbaar voor het PMJ 
instrument dat de afdoeningen wel telt en voorspelt, maar geen manier heeft om te 
registreren waar overtredingen voorkomen zijn. PMJ bevat alleen maar kwantificeerbare 
variabelen. 

Technische 
haalbaarheid 

• Zichtbaar maken van de ventielfunctie  is (technisch) haalbaar, omdat de gegevens al in
PMJ zitten, maar alleen ten dele worden belicht. Om de baten van preventie te
kunnen kwantificeren zal vergelijkend sociaal wetenschappelijk onderzoek nodig zijn.

Preventietrajecten 

Wens 

Toelichting 

Analyse 

61. • Meer behoefte aan het modelleren van preventietrajecten

Meer in het algemeen hebben OM, VWS en SZW aandacht voor preventietrajecten bij 
probleemverdachten met multiproblematiek.  

In plaats van de doelgroep van probleemverdachten alleen binnen de strafrechtketen te 
blijven behandelen wordt hier ook vanuit VWS, SZW naar meer duurzame behandeling 
gekeken.  

De investeringen in duurzame behandeling van verdachten met multiproblematiek zijn 
preventief, maar verhogen per geval wel de kosten niet alleen binnen het justitiële apparaat 
maar ook bij VWS en SZW. De  maatschappelijke opbrengsten, zeker ook op de langere 
termijn van het voorkomen van maatschappelijke schade of leed zijn fundamenteel moeilijk 
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kwantificeerbaar en kunnen in het rapportagejaar in elk geval niet worden 
meegerekend. Overigens bevatten registratiebestanden ook hier heel weinig 
persoonsinformatie. Er is dus weinig bekend over de sociale en economische status van 
verdachten of opleidingsniveau. De enige manier om hier achter te komen, is om 
registratiebestanden te koppelen met het Sociaal Statistisch Bestand van het CBS. Maar 
daaraan zitten  heel veel praktische, technische en juridische haken en ogen. 

Technische 
haalbaarheid 

• Meer behoefte aan het modelleren van preventietrajecten is (Technisch) haalbaar. De trajecten
kunnen worden opgenomen als zaaksoort. De werkwijze van PMJ is steeds dat de
preventietrajecten duidelijk gedefinieerd worden. Algemene preventie-activiteiten zijn
vooralsnog niet te prognosticeren omdat de vergelijking van verschillende jaren van inzet
en (verwacht) effect daarbij niet opgaan.

Keteneffecten vermijden 

Wens 

Toelichting 

Analyse 

62. • Het vermijden van keteneffecten tot hoofdzaak maken

Respondenten geven aan dat de keten een escalatiepad is. De-escaleren is daarbij voor alle 
ketenschakels van het eerste belang. Zo stelt men dat men het vermijden van keteneffecten 
tot hoofdzaak zou kunnen maken. 

Niet alleen schakels binnen de justitiële, maar zeker ook organisaties aan de rand vervullen 
als “poortwachters” en “hekkensluiters” een belangrijke rol om de justitiële keten niet 
onnodig te belasten. Een groot deel van het politiewerk zowel het zichtbare “blauw op 
straat” als de minder zichtbare huisbezoeken, de-escaleringen, 
conflictbeslechtigingen, waarschuwingen, aansporingen, adviezen, gesprekken en 
doorverwijzingen zijn primair preventief. Hetzelfde kan worden gesteld voor 
organisaties aan het begin of juist aan het einde van de justitiële keten cliënten trachten 
te behoeden tegen terugkeer in het justitiële systeem. 

Vanuit de gedachte dat aanraking met justitie vaak het eindpunt is van een traject 
van escalerende problematiek, is het alleen maar logisch om de aandacht te vestigen op 
het voorkomen van justitiële ketenbelasting door tijdige vaak interdisciplinaire 
interventie. Gedacht kan worden aan de behandeling van schuldproblematiek waarbij 
begeleiding en ondersteuning van kwetsbare groepen hen helpt om noch als dader noch 
als slachtoffer bij criminaliteit betrokken te raken. Onderzoek naar de werkzame 
maatregelen zal vergen dat deze allereerst gekend worden en ook voldoende frequent 
gemonitord. Respondenten achten het wenselijk en mogelijk om dit in te richten als 
uitbreiding op het PMJ prognose-instrument. 

Technische 
haalbaarheid 

• Het vermijden van keteneffecten tot hoofdzaak maken  is technisch voor een deel haalbaar maar
uit de aard van de trias politica nooit volledig. De investering die ketenschakels doen in het
vermijden van te gemakkelijke doorgeleiding naar vervolgketens moet goed in
perspectief worden geplaatst. De fundamentele rechten zoals het recht op toegang tot
rechtspraak, jeugdzorg etc. moeten buiten kijf staan, maar de oplossing van vraagstukken
op de meest afdoende manier waardoor voortzetting in vervolgschakels in de keten
onnodig is, is maatschappelijk wenselijk en is ook efficiënt.
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Tabel 4.8 Wensen  opnemen vermeden ketenbelasting als additionele factor in PMJ

Tabel 4.8 Vermeden ketenbelasting HALT OM S&B 
Ventielfunctie 
60. Het zichtbaar maken ventielfunctie 

 

Preventietrajecten 
61. Het modelleren van preventietrajecten 

 

Keteneffecten vermijden 
62. Het vermijden van keteneffecten tot hoofdzaak maken 

 

4.9 Onderzoekswensen t.a.v. PMJ 

Niet alleen ten aanzien van preventie maar ook in het algemeen uiten respondenten de wens dat de rijke 
gegevens die PMJ bij elkaar brengt worden ingezet om hier onderzoek op te baseren. Tabel 4.1.9 vat deze 
onderzoekswensen samen. Ze vallen uiteen in drie categorieën, rondom meer beleidsrijke analyses, 
rondom thans onbekende gegevens, en rondom mogelijke budgettaire voorzieningen voor het opvangen 
van onverwachte apparaatbelasting en tactische aanpakken om overbelasting te voorkomen. 

Meer beleidsrijke analyses 

Wens 

Toelichting 

Analyse 

63.• Ondersteuning van het begrijpen van impact van beleidswijzigingen 
64.• Meer beleidskeuze-ondersteuning

Men verzoekt hier beleidsrijke analyses voor onderwerpen die raken aan PMJ omdat de 
justitiële schakel betrokken is, zonder dat de factoren die aan de orde zijn al in PMJ met de 
schakel in verband zijn gebracht.  

Een voorbeeld zijn kleine wijzigingen in beleid die in praktijk een grote impact hebben op 
de belasting van een organisatie die ineens fors toeneemt door een nieuwe zaaksoort die 
wordt toegevoegd aan het takenpakket. 

Hier is vooral van belang dat de gegevens over de nieuwe zaakbelasting voorhanden zijn. De 
Behandeltijd per geval kan op voorhand moeilijk zijn in te schatten, maar dit ligt buiten de 
scope van PMJ. 

Technische 
haalbaarheid 

• Meer beleidsrijke analyses zijn (technisch) mogelijk en men verzoekt opname van een
nieuwe zaaksoort in de modellering van organisatiebelasting. Dit is mogelijk als de
data over gegeven zaaksoort reeds in PMJ beschikbaar zijn of beschikbaar kunnen worden
gesteld.

Ontbrekende gegevens 

Wens 

Toelichting 

Analyse 

Wens 

66. Meer zicht op dark number onderzoek

Men doet hier voorstellen voor wetenschappelijk beleidsonderzoek. De kenbaarheid 
van dark numbers, d.w.z. de aantallen criminaliteit die men niet kent,  is op voorhand een 
open probleem. 

Dark numbers zijn onbekend, al bestaan er vermoedens. 

Alleen door zeer grondig onderzoek kan een beter inzicht worden verkregen in dark numbers 
voor een gegeven terrein. 

67. Zicht op daadwerkelijke behoefte

Men doet hier voorstellen voor intenties van gebruik van voorzieningen door medewerkers. 
Er zijn verschillende benaderingen.  
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Toelichting 

Analyse 

Wens 

Toelichting 

Analyse 

Technische 
haalbaarheid 

• Ontbrekende gegevens betreffen onderzoeksvragen met een zeer open karakter. In zijn
algemeenheid zullen de PMJ data niet toereiken voor deze studies maar ze kunnen wel een
bijdrage leveren. We werken de casus van onvoorspelbare incidenten uit in Hoofdstuk 5.

Budgettaire voorzieningen 

68. Helderheid over variabiliteit: leren van I&W over voorzieningen
69. Overbelasting objectiveren: beter plannen overbelasting voorkomen

Wens 

Toelichting 

Analyse 

De vraag wordt gesteld in hoeverre het wenselijk, nuttig en nodig zou zijn dat 
uitvoeringsorganisaties zelf een reservevoorziening kunnen aanhouden. 

Volgens respondenten kan worden geobjectiveerd hoe vaak thans knelpunten ontstaan 
doordat een budgetvoorziening niet of niet tijdig voorhanden zijn.  

Lasten Baten Organisaties kunnen in beginsel werken met een voorziening. Binnen het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid is het niet gebruikelijk. 

Technische 
haalbaarheid 

• Inzet van budgettaire voorzieningen vraagt (technisch) om een knelpuntenanalyse. Dit
vraagt realisatiecijfers uit maandrapportages en kwartaal- of tertiaalrapportages terwijl
de jaartotalen van de opgetreden knelpunten mogelijk geen blijk geven. Aansluiting
van PMJ bij meer frequente cijfers uit Planning & Control systemen ligt dan voor de hand.

Tabel 4.9 Onderzoekswensen t.a.v. PMJ

Tabel 4.9 Onderzoekswensen HALT OM NFI IvR SH DJI 
Meer beleidsrijke analyses 
63.  • Ondersteuning Impact beleidswijzigingen 
64.  • Meer beleidskeuze-ondersteuning

 

Ontbrekende gegevens 
66.  Meer zicht op dark number onderzoek22 
67. Zicht op de daadwerkelijke behoefte 
65. Sensitiviteitstoets: betere grip op onvoorspelbare incidenten

   

Budgettaire voorzieningen 
68. Helderheid over variabiliteit: leren van I&W over voorzieningen 



69. Overbelasting objectiveren: beter plannen overbelasting voorkomen23
 

22 Smit et al 2018 
23 Jensma 2019a & b

We gaan in dit voorbeeld uit van een keuze voor beantwoording van de intentievraag door 
experimenteel gebruikersonderzoek. 

Methodologisch is in dat geval van experimenteel onderzoek moeilijk te garanderen dat 
het gedrag in testsituaties inzicht geeft in het daadwerkelijke gedrag in het veld. Het is dus 
niet triviaal de intentie te kwantificeren.

