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Hoofdstuk 1 
Introductie, vraagstelling en opzet van het onderzoek 

1.1 lnleiding 
ledere burger dient in gelijke mate toegang te hebben tot het rechtssysteem. De overheid 
is door de grondwet en door internationale verdragen gebonden aan het realiseren van dit 
beginsel. De grondwet geeft in artikel 18, lid 2 de wetgever opdracht regels te stellen over 
de rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen. Om het recht op toegang te kunnen 
effectueren zijn voorzieningen nodig. Deze voorzieningen slechten niet alle financiele 
drempels, maar ze dienen wel een noodzakelijk minimum aan rechtsbijstand binnen ieders 
bereik te brengen. • 
Sinds 1 januari 1958 is er een wet in werking die de financiering van de rechtsbijstand 
door de overheid regelt. Deze Wet Rechtsbijstand aan On- en Minvermogenden (WROM) 
werd op 1 januari 1994 vervangen door de Wet op de Rechtsbijstand. 

De belangrijkste vormen van rechtsbijstand die gefinancierd worden zijn 'toevoegingen' 
(meestal door advocaten) en spreekuurhulp (bij de Stichtingen Rechtsbijstand). In 1994 
werden circa 300.000 toevoegingen afgegeven (civiel- en strafrecht samen, IRIS). Het 
aantal spreekuurcontacten van de Stichtingen bedroeg in 1994 ongeveer 260.000 (CBS 
Jaarboek 1996). Met het in stand houden van de rechtsbijstandvoorziening is jaarlijks ruim 
350 miljoen gulden gemoeid. 

De doelstellingen van de nieuwe wet zijn (Memorie van Toelichting, Tweede Kamer 1991- 
1992, 22609, nr.3, p. 4-5): 
• het verlenen van aanspraak op rechtsbijstand voor personen met onvoldoende financiele 
middelen; 
• te voorzien in een voldoende aanbod van publiek gefinancierde rechtsbijstand; 
• de beheersbaarheid en controleerbaarheid van de met rechtsbijstand gepaard gaande 
publieke uitgaven te verbeteren; en 
• te komen tot modernisering van de bestuurlijke organisatie. 

Deze modernisering van de organisatie is de aanleiding tot dit onderzoek. De belangrijkste 
'modernisering' van de organisatie was de introductie van een Raad voor de Rechtsbij-
stand, in ieder van de vijf hofressorten. Als argumenten voor deze opzet werden in de 
Memorie van Toelichting onder andere aangevoerd dat: 
• schaalvergroting de doelmatigheid vergroot van het afgeven van toevoegen (voorheen 
gebeurde dit op arrondissementsniveau); 
• een scheiding gemaakt wordt tussen enerzijds de organisatie van de rechtsbijstand en 
het beheer van de toegang tot het stelsel en anderzijds de hulpverlening zelf (door 
advocaten en medewerkers van de Stichtingen Rechtsbijstand). Onder de oude wet was 
de beoordeling van verzoeken om toevoeging van een advocaat gedelegeerd aan de Buro's 
voor Rechtshulp; en 
• de afgifte en uitbetaling van toevoegingen door de nieuwe wet in den hand komen. 

r,—
Het onderzoek naar aanleiding van de modernisering van de bestuurlijke organisatie, 
waarvan hier verslag wordt gedaan, richt zich meer in het bijzonder op het model dat de 
wetgever voor ogen had bij de besturing van het nieuwe stelsel. De uitgangspunten van 
dit model zijn verwoord in de in 1993 gepubliceerde Besturingsvisie Rechtsbijstand. In deze 
Besturingsvisie omschrijft het departement op welke mechanismen de besturing zal zijn 
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gebaseerd en tevens wat de hoofdlijnen zijn van het gekozen besturingsmodel (di. het 
samenstel van sturingsinstrumenten). 
In dit onderzoek wordt in de eerste pleats nagegaan in hoeverre het ontworpen 
besturingsmodel feitelijk is ingevoerd in de periode 1994-1996. Vervolgens komt de 
doeltreffendheid van het model aan de orde wanneer de vraag beantwoord wordt of het 
model ertoe leidt dat de doelen van de wet realiteit worden robjectief en 'subjectief', in 
de ogen van de betrokkenenlj 

1.2 De achtergrond van het onderzoek 
Het belang van een onderzoek naar het besturingsmodel valt te verduidelijken, door in te 
gaan op de besturingsproblemen waarop het model een antwoord wil zijn. Deze problemen 
kunnen we niet alleen afleiden uit het model zelf en de daarin besloten oplossingen, maar 
ook uit een beschrijving van de besturingsituatie in de periode 1958-1994. 
Besturingsproblemen zijn te analyseren in termen van informatie-behoefte en van de 
beschikbaarheid van prikkels om mee te sturen. Bij informatie-behoefte gaat het om de 
beschikbaarheid van informatie over de wijze van uitvoering van de wet, op grond waarvan 
beslissingen kunnen worden genomen. Of dit effect heeft hangt at van de beschikbaarheid 
en de werking van prikkels, waardoor positieve of negatieve gevolgen verbonden worden 
aan de taakvervulling van uitvoerende partijen. 
In deze paragraaf besteden we verder aandacht aan de totstandkoming van de nieuwe wet 
en de karakteristieken van het nieuwe model, zoals die spreken uit de Besturingsvisie, die 
een antwoord wil formuleren op de gesignaleerde besturingsproblemen. 

1..2.1 De besturingssituatie onder de WROM 
Op basis van het werk van verschillende auteurs (Schuyt et al. 1976; Prakken 1985; zie 
ook Van Leeuwen et al. 1996) is vast te stellen hoe door de overheid sturing werd 
gegeven aan de rechtsbijstand onder de WHOM. Onder de WROM kunnen twee perioden 
worden onderscheiden. 
Van 1958-1974 was nog alleen sprake van financiering van rechtsbijstand door advocaten. 
Kenmerkend is dat de overheld zich beperkte tot het verstrekken van een vergoeding en 
dat sturing op volume of kwaliteit nagenoeg ontbrak. De wet gaf advocaten aanspraak op 
vergoedingen, terwijI de organisatie van de voorziening in handen is van de Bureaus voor 
Consultatie, verbonden aan de gerechten en bemand door advocaten, in feite zoals dat 
voorheen ook het geval was toen advocaten nog pro deo hun diensten verleenden. Deze 
Bureaus bepaalden zelf, bij gebrek aan wettelijke criteria de toegang tot het stelsel. 
In de tweede periode, vanaf 1974 veranderde dat. Door de 'rechtshulpbeweging' werd 
geconstateerd dat het aanbod van de gevestigde advocatuur tekort schoot. De drempel van 
de advocaat was te hoog en de burger moest afwachten wat de advocaten good voor hem 
vonden. Er waren te weinig prikkels die de advocaat motiveerden om kwaliteit te bieden. 
De eigen organisaties van advocaten konden deze prikkels ook niet voldoende verschaffen. 
De Buro's voor Rechtshulp en de sociale advocatuur vulden het tekort. De politiek vervulde 
een stimulerende rol door in te stemmen met ruimere financiele mogelijkheden. Deze 
bestonden uit de subsidiering van de Buro's voor Rechtshulp, het verhogen van de 
vergoedingen van advocaten in strafzaken en een bijzondere voorschotregeling voor 
startende avocater. Het resultaat was dat aan een toenemende vraag werd voldaan, 
zowel door een scala van vormen van rechtsbijstand als door een groter aantal 
advocaten. 

In alle arrondissementen vestigde zich een Buro voor Rechtshulp. Behalve hulpverlening, 

2 



en dan vooral in de eerste lijn, hadden deze buro's ook als taak het toevoegen van 
advocaten. Een wettelijke basis bestond voor dat laatste niet. Formeel hadden de door 
advocaten bemande Bureaus voor Consultatie deze toevoeg-taak gedelegeerd aan de 
Buro's. 
De buro's hadden in 1987 enige uniformering in het afhandelen van toevoegingen bereikt 
door het hanteren •van een landelijke leidraad. In feite was dit zelfregulering en het 
departement juichte deze ontwikkeling toe'. Lokale afwijkingen kwamen voor en waar men 
dat nodig vond kon men de eigen interpretatie van de wet laten prevaleren boven de 
leidraad. 
De behoefte aan deze regels is mede te verklaren uit de groei van het aantal toevoegingen 
(zie Van Leeuwen et al. 1996, p. 30). Daarvoor waren steeds meer administratieve 
krachten nodig, die behoefte hadden aan richtlijnen omdat ze zelf geen praktijk-ervaring in 
de rechtshulp hadden. Ook het mondeling aanvragen van toevoegingen was toen vrijwel 
verdwenen. Advocaten in Amsterdam vroegen in 1975 nog 42% van de toevoegingen 
mondeling aan2 . In 1985 was dit nog slechts 5%. 
In de tweede helft van de jaren '80 is veel geInvesteerd in de organisatie-ontwikkeling van 
de buro's. Het departement stimuleerde en faciliteerde dit. Hierop volgde een periode 
waarin geleidelijk een zekere uniformering van de structuur en automatisering van de 
verstrekking van toevoegingen ontstond. Kenmerkend is dat de autonomie van de 
afzonderlijke buro's werd erkend, maar dat tegelijkertijd de versterking van de landelijke 
organisatie van de buro's (de LOB) door het departement werd gestimuleerd. De buro's 
beseften overigens het belang van zo'n samenwerking, omdat zij de noodzaak van 
stroomlijning en professionalisering van hun organisatie inzagen. De pioniersfase was aan 
het einde van de jaren tachtig voorbij. 
Het voordeel van een sterke LOB zou voor het departement kunnen zijn, dat er een 
aanspreekpunt kwam. Toch bleek dit maar in beperkte mate realiseerbaar, omdat de 
afzonderlijke buro's ook binnen de LOB vasthielden aan hun autonomie. Een voorbeeld van 
een verschil tussen de buro's betrof hun opstelling in zake de door het ministerie 
voorgestelde individualisering bij de inkomenstoets (Klijn & Van Tulder, 1990). Sommige 
buro's bleven hieraan vasthouden en gingen daarmee in tegen de door het ministerie 
uitgezette lijn. In feite bleef de onafhankelijkheid van de buro's een gerespecteerd 
uitgangspunt. De herziening van de richtlijnen voor het toevoegen bleef een zaak voor de 
buro's zelf. 
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de stichtingen in het verleden een zelfstandig 
beleid konden voeren met betrekking tot de afgifte van toevoegingen. Buiten de wet- en 
regelgeving werden daarbij van overheidswege geen of nauwelijks voorwaarden verbonden 
aan het door de stichtingen ten laste van het Rijk aangaan van financiele verplichtingen. 
Het aantal door de stichtingen afgegeven toevoegingen vormde een gegeven zonder dat 
daarbij voor de stichtingen taakstellende kaders golden. Ook bij het vaststellen van de 
declaraties werden door de centrale overheid geen taakstellende kaders aangegeven. De 
griffies beschouwden het aanbod van declaraties en het daarmee samenhangende 
begrotingsbeslag als een gegeven. Door de scheiding van toevoegen en vaststellen was 
het moeilijk controle uit te oefenen, verificaties te doen en budgetten effectief te 
beheersen. 

Wat betreft de inzet van instrumenten kunnen we concluderen dat er onder de oude wet 
aanvankelijk (tot in de jaren '80) slechts in geringe mate werd gestuurd door het 
departement (cf. Van Leeuwen et al. 1996: 25 e.v.). Het voornaamste instrument dat 
beschikbaar was, bestond uit de informele afstemming. Persoonlijke contacten tussen het 
departement en het veld waren belangrijk. 
In de laatste jaren (vanaf 1987/88) dat de oude wet vigeerde was er ook sprake van de 
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ontwikkeling van standaarden, in de vorm van de reeds genoemde leidraad en in de vorm 
van enige uniformering van de organisaties bij de buro's. De . administratieve organisatie 
word opnieuw opgezet en een aanzet voor een planning en controlmodel werd ontwikkeld 
(invoering baton- en lastenstelsel, budgettering, werkplannen, financieringsvoorwaarden). 
Onderlinge verschillen in bedrijfsvoering tussen de stichtingen bleven echter bestaan. Er 
werd goon gebruik gemaakt van financiele prikkels om eon beleidsaanpassing at te 
dwingen. De formatie van de stichtingen werd door de jaren heen uitgebreid. Ook het 
aantal toevoegingen aan advocaten nam jaar op jaar toe, hetgeen mogelijk werd gemaakt 
door het open einde-karakter van de regeling. 
Gevolgen van de toenmalige organisatie die meer en meer gingen dringen waren de 
gebrekkige verantwoording van de besteding van publieke middelen bij de afgifte van 
toevoegingen en de slechte vergelijkbaarheid van de productiviteit door verschillen in 
praktijk en registratie b .ij de stichtingen. Het departement beschikte niet over prikkels om 
rechtsbijstandverleners effectief te sturen. De financieringssystematiek gat daartoe geen 
mogelijkheden. Direct toezicht op twintig verschillende afzonderlijke organisaties is moeilijk 
to realiseren. Bij de vaststelling van declaraties waren er evenmin mogelijkheden om te 
sturen omdat doze door de griffies van de rechtbanken werden afgehandeld. Er waren dus 
relatief weinig mogelijkheden om te sturen, terwijI de externe druk om in te grijpen in de 
rechtsbijstandvoorziening toenam. 

In de jaren '80 nam de regering een aantal maatregelen van financiele aard. De aantallen 
toevoegingen bleven groeien, terwijI de toestand van de overheidsfinancien verslechterde 
en het Parlement de rechtshulp niet !anger wilde ontzien. In 1981 werd een eigen bijdrage 
ingevoerd voor rechtzoekenden. Ook de griffie-rechten werden verhoogd. Via het zoge-
naamde moduulbesluit 11983) vergrootte de overheid de greep op de hoogte van uitbetaa!- 
de vergoedingen. De vergoeding aan advocaten werd verlaagd. 
Naast de financiele krapte bij de overheid ontstond er nog een probleem. In toenemende 
mate was er kritiek op de rechtmatigheid van de uitgaven voor rechtshulp. Er verscheen 
een rapport van de Algemene Rekenkamer, waarin becijferd werd dat door een meer 
intensieve controle minstens 20 miljoen te besparen zou zijn 3 . Ook de ISMO (Interdeparte-
mentale .Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk Gebruik) legde de vinger bij een tekortschie-
tend beheer. Het Ministerie van Financien, tenslotte, wilde at van de open-einde regelingen. 
Binnen het departement groeide het inzicht dat een andere verhouding tot het veld nodig 
was dan die uit het verleden. Na stimuleren en uitbouwen waren controle en financieel 
beheer belangrijke aandachtspunten geworden. Het vinden van eon aanvaardbare nieuwe 
opzet had nog heel wat voeten in de aarde, maar in 1992 werd een wetsvoorstel aan de 
Tweede Kamer voorgelegd, dat uiteindelijk leidde tot de huidige wet. 

3 

1.2.2 Het traject near eon nieuwe wet en het nieuwe besturingsmodel 
Vanaf 1977/78 is gewerkt aan een nieuwe wet. De verschillende voorontwerpen stuitten 
echter op gedecideerd verzet van de advocatuur wanneer die een beknotting van haar 
vrijheid vreesde. De al genoemde financiele maatregelen die intussen werden genomen 
kregen evenmin de handen op elkaar. Geconstateerd werd dat dergelijke financiele 
maatregelen de enige instrumenten waren die de overheid tot haar beschikking had en dat 
doze voerden tot een ongewenste centralisatie, die vreemd was aan de tot dan toe stork 
gedecentraliseerde opzet van de gefinancierde rechtshulp. Duidelijk was ook dat dergelijke 
maatregelen nauwelijks mogelijkheden gaven om op de kwaliteit van de rechtshulp te 
sturen. Steeds bleken voorstellen die een inbreuk maakten op de autonomie van de 
advocatuur goon haathare kaart. In het rapport van de commissie Polak' werd eon voorstel 
voor contractadvocatuur gedaan, dat echter stuk liep op de afwerende houding van de 
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advocatuur. Zelfs sociale advocaten waren hiervoor niet te vinden. Hieruit blijkt dat er 
sprake was van verschuivende fronten. Vroeger zaten buro's en sociale advocaten op een 
lijn. Tussen hen bestond een sterk informeel web van contacten (vele sociale advocaten 
zijn oud-medewerker van een buro). Vanaf de tweede helft van de jaren '80 schuiven 
sociale advocatuur en de Orde van advocaten naar elkaar toe en vinden ze elkaar in hun 
streven naar onafhankelijkheid en in hun verzet tegen concurrentie van de buro's 5 . 
Een impasse dreigde, .maar de noodzaak tot veranderingen was zo klemmend dat alle 
betrokken partijen zich realiseerden dat ze niet konden blijven volharden in de afwijzing van 
ieder initiatief tot verandering. Bovendien bleek er intussen bij alle partijen iets veranderd 
te zijn. Wat was er anders geworden? 
• De rijksoverheid was sinds het begin van de jaren '80 in een rap tempo aan het 
reorganiseren. Er ontstond meer aandacht voor de voorWaarden waaronder decentralisatie 
kan plaatsvinden zonder de besturingsmogelijkheden te laten verdwijnen. Hoewel de 
rechtshulp vanouds sterk gedecentraliseerd was, bleek tegelijkertijd duidelijk de beperkte 
bestuurbaarheid. Dat maakte het aantrekkelijk de verhouding tussen beleid en uitvoering 
opnieuw vorm te geven volgens meer 'moderne' principes. Hiertoe behoorde ook het 
toepassen van het profijtbeginsel: door eigen bijdragen te verlangen zouden rechtzoeken-
den zelf een afweging gaan maken voordat ze hun recht zoeken, zodat meer evenwicht zou 
ontstaan tussen kosten en baten van rechtsbijstand. 
• Binnen de advocatuur deden zich eveneens nieuwe ontwikkelingen voor. Er was sprake 
van toenemende specialisatie van advocaten. Dit maakte de aanvaarding van het stellen 
van ervaringseisen aan advocaten gemakkelijker, omdat dit ook in de commerciele praktijk 
gangbaar is. Advoca..en beschouwden zich meer als een dienstverlenende bedrijfstak, die 
aan de tucht ;Jan de markt onderworpen is. 
• Lang hebben de buro's gedacht dat ze buiten schot zouden blijven en dat bezuinigingen 
alleen zouden kunnen plaatsvinden bij de advocatuur. Maar het besef drong door dat de 
bezuinigingen ook de buro's kunnen treffen, waardoor ze zich meer bewust werden dat ze 
in zekere zin concurrenten zijn van de advocatuur. Het wetsvoorsteF werd door de buro's 
dan ook als een versterking van hun positie als hulpverleners gezien en als een 
verzwakking van de positie van de advocatuur. Niet alle buro's zagen nog de meerwaarde 
van de combinatie van hulpverlening en toevoegtaak. Een deel van de buro's zag in dat de 
toevoegtaak ook ten koste kan gaan van de hulpverlening. 
• Een verhoging van de vergoedingen voor advocaten werd gerechtvaardigd geacht door 
de politiek (in navolging van de Cie. Polak), een stijging van het budget niet. 
• Forse 'ombuigingen' werden aan de rechtsbijstand opgelegd (in het oorspronkelijke 
wetsvoorstel ten bedrage van 90 miljoen gulden). 

1.2.3 Karakteristiek van de nieuwe Wet op de Rechtsbijstand 
Het voorstel dat uiteindelijk tot de huidige wet leidde is in sommige opzichten ingrijpend, 
maar in veel opzichten ook voorzichtig. Ingrijpend te noemen zijn: 
• de beoogde oplossing van de problematiek van de rechtmatigheid en van misbruik en 
oneigenlijk gebruik, door de afgifte van toevoegingeri en het vaststellen van declaraties in 
een hand te brengen en hiervoor per ressort een nieuwe organisatie de 
verantwoordelijkheid te geven (de Raad voor Rechtsbijstand; een zelfstandig 
bestuursorgaan); 
• het decentraliseren van de financiering van de Stichtingen Rechtsbijstand aan diezelfde 
raden, waardoor de bestuurbaarheid zou kunnen toenemen. Bij die besturing kan met 
financiele prikkels worden gewerkt. In een schriftelijk antwoord op kamervragen zei de 
staatssecretaris destijds: "Een stichting die kans ziet betrekkelijk veel zaken in korte tijd 
af te handelen zal op een gretere formatie kunnen rekenen dan de stichting die in dat 
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opzicht te kort schiet" (Tweede Kamer 1 juli 1993, TK86-6480, noten). 

loch was het voorstel op andere punten voorzichtig en getuigde het van compromissen: 
de mogelijkheden tot het voeren van een kwaliteitsbeleid via inschrijfvoorwaarden voor 

advocaten warden verruimd: de raden kunnen voorwaarden stellen. Of daze voorwaarden 
dwingend opgelegd moeten warden en hoe ze geformuleerd dienen te worden, werd open 
gelaten; 
• contracten met rechtsbijstandverleners warden weliswaar niet uitgesloten maar kregen 
een pleats als mogelijkheid in de marge. Aanvankelijk ward gedacht dat de Stichtingen 
contracten met advocaten zouden kunnen sluiten voor het houden van spreekuren 
(Wetsvoorstel 22609, TK 1991-92, nr.3, p.7). Later werd dit de bevoegdheid van de raden 
(Memorie van Antwoord 18 december 1992, TK 1992-93, 22609, nr.6). In de Nota naar 
aanleiding van het eindverslag (TK 1992-93, 22609, nr.11, p.22) heat het: "We zien de 
spreekuurovereenkomsten als een aanvullend instrument ..., wij verwachten niet dat dit 
onderdeel op grote schaal toegepast zal worden". 
• het werken op toevoeging door burojuristen werd wettelijk mogelijk, maar er zijn 
beperkende voorwaarden. Advocatuur en Stichtingen werden vooral gezien als elkaar 
aanvullende voorzieningen an niet als concurrerende aanbieders. Dit wisselde tijdens de 
parlementaire geschiedenis van het wetsontwerp: aanvankelijk warden advocaten uit 
stichtingsbesturen geweerd met het argument: "Er is immers sprake van een concurren-
tiemodel" (Memorie van Toelichting, TK 1991-92, 22609, nr.3 p.7). Later heette het: "Wij 
vinden het minder gelukkig de beide voorzieningen als elkaar beconcurrerend te 
beschouwen" (Schriftelijk antwoord, Tweede Kamer 1 juli 1993, TK 86-6480, noten). 

1.2.4 Reacties van het veld op het wetsvoorstel 
De reacties op het voorstel binnen het veld van de rechtshulp overziende valt op dat de 
noodzaak van verbeteringen op het terrein van beheer en rechtmatigheid nauwelijks warden 
weersproken. , De. kritiek vroeg zich wel at of de beoogde raden niet- een hoog 
bureaucratisch gehalte zouden krijgen. Bij de Stichtingen zou dit voorkomen zijn door de 
'kruisbestuiving' tussen toevcegen en hulpverlening. Sommigen vreesden dat de raad een 
ambtelijk, traag en bloedeloos apparaat zou worden wear het moeilijk zou zijn de mede-
werkers te motiveren. 

Blijkbaar was men bij de Stichtingen minder beducht voor de inhoudelijke sturing die op 
basis van de nieuwe wet zijn beslag zou kunnen krijgen. Het feit dat de wet op dit punt 
meer over mogelijkheden sprak dan dat iets dwingend werd opgelegd zal daaraan debet 
zijn. Het voorstel om een Inspectie Rechtsbijstand in te stellen was nog het meest 
concreet, maar weinigen in het veld zagen er iets in (de politieke partijen in het parlement 
overigens ook niet). 

Bij de behandeling in het parlement werd met tevredenheid vastgesteld dat op het punt van 
beheer an rechtmatigheid verbeteringen in het verschiet lagen. 

Afgezien van bovengenoemde reacties was er uiteraard veal aandacht voor de effecten van 
de financiele ingrepen waarmee de nieuwe wet gepaard ging: de verwachte vraaguitval an 
de verhoging van de vergoedingen voor advocaten. Spreekuurhulp is tot een half uur gratis. 
Daarboven geldt een eigen bijdrage van 30 gulden. Voor hulp op basis van een toevoeging 
wordt een eigen bijdrage' gevraagd, die in relatie staat tot de financiele draagkracht van de 
rechtzoekende. Als de draagkracht een bepaalde grans overschrijdt komt men niet meer 
voor een toevoeging in aanmerking. De eigen bijdragen werden vrij onverwacht stark 
verhoogd. Zia voor daze zaak het rapport Met recht bijstand (1995). Het gevolg was dat 
de startende raden warden geconfronteerd met de commotie die over de toegankelijkheid 
ontstond. 
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1.2.5 Voorbereidingen voor de implementatie van de nieuwe wet 
Voorafgaande aan de goedkeuring van het wetsvoorstel werd een projectorganisatie (Libra 

geheten) in het leven geroepen die de implementatie zou moeten voorbereiden. Deze ging 
in het voorjaar van 1991 van start omdat toen nog gedacht werd dat de nieuwe wet reeds 
per 1 januari 1993 in werking zou kunnen treden. Hierop werd geanticipeerd omdat de 
implementatie veel tijd zou vergen, en er zo snel mogelijk resultaten zouden moeten 

komen. 
Een belangrijk element van het Libra-project bestond uit een pilot in het ressort Arnhem. 
Drie van de vier Buro's in dit ressort verklaarden zich bereid een gemeenschappelijke 
toevoegafdeling te starten. Het ressort behoorde qua aantal toevoegingen tot de midden-
moot. De pilot zou informatie moeten geven over de te verwachten problemen. In 
september 1992 ging de pilot in Arnhem officieel van start. 
Het Libra-project omvatte verder het ontwikkelen van een model voor de administratieve 
organisatie, in aansluiting op de reeds voor de buro's verrichte studies. Een belangrijke 
mijlpaal was het sluiten van een convenant waaronder begrepen een sociaal plan 
betreffende de overgang van medewerkers van buro's en griffies naar de raden. 
Voor elk ressort werd een interim manager aangetrokken met als taak het 'starten' van de 
raden, inclusief de bemensing van de functies. Besloten werd eerst de toevoegtaak over 
te nemen, vervolgens het vaststellen en tenslotte de financiering van de stichtingen (het 
laatste is per 1 januari 1995 door het departement overgedragen aan de raden). Van 1992 
tot 1993 werden de raden successievelijk operationeel. 

• 1.2.6 Besturingsmodel 
Het oorspronkelijke plan was de Wet op de Rechtsbijstand op 1 januari 1993 in werking 
te doen treden. De Besturingsvisie Rechtsbijstand verscheen in druk in februari 1993, 
terwijI de laatste redactie dateert van december 1992 (hierin kon nog het vervallen van de 
op te richten Inspectie worden verwerkt; Wat daarvoor in de plaats zou moeten komen 
was nog onzeker, enkele mogelijkheden werden geopperd, zoals een systeem van 

visitatiecommissies, Besturingsvisie p. 17). 
De Besturingsvisie beschrijft in de eerste plaats op welke uitgangspunten de besturing 
onder de nieuwe wet berust. De vijf raden voor de rechtsbijstand staan, als zelfstandige 
bestuursorganen, in een complexe verhouding tot het departement en het veld van de 
rechtsbijstandverleners. In de Besturingsvisie wordt uiteengezet waarop de uitvoerende 
organisaties van de rechtsbijstand zich zullen richten en welke regels daarbij gelden. Een 
belangrijke uitdaging blijkt te zijn het combineren van het inhoud geven aan de 
zelfstandigheid van raden en rechtsbijstandverleners met het respecteren van de 
departementale controle op de rechtmatige en doelmatige besteding van publieke middelen. 
Bovendien, ook al zijn de raden zelfstandige bestuursorganen (zogenaamde zbo's), de 
uiteindelijke ministeriele verantwoordelijkheid op hoofdlijnen voor de besteding van de 
middelen en de kwaliteit van de rechtsbijstand blijft bestaan. 