65. Sensitiviteitstoets: beter grip op onvoorspelbare incidenten

Men wil een beter inzicht in onvoorspelbare (maar impactvolle) incidenten 

Een historisch overzicht of internationale vergelijking lijken het best geschikt.

De aard van zeldzame gebeurtenissen is dat ze alleen gekend worden wanneer ze optreden. 

Niet de kans maar de mogelijkheid is daarbij richtinggevend. 
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5 Van raming naar capaciteitsplanning 
De wensen en ideeën voor toepassing en uitbreiding PMJ genoemd in Hoofdstuk 4 kunnen concreet gedaante 
krijgen in verbeteringen in de organisatie rondom het instrument en uitbreidingen van de functionaliteit en 
ondersteuning van ramingen bij capaciteitsplanning. Als voorbeeld behandelen we in dit hoofdstuk het vraagstuk 
van tactische planning van organisatiewerkzaamheden. Tactische planning ligt thans nog voorbij de horizon van 
de PMJ-ramingen die nu jaarlijkse ontwikkelingen prognosticeren. 
Zonder tactische planning worden organisaties kwetsbaar voor overbelasting, stress en kwaliteitsverlies als 
werkdruk toeneemt en niet beïnvloed kan worden. Met tactische planningsmaatregelen op een tijdsschaal van 
maanden in plaats van jaren kunnen organisatietaken worden herverdeeld om piekbelastingen te voorkomen. 
Organisaties worden daardoor beter voorspelbaar in hun functioneren waardoor ramingen nauwkeuriger kunnen 
worden ook voor de kortere termijn. Hoe belangrijk een goed inzicht in de kosten van werkzaamheden is, 
illustreren we aan de hand van een voorbeeld van Rechtspraak over een nieuwe taak die 10 jaar na dato nog 
steeds niet volledig in beeld is. We vervolgen het hoofdstuk met de beschrijving van een Design Sessie die we 
hebben uitgevoerd met PMJ gebruikers rondom een keten-spel waarin het voorkomen van wachtrijen en 
overbelasting wordt gesimuleerd. Aan het einde van dit hoofdstuk blikken we terug op de in dit onderzoek 
gekozen aanpak die veel ideeën van gebruikers aan het licht heeft gebracht. En we blikken vooruit wat het 
betekent om capaciteit te prognosticeren als die zo afhankelijk is van de manier waarop werk is georganiseerd. 

5.1 De basis robuuster organiseren 

Een belangrijk gebruikersaspect van het PMJ model is de vertaling van ramingen van verwachte aantallen 
zaken voor een organisatie naar daadwerkelijke capaciteitsbehoefte in termen van personele inzet. Dit vraagt 
om een ramingsinstrument waarmee gebruikers kunnen lezen en schrijven. Zoals in Hoofdstuk 2.2 aangegeven 
is een eerste gebruiksvriendelijke versie van het ramingsinstrument ontwikkeld. Om werkelijk vertrouwd te 
raken met het werken met prognoses is meer informatie, training en ondersteuning nodig.  

Zoals uit de gesprekken met respondenten, maar ook uit onze organisatie-analyse bleek, is het PMJ instrument 
thans onvoldoende robuust georganiseerd. Dit heeft bestuurlijke aandacht nodig, omdat alleen een robuust 
instrument aan de basis kan staan van toekomstige uitbreidingen zoals in Hoofdstuk 4 en in dit hoofdstuk 
worden geschetst. 

• Het PMJ instrument is te weinig robuust georganiseerd met te weinig capaciteit verdeeld over
te weinig personen in een te klein team. Het PMJ-team zelf beslaat slechts 1,5 FTE, met nog niet
1 full timer die zich volledig op het model kan toeleggen.

• Als neveneffect van het werken in een klein team, is er nu geen versie-ondersteuning van PMJ
die die parallelle ontwikkeling van verschillende scenario’s met hun eigen tijdreeksen en
veronderstellingen mogelijk zou maken.

• De bescheiden materiële inzet en capaciteitsinzet brengen de continuïteit van de jaarlijkse
ramingen in gevaar, nog los van de varianten en scenario’s die zo belangrijk zijn voor een
realistische en veilige begroting.

• De drempel en leercurve vragen van gebruikers van het PMJ-instrument een tijdsinvestering die
nu niet expliciet voor de gebruikersgroep is gebudgetteerd, noch is er een communicatiebudget
om trainingen te verzorgen of uitleg te verschaffen.

• Personeel binnen organisaties wisselt vaak van functie waardoor er een noodzaak is om kennis en
vaardigheden rondom PMJ sneller op te bouwen dan nu nog gebeurt. Daardoor zijn veel nieuwe
gebruikers onervaren. Er is meer training nodig.
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• De communicatie-ondersteuning ontbreekt om de resultaten uit te leggen in de keten terwijl
dit wel nodig blijkt.

• Er is in de keten meer tijd nodig om de betekenis van PMJ ramingen beter te duiden. Nu worden
ramingen vaak verkeerd vertaald in de begrotingsprocessen die volgen op de PMJ-ramingen.

• Het PMJ-model is conceptueel niet eenvoudig en het kost nieuwkomers moeite om in PMJ thuis
te raken. Er is meer uitleg is nodig om te voorkomen dat overhaaste conclusies worden
getrokken die onjuist zijn of data worden aangeleverd die onjuist zijn.

• Onverwachte gebeurtenissen hebben vaak grote invloed op capaciteitsbehoefte waar de budgetten
nu vaak ontoereikend zijn. Er is meer budget en capaciteit nodig voor het ontwikkelen van
scenario’s in een beleidsrijke context.

• De wens van gebruikers is dat het PMJ-instrument meer in het dagelijkse werkproces meeloopt
zodat er meer interactietijd beschikbaar is. De exclusieve focus van PMJ op
begrotingsvoorbereiding speelt voor veel gebruikers maar 1 periode in het jaar. Koppeling aan de
planning & control zien ze als een kans om beter vertrouwd te worden met de logica van het
instrument.

5.2 Inzicht in werkbelasting verbeteren 

Naast de vele ideeën die gebruikers naar voren brachten en die uitgebreid zijn behandeld in Hoofdstuk 4, 
uitten gebruikers ook zorgen over de moeilijkheid voor organisaties hoe om te gaan met de weerbarstige 
realiteit waarin onverwachte gebeurtenissen het spel bepalen. Een voorbeeld dat goed is gedocumenteerd, 
betreft de impact van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (2009). 

De systeemwijziging geldt als een groot beleidseffect verantwoordelijk voor een relatief grote bijdrage in de PMJ 
voorspelfout (Moolenaar, Van Tulder et al. 2018). Men kan dus stellen dat het effect in omvang 
aanvankelijk      niet  was voorzien.  

In de Doorlichting Financiën Rechtspraak constateert Boston Consulting Group (2019) dat de 
familierechtbanken sinds 2011 tussen 190.000 en 184.000 rekesten behandelen waar dit er 142.000 waren 
in 2010 toen gezamenlijk gezagsverzoeken nog werden behandeld door de sector kanton. Van deze behoren 
er 20.700  tot het type “prominente andere ouder” waarbij de rechters een complexer toetsingskader hebben 
en in eerste aanleg  ½ tot 1½ uur (gemiddeld 70 min) meer tijd per zaak nodig hebben, nog los 
het kwartier extra tijd voor de juridisch ondersteuner, uitmondend in een 15 tot 45% hogere 
tijdsbesteding bij zulke familiezaken. Validering in werklastonderzoek heeft dan nog niet plaatsgevonden 
en de impact op zaken in tweede aanleg is dan nog niet ingeschat.  

De gemoeide kosten voor deze taakverzwaring die alleen al tientallen rechters per jaar in beslag neemt, wordt 
geschat op € 750.000 tot 2.200.000. De vraag is of daarbij alle apparaatskosten zijn meegerekend.  Als 
Rechtspraak met 2.489 rechters in totaal € 980 miljoen aan apparaatskosten heeft (Jaarverslag rechtspraak 
2018) , zijn de kosten van een beslag op de capaciteit van 0,6% van de rechters even goed op € 6 miljoen per 
jaar te schatten. Of andersom gesteld: De raming van gemiddeld € 1,5 miljoen per jaar verklaart 0,15% 
apparaatskosten, wat zou neerkomen op max 4 rechters met een 160-urige werkweek.  
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Het voorbeeld waarbij de rekenvoet van €60 per uur wordt gehanteerd voor een rechter of ingeval van een 
meervoudige kamer drie rechters, rechtbank, ondersteuning incluis, geeft aan dat de gemoeide kosten bij 
organisatiebelasting vaak niet bekend zijn en mogelijk onderschat worden. Begrotingsvoorbereiders moeten 
daar rekening mee houden. Uitgaande van ramingen die misschien wel een foutmarge hebben maar in beginsel 
niet systematisch te hoog of te laag zijn, moet de vertaling van ramingen naar budgetten zorgvuldig geschieden. 

Naast de raming van meest waarschijnlijke ontwikkelingen kan ook geraamd worden wat gebeurt in geval de 
organisatiebelasting door keteneffecten of exogene factoren hoger of lager uitvalt. Om daarbij volledig te zijn, 
moet niet alleen worden overwogen hoe de praktijk van de ramingen kan afwijken op jaarbasis, maar dat de 
ramingen zelf een noemer zijn voor een geheel aan mogelijkheden waarcliënten door een totaal aantal zaken 
voor een organisatie in een jaar gestalte kan krijgen. Zaken kunnen zich regelmatig of juist onregelmatig 
aandienen.  

Dit fenomeen wordt in de logistiek aangeduid als variabiliteit. In Hoofdstuk 5.3 laten we zien hoe 
een organisatie in een keten minder goed functioneert als variabiliteit groeit. De noodzaak voor deze 
organisaties is om de variabiliteit te beheersen. De meest geavanceerde vorm van beheersing, tactisch 
management, zal vergen dat organisaties zeer nauwkeurige kennis hebben van behandeltijden, 
verwerkingstijden en kosten van de respectievelijke taken waar ze voor gesteld zijn. In praktijk gaan betere 
tactische planning en beter inzicht in het functioneren van de organisatie hand in hand.   

5.3 Inzicht in variabiliteit 

Bij organisaties waarbij de capaciteit is begroot op het kunnen verwerken van de gemiddeld geraamde 
werklast die zich dan uniform aandient, week in week uit, ontstaan problemen wanneer de werkelijkheid 
zich niet aan de verwachtingen houdt. Zeker bij klantgerichte organisatie die de inkomende vragen in 
redelijke tijd moeten behandelen, vraagt een grilliger verloop van de werklast gedurende het jaar om extra 
capaciteit om deze pieken voldoende snel op te vangen zonder dat werkvoorraden en wachttijden uit de 
hand lopen.  