De uitgangspunten van de Besturingvisie Rechtsbijstand zijn: 

• De rol van aanbieder van rechtsbijstand is organisatorisch gescheiden van die van 
financier of organisator. Dit interpreteren wij als een 'marktachtige' trek in de onderlinge 
relaties. De partijen spreken prestaties af en raden en stichtingen dragen een zelfstandige 
verantwoordelijkheid om deze te realiseren. 
• Toch is er geen sprake van een directe concurrerende markt: advocaten en Stichtingen 
Rechtsbijstand leveren niet dezelfde diensten. Stichtingen en Raden opereren bovendien 
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elk in verschillende geografische gebieden. Doze situatie maakt een systeem van 
informatie-uitwisseling van belang om prestaties te kunnen beoordelen. Dit informatie-
model zal recht moeten doen aan de verschillende verantwoordelijkheden zoals hierboven 
aangegeven. 
• Direct financieel 'straffen en belonen' is moeilijk toepasbaar door de financiers. Daarom 
is systematische feedback en periodieke vergelijking eon belangrijk sturingsinstrument. 
• Onderlinge spiegeling van raden en van stichtingen is belangrijk: een zekere concurrentie 
is nodig om.niet in een neerwaartse spiraal to raken, waarbij slecht beleid wordt verholpen 
met geld dat door goed beleid wordt verdiend. 
• Het is een 'groei-model': het besturingsmodel mag geleidelijk tot ontwikkeling komen. 
De tijd zal moeten leren hoe hoog bij de planning kan worden ingezet en welke variabelen 
zich lenen voor afspraken waarvan sturing uitgaat 6 . 

De besturingsvisie geeft verder aan welke instrumenten voorhanden zijn om op doelmatige 
wijze de toegang tot de rechtsbijstand voor minder-draagkrachtigen te realiseren en tevens 
de kwaliteit en doelmatigheid van deze zorg te bevorderen: 
• een planning & controlcyclus wordt ingevoerd, waarbij wordt gespecificeerd welke 
indicatoren er toe doen (respectievelijk met betrekking tot input, throughput, output en 
outcomes; onderscheiden naar verschillende niveaus in de 'keten' die loopt van 
departement via raden naar de rechtsbijstandverleners); 
• de invoering van eon objectief verdeelmodel; 
• een kwaliteitsbewaking o.a. door het hanteren van inschrijfvoorwaarden voor 
rechtsbijstandverleners; 
• instrumenten voor toezicht op de rechtmatigheid (o.a. controleprotocol); en 
• een evaluatie door middel van bijvoorbeeld audits (dit is nog niet uitgewerkt in de 
Besturingsvisie). 

Hoewel de Besturingsvisie bedoeld is als discussiestuk en niet als eon statisch model, zijn 
er verschillende redenen waarom het besturingsmodel, zoals dat geformuleerd is in de 
Besturingsvisie, als vertrekpunt voor dit onderzoek gediend heeft. De Besturingsvisie heeft, 
ondanks de presentatie als discussiestuk (in het voorwoord van de gedrukte uitgave), ten 
eerste, het karakter van een samenhangende, beredeneerde visie op de besturingssituatie 
in de gefinancierde rechtsbijstand onder de nieuwe wet. Daarom mag doze visie gelezen 
worden als een uitwerking van de bedoeling van de wetgever om het stelsel to moderni-
seren. De Besturingsvisie is daarmee, ten tweede, geschikt om to dienen als eon ijkpunt 
in een procesevaluatie. 

1.2.7. Het besturingsmodel in perspectief 
In het onderzoek zullen we aandacht geven aan de instrumenten die tot het 
besturingsmodel behoren. Het is nuttig doze instrumenten te beoordelen in het kader van 
bestaande wetenschappelijke inzichten hoe organisaties functioneren. Hiervoor zijn twee 
rode nen: 
• Het zou kunnen dat de Besturingsvisie niet alle mechanismen noemt die in de praktijk 
werkzaam zijn, maar accenten legt. De vraag is in hoeverre het gepresenteerde 
besturingsmodel compleet en expliciet is; 
• Het gevaar bestaat dat verkeerde conclusies worden getrokken, indien de onderlinge 
afhankelijkheid van mechanismen waarvan sturing uitgaat wordt genegeerd. De 
Etesturingsvisie gaat uit van overeenkomst in sturingsmechanismen op de verschillende 
niveaus in de 'keten'. De vraag is, of in de praktijk geen krachten werken die maken dat 
de sturing op verschillende niveaus juist uiteen gaan lopen. Eon voorbeeld van dergelijke 
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afhankelijkheden wordt gegeven door Mintzberg (1996), wanneer hij de vraag stelt of 
'marktachtige' sturing van publieke organisaties bovenin de keten aanleiding is tot 
coordinatie door regels of hierarchie onderin de keten. 

Een van de belangrijkste inzichten die het wetenschappelijke onderzoek van organisaties 
heeft opgeleverd is dat in een organisatie nooit van slechts een sturingsmechanisme 
gebruik wordt gemaakt, maar dat er altijd sprake is van meerdere mechanismen 
tegelijkertijd. Op basis van dit empirisch onderzoek naar en theorie-vorming over 
organisaties'zijn vijf groepen mechanismen te noemen, waaraan in dit onderzoek aandacht 
wordt gegeven: 
1. 'marktachtige' mechanismen; 
2. 'verticale' informele afstemming tussen departement en raad en raad en stichtingen; 
3. directe supervisie (hierarchie); 
4. toepassing van standaarden en regels; 
5. horizontale informele relaties (netwerken tussen raden onderling en Stichtingen 
onderling); 
In de Wet op de Rechtsbijstand en de Besturingsvisie kunnen we naar onze mening uit elk 
van de categorieen voorbeelden aantreffen. 

1. Marktachtige mechanismen 
In de Besturingsvisie Rechtsbijstand worden, wat de OECD noemt 'market-type 
mechanisms' beschreven. Uiteengezet wordt dat de financiele prikkel een stimulans voor 
een goede bedrijfsvoering vormt. "Het aan- en ontmoedigen met geld kan een afweging 
van kosten en baten op het niveau van de uitvoeringsorganisatie bevorderen. Het wear 
mogelijk bekostigen op prestaties wordt meestal als een belangrijk instrument gezien" (p. 
7-8). In de Besturingsvisie wordt echter 66k op keerzijden van het werken met 
marktachtige elementen gewezen in een situatie waarin een uitvoeringsorganisatie, zoals 
een raad voor de rechtsbijstand, een quasi-monopoliepositie heeft. Een van de belangrijkste 
nadelen die genoemd worden is dat burgers de belangrijkste gedupeerden zijn van niet 
goed functionerende uitvoeringsorganisaties. Toch is de conclusie van de Besturingsvisie 
niet dat marktachtige elementen in het geheel niet ingevoerd zouden moeten worden. Het 
streven is, dat "via een bekostigingsystematiek waarbij een beperkte mate van wedijver 
tussen de verschillende onderdelen van de beleidsuitvoering wordt aangemoedigd, een 
verbetering van [de dienstverlening tot stand komt]" (p. 8). Dit wordt voor verschillende 
actoren in de rechtsbijstandsketen als volgt concreter ingevuld: "De stichtingen 
beconcurreren elkaar in beperkte mate en slechts indirect: de raden beschikken echter over 
het instrumentarium van de werkplannen, die met toetsing van de realisatiegegevens 
aanleiding kunnen geven tot herschikking van middelen (formatie- en vestigingsbeleid), 
teneinde de afstemming van vraag en aanbod kwantitatief en kwalitatief te verbeteren. 
Oogmerk van een systeem met een dergelijke beperkte en gereguleerde concurrentie 
tussen de verschillende geledingen (in de rechtsbijstandsketen) is dat daarin besloten 
stimulansen langs natuurlijke weg een doeltreffende en doelmatige uitvoering van de 
rechtsbijstand kunnen bewerkstelligen" (p. 8). 

2. Verticale informele afstemming 
Wanneer allesbepalende formele, hierarchische relaties ontbreken, zoals dat bij zelfstandige 
bestuursorganen het geval is, is informele afstemming een effectieve en veelgebruikte 
manier om dingen voor elkaar te krijgen. In de Besturingsvisie is dit mechanisme ook 
aanwezig, d3ar wear gesproken wordt over de "omgang met elkaar" binnen het model. 
Niet alles is via overeenkomsten of procedures te regelen. Veel blijft over voor het 
wederzijdse informele contact: "er blijft een flink grijs gebied waar het zal aankomen op 
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de wederzijdse attitude" (p. 5). Oak wordt de verwachting uitgesproken dat de raden met 
betrekking tot de ontwikkeling van richtlijnen "in onderling overleg" treden (p. 5). 

3. Directe supervisie 
Directe supervisie veronderstelt een hierarchische relatie, waarbinnen de mogelijkheid 
bestaat ondergeschikten op de voet te volgen en de kwaliteit van hun work te beoordelen. 
Een dergelijke verhouding is vreemd aan het besturingsmodel, voorzover daarin de 
zelfstandige verantwoordelijkheid van het veld wordt benadrukt. Anderzijds wordt 
vastgehouden aan de noodzaak van de centrale overheid om "vooraf of achteraf de 
beleidsvrijheid van de radon te beperken" (p. 5). Doze beperkingen kunnen de vorm 
aannemen van voorschriften en regels. Daarnaast is or in het kader van de P&C-cyclus 
sprake van "sturing". Deze sturing kan betrekking hebben op eon breed scale van 
onderwerpen, belangrijk is echter dat de overheid beseft "met welke mate van 
gedetailleerdheid zij moet intervenieren" p. 5). 
Opgemerkt wordt dat een leertijd nodig zal zijn waarin de centrale overheid zich kan 
losmaken van haar vroegere verantwoordelijkheden. Hiermee anticipeert het departement 
op kritiek "dat de formeel beleden sturing op hoofdlijnen wordt ingevuld met toegenomen 
bemoeienis ("geregell en het vragen am zeer gedetailleerde informatie" (p. 18). 

4. Toepassing van standaarden (revels) 
Ook het invoeren van standaarden die de output (de eisen waaraan het product dient to 
voldoen), de processen (de instructies volgens men to werk moet gaan), of de 
bedrijfscultuur (hoe men hoort te denken en te handelen) beogen te uniformeren, kan een 
sturende werking uitgaan. Standaarden bepalen de ruimte die or voor andere co8rdinatie-
mechanismen overblijft. Dit wordt in de besturingsvisie gesignaleerd, als wordt opgemerkt 
dat to veel detaillering van de voorschriften de beleidsvrijheid van de raden weg kan 
nemen. Daarom verdient het aanbeveling "de algemene maatregel van bestuur inzake de 
toevoegcriteria te beperken tot een aantal weigeringsgronden" (p. 5). 
De Besturingsvisie Rechtsbijstand verwijst naar verschillende vormen van regels en 
voorschriften. Op grand hiervan wordt bepaald wie voor toevoeging in aanmerking komt 
en welke vergoedingen warden uitbetaald. Daarnaast zijn er de regels voor de 
administratieve organisatie en de systematiek van planning en control. 

5. Horizontale'informele re/at/es 
Int ormele relaties kunnen zowel voor de daardoor verbonden personerr of organisaties zelf 
als voor anderen eon instrument zijn am afstemming to bereiken. Relaties kunnen 
samenwerkingsvoordelen opleveren, eon mogelijkheid bieden tot spiegeling en eon prikkel 
zijn tot competitie. Dat is gunstig voor de betrokkenen, maar kan oak op doelmatige wijze 
voorzien in de coOrdinatiebehoefte op eon hoger niveau. 
In de rechtsbijstandvoorziening dient volgens de besturingsvisie zowel co6rdinatie voort 
to komen uit samenwerking als uit beperkte competitie. Door vergelijking van actoren via 
de p&c-cyclus "zal het gemiddelde in eon opwaartse spiraal worden gebracht" (p. 15). Ten 
aanzien van de kwaliteits-audits wordt verondersteld dat "zelfregulering" optreedt (p. 17). 
Verondersteld wordt oak dat door feedback automatisch "spiegeling" en "impulsen tot 
zelfverbetering" ontstaan (p. 7). 

1.3 Vraagstelling 
De vraagstelling van het onderzoek is tweeledig: 
1. Hoe veil/op de implementatie van het besturingsmodel feitelijk in de per/ode 1.994 tot 
1996? 
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2. Draagt het besturingsmodel (zijn bedoelde en onbedoelde effecten) voor de 
rechtsbijstandsvoorziening bij aan het bereiken van de doe/en van de wet? 

Toelichting 
Bij de eerste vraag komt de implementatie van het model aan de orde zoals die blijkt uit 'de 
stukken'. We kunnen onderscheiden enerzijds het constateren hoe het model in de praktijk 
is gebracht (dit is vanuit deskresearch te achterhalen) en anderzijds de perceptie hiervan 
door de mensen die bij de uitvoering ervan zijn betrokken. Hun subjectieve perceptie 
daarvan bepaalt immers mede hoe zij op dit model reageren. Het is geenszins vanzelfspre-
kend dat deze perceptie overeenkomt met de beoogde werking. Het is goed dit uit elkaar 
te houden en met name ook te onderzoeken of deze percepties van de betrokkenen met 
elkaar overeenstemmen. 

Bij de tweede vraag komen drie elementen naar voren: 
• de oplossing van besturingsproblemen, dat wil zeggen of door het model voorzien wordt 
in de informatiebehoefte en de beschikbaarheid van sturende prikkels, 
• hoe de betrokkenen oordelen over de doelbereiking; en 
• de inzet van verschillende sturingsmechanismen in hun onderlinge samenhang: de 
sterkte, kwaliteit en het belang van de verschillende re/at/es binnen het stelsel. 

In de vraagstelling ligt het accent op de merites en werking van het besturingsmodel. De 
vraagstelling is daarmee specifieker dan de vraag of de doelen van de wet worden bereikt. 
Deze doelen hebben wel een functie binnen het onderzoek. Ze fungeren als toetsingskader 
voor de evaluatie van de effecten van het besturingsmodel. Naast bedoelde effecten kan 
ook sprake zijn van onbedoelde effecten. Ook deze laatste kunnen geevalueerd worden in 
het licht van de doelen van de wet. 
Bovendien maken we in dit onderzoek verschil tussen twee soorten doelen van de wet. De 
eerste soort betreft de beheersbaarheid en controleerbaarheid van de uitgaven voor 
rechtsbijstand en de modernisering van de bestuurlijke organisatie. 
Op de weg naar een goede rechtsbijstandvoorziening liggen deze doelen als het ware 
dichterbij dan de tweede soort doelen, toegankelijkheid van rechtsbijstand voor 
minderdraagkrachtigen en het realiseren voldoende aanbod van gefinancierde 
rechtsbijstand, van voldoende kwaliteit. 
Het verschil in relief tussen deze twee soorten doelen zal in rekening worden gebracht bij 
het beantwoorden van de centrale vraagstelling van dit onderzoek. 

Uitkomsten van onderzoek worden altijd geInterpreteerd binnen kaders die wijder zijn dan 
dat onderzoek zelf. Zo'n kader bestaat uit verwachtingen van verschillende aard, aan de 
hand waarvan de uitkomsten worden vergeleken en beoordeeld. We willen enkele kaders 
aangeven die in elk geval relevant zijn en die kunnen helpen bij het interpreteren van de 
uitkomsten van het onderhavige onderzoek: 

a. Veranderingen in de positie van .  zbo's 
Het besturingsmodel gaat uit van de centrale .  rol van. de raden als zbo's. De positie van 
zbo's, of althans het denken daarover, zou inmiddels kunnen veranderd door enerzijds de 
voortgang van de discussie over zbo's (met als katalysator het Rekenkamer-rapport uit 
1995) en anderzijds de constatering dat zelfstandigheid voor uitvoeringsinstanties niet 
zozeer in de inhoud van het product, als wel in de efficiency van de uitvoering te merken 
moet zijn. Met dergelijke tussentijdse veranderingen in wat van zbo's wordt verwacht, 
moet rekening worden gehouden bij het trekken van conclusies. 
b. Aanvullende verklaringen die verwijzen naar factoren die buiten de onderzoeksopzet 
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b. Verklaringen die verwijzen naar factoren die buiten de onderzoeksopzet vallen 
1. Het introduceren van het besturingsmodel ging gepaard met andere ingrepen in de 
rechtSbijstandvoorziening: voor grote groepen word gefinancierde rechtsbijstand duurder 
of kwam deze buiten bereik te liggen; 
2. Door aanloopproblemen kan het moeilijk te beoordelen zijn of het besturingsmodel de 
verwachte en gewenste gevolgen heeft. Zoals verderop zal blijken, hadden de raden 
aanvankelijk inderdaad te kampen met dergelijke aanloopproblemen (o.a. in het geautomati-
seerde systeem); 
3. De looptijd van het onderzoek (begin 1994- medio 1996) zou te kort kunnen zijn om de 
verwachte effecten te zien. Hierop kan zicht worden verkregen door onderzoek naar 
vergelijkbare besturingsmodellen bij andere organisaties in de beoordeling te betrekken. 
Aan deze analogieen kan eon zeker verwachtingspatroon worden ontleend voor de 
rechtsbijstand. 

We komen in dit rapport nog terug op deze kaders. In het voorlaatste hoofdstuk zullen we 
de genoemde kaders nader toelichten om ze vervolgens in hoofdstuk 5 to gebruiken bij het 
trekken van conclusies. 

1.4 Onderzoekstrategie en leeswijzer 
De gegevensverzameling is gericht op drie clusters van onderwerpen: 
• Allereerst gaat de aandacht uit naar de feitelijke implementatie van het model. De vraag 
is of; en zo ja, in hoeverre het model in praktijk is gebracht. Doze gegevens zijn verzameld 
door middel van deskresearch. 
• De gegevens betreffende de subjectieve perceptie van de working van het model zijn 
verzameld via surveys onder de medewerkers van de Dienst Rechtsbijstand en van de 
Radon. Ook zijn interviews gehouden met voorzitters en managers van de radon on van de 
Stichtingen Rechtsbijstand. 
• Voor het beoordelen van de effecten van het nieuwe besturingsmodel is gebruik gemaakt 
van gegevens uit de registratie van de radon (onder moor via de Stichting IRIS). Verder is 
door de onderzoekers tweemaal eon survey gehouden onder advocaten die deelnemen aan 
de gefinancierde rechtsbijstand. Tenslotte wordt ook voor dit onderdeel gebruik gemaakt 
van de meningen van betrokkenen bij het departement, de radon on de stichtingen. 

De gegevensverzameling (deskresearch, interviews en surveys) heeft plaatsgevonden in 
het voorjaar van 1995 en is herhaald in het voorjaar van 1996. Doze opzet is gekozen om 
ontwikkelingen in de tijd te kunnen traceren. Omdat sprake is van eon 'groei-model' is het 
van belang om vast te stollen of het stelsel zich in de beoogde richting ontwikkelt. De 
opzet van de gegevensverzameling wordt in detail verantwoord in bijlage 1. 
De bovenstaande strategie is in schema gebracht in afbeelding 1.1. Hierin is tevens 
aangegeven waar over de onderdelen wordt gerapporteerd, zodat dit schema tevens kan 
fungeren als leeswijzer voor dit rapport. 
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Vraag 

Afbeelding 1.1 Strategie en leeswijzer 

(1 a) Hoe verliep de imple-
mentatie van het bestu-
ringsmodel 'objectief'? 

(1 b) Hoe verliep de imple-
mentatie van het bestu-
ringsmodel 'subjectief'? 

Onderzoek 

(2) Welke effecten heeft de 
invoering van het besturings-
model? 

Methode 

Deskresearch 1994-1996 

Survey DRJB 1994+1995 
Survey management Raden 1995 +1996 
Survey medewerkers Raden 1995+1996 
Interviews voorzitters Raden 1996 
Interviews directeuren Stichtingen 1995 +- 
1996 

Survey DRJB 1994+1995 
Survey management Raden 1995 +1996 
Survey medewerkers Raden 1995+1996 
Interviews voorzitters Raden 1996 
Interviews directeuren Stichtingen 1995+- 
1996 .  

Survey advocaten 1995+1996 

Hoofdstuk 2 

Hoofdstuk 3.2.1 

Hoofdstuk 3.2.2 
Hoofdstuk 3.2.3 
Hoofdstuk 3.3 

Hoofdstuk 3.2.1 

Hoofdstuk 3.2.2 
Hoofdstuk 3.2.3 
Hoofdstuk 3.3 

Hoofdstuk 3.2.4 

Rapportage 

Hoofdstuk 5 
Conclusies 

Noten 
1. Interview met toenmalige bestuurslid van de LOB (de landelijke organisatie van de buro's). 

2. Jaarverslag Buro voor Rechtshulp Amsterdam. 

3. De Algemene Rekenkamer concludeerde dat vanwege een gebrekkige controle zeker 20 miljoen 
gulden per jaar teveel werd uitgegeven, Tk 1988-1989 21125, nrs. 1-2. 

4. Rapport van de Commissie toekomstige structuur gefinancierde rechtshulp. Den Haag, Ministerie 
van Justitie, 1989. 

5. Uit gesprekken met toenmalige betrokkenen vanuit de Buro's bleek ons dat de nieuwe wet 
(aanvankelijk) als gunstig voor de Buro's gezien. Weliswaar raakten ze de toevoegafdelingen kwijt, 
maar daar tegenover stond de wettelijke verankering van hun positie en mogelijkheden om in de 
tweede lijn rechtshulp te geven. 
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6. Vergelijk de bespreking door Van der Doelen van het besturingsmodel (Van der Doelen 1995, 
p. 213). Van der Doelen verwacht dat een oefentijd waarin veel informatie wordt gevraagd en 
uitgewisseld, die misschien niet allemaal direct van nut is, achteraf als leerzaam beoordeeld zal 
word en. 

7. Dit model is ontwikkeld door de indeling van Mintzberg (1989, p. 101) te combineren met de 
trits 'networks, markets en hiererchies' die binnen de zgn. transactiekosten-benadering centraal 
staan (Powell 1990). Netwerkvormen van coordinatie zijn nader te onderscheiden in horizontale en 
verticale mechanismen (Coleman, 1993; Bu(der et al., 1996). 
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Hoofdstuk 2 

Innplementatie 

2.1 Organisatie en financieringsstructuur 
Om de doelen van de Wet op de Rechtsbijstand te bereiken zijn veranderingen in de 
organisatie van de gefinancierde rechtsbijstandsvoorziening aangebracht, die beogen de 
besturings- en beheersingsmogelijkheden te vergroten. Een belangrijke verandering was 
de oprichting van de Raden voor Rechtsbijstand. De oprichting van de raden ging 
gepaard met een herschikking van taken en bevoegdheden met betrekking tot de 
gefinancierde rechtsbijstand. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt hier nader 
op ingegaan. Beschreven wordt hoe de organisatie zich ontwikkeld heeft na de 
invoering van de wet op de Rechtsbijstand is vormgegeven. Een tweede belangrijke 
verandering betreft de aansturing van de verschillende niveaus in de rechtsbijstandske-
ten (stichtingen-raden, raden-Dienst, Dienst-departementstop). In de Besturingsvisie 
Rechtsbijstand werd hiervoor een planning en control model (P&C-model) gepresen-
teerd. Het uitgangspunt van dit model is dat besturing plaats dient te vinden via aan 
elkaar gekoppelde planning & controlcycli. Het P&C-model vormt het tweede onderwerp 
van dit hoofdstuk. Op basis van bestudering van documenten en besluiten wordt 
beschreven hoe het P&C-model in praktijk is gebracht en welke ontwikkeling hierin is te 
onderkennen. Daarbij staan het niveau van de raden en het niveau van de stichtingen 
centraal. Een overzicht van geraadpleegde stukken is opgenomen in bijlage 2. 

2.1.1 De organisaties die betrokken zijn bij de rechtsbijstandvoorziening 
Met de invoering van de wet op de Rechtsbijstand (de WRB) hebben organen andere 
taken gekregen en er zijn nieuwe instellingen gecreeerd (de raden voor rechtsbijstand). 
Niet alleen in het 'veld', maar ook op het ministerie van Justitie is een nieuwe organisa-
tie tot stand gekomen. Hier is, als onderdeel van het in 1992 opgerichte Directoraat 
Generaal Rechtspleging, de Directie Rechtshulp gevormd (vanaf 1995 Dienst Rechtsbij-
stand en Juridische Beroepen). 
Onder het regime van de wet Rechtsbijstand aan On- en Minvermogenden (de WROM) 
vond het verstrekken van toevoegingen plaats bij de buro's voor rechtshulp. Het 
controleren en vaststellen van door advocaten ingediende declaraties geschiedde door 
de griffies en de uitbetaling aan de advocaten werd verricht door de afdelingen 
financieel-economische zaken van de gerechten. De taken van de griffies en afdelingen 
FEZ van de gerechten zijn door de WRB aanzienlijk verlicht. In plaats van verant-
woordelijkheid te dragen voor verificatie, vaststelling en uitbetaling van ingediende 
declaraties beperkt hun rol zich nu tot het aanleveren van verificatiegegevens aan de 
raden betreffende zaken die hebben gediend. 
De komst van de WRB hield ook voor de buro's voor rechtshulp grote veranderingen in. 
Door de oprichting van de raden als nieuwe laag tussen de rechtsbijstandsverleners en 
de overheid zijn de buro's niet langer verantwoording verschuldigd aan - het ministerie 
van Justitie, maar aan de raad in hun ressort. De grootste verandering voor de buro's 
was echter de overheveling van de toevoegtaken van de buro's naar de raden. Onder 
de WRB blijft de hoofdtaak van de stichtingen het instandhouden van de kosteloze 
spreekuurvoorziening, de zogeheten eerstelijnszorg. Dit betekent niet dat zij geen 
verdergaande hulp mogen verlenen, maar dat de afweging om de hulpverlening voort te 
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zetten op doelmatigheidsgronden moet plaatsvinden, zonder dat daarbij de eerstelijns-
zorg in kwalitatieve of kwantitatieve zin wordt aangetast. 

2.1.2 De financieringsstructuur ander de WRB: verdeelmodellen 
De invoering van de wet op de Rechtsbijstand impliceerde een bezinning op de financie-
ringsstructuur, die de vorm heeft van een verdelingsmodel: het departement verdeelt 
het budget over de raden en de raden verdelen dit vervolgens over de rechtsbijstandver-
leners, terwel de raden ook een deel gebruiken voor de kosten van hun eigen apparaat. 
In een tweetal documenten zijn de gedachten over het verdeelmodel terug te vinden. 

In het rapport 'Het verdeelmodel en de hoofdlijnen van de financieringsstructuur' (4 juni 
1993) beschrijft het departement hoe de toedeling van gelden zal plaatsvinden. De 
budgetten die aan de raden ter beschikking worden gesteld omvatten apparaatskosten 
en programmakosten (de subsidie aan de stichtingen en de vergoedingen aan advoca-
ten. De apparaatskosten bestaan uit enkele min of meer vaste bedragen en een aan de 
verwachte werklast gerelateerd bedrag. Op basis van de verwachte werklast wordt aan 
de raden een bepaalde personeelscapaciteit toegewezen. Budgettering vind pleats door 
middel van voor alle raden gelijke normbedragen per formatieplaats. Volgens het 
verdeelmodel dient de toewijzing van de capaciteit op middellange termijn zodanig 
pleats te vinden dat voor alle raden een gelijke norm wordt gehanteerd. Verder wordt 
gesteld dat als voldoende ervaring is opgedaan met de nieuwe uitvoeringsorganisatie, 
het verdeelmodel laat in het midden wanneer dat is, de apparaatskosten volledig 
kunnen worden genormeerd op basis van bijvoorbeeld een bepaald percentage van de 
programmakosten. 

Het rapport beschrijft ook hoe de raden hun taak om de stichtingen rechtsbijstand in 
hun ressort te financieren kunnen uitvoeren. De subsidiebedragen die de stichtingen 
ontvangen bestaan uit een vast budget ter dekking van de vaste personele en materiele 
overhead en huisvestingskosten, en een budget gerelateerd aan de capaciteitsbehoefte 
van de stichtingen. Hiertoe is een model ontwikkeld, waarbij de totale beschikbare 
capaciteit in formatieplaatsen (juridische en administratieve ondersteuning) over de 
stichtingen wordt verdeeld op basis van landelijke produktiviteitsnormen. Per stichting 
wordt vervolgens de toegestane capaciteit, uitgedrukt in formatieplaatsen, bepaald. Het 
hierbij behorende budget wordt tenslotte vastgesteld door de capaciteit te vermenig-
vuldigen met een normbedrag per formatieplaats. Jaarlijks wordt op basis van de 
gerealiseerde produktiviteit opnieuw de beschikbare capaciteit verdeeld. In het kader 
van het invoeringstraject van de nieuwe wet heeft het Ministerie met de stichtingen eon 
convenant gesloten, waarin Justitie zich heeft verbonden de vaste formatie, na de 
korting wegens de overheveling van de toevoegingstaak, in de jaren 1993 en 1994 niet 
aan te tasten. 