Met leden van de PMJ gebruikersgroep hebben we in een ontwerpsessie de doorstroming van werkzaamheden 
door een keten nagebootst en hebben we nagegaan welke lessen zijn te leren over ketenbelasting en de rol 
van variabiliteit daarin. Tijdens de design sessies is gewerkt met de Kolb learning cycle waarbij deelnemers 
kunnen ervaren hoe capaciteitsmanagement in de praktijk verloopt. Als simulatie van de 
werkvoorraad en doorstroming van zaken binnen en tussen justitiële ketens nemen de deelnemers een 
“ketenschakel” voor hun rekening en houden zij bij hoeveel werkvoorraad er in elke fase is, hoeveel zaken 
kunnen worden verwerkt en doorgeleid en hoeveel werk niet binnenkomt. Onder deze omstandigheden 
worden verschillende regimes ervaren, namelijk regimes waarbij de werkvoorraad initieel klein is en de 
verwerkingscapaciteit varieert, regimes waarbij de werkvoorraad groter is, maar de verwerkingscapaciteit 
nog steeds varieert en regimes waarbij de werkvoorraad minder groot is, maar een beperking is opgelegd 
aan de variabiliteit.  

Deze simulaties laten gebruikers ervaren hoe groot de impact van variabiliteit op ketendoorstroming kan zijn. 
In Figuur 5.1 zien we boven de ketendoorstroming bij een hoge variabiliteit en daaronder de situatie bij lage 
variabiliteit. De norm wordt in het tweede geval nagenoeg gehaald en de output van de keten als geheel is 
veel hoger dan in het geval van een hoge variabiliteit. Concreet betekent dit dat de “doorstroomcapaciteit” 
van de keten met hoge variabiliteit slechts 75% is van deze doorstroomcapaciteit bij lagere variabiliteit. 
Vertaald naar organisaties in de justitiële keten betekent dit dat de organisaties zelf een belang hebben om de 
variabiliteit te beheersen maar dat de keten als geheel nog een groter belang hierbij heeft. De andere factor 
waarop gestuurd kan worden is de voorraad. Wat zeer tegen de verwachting van deelnemers in gaat is dat 
grote werkvoorraden 
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veel minder gunstig zijn voor ketendoorstroming dan soms wordt verondersteld. In praktijk functioneren 
organisaties het beste met kleine voorraden en een beheersing in de werklast. Mits goed beheerst kan eenzelfde 
keten veel meer zaken behandelen, dan wanneer die beheersing afwezig is. Om de variabiliteit van zaakaanbod 
in organisaties te beheersen is tactisch management noodzakelijk. Figuur 5.2 vat de principes samen. Figuur 
5.3. laat zien wat gebeurt op het moment dat een inmiddels tot de nok belaste organisatie nog meer te 
verstouwen krijgt: werkvoorraden kunnen willekeurig oplopen.  

Figuur 5.1 Minder werkvoorraad per schakel en meer doorstroming bij verminderde 
variabiliteit  

Figuur 5.2. 

Figuur 5.2 Tactisch management om variabiliteit 
laag, doorlooptijd kort en capaciteitsbenutting 
hoog te houden 

Figuur 5.3 Belang van het in toom houden van de 
benuttingsgraad zodat die niet overbelast wordt en 

doorlooptijden exploderen. (Erlang curve) 

Vanwege het gevaar van filevorming en ophoping is van belang dat organisaties ook de capaciteit hebben om 
liggende taken weg te werken; ze kunnen niet voortdurend 100% worden belast zonder gevaar van het oplopen 
van werkvoorraden. Dit zijn omstandigheden die veel optreden in de praktijk van de justitiële ketens.  

Wat deelnemers waarnemen, is dat werkvoorraden gemakkelijk ophopen in de regimes waarin werkvoorraden 
eenmaal zijn ontstaan. Ze zien dat werkvoorraden ook gemakkelijk ophopen als de 
verwerkingscapaciteit varieert en de ene schakel meer produceert dan de andere kan verwerken of juist 
minder produceert dan waar de andere schakel op is ingesteld. In het geval van de justitiële ketens zijn 
verzuim, vakantie en onderbezetting door vacatures voorbeelden van factoren die de verwerkingscapaciteit 
van afdelingen in de praktijk regeren. Binnen die randvoorwaarden is de kunst om de werkvoorraad 
behendig in te delen voor perioden met volle bezetting en met verminderde bezetting en voor taken die 
veel capaciteit eisen en taken die snel kunnen worden verwerkt. De voorbeelden die bij deze 
ontwerpsessie  zijn  geboden,  komen  primair  uit  bekende  sectoren zoals transportlogistiek en
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ziekenhuizen. Maar er zijn ook voorbeelden gebruikt van problemen met capaciteitsmanagent 
binnen de uitvoeringsorganisaties van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In Appendix D 
bevat een aantal casus van de Algemene Rekenkamer die voor deze design sessie zijn gebruikt. 

In reactie op de designsessie workshop komen diverse reacties van deelnemers, voor een deel ook vermeld in 
Hoofdstuk 4: 

1. Deelnemers herkennen het euvel dat een oplossing in de eigen ketenschakel vaak een probleem
in de vervolgschakel veroorzaakt

2. Deelnemers geven “good practices” vanuit het beleid bij IND. In die organisatie heeft men veel
ervaring met zeer grote variabiliteit. Een van de maatregelen waar dit type organisatie mee werkt,
is het flexibiliseren van functieprofielen zodat medewerkers kunnen bijspringen op de plaatsen
in de organisatie met een grote werkbelasting.

3. Deelnemers benoemen de ervaringen met het strafrechtketenberaad, waarin bestuurlijke
samenwerking rondom het oplossen van ketenproblemen wordt geagendeerd.

4. Een van de uitkomsten van het strafrechtketenberaad is de opzet van ‘de verkeerstoren’ een
tactische aanpak om werkvoorraden te verdelen naar beschikbare capaciteit bij personen en
afdelingen.

5. Tegelijk is duidelijk dat dit type maatregelen om zaken te organiseren thans nog vooral op
operationeel niveau plaatsvindt reagerend op acute capaciteitsproblemen en werkend met de
direct beschikbare mensen en middelen. De uitdaging is om de capaciteitsproblemen voor te
blijven door planning van werkzaamheden voor een langere termijn waardoor optimalisaties van
werkverdeling binnen en tussen afdelingen beter mogelijk wordt.

6. Binnen rechtsspraak vindt overleg tussen de gerechten plaats en wordt onderzocht hoe zaken en
personen kunnen worden geschoven. Opnieuw is de vraag of het mogelijk zou zijn om door een
verbeterde tactische planning ook binnen bestemde gerechten de variabiliteit terug te dringen.

Om daadwerkelijk tot een tactische aansturing van de zaaklogistiek te komen en een duurzame afname van 
variabiliteit, moet ook op deze tactische laag worden geïnvesteerd. 

Figuur 5.4 De tactische laag als vergeten niveau Figuur 5.5 De tactische laag als communicatieschakel 
tussen strategisch en operationeel niveau 

In de figuren 5.4 en 5.5 wordt de situatie geschetst. In veel organisaties bestaat de tactische managementlaag 
nog niet. In het ideale geval is deze gekoppeld aan de operaties enerzijds en de meer op de lange termijn 
gerichte strategische laag.  

Thans is het prognose model justitiële ketens gepositioneerd binnen de strategische laag. De vragen van 
gebruikers om PMJ ook mee te laten lopen in IBOS en tertiaalrapportages verwijst naar de wens dat informatie 
tussen strategische en meer tactische en operationele niveaus wordt gedeeld.  
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5.4 Voortbouwen op een robuuste basis 

Dit gebruikersonderzoek is opgezet volgens de Design Thinking methodiek. We resumeren 

De Empathise & Define  fase stond in dit gebruikersbehoeftenonderzoek centraal. De resultaten laten zien 
dat gebruikers vooral veel wensen hebben voor procesverbetering rondom het gebruik van PMJ waardoor het 
additionele meerwaarde kan bieden in hun afdelingen en uitvoeringsorganisaties. 

In de Ideate & Prototype fase lag de focus op het doordenken van mogelijke consequenties die verbonden 
zijn aan het verdergaand toepassen van PMJ al dan niet in combinatie met tactisch management. In Hoofdstuk 
4 worden zeer concrete ideeën, “paper prototypes” vermeld die respondenten hebben aangedragen zoals 
allerlei koppelingen met andere gereedschappen, de inzet van het instrument voor vroegsignalering, uitbreiding 
van modellen tot contextrijke business cases, identificatie van causale relaties en vitale proces afhankelijkheden, 
inzicht in bandbreedte,  kostenbaten gerichte modellering, personeelsplannings-ondersteuning, beleidsjournaal 
en preventiemonitor. 

 Elementen die respondenten noemen die in de bredere gebruikstoepassing van PMJ kunnen passen zijn: 

1. Meer inzicht in onderbouwing prognose om zo het draagvlak nog verder te vergroten

2. Meer tijd voor training en instructie

3. Beter inspelen op veranderingen van de organisaties, het beleid en de buitenwereld

4. ‘What if’ scenario’s kunnen bouwen

5. PMJ ook inzetten voor HRM planning.

Zoals in Hoofdstuk 4 al beschreven zijn geopperde ideeën in een aantal gevallen direct uitvoerbaar. In een 
aantal gevallen is organisatorisch draagvlak noodzakelijk. In de meeste gevallen zal capaciteitsuitbreiding 
noodzakelijk zijn binnen het PMJ-ontwikkelteam, maar evenzeer binnen uitvoeringsorganisaties die 
intensiever met de PMJ-ramingen gaan werken.  

In de Test & Refine stonden de mogelijkheden voor het oplossen van capaciteitsvraagstukken centraal. In 
het bijzonder was de vraag van belang welke manieren gebruikers kenden of zich konden voorstellen waarmee 
de variabiliteit in hun organisatie en bij hun ketenpartners beter inzichtelijk kon worden gemaakt teneinde 
deze te variabiliteit te kunnen verminderen. De conclusie uit deze toetsing is dat een beter zicht op variabiliteit 
een essentiële thans nog te veel ontbrekende component is, die in een vernieuwd PMJ zou moeten worden 
opgenomen. Pas als de variabiliteit van zaakstromen binnen een bekend is, kan aan het terugdringen van 
variabiliteit worden gewerkt. 