De bedragen voor toevoegingen zijn in 1994 nagenoeg volledig gebaseerd op eon histo-
risch gemiddelde voor het ressort en een gemiddelde prijs per toevoeging. In het rapport 
over het verdeelmodel uit 1993 wordt gesteld dat na 1994 het budget minder door de 
historie en meer op basis van 'geobjectiveerde criteria' zal plaatsvinden. Ook zal de 
vrijheid om binnen de budgetten te kunnen schuiven toenemen, totdat de financiering 
uiteindelijk nagenoeg alleen is gebaseerd op kenmerken van de vraag in een ressort. 
Positieve verschillen tussen het toegekende budget en het behaa!de resultaat mogen de 
raden in beginsel ten gunste brengen van een reserve, de egalisatiereserve. Met daze 
reserve kunnen de raden eventuele incidentele budgettaire tegenvallers in eerste aanleg 
opvangen. Wanneer de liquiditeitenpositie van de raden in totaliteit toereikend is, maar 
eon of meer raden met problemen kampen, is aanvulling beschikbaar uit een reserve 
(5%), die gedurende de eerste helft van elk jaar centraal wordt aangehouden. In de 
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WRB wordt gesteld dat als er dan nog tekorten zijn binnen het departement van Justitie 
extra geld zal moeten worden gevonden. 

Op 19 mei 1994 verscheen het rapport van de werkgroep Verdeelmodel, dat de richting 
diende aan te geven van een verdere uitwerking van het model voor de toekomst. In 
het rapport wordt ingegaan op de mate van detaillering in de beschikbaarstelling van 
budgetten en op de verdelingscriteria. 
Ten aanzien van de detaillering beveelt de werkgroep aan op termijn tot verdere 
integratie van deelbudgetten over te gaan. Dit is met name belangrijk bij de programma-
kosten, om een beleid te kunnen voeren dat recht doet aan de samenhang van verschil-
lende vormen van rechtsbijstand. Voorkomen moet worden dat bijvoorbeeld gestreefd 
wordt naar lagere bestedingen aan eerstelijnshulp door de Stichtingen, terwijI veron-
achtzaamd blijft dat daardoor hogere uitgaven nodig zijn voor hulp door advocaten. 
Met betrekking tot de verdelingscriteria is de werkgroep van mening dat toedeling van 
(deel-)budgetten op basis van een of enkele variabele meestal niet direct mogelijk is 
vanwege het ontbreken van geschikte variabelen. Voor de budgetten voor toevoegingen 
geldt dit in het bijzonder. 
Voor de apparaatskosten van de raden beveelt de werkgroep aan dit te koppelen aan 
het aantal toevoegingsaanvragen en een basis voor de constante kosten. Voor de korte 
termijn (1994) acht de werkgroep een dergelijke objectieve berekening nog niet 
definitief toepasbaar. 
De financiering van de stichtingen zal volgens de werkgroep moeten ontwikkelen van 
een input-orientatie naar een gerichtheid op de capaciteitsbehoefte (aantal spreekuurza-
ken). Geconstateerd wordt dat voor de korte termijn de administratieve organisatie te 
kort schiet, zodat informatie ontbreekt om direct tot dit model over te gaan. 
Gelet op het ontbreken van een objectieve grondslag wijst de commissie tenslotte op 
het belang van de 'bedrijfsvergelijking' en op het belang van een identieke praktijk van 
de raden bij het beschikken en beoordelen van bezwaren. 
Tabel 2.1 geeft een indicatie van de budgettten voor de jaren 1994, 1995 en 1996 1 . 

2.1.3 Het functioneren van de Raden voor Rechtsbijstand in 1994-1995 
In deze paragraaf presenteren we enkele gegevens over het functioneren van de raden 
in de periode 1994-1995. Vanaf het einde van 1992 tot in het voorjaar van 1993 zijn 
de raden operationeel geworden. De start van de raden is niet in ieder ressort zonder 
problemen verlopen. Dit geldt met name voor de relatief grote raden in Amsterdam en 
Den Haag. Deze raden hadden vooral problemen met de opzet van de interne organisa-
tie. be aanloopproblemen werden onder meer toegeschreven aan het feit dat de 
automatisering nog niet op haar taak was berekend, de cultuuromslag voor de ex-
buromedewerkers moeilijk verliep en de formatie te krap was geraamd (inmiddels zijn de 
aanloopproblemen in de ogen van de directeuren van de raden (vrijwel) geheel opge-
lost). 

Tabel 2.2 toont de absolute aantallen beschikkingen. Deze aantallen zeggen echter niet 
hoeveel werk is besteed aan het produceren van beschikkingen. Om hier een indruk van 
te krijgen hebben we het aantal handelingen met dossiers (het aantal poststukken dat 
wordt afgehandeld) vergeleken met het aantal beschikkingen 2 . Tabel 2.3 geeft het 

resultaat weer. 

Om verschillen tussen de raden zichtbaar te maken hebben we zowel het aantal 
beschikkingen per formatie-plaats als het aantal afgehandelde stukken per formatie-
pleats berekene De tabellen 2.4 en 2.5 geven de resultaten weer. 
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Tabel 2.1 Budget (in Kfl) van de raden volgens kader en bijstelling 1994-1996. 

Read Amsterdam 

Apparaatskosten 
Subsidie Stichtingen 
Toevoegingen civiel 
Toevoegingen straf 
In verzekeringstelling 

Read Arnhem 

Apparaatskosten 
Subsidie Stichtingen 
Toevoegingen civiel 
Toevoegingen straf 
In verzekeringstelling 

Read Den Bosch 

Apparaatskosten 
Subsidie Stichtingen 
Toevoegingen civiel 
Toevoegingen straf 
In verzekeringstelling 

Read Den Haag 

Apparaatskosten 
Subsidie Stichtingen 
Toevoegingen civiel 
Toevoegingen straf 
In verzekeringstelling 

Read Leeuwarden 

Apparaatskosten 
Subsidie Stichtingen 
Toevoegingen civiel 
Toevoegingen straf 
In verzekeringstelling 

Primair 1994 Bijgesteld 1994 Primair 1995 Bijgestelci 1995 Budget 1996  
5835 	7017.4 	6631 	 6748 	5856 

11584 	12086 	11949 
75175 
25800 
6470 

Primair 1994 Bijgesteld  1994 Primair 1995 Bijgesteld 1995 
2737 	2787 	2781 

10711 
29025 	30600 	26052 
12425 	11920 	11699 
2485 	2210 	2254 

Primair 1994 Bijgesteld1994  
3457 	3630 

40135 
14225 
3065 

47100 
17725 
4455 

15000 
6110 
1105 

80250 
25480 

5770 

40450 
12990 
2730 

Primair 1994 Bijgesteld1994  
4207 	4998 

49710 
17560 
3970 

Primair 1994 Bijgesteld1994 Primair 1995 Bijgesteld 1995 Budget 1996  
1830 	1830 	1780 	 1798 	1985 

15680 
6080 

990 

66308 
24793 

5867 

70911 
24150 

5830 

2809 
11893 
29840 
11389 
2395 

64299 
23951 

5860 

Budget 1996  
2940 

15073 
28166 
11219 
2405 

Primair 1995 Bijgesteld 1995 Budget 1996  
3490 	 3828 	3594 

13321 	15457 	15988 
35042 	38355 	36341 
12669 	12774 	12660 
2752 	 3035 	3050 

Primair 1995 Bijgesteld 1995  
4272 	 4531 

10453 	11272 
42713 	46355 
17553 	16647 
4003 	 4845 

5729 
13125 
5835 

994 

6183 
15102 
6465 
1040 

Budget 1996  
4702 

11741 
43074 
16974 
4870 

6300 
13968 
6824 
1075 



Uit de tabellen blijkt dat zowel in 1994 als 1995 het aantal beschikkingen per formatie-
plaats in Den Bosch en Arnhem hoger is dan bij de andere raden. In 1995 is bij alle 
raden het aantal beschikkingen_voor toevoegingen gedaald..De verklaring hiervoor is dat 
het aantal aanvragen is afgenomen, terwijI het aantal fte's gelijk is gebleven (hier 
tegenover staat volgens de betrokkenen dat de controle is geIntensiveerd en dat nieuwe 
taken zijn opgenomen). Andere verschillen hangen samen met het aantal stukken dat 
een raad per aanvraag ontvangt. Uit tabel 2.3 blijkt dat bij alle raden, behalve Leeuwar-
den, het aantal stukken per beschikking in 1995 is gestegen. Bij alle raden, behalve 
Leeuwarden, is dan ook het aantal handelingen per beschikking toegenomen. Fluctua-
ties in het aantal aanvragen is dus niet de enige bron van verschillen in produktieaantal-
len; er is blijkbaar ook een verschil in produktiviteit. De grootte van de raden zou een 
verklarende factor kunnen zijn, het blijkt dat de middelgrote raden de meest gunstige 
indruk maken. 

Tabel 2.6 toont de doorlooptijden (de tijd dat een aanvraag onderweg is) voor de 
periode 1994 en 1995 volgens gegevens van IRIS over de afhandelingstijden. De raden 
Den Bosch en Arnhem realiseren zeer duidelijk een snellere afhandeling dan de overige 
raden. Bovendien slagen zij erin de doorlooptijden vrij stabiel te houden. De overige 
raden laten een vrij sterke fluctuatie zien en realiseren in 1995 geen duidelijk snellere 
afhandeling dan in 1994. 

Rechtszoekenden en rechtsbijstandsverleners hebben recht op verweer tegen de wijze 
waarop zij behandeld worden. De invoering van de Algemene Wet Bestuursrecht (1 
januari 1994) maakte het noodzakelijk om de werkwijze van de Bezwarencommissie te 
wijzigen en het reglement van de commissie aan te passen. Ook de naam verandert, in 
Commissie voor Bezwaar en Beroep. De primaire taak van deze commissie is het 
beoordelen van beroep tegen beslissingen van de raad betreffende toevoegingen, 
vaststellingen en inschrijvingen. Daarnaast heeft de commissie een rol bij bezwaren die 
door de stichtingen worden ingebracht tegen subsidiebeschikkingen van de raad. In 
deze gevallen brengt de commissie een advies uit, op grond waarvan de raad een 
beslissing neemt. De wet op de rechtsbijstand heeft de raden opgedragen naast een 
bezwarenprocedure ook een klachtenregeling te ontwerpen, die de afhandeling regelt 
van klachten die zijn ingediend tegen gedragingen van medewerkers van de stichtingen. 
Tabel 2.7 bevat een overzicht van het aantal ingediende bezwaar- en beroepschriften en 
uitspraken gedaan door de commissies Beroep en Bezwaar van de raden in 1994. Het 
overzicht beperkt zich tot 1994 omdat voor 1995 van slechts twee raden gegevens be-
kend zijn. De in de tabel weergegeven absolute aantallen zeggen op zich niets. Om de 
cijfers onderling te kunnen vergelijken hebben wij het aantal ingediende bezwaar- en 
beroepsschriften gerelateerd aan het aantal toevoegingsaanvragen in de ressorten over 
1994. De resultaten hiervan worden in tabel 2.7 tussen haakjes weergegeven. De getal-
len geven het aantal bezwaren en beroepen per duizend toevoegingsaanvragen weer. Bij 
de interpretatie van deze cijfers moet bedacht wordt dat deze getallen afhankelijk zijn 
van het beleid van de raad (bijvoorbeeld of men regels toepast en een bepaald percenta-
ge bezwaren voor lief neemt of dat men probeert zoveel mogelijk bezwaren te voorko-
men door zich in diepgaand met elk afzonderlijk geval bezig te houden). Ook kan de 
houding van de advocatuur en de drempel Cm bezwaar aan te tekenen tussen de 
ressorten verschillen. Aan de verschillen kunnen daarom niet zondermeer conclusies 
worden verbonden over het aantal fouten en vergissingen dat raden maken. 
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label 2.2 Aanvragen en vaststellingen in 1994 (bron: IRIS) 

Amsterdam Arnhem Den  Bosch Den Haag  Leeuwarden 

	

Toevoegingen 1994 	111539 52357 	64769 	79759 	28676 

	

1995 	103626 46992 	60463 	73902 	26239 

	

Vaststellingen 1994 	99045 45063 	52137 	61559 	22985 

	

1995 	100955 43669 	55776 	70944 	23248 
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label 2.3 Afgehandelde stukken per beschikking, 1994 en 1995 (bron: IRIS) 

1.56 

Toevoegingen 1994 0 Toevoegingen 1995 0 Vaststellingen 1994 0 Vaststellingen 1995 

1.42 

1.35 

1.58 

1.17 

Amsterdam 	 Arnhem 

1.24 

1.57 

Den Bosch 

1.26 
1.22 

1.50 

.38 

Den Haag 

1.46 

1.50 	1.50 

Leeuwarden 



label 2.4 Aanvragen en vaststellingen per formatiepladts in 1994 en 1995 
(bron: IRIS, kaderbrieven 1994, 1995) 

2000 

1900 
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1700 
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1400 

1300 
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Amsterdam Arnhem Den Bosch Den Haag Leeuwarden 

OThevoegingen 1994 

groevoegingen 1995 

OVaststellingen 1994 

OVaststellingen 1995 

Afoot: De in gazette formatie over 1994 wijkt vermoedelijk by enkele radon stork af van de werkelijke 
inzet. Bij het berekenen van de gemiddelden hebben we zowel voor 1994 als voor 1995 de begrote 
formatie voor 1995 gebruikt, die gebaseerd is op de realisatie van het °erste halfjaar van 1994. 