Om de variabiliteit in ketens te beheersen, zullen indicatoren voor variabiliteit dus bijdragen: 

1. Er is wel inzicht in de operationele instroom, maar beeld en verwachting voor de 2-maands en
3-maands periode lijken te ontbreken en er wordt zeker niet op gestuurd.

2. PMJ kan al wel inzicht bieden in de bandbreedte die kan optreden op basis van ervaringen in
lange tijdreeksen, maar de analyse van variabiliteit over 2-3 maands periodes is thans nog geen
onderdeel van de prognoses, terwijl hiervoor wel data beschikbaar zijn. De focus van PMJ ligt
nu nog vooral op de prognosecyclus van een jaar.

3. De volle potentie van het PMJ kan worden benut als de variabiliteit in het tussengebied tussen
operaties en strategie, de tactische laag met een tijdshorizon van 2-3 maanden beter in beeld
komt.

4. Deze 2-3 maands variabiliteit kan prima worden meegenomen in de PMJ prognoses en kan zo
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de prognoses complementeren. De additionele data informeren uitvoeringsorganisaties over de 
noodzaak om een tactische managementlaag te organiseren. 

5. Vervolgens kan worden bekeken of de bestaande mate van variabiliteit een onveranderbaar
gegeven is van een gegeven uitvoeringsorganisatie of dat deze ontstaat ten gevolge van
keteneffecten elders in de keten.

5.5 Het prognose-instrument opnieuw bezien vanuit het 
capaciteitsbehoefte perspectief 

In de Kamerbrief van 12 juni 2019 schrijft minister Grapperhaus van V&J over capaciteitsbehoefte: 

Het Prognosemodel Justitiële ketens (PMJ) raamt de ontwikkeling van de capaciteitsbehoefte in de 
strafrechtelijke, civielrechtelijke en bestuursrechtelijke keten. De ramingen worden opgesteld in 
aantallen producten. Voorbeelden daarvan zijn aantallen rechtszaken, aantallen toevoegingen 
rechtsbijstand en de behoefte aan celcapaciteit. 

De PMJ-ramingen bestaan uit twee delen. Allereerst wordt door het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) in samenwerking met de Raad voor de Rechtspraak berekend wat de 
capaciteitsbehoefte in de ketens is bij ongewijzigd beleid, de zogeheten «beleidsneutrale raming». Dit 
gebeurt middels een econometrisch model, waarbij gebruik gemaakt wordt van gevonden statistische verbanden 
tussen externe ontwikkelingen (demografische, economische en maatschappelijke) en ontwikkelingen in de 
verschillende justitieketens.

Vervolgens worden effecten gekwantificeerd van nieuwe wet- en regelgeving evenals andere 
voorgestelde (beleids)maatregelen die invloed hebben op de capaciteitsbehoefte . Dit gebeurt door alle 
keten-partners in afstemming met elkaar en het WODC. Het gaat uitdrukkelijk om zaken die 
invloed hebben op de capaciteit, oftewel die zorgen dat de behoefte aan een product meer of minder wordt 
(de kwantiteit of “Q”). De beleidsneutrale ramingen en de gekwantificeerde beleidsmaatregelen 
tezamen zijn de «beleidsrijke ramingen». 

Ook in Moolenaar et al (2019) wordt het woord capaciteitsbehoefte in de PMJ-rapportages (zoals op. cit) 
begrepen als aantallen zaken e.d. en in het geval van intramurale sanctiecapaciteit als plaatsen in inrichtingen. 
Alle human resource capaciteit in de vorm van medewerkers van justitiële organisaties wordt hier dus niet 
bedoeld.  

We hebben in dit onderzoek de ramingen van zaken en aantallen steeds ontkoppeld van de daarvoor 
benodigde personele capaciteit, budget en faciliteiten. Beide zijn belangrijk, maar ze zijn uit de aard der zaak 
verschillend. In appendix A over het huidige instrument laten we zien hoe de prognoses van aantallen 
uitpakken.  

Waar respondenten in ons onderzoek spreken over capaciteitsgebrek, is de connotatie in het algemeen het 
capaciteitsgebrek bij het uitvoerend personeel of het capaciteitsgebrek in productiecapaciteit.  

Door suboptimale organisatie van zaken kan eenzelfde volume aan zaken een groter beslag leggen op 
beschikbare personele of facilitaire capaciteit. Werkvoorraden of “ijzeren voorraden” lijken op het eerste oog 
voordelig vanwege de kans voor werknemers of machines om steeds productief te zijn, maar kunnen verkeren 
in het omgekeerde wanneer de voorraden leiden tot extra complexiteit of te lange wachttijden.  

Waar en waardoor sub-optimaliteiten worden veroorzaakt is hier niet van belang. Wel is van belang dat 
onderhandelingsruimte blijft bestaan welke organisatie capaciteit voor een gegeven taakbelasting toereikend 
is. In zogenaamde “prijsonderhandelingen” wordt dit vraagstuk regulier aan de orde gesteld, maar er gaan jaren 
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voorbij waarin de kostentoerekening aan uitvoeringsorganisaties vast verankerd is aan prijzen per eenheid 
waardoor PMJ een instrument voor het bepalen van de resource capaciteitsbehoefte van de 
uitvoeringsorganisatie wordt genoemd, wat het in strikte zin niet is.  

Van belang is ook dat de zaken die in de ketens worden doorgeleid, verhuizen tussen organisaties. Door de 
wijze waarop deze organisaties met elkaar in contact staan, zal deze doorgeleiding opnieuw meer of minder 
optimaal kunnen verlopen. De veelgehoorde maatregelen om zaakvoorraden “weg te werken” houden niet 
zelden in dat dezelfde zaakvoorraden in een volgende schakel in de keten ophopen. Dit zijn de fenomenen die 
de aandacht trekken in pers en politiek. Wanneer PMJ-prognoses niet blijken uit te komen en er tegelijkertijd 
een voelbaar capaciteitsgebrek bestaat bij een uitvoeringsorganisatie, ligt voor de hand om te vragen om een 
trefzekerder prognose instrument, terwijl de oorzaak heel wel organanisatietechnisch van aard kan zijn in plaats 
van econometrisch. 

Eén manier om de werelden van prognostische ramingen en capaciteitsplanning te koppelen is het meenemen 
van de dynamiek die in organisatiewerkzaamheden aanwezig kan zijn. 

Twee soorten dynamiek moeten worden onderscheiden, de “gebruikelijke” fluctuaties die elk jaar kunnen 
optreden en de “uitzonderlijke” fluctuaties die het gevolg kunnen zijn van rampen, incidenten, 
beleidsingrepen.  Om de “gebruikelijke” fluctuaties te modelleren is van belang om naar frequentere 
tijdreeksen over te stappen dan de huidige jaartijdreeksen.  

Gebaseerd op tijdreeksen in jaren valt over de tussentijdse ontwikkeling niets te zeggen. Waar PMJ-gebruikers 
aanbevelen dat PMJ sterker wordt gekoppeld met frequentere tijdreeksen uit monitoringsystemen, bieden ze 
een oplossingsrichting: een prognosemodel met informatie over de dynamiek gedurende het jaar, kan ook 
verwachtingen formuleren over  dynamiek in komende jaren. Zo kan een raming met een bijbehorende 
inschatting van de kwartaal-dynamiek of maand-dynamiek behulpzaam zijn om capaciteit te begroten die in 
praktijk kan toereiken ook tijdens drukkere perioden. Zoals in 5.3 betoogd, is dit een tijdelijke service, omdat 
verwacht moet worden en ernaar gestreefd moet worden dat de variabiliteit die hier aan de orde is in de loop 
van de jaren steeds beter wordt beheerst.  

Voor “uitzonderlijke” fluctuaties is van belang dat PMJ juist ver kan terugblikken naar zeldzame 
gebeurtenissen die historisch zijn geboekstaafd. Wanneer deze weliswaar zeldzaam maar toch niet ondenkbaar 
zijn, spreekt men van verdelingen met een “dikke staart”. Deze zijn verraderlijk, omdat in jaren zonder 
uitzonderlijke fluctuatie vergeten kan worden dat pieken kunnen optreden.  

PMJ staat dus voor de uitdaging om enerzijds te integreren met realisatiecijfers met veel kortere intervallen en 
anderzijds het “geheugen” vast te houden voor uitzonderlijke gebeurtenissen zodat uitspraken kunnen worden 
gedaan over de aannemelijkheid van het optreden van variaties en extremen. 
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6 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

Aanleiding voor dit onderzoek waren een 15-tal vragen (Appendix C) die we thans kunnen 
beantwoorden, maar in aanvulling op de initiële vragen heeft het gebruikersonderzoek ook inzichten 
opgeleverd in de vorm van ideeën en wensen die gebruikers hebben. Deze zijn uitgebreid behandeld 
in hoofdstukken 4 en 5. Hier richten we ons op de oorspronkelijke vragen.   

1. Wie zijn de belangrijkste gebruikers van de het PMJ-model?
Thans zijn dit vooral de begrotingsvoorbereiders van uitvoeringsorganisaties, de opdrachtgevers vanuit 
beleidsdirecties, de controllers van DFEZ en de Inspectie der Rijksfinanciën IRF 
(Hoofdstuk 3.2)

2. Wie zijn beoogde nieuwe gebruikers van een (uitbreiding van) het PMJ-model?
Naast begrotingsvoorbereiders kunnen ook personeelsmanagers en afdelingsplanners nut ondervinden van PMJ. 
Er kan namelijk meer nadruk worden gelegd op capaciteitsplanning.
(Hoofdstuk 4.4 en 4.7)

3. Hoeveel ervaring hebben ze ermee?
Ervaring is vaak schaars vanwege de korte periode per jaar dat PMJ “actief” is en de relatief frequente 
functiewisseling.
(Hoofdstuk 4.1)

4. Hoeveel ervaring hebben ze met andere vergelijkbare modellen?
Een aantal respondenten hebben ervaringen met het werken met andere prognosemodellen voordat ze PMJ leerden 
kennen. Binnen MinJ&V bestaan een aantal parallelle modellen. Deze anders van opzet en hebben een 
beperktere scope. Bij andere ministeries zijn modellen in gebruik, bijvoorbeeld de leerlingprognoses bij MinOCW 
(Hoofdstuk 4.1)

5. Hoe zijn de ervaringen met het actualiseren van gegevens in het PMJ-model?
Actualiseren gaat op zich, maar het zou volgens respondenten efficiënter zijn wanneer het meeloopt met de P&C 
cyclus.
(Hoofdstuk 4.2)

6. In welke delen van het model en rapportages zijn zij het meest in geïnteresseerd?
Respondenten vinden het interessant om What-if scenario’s te zien, de effecten van mogelijke wetgeving. Deels 
geschiedt dit in de “beleidsrijke kop”, maar niet altijd duidelijk is wie meebeslissen in de keuze van onderwerpen 
en welke onderwerpen daarvoor kandideren.
(Hoofdstuk 4.1)

7. Hoe en waarvoor gebruiken ze het model?
Thans worden PMJ-ramingen gebruikt als invoer voor het opstellen van begrotingen. Ze worden nog te weinig 
benut voor het volgen van ontwikkelingen door het jaar heen.
(Hoofdstuk 4.1)

8. Geeft, in hun ervaring, het model voldoende houvast en is het voldoende betrouwbaar?
De ramingen geven zeker houvast. De ramingen worden opgeleverd in categorieën die overeenstemmen met de 
rapportage-eisen aan FEZ en MinFin. Er bestaan verschillen van inzicht over de onzekerheidsmarges. 
Respondenten vragen zich af of deze marges kunnen worden verkleind door actuele gegevens te incorporeren.

In dit hoofdstuk komen we tot de beantwoording van de onderzoeksvragen die de aanleiding 
vormden van dit gebruikersonderzoek. Waar dit aan de orde is, verwijzen we ook door naar 
voorbeelden en die in de voorafgaande hoofdstukken 3, 4 en 5 zijn gegeven.
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9. Hoe gaan gebruikers om met onzekerheden van het model? Hoe wordt de werking van het PMJ-
instrument begrepen?
De werking van het instrument wordt op hoofdlijnen begrepen, maar de precieze werking niet ten volle, waardoor
het niet eenvoudig is resultaten van PMJ aan bestuurders goed toe te lichten. Hierin kan PMJ verbeteren door
meer voorlichting en toelichting. Als het model moet werken als beslis-ondersteuner wil men weten welke factoren
er wel en niet in meegewogen zijn, en dus wat de mens als beslisser nog verder wel of niet in overweging zou moeten
nemen.
(Hoofdstuk 4.1 en 4.3)

10. Begrijpt hun eigen doelgroep (andere ambtenaren, minister, sector) de uitkomsten van het
model?
Te vaak nemen budgethouders de ramingen van het model als bovengrens voor budgettoewijzing, terwijl de raming
een verwachtingswaarde en de werkelijke ontwikkeling niet vooraf kenbaar is. Er moet, gelet op de onzekerheid
in de raming en de mogelijkheid van fluctuaties gedurende het jaar voldoende capaciteit worden begroot om pieken
en variaties op te vangen. De Service Level Agreements die organisaties hanteren bepalen mede hoeveel additionele
capaciteit moet worden begroot.
(Hoofdstuk 4.7)

11. Geeft de gebruiksvriendelijke versie ze de mogelijkheden die ze willen hebben?
De gebruiksvriendelijke versie wordt niet of onvoldoende gekend. Dit is enerzijds een uitnodiging aan de
ontwikkelaars van PMJ om te investeren in meer herkenbaarheid van functies en mogelijkheden van de
gebruikersvriendelijke versie. Anderzijds hebben gebruikers de behoefte scenario’s door te lichten die mogelijk
verder strekken dan de huidige gebruiksvriendelijke versie toelaat. Gebruikers zien op termijn veel mogelijkheden
in integratie van hun werkprocessen met het prognose-instrument.
(Hoofdstuk 2.1 en 4.7)

12. Zijn de rapportagemogelijkheden voldoende?
De rapportage vindt naar het oordeel van gebruikers soms plaats op te hoog geaggregeerd niveau. Disaggregatie
kan zeker worden overwogen waar in zaak-complexiteit of in regio’s te grote verschillen bestaan voor een
gelijkgeschakelde aanpak.  Door meer met het instrument te werken, zullen gebruikers nieuwe rapportagebehoeften
ontwikkelen. Het op maat kunnen aanbieden van rapportagemogelijkheden is dan aan de orde.
(Hoofdstuk 4.7)

13. Op welke andere gebieden zouden ze graag voorspellingen willen hebben?
Gebruikers willen meer voorspelmogelijkheden aansluitend bij de lopende planning en control cyclus en ze willen
graag meer integraal de mogelijkheid hebben om consequenties van overwogen beleid door te rekenen. Een nieuwe
kennismaking met de gebruikersvriendelijke versie kan hierin een eerste stap zijn.
(Hoofdstuk 4.7)

14. Hoe zou de gebruiksvriendelijke versie kunnen worden verbeterd?
In elk geval kan de gebruiksvriendelijke versie worden begeleid door een uitgebreider proces van voorlichting en
toelichting, en ook kan de gebruiksvriendelijke versie worden geactualiseerd gedurende een langere periode door het
jaar heen zodat PMJ “actief” en “responsief” is.

(Hoofdstuk 4.1 en 4.2)

15. Hoe zouden de rapportagemogelijkheden kunnen worden verbeterd?
De rapportagemogelijkheden rondom ramingen verbeteren wanneer ze kunnen aansluiten bij de P&C cycli hetgeen
inhoudt dat de tijdschaal waarop PMJ functioneert ook perioden midden in het jaar moet kunnen belichten.
Gebruikers geven aan dat ze bij de rapportages informatie en toelichting wensen die hen helpt om de ramingen op
de juiste wijze te duiden.
(Hoofdstuk 4.2)
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7 Conclusies

• Als instrument ondersteunt PMJ nu vooral de begrotingsvoorbereiding. Het instrument
functioneert in technisch opzicht naar behoren, zoals ook steeds is gebleken in reviews.

• Gebruikers zien meer mogelijkheden om het instrument organisatorisch in te bedden en
inhoudelijk verder te ontwikkelen.

• Gebruikers verwachten dat ramingen meer tot hun recht komen als ze vaker geactualiseerd
kunnen worden en aansluiten bij viermaandelijkse de planning & control cyclus.

• Ze willen meewerken om prognoses nog trefzekerder te maken met frequente actuele
realisatiecijfers.

• Ze verwachten veel van scenario-analyses die hen inzicht geven in mogelijke ontwikkelingen
naast raming als meest waarschijnlijke ontwikkeling.

We hebben nagegaan hoe realistisch en hoe haalbaar de gebruikerswensen zijn (Hoofdstuk 4). In veel 
gevallen is de technische haalbaarheid niet het probleem, maar ligt er een organisatorisch vraagstuk. 

• Een eerste noodzaak is dat PMJ robuuster wordt georganiseerd zodat de continuïteit niet in
gevaar komt. De capaciteit in het team dat de prognoses verzorgt, op dit moment met 1,5 FTE
gevaarlijk laag, moet urgent worden versterkt om het risico van uitval van het hele PMJ systeem
te voorkomen.

• Versie management ondersteuning moet worden gerealiseerd om meer projecten naast elkaar
mogelijk te maken en betere ondersteuning is nodig voor het opstellen, programmeren,
valideren, testen van de modelsoftware

• Ook gebruikers zelf en hun collega’s moeten meer tijd krijgen voor training en duiding om thuis
te raken in het werken met ramingen.

Gebruikers ervaren nu nog belemmeringen doordat ze ramingen niet goed kunnen 
vertalen in adequate capaciteitsbudgetten. De impliciete veelal onjuiste veronderstelling bij velen is 
dat organisatiebelasting gedurende een jaar constant en onveranderlijk is. Onjuiste aannamen leiden 
dan tot een budgetbepaling die in praktijk ontoereikend is.  

We hebben met gebruikers nagegaan hoe de variabiliteit wel in beeld kan komen (Hoofdstuk 5) 

• Gebruikers verwachten veel van de integratie met monitoringsystemen.

• Om budgetten beter te bepalen willen gebruikers contextrijke scenario’s.

• Gebruikers wijzen op initiatieven om ketenophoping te verhelpen.

Het beste voor de keten zijn organisaties die hun werkbelasting weten te beheersen en werken zonder 
lange wachttijden. Dit laat zich organiseren in een managementlaag op tactisch niveau.  

• Thans zijn veel bestaande ketenmanagement initiatieven primair operationeel, PMJ is vooral
strategisch.

• De gebruikerswens dat updates frequenter worden en integratie met 4-maands rapportages en
planning & control systemen mogelijk wordt, verdient het te worden onderzocht. Hier
liggen handvatten voor de ontwikkeling van een tactische managementlaag.

• In een ketenschakels waar de werklast met tactisch management wordt beheerst, neemt de
voorspelbaarheid toe, neemt organisatiestress af en kunnen ramingen nauwkeuriger worden.

Aan het slot van dit onderzoek trekken we een aantal conclusies over het Prognose Model Justitiële 
ketens gezien door gebruikers in de keten. De gevolgde Design Thinking methode gaf gebruikers de 
ruimte om ideeën te delen. De aanpak kan ook helpen in de voorbereiding van eventuele vervolgfasen 
waar How Might We vragen aan bod komen, bijvoorbeeld rondom ketensamenwerking en 
ketenscenario’s. Gebruikers gaven hun perspectieven op het PMJ instrument en ideeën voor 
verbetering (Hoofdstuk 4). 

 58 Klant en Keten 



Klant en Keten 

De hoofdonderzoeksvraag was hoe goed het PMJ instrument voldoet gelet op de gebruikerswensen die leven. 
Het antwoord is tweeledig. Enerzijds is er op de techniek van PMJ al jarenlang niet veel af te dingen. 

Zoals in Hoofstuk 4 samengevat zijn veel wensen die gebruikers hebben ten aanzien van de “uitbreidingen” 
van PMJ technisch wel realiseerbaar. Voordat ze ook organisatorisch realiseerbaar zijn, zullen 
uitvoeringsorganisaties eerst meer betrokken moeten worden. Veel PMJ-gebruikers hebben nu nog alleen met 
het instrument te maken in de maanden sept – nov waarin de gegevens worden aangeleverd en in januari bij 
het indienen van begrotingsvoorstellen. Er is voor het PMJ-instrument meer emplooi en het is ook van belang 
dat gebruikers meer tijd krijgen om daarmee vertrouwd te raken.  

In het bijzonder moet de capaciteit rondom de levering van PMJ door WODC en RvdR worden versterkt 
waar die nu berust op 1,5 FTE. Gelet op de wensen van gebruikers dat het team frequenter in het jaar met 
meer diverse scenario’s en analyse-verzoeken benaderd kan worden, kan worden gedacht aan expertises zoals 
personeel en organisatie, techniek, communicatie, data analytics en econometrie. Vanuit de onafhankelijke 
positie die  WODC heeft en die door respondenten wordt gewaardeerd ligt in de rede om dit als centrale 
organisatie te behouden in een eventuele uitbreiding van zowel het beleidsonafhankelijke als het 
beleidsafhankelijke onderdeel van PMJ.  