Tabel 2.5 Afgehandelde stukken per per formatieplaats in 1994 en 1995 
(bron: IRIS, kaderbrieven 1994, 1995) 

Amsterdam Arnhem Den Haag 	Leeuwarden 

EIToevoegingen 1994 

OToevoegingen 1995 

OVaststellingen 1994 

OVaststellingen 1995 

Noot: De ingezette formatie over 1994 wijkt vermoedelijk bij enkele raden sterk af van de werkelijke 
inzet. Bij het berekenen van de gemiddelden hebben we zowel voor 1994 als voor 1995 de begrote 
formatie voor 1995 gebruikt, die gebaseerd is op de realisatie van het eerste halfjaar van 1994. 
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Tabel 2.6 Doorlooptijden volgens IRIS 1994-1996 

Doorlooptijden per maand 1994- 1996 
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Bezwaar- en beroepsschriften in 1994 	 Afhandeling Bezwaren 1994/1995 

Ressort 	 Ingediend (absoluut 	Herzien 	Behandeld 	Gegrond 	Ongegrond 	Niet ont- 
en per 1000 toevoe- 	 vankelijk/ 

gingen) 	 Ingetrok- 

ken 

Amsterdam 	 3618 	 • 	 2870 	1722 	 950 	 198 

(32,5) 

Arnhem 	 1365 	 563 	 637 	 92 	 527 	 19 

(26) 

Den Bosch 	 2145 	 646 	 1342 	373 	 926 	 43 
(33) 

Den Haag 	 4605 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 

(57) 

Leeuwarden 	 1140 	 457 	 413 	 124 	 • 	 • 
(39,8) 

Tabel 2.7 Aantal bezwaar- en beroepsschriften per ressort in 1994 

• Niel bekend bij afsluiten gegevensverzameling of nog niet officieel gepubliceerd 

Uit bovenstaande gegevens kunnen we constateren, dat er, wanneer we afgaan op 
deze relatief eenvoudige tellingen, vrij grote verschillen zijn tussen de raden in functio-
neren, dat de verschillen weliswaar afvlakken maar niet geheel verdwijnen tijdens de 
onderzoeksperiode. 

2.2 De P&C-cyclus 

2.2.1 De P&C-cyclus als sturingsinstrument 
Het beschrijven van een P&C-cyclus, zoals gedaan in het boekje Besturingsvisie 
garandeert niet dat de actoren in het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand 
handelen conform de uitgangspunten die in het rapport zijn neergezet en mede langs die 
weg helpen de doelen van de WRB te realiseren. Daarvoor bestaan verschillende 
oorzaken, die ook in combinatie kunnen optreden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de 
organisaties in het veld van de rechtsbijstand er 'nog niet klaar voor zijn'. Ook kan het 
zijn dat uitvoeringsbesluiten, die rechtstreeks met de P&C-cyclus verband houden, niet 
op tijd uit 'Den Haag' komen. Een variant op deze reden is dat het P&C-model als een 
groeimodel moet worden gezien, waarbij gaandeweg wordt geleerd van ervaringen. Een 
vierde reden, tenslotte, kan zijn dat rekening moet worden gehouden met het feit dat 
niet alles wat vanuit het Haagse op het veld afkomt, per definitie . in  goede aarde valt. 
Daarom wordt in deze paragraaf de vraag gesteld hoe feitelijk, dat wil zeggen op grond 
van documen ten, brieven, besluiten en notulen de stand van zaken van implementatie 
van de P&C-cyclus over de jaren 1994, 1995 en het eerste halfjaar van 1996 is 
verlopen. 

De besturingsvisie beschrijft de P&C-cyclus als een belangrijk sturingsinstrument onder 
de wet op de Rechtsbijstand. Een P&C-cyclus impliceert onder meer een vaste volgorde 
waarin bepaalde vaste activiteiten worden uitgevoerd, zoals de kaderstelling, de 
planning vooraf, de verantwoording en de analyse en controle achteraf. Voor de relatie 
tussen de Dienst Rechtsbijstand en de raden en de relatie tussen de raden en de 
stichtingen zijn hieromtrent bepalingen opgenomen in de 'Financieringsregeling raden 
rechtsbijstand' respectievelijk de 'Financieringsregeling stichtingen rechtsbijstand'. 
Op het niveau van de relatie tussen de Dienst en raden staan in het kader van de P&C- 
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cyclus de volgende activiteiten gepland. Jaarlijks ontvangen de raden eon kaderbrief 
van de Staatssecretaris. Doze kaderbrief vormt de feitelijke start van een P&C-cyclus. 
Bepaald is dat de radon de kaderbrief uiterlijk 1 juli van elk jaar %AS& het daarop 
volgende jaar in hun bezit dienen te hebben. Vervolgens dienen de raden, eventueel na 
overleg over de kaderbrief, een budgetaanvraag in bij het departement. Deze aanvraag 
dient uiterlijk 15 oktober voor de aanvang van het boekjaar aan het departement te zijn 
aangeboden. Een budgetaanvraag gaat vergezeld van eon jaarplan (een activiteitenplan 
en een begroting). In het geval de Staatssecretaris zich niet kan verenigen met den of 
meerdere onderdelen van het jaarplan, dan maakt zij dat aan de road kenbaar en voert 
daarover overleg met die road. Vervolgens maakt de Staatssecretaris, uiterlijk 15 januari 
van het boekjaar, haar beslissing schriftelijk aan de raad bekend. Daarbij wordt 
aangegeven welke deelbudgetten voorlopig warden verleend. lndien het jaarplan niet 
tijdig (dat wil zeggen v66r 15 januari van het boekjaar) kan worden goedgekeurd, wordt 
een zodanige voorziening getroffen dat de continuReit van de werkzaamheden van de 
raad is verzekerd. 
Gedurende het boekjaar moeten de raden, uiterlijk vier weken na afloop van elk 
kwartaal, een voortgangsrapportage bij de Staatssecretaris indienen. 
Na afloop van het boekjaar moeten de raden ter verantwoording en controle een 
jaarrekening en een verslag van de werkzaamheden over het boekjaar (tezamen het 
jaarverslag) indienen. Dit moet v6Or 1 juni plaatsvinden. 
Tenslotte vindt, uiterlijk 1 oktober no afloop van het boekjaar, de vaststelling van het 
budget plaats door de Staatssecretaris. In de beschikking tot vaststelling van het 
budget wordt het bedrag van het budget vermeld. 
Het idee achter de P&C-cyclus is, dat sturing plaatsvindt door op vaste tijdstippen 
bepaalde vaste planning en controlactiviteiten uit te voeren. Een voorwaarde hierbij is 
uiteraard dat de activiteiten oak daadwerkelijk op alle niveaus in de rechtsbijstandske-
ten conform de planning en voorschriften worden uitgevoerd. Met betrekking tot de 
werking van de P&C-cyclus als sturingsinstrument is het van belong no to gaan 
wanneer en op welke wijze de voorgeschreven planning en controlactiviteiten in de 
praktijk op de verschillende niveaus warden gerealiseerd. Uiteraard zegt de wijze van 
uitvoering op zich nog weinig over het bereiken van de met het P&C-model beoogde 
doelen. loch is het van belang de feiten over de uitvoering van het model te kennen, 
om vervolgens in te gaan op de effecten (in het volgende hoofdstuk). 

2.2.2 P&C-activiteiten op het niveau dienst-raden; planning en praktijk 
In tabel 2.8A wordt de planning van de P&C-activiteiten weergegeven. Tabel 2.8B 
toont gegevens over wanneer de activiteiten in de praktijk zijn uitgevoerd in de jaren 
1994, 1995 en het eerste halfjaar van 1996. 
(Mt tabel 2.8 blijkt dat in 1994 de kaderbrieven door het departement laat en gefaseerd 
zijn verstuurd. Omstandigheden die hiertoe leiden waren de besluitvorming over de 
Justitiebegroting en nieuwe maatregelen die ertoe leiden dat de kaders voor toevoegen 
opnieuw moesten warden vastgesteld. Hierdoor kon pas eind september worden begon-
nen met het opstellen van de kaders (budgettair en afgifteniveau) voor toevoegingen. 
Als gevolg van het verlaat verschijnen van de kaderbrieven zijn alle P&C-activiteiten op 
het niveau van de dienst-raden in 1994 later uitgevoerd dan voorgeschreven staat. 
Bovendien ontbreken in 1994 de kwartaalrapportages van de radon. Het in 1994 door 
het departement voorgeschreven model voor verwerking van kwartaalrapportages bleek 
voor velerlei uitleg vatbaar. Dit was den van de redenen waardoor de indiening van de 
rapportages door de raden in .1994 niet of niet naar wens verliep (Nota 'Kwartaalrappor-
tage', Ministerie van Justitie, 3 november 1995). Begin 1995 is, in samenwerking met 
de stichting IRIS, een nieuwe versie ontworpen. Met gegevens over het eerste kwartaal 
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Niveau Dienst-raden 	 Niveau raden-stichtingen 

Activiteit 	 Planning 	 Activiteit 	 Planning 

uiterlijk 1 juli voor 	 uiterlijk 31 juli 
D: Kaderbrief 	 aanvang van het 	R: Kaderbrief 	 voor aanvang van 

boekjaar 	 het boekjaar 

D/R: Eventueel overleg 	 voor 15 oktober 	R/S: Eventueel overleg n.a.v. 	voor 15 sept. 
n.a.v. kaderbrief 	 voorafgaand aan 	 kaderbrief 	 voorafgaand aan 

het boekjaar 	 het boekjaar 

R: Budgetaanvraag/ 	 uiterlijk 15 okt. 	 S: Subsidie-aanvraag/ 	 uiterlijk 15 sept. 
jaarplan 	 voor aanvang van 	werkplan 	 voor aanvang van 

het boekjaar ' 	 het boekjaar 

D/R: overleg 	 voor 15 januari 	R/S: overleg n.a.v. 	 voor eind jan. 
n.a.v. jaarplan 	 van het boekjaar 	 werkplan 	 van het boekjaar 

D: Goedkeuring jaarplan/ 	uiterlijk 15 jan. 	 R: Goedkeuring werkplan/ 	 uiterlijk eind jan. 
toewijzing budget 	 van het boekjaar 	 toewijzing subsidie 	 van het boekjaar 

R: Kwartaalrapportages 	 uiterlijk 4 weken 	S: Kwartaalrapportages 	 uiterlijk 3 weken 
na afloop van elk 	 na afloop van elk 
kwartaal 	 kwartaal 

R: Jaarverslag 	 voor 1 juni na 	 S: Jaarrekening/ 	 uiterlijk 1 april na 
afloop van het 	 activiteitenverslag 	 afloop van het 
boekjaar 	 boekjaar 

D: Vaststelling budget/ 	 uiterlijk 1 oktober 	R: Subsidievaststelling/ 	 uiterlijk 1 juni na 
Beschikking 	 na afloop van het 	Beschikking 	 afloop van het 

boekjaar 	 boekjaar 

van 1995 is met dit model proefgedraaid. Na verwerking van de rapportages bleken nog 
enige aanpassingen noodzakelijk. Eind september is het vernieuwde kwartaalrappor-
tagemodel aan de raden toegezonden. Het systeem van kwartaalrapportages is 
uiteindelijk vanaf het derde kwartaal in 1995 operationeel geworden. De jaarverslagen 
van de raden verschenen tussen november 1995 en maart 1996 en overschreden 
daarmee de uiterlijk voorgeschreven datum. Tot op de datum van afsluiting van onze 
gegevens, november 1996, heeft de Staatssecretaris de subsidiebeschikking nog niet 
vastgesteld. 

Tabel 2.8 A : Planning P&C-activiteiten op het niveau van de Dienst-raden en raden- 
stichtingen (Legenda D = Dienst Rechtsbijstand, R = Raden voor Rechtsbijstand 
S = Stichtingen Rechtsbijstand). 
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Tabel 2.8 geeft ook de planning en controlactiviteiten voor het boekjaar 1995 weer. Op 
het moment van het verschijnen van de kaderbrief 1995 was, net als het jaar daarvoor, 
de voorbereiding van de Justitiebegroting nog niet afgerond. Tevens was het onzeker 
welke keuzen een nieuw aan te treden kabinet zou maken om de budgettaire problema-
tiek van het rijk te verminderen. Door deze omstandigheden kon voor 1995 wederom 
niet met een kaderbrief yvorden volstaan en was een aanvullende kaderbrief noodzakelijk. 
Ook voor 1995 betekende dit een enigszins verlate start van de P&C-cyclus. De 
goedkeuring van de jaarplannen en de voorlopige toewijzing van de budgetten vond in 
1995 nog enigszins verlaat plaats. Anno oktober 1996 hebben alleen de raden in de 
ressorten Arnhem en Den Bosch een jaarverslag uitgebracht. Ondanks enige vertragin-
gen hier en daar verliepen de P&C-activiteiten in 1995 beter conform plan dan in 1994. 
Voor het boekjaar 1996 zijn alleen de P&C-activiteiten weergegeven voor zover die voOr 
de tweede helft van 1996 hebben plaatsgevonden. Uit het overzicht blijkt dat de 
•uitvoering van de activiteiten de planning steeds beter benaderen. Een opsplitsing van 
de kaderbrief bleek echter ook voor 1995 weer onvermijdelijk (o.a. door het verloop van 
de kabinetsformatie. Op het direkteurenoverleg van de raden werd geconstateerd dat 
een gefaseerde aanpak de voorbereiding van het jaarplan van de raden onder druk zet. 
De verwachting werd echter uitgesproken dat, na het gereedkomen van nieuwe modulen 
van het automatiseringssysteem van de raden, gepland voor 1 april 1996, dit knelpunt 
voor 1997 opgelost zal zijn. 

Conclusies 
Met betrekking tot de implementatie van de P&C-cyclus over de jaren 1994, 1995 en het 

.eerste halfjaar van 1996 kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 
• In 1994, het jaar waarin de WRB inwerking is getreden, is op het niveau van de raden 
nog niet sprake van een adequate uitvoering van de P&C-activiteiten overeenkomstig de 
planning. 
• Gedurende het jaar 1995 en het eerste halfjaar van 1996 wordt de voorgeschreven 
planning van de activiteiten steeds beter benaderd. 