De PMJ-prognose levert een verantwoorde extrapolatie van de historische ontwikkelingen met een variantie 
die bekend is. Tegelijk is dat als toekomstbeeld onzeker omdat de belasting van het justitiële apparaat elk jaar 
weer de resultante is van tal van bekende maar ook onbekende ontwikkelingen, gebeurtenissen en incidenten. 
Kennis van de uitvoeringspraktijk is zeer belangrijk om gevoel te hebben en houden voor de “weerbarstige 
werkelijkheid”. Daarom pleiten we ook voor een robuust proces waarbij naast het aldus uitgebreide PMJ-team 
experts uit de uitvoeringsorganisaties participeren in het opstellen en valideren van de maatwerk prognoses en 
nieuwe relevante scenario’s. 

In Hoofdstuk 5 laten we het dilemma van veel uitvoeringsorganisaties binnen de justitiële keten zien. Ze 
hebben beperkte mogelijkheden om bij wisselingen in zaakaanbod adequaat te reageren. Gebruikers van het 
PMJ-prognose-model ervaren dat de activiteiten van hun organisatie vaak ontoereikend begroot zijn. 
Variaties in taken en variaties in beschikbare capaciteit zijn binnen organisaties veeleer de regel dan de 
uitzondering. Slim organiseren van werk is een belangrijke voorwaarde om organisaties niet vast te laten lopen. 
Juist dit element, we noemen dit de tactische laag, is veelal niet belegd. Organisaties hebben dan geen 
mogelijkheid om werk anders te organiseren, terwijl dit de beste remedie is tegen de variaties in werkdruk die 
ontstaan door omstandigheden die niet te beheersen en niet te voorkomen zijn. Als – zoals in praktijk vaak 
gebeurt – een klein aandeel van het takenpakket een onevenredig groot beslag legt op een 
uitvoeringsorganisatie (zoals in de Rechtspraak casus in Hoofdstuk 5.2), dan moet over de tactische planning 
van werkzaamheden worden nagedacht om te voorkomen dat de gewone taken in het gedrang komen.  

Dit kan op diverse manieren, zoals ook respondenten in Hoofdstuk 4 benoemen. Bijvoorbeeld door meer 
flexibiliteit in functieprofielen, meer multidisciplinaire inzetbaarheid, door de mogelijkheid om capaciteit bij 
samenwerkingspartners in te lenen. Zaken die kunnen wachten, kunnen worden herpland rekening houdend 
met beschikbare capaciteit, en er kan worden geïnvesteerd in een efficiënte aanpak van die specifiek 
tijdrovende taken, bijvoorbeeld door de inzet van software en AI.  

Als organisaties te lang wachten met maatregelen, rest hooguit de tijd voor operationeel management met een 
korte tijdshorizon om prioriteiten te stellen in de zaken die direct spelen op de werkvloer. Door die 
suboptimale aanpak blijft de benodigde uitvoeringstijd langer, nemen wachttijden toe en wordt 
de gebudgetteerde capaciteit ontoereikend. 

Daarnaast moet worden onderkend dat de benodigde capaciteit voor het werk zelf niet de vermenigvuldiging 
is van een kengetal voor prijs per werkeenheid en een geprognosticeerd aantal taken, maar een subtielere 
daadwerkelijke verwachte taakbelasting die rekening houdt met het schommelingen in de taakbelasting die 
tactisch management niet kan opvangen en die dus vragen om voldoende restcapaciteit. In wiskundige termen: 
we willen de verwachting van het effect kennen maar stellen ons vaak te gemakkelijk tevreden met alleen 
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inzicht in het effect van de verwachting. Een eenvoudige simulatie laat zien dat de verwachting van het effect 
bij kansverdelingen “met een dikke staart” (waarin extremen niet zeldzaam zijn) groter is dan het effect van 
de verwachting, de geïdealiseede situatie dat elke dag zo zal zijn als de waarde van de prognose aangeeft.  

PMJ als prognose instrument blijft als basis noodzakelijk maar niet voldoende. Om PMJ te moderniseren, is 
deze extra betrokkenheid van de organisatie op het tactische managementniveau nodig. Omdat het bij 
tactisch management om taakbelasting en realisaties gaat, is sprake van dezelfde “taal” die al binnen PMJ is 
ontwikkeld. Dit geeft Justitie & Veiligheid een voorsprong. Veel van de handelingen die worden uitgevoerd 
bij het op niveau brengen van de jaarlijkse prognose zullen door uitvoeringsorganisaties nu ook moeten 
worden gedaan voor betrouwbare overzichten en prognoses voor de 2-3 maandshorizon. 

De volle potentie van het PMJ kan worden benut als de variabiliteit waar nu niet op wordt gestuurd, beter in 
beeld is. Enerzijds zullen prognoses kunnen verbeteren en anderzijds kan blijken welke mate van variabiliteit 
een onveranderbaar gegeven is en waar variabiliteit kan worden teruggedrongen met een betere 
capaciteitsplanning tot gevolg. 
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A Werking van PMJ 
Aan de hand van het voorbeeld voor de prognose van misdrijven en overtredingen in de strafrechtsketen voor 
2024 (Moolenaar et al 2019) laten we de werking zien van het PMJ-instrument. Het voorbeeld in figuur A1 
zien dat wordt verwacht dat 487.000 verdachten en strafbeschikkingen zullen binnenkomen bij politie en CJIB 
en dat daarvan 227.600 zullen worden doorgeleid naar het Openbaar Ministerie. Hetzelfde schema laat zien 
dat verwacht wordt dat het OM in datzelfde jaar ook “gevoed” zal worden met 48.100 gevallen van 
herinstroom en instroom vanuit andere instanties. Van die 275.700 zaken waarvan wordt verwacht dat bij OM 
binnenstromen in 2024 wordt verwacht dat 143.100 worden doorgeleid naar de gerechten. Deze verhoudingen 
worden per zaakstroom en zaaksoort bepaald op basis van ervaringscijfers. De volumina worden deels 
geprognosticeerd op basis van exogene factoren, deels op basis van de zaken die in een gegeven jaar al in het 
systeem zitten, de “voorraad”. Door een inschatting van de elasticiteiten kunnen ook de effecten van 
verandering in de volumina in een gegeven schakel op de zaakstroom in vervolgstadia in de keten worden 
ingeschat. 

Figuur A1. Misdrijven en overtredingen in de strafrechtsketen in 2024 (Moolenaar et al 2019) 
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B Interdepartementale planning 
& controlcyclus 

Voorbereiding Uitvoering verantwoording 
N-
2 

N-1 N N+1 
okt jan  feb mrt apr mei jun jul aug sept okt dec jan mei sept okt mei 

Fin a b c d e f g h i j k l m n o p 
IRF x x x x x x x x x 
IBOS x x x x x x x 
FEZ x x x x x x x 
PMJ * * * * ? * 

Uit:  Het budgetrecht van het Nederlandse parlement (Diamant, M. 2017) 

Conform tweede lid van artikel 105 Grondwet 

a. In oktober jaar N-1 stelt de Minister van Financiën de rijksbegrotingsvoorschriften voor jaar N+1
op

b. In januari jaar N volgen de ontwerpbegrotingen (voor jaar N+1) door vakministers. FEZ is
verantwoordelijk voor de coördinatie van de opstelling van deze ministeriele begrotingen.

c. Indienen ontwerpbegroting
d. In maart jaar N sturen de vakministers hun beleidsbrieven aan de Minister van Financiën

Op basis van CPB’s Centraal Economisch Plan (CEP) over uitgavenontwikkelingen sinds de vorige
Miljoenennota (begroting jaar N en en begroting jaar N+1) zendt de Minister van Financien een
(vertrouwelijke) Kaderbrief en volgen bilaterale gesprekken tussen Minister van Financiën en de
vakministers
Minister van Financiën stelt (vertrouwelijk) Besluitvormingsmemorandum op
Stemming in de ministerraad over dit voorstel ter bepaling van uitgavenkant van de begroting
Minister van Financiën stelt het Stabiliteitsprogramma op, een update van de begrotingsplannen
voor de middellange termijn conform de bepalingen van het Stabiliteits- en Groeipact en is gericht
aan de Europese Commissie.

e. De Tweede Kamer debatteert in april jaar N over beide programma’s met de verantwoordelijke
ministers voordat deze naar de Commissie worden gestuurd.

f. Opstelling primitieve begrotingen jaar N+1 in juni jaar N aan de hand van het
Besluitvormingsmemorandum en bilateraal overleg tussen de vakminister en de Minister van
Financiën.

g. Julibrief
h. Vaststelling definitieve cijfers voor de ontwerpbegrotingen jaar N+1 vastgesteld augustus jaar N in

de ministerraad op basis van de concept-Macro Economische Verkenning (cMEV) van het CPB.

Evt. heropening van besluitvorming van eind april jaar N, begin mei jaar N.
Definitieve besluitvorming over de inkomsten in de ministerraad.
Gemaakte afspraken tussen Minister van Financiën en de ministers in de Augustusbrief jaar N
Vaststelling van Miljoenennota door het Ministerie van Financiën.
Voorleggen begrotingswetsvoorstellen en de Miljoenennota aan de Raad van State.

i. Indiening van de stukken met het advies van de Raad van State en reactie van de regering aan de
Tweede Kamer de derde dinsdag in september jaar N.
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Aanbieding van het Belastingplan door de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer aan 
ook op de de derde dinsdag in september jaar N.  

j. Algemene politieke beschouwingen in de Tweede en de Eerste Kamer.
In de Eerste Kamer vooral vanuit autorisatie-optiek.

k. Stemming over de begrotingswetsvoorstellen in de Tweede Kamer voor het kerstreces.
l. Vaststelling van de begroting jaar N+1 in januari jaar N+1

Minister van Financiën licht het parlement drie keer per jaar in door middel van een budgettaire nota. 

m. Uiterlijk 1 juni jaar N+1 de Voorjaarsnota (uiterlijk 1 juni), op Prinsjesdag de Miljoenennota jaar
N+1 met de Vermoedelijke Uitkomsten jaar N en uiterlijk 1 december de Najaarsnota jaar N+1.
Aan de Voorjaarsnota is de eerste suppletoire begroting gekoppeld.

In de Eerste Kamer wordt niet plenair gedebatteerd over de Voorjaarsnota.

n. de Miljoenennota presenteert de Vermoedelijke Uitkomsten
o. De Najaarsnota actualiseert de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven in het lopende

begrotingsjaar.
p. De Voorlopige Rekening jaar N+1 wordt geïntegreerd met het Financieel Jaarverslag van het Rijk

uiterlijk de derde woensdag van mei jaar N+2 aangeboden aan het parlement.
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C Interviewprotocol 
Achtergrond (zoveel mogelijk vooraf uitgezocht) 
1. Geïnterviewde:

achtergrond, verantwoordelijkheden, taken, organisatie, aan wie rapporteert u.
2. Wat doet uw organisatie

Doel gebruik PMJ (alleen in tweede instantie aan de orde brengen) 
3. Doel gebruik PMJ

a. Welk beleidsterrein

b. Groep die het betreft.

c. Binnen welke beleidsstukken

d. Wie zijn de afnemers van de informatie en beleidsstukken

i. Binnen ministerie

ii. Buiten ministerie
4. Procedure gebruik PMJ (vooralsnog overslaan)

a. Welke prognosecijfers bent U geïnteresseerd

b. Met welke andere informatie worden de cijfers gecombineerd

c. Wie hebben toegang tot het model

d. Wie gebruiken het model

e. Welke (soorten) van zoek opdrachten doet U ?

f. Hoe vaak doet U die opdrachten?

g. Voor wie doet U die opdrachten

h. Welke (soorten) van reporten laat U dan maken ?

i. Hoe vaak maakt U/ laat U die reporten maken?

j. Voor wie maakt U/laat U die reporten

k. Welke (soorten) van data levert uw afdeling aan.

l. Hoe vaak levert U data aan?

m. Voor wie levert U data aan?

Ervaringen met de tool 

Feitelijke openingsvraag 

5. Wanneer kreeg u in uw functie voor het eerst te maken met PMJ

6. Kent u PMJ alleen uit de eerste hand of werkt u binnen uw schakel in de justitiële

7. Keten ook regelmatig samen met collega’s die PMJ ook hanteren?

8. Wat is de gebruikscontext voor u als PMJ gebruiker?
Legt U de cijfers van het PMJ evt. naast andere prognose-mogelijkheden ? zo ja welke ? Heeft u in dit opzicht op
voorhand wensen hoe de PMJ-prognoses nog zouden kunnen worden verrijkt

Praktische bruikbaarheid 
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9. Hoe gebruikersvriendelijk is in uw optiek en wat zijn uw ervaring voor elk aspect
(indien

van toepassing)

a. Het zoeken voor vinden specifieke cijfers

b. Het maken van een rapport

c. Het maken van grafieken

d. (De procedures voor) het toegang krijgen tot de PMJ

e. Het combineren van gegevens uit het PMJ met andere gegevens

Keten-afhankelijkheid 

Betrokkenen bij overdracht PMJ-gegevens 

10. PMJ werkt op basis van de ketenafhankelijkheden, welke ketenafhankelijkheden zijn belangrijk
voor de prognoses in uw schakel in de justitiële keten ?

11. Welke andere schakels binnen de justitiële keten worden op hun beurt weer beïnvloed door de
uitstroom vanuit uw beleidsterrein ?

12. Het PMJ-instrument en de werking van de justitiële ketens zijn beide zeer nauwkeurig beschreven.
Welke zaken kan een buitenstaander over het hoofd zien, terwijl ze voor de dagelijkse praktijk van
uw beleidsterrein zeer grote impact kunnen hebben?

13. Weet u of PMJ thans voldoende schakels omvat die door uw beleidsterrein worden beïnvloed?

14. Hebt u voorbeelden in gedachten van organisatie-informatie die voor PMJ wellicht te veel
onzichtbaar blijft terwijl ze wel impact heeft?

Strategische vs. Tactische informatie 
Ervaringen met onverwachte capaciteitsvraag. Manieren om plotselinge vraag op te vangen, Omgang met onzekerheid in 
prognoses 

15. Hoe verhouden zich in uw optiek de voorhanden informatie en de mogelijkheden om bij te sturen
op tactisch niveau ?

16. Zou u zich tactische aanvullingen op het in zijn aard strategische PMJ model kunnen voorstellen?
Hoe zouden die eruit zien ?

17. Kunt u zich voorvallen heugen binnen uw beleidsterrein waar de mogelijkheid om de werkdruk
en doorlooptijden te voorspellen volkomen ontbrak?

18. Hoe handelt men binnen uw beleidsterrein als onverwacht groot beroep wordt gedaan op de
voorzieningen ?

19. Hoe kan men binnen uw beleidsterrein veranderingen in het capaciteitsbeslag voorzien?

20. Hoe kan men binnen uw beleidsterrein pieken in het capaciteitsbeslag opvangen?

21. Bestaat er naar uw idee een zinvolle veilige vrije capaciteit die beschikbaar moet zijn om
momenten van piekbelasting in uw beleidsterrein op te vangen ?

22. Kunt u zich scenario’s voorstellen waarbij zelfs een behoorlijke aanwezige capaciteit volledig
wordt overvraagd ?

23. Stelt u zich voor dat ontwikkelingen in zo’n richting kunnen worden voorzien ?
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Beschikbaarheid van indicatoren 

Omgang met onzekerheid in de praktijk 

24. PMJ werkt op basis van endogene en exogene indicatoren. Welke indicatoren acht u in de aard
betrouwbaar? Over welke indicatoren heeft u soms zorgen dat zij steeds juiste waarde hebben?

25. Zijn de indicatoren die PMJ van uw schakel in de justitiële keten verlangt effectief te achterhalen?

26. Is het bepalen van de door PMJ verlangde indicatoren een additionele belasting voor uw afdeling?

27. Heeft u voorstellen in gedachten van indicatoren vanuit uw afdeling die ook zouden kunnen
bijdragen aan de prognose van de ontwikkelingen binnen uw schakel in de justitiële keten?
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D Capaciteitsmanagement Design Sessie 

Als onderdeel van het gebruikersonderzoek is een design sessie voorbereid waarin gebruikers worden uitgenodigd om na 
te denken over het thema capaciteitsmagement. PMJ levert een prognose van de kwantitatieve hoeveelheden transacties, 
verrichtingen, zaken. In de begrotingsonderhandelingen worden deze vertaald in noodzakelijke budgetten om de capaciteit 
van uitvoeringsorganisaties op orde te brengen en houden.  

Respondenten maken bij herhaling melding van problemen die ontstaan doordat – ondanks een 
nauwkeurige capaciteitsplanning – de toegekende budgetten niet toereikend zijn. Kennelijk gaat er in 
de vertaling van de kwantitatieve gegevens naar kostprijzen per eenheid iets mis. Dit kan twee 
oorzaken hebben 

1. Bij de bepaling van wat in wezen integrale kostprijzen zijn, worden delen van de organisatie-
activiteiten in samenhang met de genoemde verrichtingen over het hoofd gezien of in elk geval
onjuist, d.w.z. te laag beprijsd.

2. De kostprijsbepaling geschiedt niet objectief, maar is het resultaat van een onderhandeling waarbij
de voorsteller van de begroting een hogere prijs voorstelt dan de budgethouder voor mogelijk
houdt. In zoverre als de PMJ voorspellingen unbiased zijn en dus geen additionele
“onzekerheidsmarge” inbouwen, betekent het ter discussie stellen van de prijzen meteen een het
beperken van de mogelijkheden om de geplande werkzaamheden ten volle uit te voeren.

Uitgangspunt is steeds de kaderbrief die de directeur generaal toezendt aan een uitvoeringsorganisatie 
als aanschrijving voor het jaarplan.  

Er ontstaan problemen wanneer voor uitvoeringsorganisaties structureel dan wel tijdelijk onvoldoende 
middelen in de bekostiging aanwezig zijn voor het uitvoeren van alle taken die belangrijk geacht 
worden. In die gevallen moet of worden bezuinigd op de activiteiten of er moet additioneel budget 
worden vrijgemaakt. Dit is bijvoorbeeld het geval geweest voor de Politie bij de reorganisatie tot een 
Nationale Politie, bij de Rechtspraak bij de gebleken tegenvallende kosten voor het ICT programma 
KEI, en bij DJI in verband met de moeilijkheid om voldoende personeel aan te stellen. Deze 
voorbeelden zijn in de ontwerp workshop als casus gekozen voor het nadenken over verbeterde 
capaciteitsprognoses: wat kan verbeteren zodat wijzigingen in capaciteitsbeslag zich tijdig laten 
kennen? Welke (thans onvoldoende beschreven) activiteiten moeten dan in beeld komen?  

D.1 Dilemma

In de evaluatie baten-lasten diensten (MinFin 2011) wordt opgemerkt dat: 

Het maken van onderscheid tussen opdrachtnemer en opdrachtgever expliciteert de belangenafweging. Elke 
speler heeft andere belangen die vaak tegengesteld zijn. Aangezien elke speler wordt geacht voor zijn eigen 
belangen op te komen ontstaan er onderhandelingen zodat bij de afspraken over producten, kwaliteit en prijzen 
value for money wordt verkregen. Het onderscheiden van een opdrachtgever en een eigenaar geeft een 
waarborg dat er een evenwichtige afweging plaatsvindt tussen enerzijds het opdrachtgeversbelang (zo 
goedkoop/doelmatig mogelijk product en hoge kwaliteit) en anderzijds het algemenere organisatiebelang (een 
structureel goed toegeruste, uitvoerende organisatie). Dit vereist wel dat er goed kan worden omgegaan met de 
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aanwezige informatieasymmetrie: de opdrachtnemer kent zelf het beste zijn kosten-structuur en heeft in de 
onderhandelingen wat dat betreft een voorsprong op de opdrachtgever. 

Onderstaande cartoon F i g u u r  D . 1  en onderhandelingsruimte schema Figuur D.2 geven in 
het kort het dilemma weer dat onderhandelaars hebben wanneer ze de kosten die aan kwaliteit 
hangen niet of onvoldoende kunnen expliciteren. Het dreigende onderhandelingsresultaat is dan dat 
gekozen wordt voor een lage prijs boven een goede kwaliteit. De Service Level Agreements zijn 
ingericht om deze valkuil te helpen voorkomen, maar door een snelle verandering van de inhoud 
van werkzaamheden dreigen deze gemakkelijk achterhaald te worden waardoor de werkelijke kosten 
buiten het zicht van de onderhandeling blijven. 

In de cartoon is de werknemer zelf “slachtoffer” van een niet geslaagde onderhandeling. In het geval van 
overheidsdiensten zijn opdrachtgever, opdrachtnemer en eigenaar de onderhandelende partijen.  