2.2.3 P&C-activiteiten op het niveau van de raden-stichtingen; planning en praktijk 
Op het niveau van de relatie tussen de raden en stichtingen vinden dezelfde P&C-activi-
teiten plaats als op het niveau van de relatie tussen de Dienst en raden alleen de 
planning verschilt enigszins. Dit hangt samen met de wederzijdse afhankelijkheid tussen 
de verschillende niveaus. In de tabellen 2.8 en 2.9.1 tot en met 2.9.5 wordt per ressort 
zowel de planning als de uitvoering in de praktijk van de P&C-activiteiten tussen de 
raden en stichtingen voor 1995 en het eerste halfjaar van 1996 weergegeven. In 1994 
werden de stichtingen nog rechtstreeks door het departement gefinancierd en waren zij 
ook nog rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het departement. Dit besluit werd 
genomen omdat men overbelasting van de raden vreesde wanneer zij vanaf het begin 
ook voor de hulpverlening door de stichtingen verantwoordelijk zouden zijn. Over de 
afwikkeling van de rolverdeling van de raden en het ministerie in 1994 werd afgesproken 
dat het ministerie ter afsluiting van zijn zorg voor de stichtingen alle in 1994 lopende 
zaken zou behartigen en ook hun jaarrekeningen 1994 zou afhandelen. Met uitzondering 
van de subsidievaststelling over 1994 werd dus pas vanaf 1 januari 1995 de in de WRB 
vastgelegde verhouding raden-stichtingen een felt. Met betrekking tot 1994 vinden er 
dan ook nog geen planning en controlactiviteiten tussen de raden en stichtingen plaats. 
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Uitvoering 1995 	 Uitvoering 1996  

Kaderbrief 	 14 juli 1994 	 20 juli 1995 
Aanvullende kaderbrief 1995: 
17 oktober 1994  

S: Werkplannen/begroting stichtingen 	half november 1994 	 21 september 1995  

R/S: Overleg werkplannen en begroting 	24/30 november 1994 	 23, 24 en 31 okto- 
ber  

R: Goedkeuring werkplannen/ Subsidie- 	maart/april 1995 	 Goedkeuring 1 februari 1996 
verlening 	 Subsidieverlening 15 februari 

1996  

S: Kwartaalrapportages: 
le kwartaal 	 18 april 1995 
2e kwartaal 	 half juli 1995 
3e kwartaal 	 half oktober 1995 
4e kwartaal  

R/S: Activiteitenverslagen/jaarrekening 	half april/beqin mei  

R: Subsigiebeschikking 	 niet vastgesteld 	. 

Uitvoerinq 1995 	Uitvoering 1996  

R: Kaderbrief 	 15 juli 1994 	 14 juli 1995 
Aanvullende kaderbrief: 
12 oktober 1994  

R/S: Overleg max. kaderbrief 	 september 1994 	 eind juli 1995  

5: Werkplannen/begroting stichtingen 	eind oktober 1994 	 15 septernber 1995  

Rig: Overleg n.a.v. werkplannen 	 15 november 1994 	 oktober 1995 
Begrotingsgesprek 5 december 
1994  

R: Goedkeuring werkplannen/ Subsidie- 	8 mei 1995 	 Goedkeuring werkplannen 
verlening 	 31 januari 1996 

Subsidieverlening 
15 februari 1996  

5: Kwartaalrapportages: 
le kwartaal 	 juni 1995 	 april 1996 
2e kwartaal 	 lull 1995 	 juli 1996 
3e kwartaal 	 oktober 1995 
4e kwartaal 	 jan.-feb. 1996  

R/S: Activiteitenverslajaarrekening 	9 mei 1996  

R7 Subsidiebeschikking 	 niet vastgesteld 

2.9.3. 	Activiteiten Den Bosch  

Uitvoering 1995 	 Uitvoering 1996  

R• Kaderbrief 	 12 juli 1994 	 14 juli 1995  

R/S: Overlay  n.a.v, kaderbrief 	 september 1994 	. 	 25 juli 1995  

5: Werkplannen/begroting stichtingen 	16 september 1994 	 15 september 1995  

Rig: Overleg ns.v. werkplannen /begro- 	19 oktober 1994 	 3 okt./18 dec. 1995 
ling 	 Begrotingsgesprek 13 oktober 	Begrotingsgesprek 

1994 	 18 okt./19 dec. 1995  

R: Subsidieverlening 	 21 april 1995 	 17 januari 1996  

S: Kwartaalrapportages: 
le kwartaal 	 april 1995 	 april 1996 
2e kwartaal 	 lull-aug. 1995 	 lull 1996 
3e kwartaal 	 oktober 1995 
4e kwartaal 	 januarie 1996 

Tabel 2.9 P&C-activiteiten per reason, niveau Raden-Stichtingen 
( R = Raden. S = Sachtingen; gegevensverzameling afgesloten november 1996) 

2.9.1. Activiteiten Amsterdam 

2.9.2. Activiteiten Arnhem 
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Uitvoering 1995 	 Uitvoering 1996  

R: Kaderbrief 	 juli 1994 	 14 juli 1995  

R/S: Overleg n.a.v. kaderbrief 	 september 1994 	 juli 1995  

S: Werkplannen/begroting stichtingen 	 augustus 1995  

R/S: Overleg n.a.v. werkplannen /begro- 	 27 september 1995 
ting  

R: Subsidieverlening 	 31 januari 1996  

S: Kwartaalrapportages: 
le kwartaal 
2e kwartaal 
3e kwartaal 
4e kwartaal •  

S: Activiteitenverslagen 	 april-sept. 1996  

S: Jaarrekeningen 	 maart-mei 1996  

R: Subsidiebeschikking 	 niet vastgesteld 

Uitvoering 1995 	 Uitvoering 1996  

R: Kaderbrief 	 juli 1994 	 14 juli 1995  

R/S: Overleg n.a.v. kaderbrief .  

S: Werkplannen/begroting stichtingen  

R/S: Overleg nay. werkplannen /begro-
ting 	 . 

R: Subsidieverlening 	 30 juni 1995 	 niet vastgesteld  

S: Kwartaalrapportages: 
10 kwartaal 	 juli/aug. 1996 
2e kwartaal 
3e kwartaal 
4e kwartaal 

S: Activiteitenverslagen 	 nog niet goedge- 
keurd  

S: Jaarrekeningen  	april-juli 1996  

R: Subsidiebeschikking 	 1 	niet vastgesteld 

S: Activiteitenverslagen 

S: Jaarrekeningen 

R: Subsidiebeschikking • 

2.9.4. Activiteiten Den Haa 

2.9.5. Activiteiten Leeuwarden 

Uitvoering 1995 

april-juni 1996 

maart-juni 1996  

niet vastgesteld 

Uitvoering 1996 

Uit de tabellen 2.9.1 tot en met 2.9.5 blijkt dat er enige verschillen tussen de ressorten 
en bij enkele ressorten ook tussen de stichtingen voorkomen. In de ressorten Amster-
dam, Arnhem en Leeuwarden werken de stichtingen in vergaande mate samen. Dit 
komt onder meer tot uitdrukking in het gezamenlijk opstellen en indienen van hun 
werkplannen en begroting, activiteitenverslagen en jaarrekeningen. In de ressorten Den 
Bosch en Den Haag is er wat dat betreft minder sprake van samenwerking tussen de 
stichtingen. De stichtingen in deze ressorten hebben tot nog toe hun werkplannen en 
begroting, kwartaalrapportages, activiteitenverslagen en jaarrekeningen ieder afzonder-
lijk ingediend. De kaderbrief 1995 vormde de start van de eerste P&C-cyclus op het 
niveau van de raden en stichtingen. 
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Amsterdam 
In alle ressorten hebben de stichtingen in oktober 1994 een aanvullende kaderbrief 
1995 ontvangen. Als gevolg hiervan hebben de stichtingen in Amsterdam bun werk-
plannen en begrotingen 1995 ook verlaat ingediend (november 1994). De goedkeuring 
van de werkplannen en subsidieverlening vond eind maart/half april 1995 en daarmee 
verlaat plaats. Wat het indienen van kwartaalrapportages betreft komen de stichtingen 
in het ressort Amsterdam de daarvoor opgestelde regels vanaf het begin goed na. De 
jaarrekeningen zijn half april, begin mei door de stichtingen aan de raad aangeboden. 
Daarmee liep men iets achter op de planning. Oat geldt ook voor de werkplannen van 
de stichtingen, die begin april verschenen. De subsidiebeschikking 1995 is tot op heden 
(november 1996) nog niet vastgesteld. Dit is overigens in alle ressorten het geval. De 
kaderbrief 1996 ontvingen de stichtingen in Amsterdam wederom voor de uiterlijke 
datum van 31 juli voorafgaand aan het boekjaar. De werkplannen en begrotingen 1996 
werden iets te laat ingediend (eind september in plaats van midden september) en ook 
de goedkeuring van de werkplannen en de subsidieverlening vond nog iets te laat 
plaats. Ten opzichte van 1995 is er echter sprake van een aanzienlijke verbetering. Met 
uitzondering van de subsidiebeschikking 1995 zijn in Amsterdam alle P&C-activiteiten 
uitgevoerd en verlopen ze gedurende de periode 1995-eerste halfjaar 1996 steeds beter 
volgens de voorgeschreven planning. 

Arnhem 
Wat de uitvoering van de P&C-activiteiten betreft doet zich in het ressort Arnhem over 
de jaren 1995 en het eerste halfjaar 1995 vrijwel hetzelfde beeld voor als in het ressort 
Amsterdam. Ook hier vinden, met uitzondering van de subsidiebeschikking, vanaf het 
begin alle geplande activiteiten tussen de raden en stichtingen plaats. Vonden sommige 
activiteiten in 1995 nog verlaat plaats, in 1996 verloopt tot nu toe alles geheel volgens 
de planning. 

Den Bosch 
De stichtingen in het ressort Den Bosch dienden hun werkplan en begroting 1995 niet 
gelijktijdig in. Sommige werkplannen verschenen reeds in september en anderen iets 
later namelijk in oktober. De werkplannen werden in april goedgekeurd en de subsidie-
verlening vond eveneens in deze maand plaats. Voor de kwartaalrapportages, activitei-
tenverslagen en jaarrekeningen 1995 geldt hetzelfde als voor de werkplannen 1995; 
sommige verschenen vrijwel op tijd, terwijI anderen wat !anger op zich lieten wachten. 
Voor 1996 is het beeld in het ressort Den Bosch voor alle stichtingen vrijwel gelijk. 
Zowel van de kant van de raden als de stichtingen worden de P&C-activiteiten binnen 
de daarvoor gestelde tijdskaders uitgevoerd. 

Den Haag 
Binnen het ressort Den Haag is dezelfde ontwikkeling waarneembaar als in het resson 
Den Bosch. In 1995 werd bij de uitvoering van de P&C-activiteiten zowel door de raad 
als de stichtingen in meerdere of mindere mate afgeweken van de planning. Dit is in 
1996 tot op heden niet meer het geval. 

Leeuwarden 
Het ressort Leeuwarden vormt vergeleken met de overige ressorten een uitzondering. In 
dit ressort verlopen de planning & controlactiviteiten vanaf het begin moeizaam; de 
activiteiten vinden niet of zeer verlaat plaats. Uit de correspondentie tussen de raad en 
de stichtingen in het ressort Leeuwarden blijkt dat bier vanaf 1994 tot op heden een 
hevige discussie gaande is tussen het Ministerie en de raad in Leeuwarden enerzijds en 
de stichtingen anderzijds over het toestaan van de betalende praktijk binnen de 

26 



stichtingen Assen en Leeuwarden'. De staatssecretaris heeft het ontplooien van een 
betalende praktijk binnen de gesubsidieerde stichtingen vanaf het begin officieel 
verboden, omdat dit in strijd zou zijn met de WRB. Tot halverwege 1996 werden de 
betalende praktijken echter wet gedoogd en heerste er zowel bij de raad als de stichtin-
gen grote onduidelijkheid omtrent het wet of niet toestaan van een betalende praktijk 
binnen de stichtingen 5 . Hierdoor kon de raad geen beslissingen nemen over onder meer 
de werkplannen en begroting, activiteitenverslagen en jaarrekeningen van de stichtin-
gen. Tot op heden zijn zowel de werkplannen voor 1995 als 1996 dan ook nog niet 
goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor de activiteitenverslagen en jaarrekeningen 1995 van 
de stichtingen 6 . 

Conclusie 
Met uitzondering van het ressort Leeuwarden verlopen vanaf 1995 de P&C-activiteiten 
tussen de raden en stichtingen in de ressorten Amsterdam, Arnhem, Den Bosch en Den 
Haag vrijwel geheel conform de planning. Daarmee wordt in deze ressorten een bijdrage 
geleverd aan het realiseren van de doelen rechtmatigheid en controle van de wet. 

2.2.4 De uitvoering van de P&C-activiteiten tussen de Dienst en raden 
Behalve de vraag wanneer de geplande planning en control activiteiten plaatsvinden is 
ook het weten waard hoe dat gebeurt. In de besturingsvisie wordt gesteld dat het 
essentieel is dat de diverse niveaus (Dienst Rechtsbijstand en raden) aansturen op 
dezelfde variabelen, waarbij het aggregatieniveau van de gegevens verschilt. Verder 
wordt gesteld dat vergelijking van eenheden inzicht biedt in een zeker gemiddelde en de 
spreiding daar omheen. De spreiding rond het gemiddelde geeft aan of er veel variatie 
optreedt en waar nog ruimte is om bij te sturen: De verschillende niveaus vergelijken 
daarbij telkens weer andere actoren. Deze uitgangspunten worden in de besturingsvisie 
in een schema systematisch verbonden aan de verschillende sturingsniveaus. Tevens 
worden in dit schema voor de diverse sturingselementen (input, throughput, output en 
outcomes) de meer concrete informatiebehoeften geoperationaliseerd. Voor het afmeten 
van de uitvoering van planning en control is het, in de besturingsvisie als aanzet 
gepresenteerde, schema als uitgangspunt genomen. Met betrekking tot de relatie 
tussen de Dienst Rechtsbijstand en de raden en de relatie tussen de raden en stichtin-
gen heeft dit geleid tot de vraag hoe de Dienst de vijf raden op de sturingselementen 
vergelijkt, respectievelijk hoe de raden de stichtingen in hun ressort op de sturingsele-
menten vergelijken. Om inzicht te krijgen in deze situaties is nagegaan welke van de in 
het schema genoemde indicatoren er op de verschillende niveaus zijn voor de sturings-
elementen. Hiervoor zijn zowel stukken bestudeerd die een rol spelen bij de begrotings-
cyclus (kaderbrieven, jaarplannen, jaarverslagen (jaarrekeningen) en beschikkingen) als 
kwartaalrapportages en de terugkoppeling daarvan. Wat de kwartaalrapportages betreft 
is op het niveau van de dienst-raden bekeken welke indicatoren uit het rapportagemodel 
worden aangeleverd en of dit in de terugkoppeling een rot speelt. Op het niveau raden-
stichtingen is nagegaan of en op welke wijze de informatie uit de kwartaalrapportages 
wordt doorgegeven. Allereerst worden de resultaten van de documentanalyse op het 
niveau van de Dienst Rechtsbijstand-raden beschreven. Daarna komt de relatie tussen 
de raden en de stichtingen in hun ressort aan de orde. De document-analyse heeft 
betrekking op de jaren 1994, 1995 en het eerste halfjaar van 1996. 