Figuur D.3. Opdracht van onderhandelaars in de publieke sector 
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Figuur D.1 Wordt kwaliteit meegewogen? 
Cartoon door Randy Glasbergen 

Figuur D.2. Wordt onderhandel-ruimte 
verondersteld? Bron: mbaskool.com
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Figuur D.3 is ontleend een studie van Robin Bouwman voor zijn research master bij EUR 
(2013) getiteld Public Sector Negotiations: An exploration of how public servants negotiate in the 
context of the public sector. 

Juist omdat die informatie asymmetrie wordt voorondersteld is van belang dat PMJ de informatie 
asymmetrie wijzigt doordat alle gegevens in principe op tafel komen. Schaadt dit de positie van spelers 
in het onderhandelingsspel, zo is de vraag, en aan welke voorwaarden moet informatie voldoen zodat 
zij zelf geen object van onderhandeling wordt? Dit gaan we na in ons ontwerponderzoek in de 
workshops. 

D2 Casus Openbaar Ministerie

Algemene Rekenkamer: 

Data Alliantie Strafrechtketen 

In 2011-2012 heeft de Algemene Rekenkamer het onderzoek Prestaties in de strafrechtketen gepubliceerd. 
(…) knelpunten waren de beperkte beschikbaarheid van verantwoordings- en sturingsinformatie en een 
tekortschietende regie en sturing op de strafrechtketen. 

(…) In 2017 hebben de ministers van JenV en voor Rechtsbescherming besloten de Data Alliantie 
Strafrechtketen op te richten. Dit samenwerkingsverband moet het verzamelen van data over de strafrechtketen 
makkelijker maken en de kwaliteit van de data vergroten. De ketenorganisaties, wetenschappelijke 
instellingen en andere belanghebbenden kunnen dan over meer eenduidige data beschikken. (…) 

De ministers hebben nu 1 mei 2019 in het vooruitzicht gesteld als datum van de oplevering van de 
businesscase. 

Wij zijn van oordeel dat de ketenorganisaties voor het welslagen van dit project afspraken moeten maken 
over: 

• het ter beschikking stellen van kennis over de data en over de inzet van capaciteit;

• de borging van de kwaliteit van de data;

• de financiering.

D.3 Casus DJI

Algemene Rekenkamer: 

Personeelstekorten bij het gevangeniswezen 

(…) Voor het personeel in penitentiaire inrichtingen met aanzienlijke tekorten is het regelmatig niet mogelijk 
om alle roosterdiensten te bezetten. Ook kan personeel niet of beperkt vrijgesteld worden voor het volgen van 
opleidingen en trainingen. Vaak moeten medewerkers naast de eigen taken nieuwe collega’s begeleiden. Dat 
verhoogt de werkdruk. Een mogelijk symptoom daarvan is het hoge ziekteverzuim. Personeelstekort maakt 
dat er weinig tijd is voor gesprekken met gedetineerden (…) voor celinspecties en het controleren van gangen, 
recreatiezalen, arbeidszalen en luchtplaatsen (…) DJI had tot eind 2017 beperkt inzicht in aard en omvang 
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van de tekorten. 

In 2018 heeft DJI maatregelen genomen om tekorten aan personeel op de werkvloer op te lossen, door 
aanvullend budget ter beschikking te stellen. Het inzicht is verbeterd, maar een overkoepelend beeld van de 
personeelstekorten kon door het ontbreken van informatie bij DJI nog niet gemaakt worden. Er ontbreekt 
voor het personeel op de werkvloer een samenhangende analyse per inrichting. Daarin moeten diverse oorzaken 
en gevolgen van personeelstekorten met elkaar in verband worden gebracht. DJI kan dan elementen zoals een 
verouderd personeelsbestand, achterstand in opleidingen, hoog ziekteverzuim en grote inzet van tijdelijk 
personeel in samenhang aanpakken in een strategisch personeelsplan. 

D.4 Casus Rechtspraak - KEI

Algemene Rekenkamer: 

Bekostigingssystematiek 

De bekostiging van de rechtspraak bestaat voor circa 95% uit een productie gerelateerde bijdrage (p x q). De 
rechtspraak heeft een egalisatiereserve om grote wijzigingen in het aanbod van zaken te kunnen opvangen. 
Het opnemen van de kosten van KEI in de integrale kostprijs heeft tot gevolg gehad dat de tekorten verrekend 
zijn met de egalisatiereserve.(…) Door het onderbrengen van de kosten van een innovatief project als KEI in 
de bekostigings- systematiek is het vermogen van de normale bedrijfsvoering van de rechtspraak om pieken en 
(externe) veranderingen op te vangen tot onder nul gereduceerd. (…) 

ICT Dashboard 

Het Rijks ICT Dashboard biedt informatie over grote ICT-projecten bij ministeries en publiekrechtelijke 
ZBO’s. (…) De verplichting om informatie over KEI op het dashboard te zetten, gold niet voor de Raad 
voor de rechtspraak. Dit heeft de Raad vrijwillig gedaan. (…) Volgens de dashboardinformatie van 2018 
bedroegen de kosten van KEI € 97,4 miljoen. Volgens de Raad bedroegen de investeringen € 205 miljoen. 
De implementatie-, programma- en reorganisatiekosten van het project zijn niet in het dashboard opgenomen. 
Dat verklaart dit verschil. 

Veel respondenten benoemen gevallen waarin de belasting van justitiële schakels te groot is of 
kan worden door soms moeilijk voorspelbare gebeurtenissen in de maatschappij of in de 
ketenschakels waarmee de betreffende keten samenhangt. 
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ervaringen PMJ

gebruik

contact met PMJ-team is goed,
men is heel benaderbaar

beoordeling

betere prognosesNvG
DJI: we maken nu onze eigen prognose

DJI heeft actuele en betrouwbare data

raming is niet goed

de vraag is nu veel hoger dan voorspeld

"OM levert  onjuiste data aan"

bij het afsluitend overleg zegt het 
OM altijd dat ze zich niet herken‐
nen in de prognose

vaak meerdere zaken per persoon/
verdachte. dat zit nu niet goed in de PMJ

beleidsrijke prognose is onnauwkeurig 
verschil met beleidsneutrale 
prognose is maar 2% 

PMJ is gevoelig voor tactische manipulatie

PMJ is sinds 2008 gebruikt om 
financieel te knijpen

er zit nu vrijwel geen ruimte meer 
in de beschikbare capaciteit

wensen/verbeteringen

graag 2x per jaar een prognose

meer en structureel overlegzeker bij grote afwijkingen

'what if' scenario's doorrekenen
scenariodenken

wat zou nou een veilige 
capaciteitsmarge zijn?

opmerkingen

sluiting gevangenis geeft veel onrustwillen we vermijden

er is altijd behoefte aan flexibiliteit 
van de capaciteitmeerpersoonscellen  met opklapbed

hoort ook extra personeel bij

wordt vaak vergeten

er is nu personeelstekort

aansluiting schakels in de keten is niet goedketenintegratie is echt nodig

incidenten zoals met Michael P. 
hebben veel invloed op de 
capaciteit zoals cellen.

Positie in de organisatie

financieel opdrachtgever DJIvraagt om sanctiecapaciteit

Coördinerend adviseur analyse, directie 
Beleid en Bestuur, afdeling BeleidDJI

E
 M

ind m
aps 
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Controller bij Min. J&V

Beoordeling PMJ

matig positief

het helpt bij onderhandeling

voorspellende waar is niet erg goed

output PMJ is niet zozeer capaciteits‐
vraag maar vooral budgeter valt weinig te onderhandelen

er ontstaan plotseling wachtrijenPMJ voorspelt dit niet

Reclassering houdt een 
veiligheidsmarge capaciteit 

belang mbt PMJ

PMJ is richtinggevend

PMJ is ondersteunend voor zijn werk

Reclassering levert inputgegevens aan het PMJ
Niet lastig

wel vaak te laat

aanbevelingen 

veiligheidsmarge in de prognose laten zienbandbreedte aangeven

PMJ ook verbinden met HR

frequentie van rapporteren omhoog liefst naar 1 x per maand

losse opmerkingen

toekomstperspectief reclasserings‐
werker is niet heel goedweing mogelijkheden om op te klimmen

OM vraagt om inzet reclassering, maar betaalt 
hier niet voor, dat doet het ministerie. Ze voelen 
dus de pijn niet direct

Werkproces Reclassering 3ROEr zijn weinig pieken en dalen
E

 M
ind m

aps 
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Positie in de organisatie Openbaar Ministerie

opm over de keten

De politie zit er niet in dat is een tekort

het zou goed zijn al er meer 
afstemming zou zijn met de 
ketenpartners

"het ketendenken is pas drie jaar in 
zicht"

capaciteit kan veel beter op 
elkaar afgestemd worden

"what if" scenario's zijn heel nuttig 

Tips van Jeroen

"Haal" en "breng" criminaliteit

Breng

op basis van aangifte

redelijk voorspelbaar wat dat aan 
capaciteitsvraag oplevert

komt veel voor

Haal

op basis van zoeken

fraude

witwassen

ondermijning

komt veel  minder voor dan Haal

vraagt veel capaciteit wordt wel ingekaderd

minder voorspelbaar

is de afgelopen 10 jaar veel beter 
in beeld gekomen

Beoordeling PMJ

 kritisch

PMJ is belangrijk voor de begroting 

het OM doet sinds 2013 mee met de PMJ

bestaande capaciteit zit er niet goed in

"de PMJ van nu past perfect bij het 
OM van 15 jaar geleden."

aanbevelingen/wensen 

zo graag effect van beleid 
voorspeld willen zien

Zou willen dat er meer ruimte is 
voor "halen" zaken 

werken met categoriën van zaken

mega zaken tellen niet mee in het model

zou willen dat een veranderde 
aanpak van het OM sneller in te 
voeren is in de PMJ

trends en ontwikkelingen 

indeling bekostigingssysteem komt 
langzaam naar de PMJ

hierin zijn verschillende typen 
zaken gedefinieerdmet verschillende zaakzwaarte

zaken worden zwaarderoorzakenslachtoffer krijgt meer aandacht

strafrechtelijke interventies leiden 
steeds minder tot een strafzaakporgramma: Straf met Zorg

losse opmerkingen

De PMJ is gebruikt om te bezuinigenPMJ korting

kantonzaken

vrijwel volledig afhankelijk van 
politiecapaciteit

levert rechtbanken weinig op
worden door rechtbank afgehouden

er ontstaan wachtlijsten

er worden door gebruik aan 
capaciteit zaken niet opgepaktloopt in de 10.000-en

probleemverdachten20 - 25 % zorgt voor 70 -80 & van de strafzaken
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