In september 1993 ontvingen de raden voor de eerste maal een kaderbrief van het 
departement. Gezien het felt dat de raden in 1994 voor het eerst produktief werden is 
vergelijking door het departement bij de aanvang van de eerste P&C-cyclus uiteraard 
nog niet mogelijk (de kaderbrieven zijn dan ook identiek). Een noodzakelijke voorwaarde 
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voor sturing is het beschikken over adequate beheers- en beleidsinformatie. Het jaar 
1994 moet worden gezien als het jaar waarin hieraan inhoud moet worden gegeven. Er 
moeten indicatoren worden ontwikkeld op basis waarvan het departement de raden op 
de verschillende sturingselementen kan vergelijken. Uit de documenten betreffende het 
boekjaar 1994 valt at te leiden dat het departement zich bier in 1994 ook daadwerkelijk 
mee bezig heeft gehouden. Het departement heeft met name verschillende modellen 
ontwikkeld (onder andere het begrotings-, jaarplan-, kwartaalrapportage- en jaarreke-
ningmodel), die tot doe) hebben de raden op de verschillende sturingselementen te 
kunnen vergelijken. Twee citaten waaruit dit blijkt zijn: "Met de model-inrichting voor 
het jaarplan wordt beoogd dat onderlinge bedrijfsvergelijking eenvoudig kan plaatsvin-
den en dat het parlement en het ministerie vaste vindplaatsen krijgen, die het inzicht in 
en de beoordeling van de activiteiten van de raden zullen bevorderen" (kaderbrief 1994 
deal 2). "Het doe) van het model ter verantwoording van de baten en lasten voor het 
onderdeel toevoegen is te leiden tot de verbetering van de begrotingsbeheersing en het 
mogelijk maken van bedrijfsvergelijkingen" (Kaderbrief 1994 dee) 2). Ook in de toelich-
ting bij het jaarplanmodel wordt bij sommige onderwerpen het voornemen van het 
departement tet vergelijking letterlijk verwoord. Met betrekking tot de bezwaarschrift-
commissie wordt opgemerkt dat met het model, dat tot doe) heeft inzicht te krijgen in 
de kwantiteit en het resultaat van de bezwaar- en beroepsprocedures, niet alleen wordt 
beoogd de beschrijving te vereenvoudigen, maar ook de vergelijking tussen de raden te 
bevorderen. Bij de formatie en capaciteitsinzet luidt de toelichting dat het enerzijds de 
wettelijke taak van het departement is de verhouding tussen aantallen medewerkers in 
vaste Dienst die bij de stichtingen zijn belast met de verlening van rechtsbijstand en 
door de raden ingeschreven advocaten te volgen (deze ratio mag niet niet groter zijn 
dan 10/90). Anderzijds wordt het nuttig geacht enige vorm van bedrijfsvergelijking bij 
de raden tot stand te brengen. Tevens heeft de staatssecretaris in de kaderbrief 1994 
(deel 2) de raden uitgenodigd overleg te voeren over het operationaliseren van de 
besturingsvisie. Naar eigen zeggen met het doe) te komen tot concrete afspraken over 
kengetallen die in de komende periode mede ten grondslag zullen liggen aan de met 
elkaar te voeren besprekingen. Een door de coordinator van het LIBRA-project geformu-
leerde kengetallen toptien werd aan de kaderbrief toegevoegd als aanzet voor de te 
voeren discussie. Deze kengetallen betreffen de ontwikkeling in toevoegaantallen, uitga-
ven/verplichtingen, bereikbaarheidsindicatoren, doorlooptijden van aanvragen en 
declaraties, kwaliteitsindicatoren inhoudelijke beoordeling (o.a. af wijzingen, klachten), 
kwaliteitsindicatoren financiele beoordeling, autonome vraagontwikkeling (urbanisatie-
graad, advocaatdichtheid etc.), doelmatigheidsindicatoren (produktiviteit), omgevings-
management, vraagreductie en outcomes en tenslotte beleidskeuzes, prioritering en 
uitsluiting. 

Voor het indienen van de begroting van de apparaatskosten van de raden heeft het 
departement een begrotingsmodel ontwikkeld. In dit model worden de apparaatskosten 
onderscheiden in raads-, personeels-, huisvestings-, en organisatiekosten, investeringen 
en inkomsten. De raden dienen deze posten, binnen de gestelde kaders, gedetailleerd te 
begroten. Tevens moeten de raden een personeelsbegroting opstellen. Deze gegevens 
vormen voor het departement indicateren ter vergelijking van de raden op het sturings-
element input. De programmakosten worden verdeeld op basis van het verdeelmodel. In 
dit model worden factoren beschreven die van invloed zijn op de kaderstelling van de 
programmakosten, zoals autonome groei van de vraag, de verhouding van de gemiddel-
de toevoegvergoeding en de bijsturing van de eigen bijdrage. Het jaarplan wordt gezien 
als den van de belangrijkste instrumenten in de verhouding tussen departement en 
raden. Het jaarplan is primair bedoeld als ondernemingsplan van de raad, maar heeft 
daarnaast ook een functie naar de financier toe, alsmede richting de rechtsbijstandverle- 
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ners. Om hiervoor een zekere structuur vast te leggen is een modelinrichting ontwik-
keld. De inrichting van het jaarplan is opgenomen in bijlage 2. 
Aan de hand van de gegevens uit de kwartaalrapportages maakt het departement 
analyses van de produktiecijfers van de raden, de afhandeling van toevoegingen, de 
afhandeling van vergoedingen, de piketten, de beroepsschriften, de stichtingen 
rechtsbijstand en de financiele gegevens. leder onderwerp omvat een aantal indicatoren 
op basis waarvan het departement vergelijkingen maakt tussen de raden. Een overzicht 
van de indicatoren is opgenomen in bijlage 2. 
Na afloop van het boekjaar moeten de raden ter verantwoording en controle een 
jaarverslag (activiteitenverslag + jaarrekening) indienen. In het activiteitenverslag zetten 
de raden de gang van zaken in het afgelopen jaar uiteen rond de gefinancierde rechtsbij-
stand in hun ressort. Met het oog op de budgetvaststelling hecht het departement 
eraan dat de jaarrekeningen eenduidig door de raden worden ingericht. Het departement 
is echter van mening dat met de keuze van de raden voor dezelfde accountant uniformi-
teit voldoende wordt gewaarborgd. Voor de jaarrekening heeft het departement dan ook 
geen model ontwikkeld. Een uitzondering vormt het onderdeel toevoegingen. Hiervoor 
dienen de raden wel gebruik te maken van een voorgeschreven model. Dit model geldt 
voorlopig alleen voor de jaren '94, '95 en '96. In dit model komen onder meer de 
volgende indicatoren naar voren: realisatiegegevens (in aantallen en bedragen) afgifte 
en betaald, de gemiddelde toevoegingsvergoeding, de uitval (het deel van het aantal in 
een jaar afgegeven toevoegingen dat op basis van ervaringsgegevens niet tot uitbeta-
ling komt, het kasritme, een maatstaf voor toevoegingen en de waardering van de 
voorziening toevoegingen. 

Als we de door het departement ontwikkelde modellen naast het in de besturingsvisie 
geschetste sturings- en informatiemodel leggen blijken alle in het schema genoemde 
indicatoren wel in een of meerdere modellen voor te komen. In principe zou het departe-
ment de raden dus op alle sturingselementen kunnen vergelijken. Een voorwaarde is 
echter wel dat de raden de voorgeschreven modellen ook daadwerkelijk en op de juiste 
wijze (kunnen) hanteren. Uit bestudering van de documenten blijkt dat dit in 1994 nog 
niet volledig het geval was. De jaarplannen van de raden voor 1994 verschenen 
halverwege dat jaar. Enerzijds hing dit samen met het verlaat en gefaseerd verschijnen 
van de kaderbrief 1994. Anderzijds vereiste in 1994 het ontwikkelen van een efficiente 
en doelmatige organisatie vrijwel alle aandacht van de raden en kwam men (nog) niet 
toe aan beleidsvorming. De jaarplannen van de raden geven dan ook voor 1994 alleen 
een overzicht van de gang van zaken in het eerste halfjaar, terwijI de planmatige 
voornemens vrijwel geheel betrekking hebben op 1995. Hierdoor zijn de jaarplannen 
voor 1994 nog niet geschikt om te dienen voor bedrijfsvergelijking. Verder was het 
systeem van . kwartaalrapportages in 1994 nog onvoldoende door het departement 
ontwikkeld. Het model bleek voor meerdere uitleg vatbaar. Hierdoor verliep de invulling 
van de rapportages door de raden niet op uniforme wijze, met als gevolg dat de 
aangeleverde gegevens niet vergelijkbaar waren. 

Al met al blijkt in 1994 op het niveau dienst-raden nog weinig sprake te zijn van een 
adequate aanlevering van sturingsinformatie (informatie noodzakelijk om inhoud te 
geven aan ministeriele verantwoordelijkheid) en bedrijfsvergelijkingsinformatie (informa-
tie ten behoeve van monitoring en feedback). Dit hangt gedeeltelijk samen het feit dat 
1994 het startjaar van de WRB was en er nog ervaring moest worden opgedaan met 
het nieuwe stelsel. Daarnaast hebben diverse (aanloop)problemen gezorgd voor een 
verre van vlekkeloos verloop van de P&C-activiteiten. Deze problemen zijn echter in de 
loop van 1994 grotendeels opgelost. In theorie zou er vanaf 1995 dan ook een verbete-
ring in de situatie omtrent het aanleveren van sturings- en bedrijfsvergelijkingsinformatie 
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waar te nemen moeten zijn. Uit de documenten blijkt bier ook daadwerkelijk sprake van 
te zijn. Zo ontvingen de raden in 1995 bijvoorbeeld van het departement ter voorberei-
ding van de jaarplanbespreking een aantal overzichten waarin met betrekking tot het 
begrotingsonderdeel apparaatskosten de belangrijkste werklast- en begrotingsgegevens 
met elkaar worden vergeleken. Tevens ontvingen zij gegevens over het afhandelingspro-
fiel van de aanvragen (waaronder bezwaar- en beroepsprocedures) en gegevens over de 
stichtingen. Op basis van deze gegevens heeft het departement uitspraken gedaan over 
de organisatie van de primaire processen bij de raden. Ook is in 1995 vanaf het derde 
kwartaal het systeem van kwartaalrapportages operationeel geworden. Hoewel uit de 
bespreking van de kwartaalrapportages blijkt dat voor alle raden het basismateriaal nog 
incompleet en moeilijk vergelijkbaar is wat betreft de produktiecijfers van de stichtingen 
en de aangeleverde gegevens over beroepsprocedures, !evert het model op andere 
punten goed vergelijkbare gegevens op. In 1995 is het ter beschikking komen van 
informatie uit de modellen dus aanzienlijk verbeterd. Daarnaast is in opdracht van de 
raden onderzoek verricht near de eerste effecten op het beroep op de .gef inancierde 
rechtsbijstand van de WRB. Hieruit blijkt onder meer dat er geen herstel heeft plaatsge-
vonden van het gedaalde bereik van de voorziening. De vraag of de markt voldoende 
alternatief biedt voor de inkomensgroepen vlak boven de WRB-grenzen krijgt pleats in 
een vervolgonderzoek dat in 1996 zal worden uitgevoerd. Dit onderzoek zal zich verder 
richten op het actualiseren en verdiepen van het effect van de verschillende reductief ac-
toren (inperking aanspraak, verhoging van de prijs en verscherping controle) op de 
vraag naar rechtsbijstand. 

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat in 1995 aandacht is besteed aan het ontwikke-
len van indicatoren waarmee beleid en uitvoering beter gestuurd kunnen worden. Uit de 
documenten betreffende het jaar 1996 komt het voornemen near voren in dat jaar 
prioriteit te geven aan een systematische analyse van de gebruiksmogelijkheden van de 
beschikbare en wenselijke beleidsinstrumenten. Landelijk is een werkgroep ingesteld die 
de informatiebehoeften van de raden inventariseert en maatregelen treft om in die 
behoefte te voorzien. Hieruit kan de conclusie \Norden getrokken dat er met betrekking 
tot sturing op het gebied van de gefinancierde rechtsbijstand sprake is van ontwikkeling 
Igroei). 

2.2.5 De uitvoering van de P&C-activiteiten tussen de raden en stichtingen 
Ook op het niveau van de relatie tussen de raden en stichtingen dient, om inzicht te 
krijgen in de working van de P&C-cyclus als sturingsinstrument, naast de vraag in 
hoeverre de geplande planning en controlactiviteiten in de praktijk worden gerealiseerd 
de vraag te worden gesteld hoe de P&C-activiteiten worden uitgevoerd. In deze para-
graaf wordt op deze vraag nader ingegaan. 
De ,stichtingen zijn sinds 1990 al bekend met een P&C-cyclus. Onder de oude wet werd 
hier echter maar een beperkte invulling aan gegeven, als gevolg van het feit dat de 
stichtingen op verschillende manieren de afhandeling van clienten registreerden. Onder 
de WRB moet de P&C-cyclus sterker als sturings- on beheersingsinstrument functione-
ren. Daarbij wordt het uitgangspunt ingenomen dat de relatie tussen het aanbod en de 
kwaliteit van de rechtsbijstand enerzijds en de kosten daarvan anderzijds de basis vormt 
voor sturing. In de kaderbrief 1995, de eerste kaderbrief die de stichtingen van de raad 
in hun ressort ontvingen, wordt dit uitgangspunt duidelijk verwoord (loot 5). In deze 
brief wordt aangegeven dat in pleats van eon min of meer vaststaand budget per buro 
in de toekomst eon duidelijke relatie zal worden gelegd tussen de produktiviteit en 
bekostiging op basis van inzichtelijke criteria lomschrijving produkten, produktiviteits-
normen). Over de in 1995 to hanteren systematiek hebben de raden landelijk afspraken 
met de stichtingen proberen to maken. Doze afspraken betroffen onder meer de te 
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leveren produkten (aard en omvang), de daaraan ten grondslag liggende vraag en de 
benodigde personele inzet op basis van vastgestelde produktiviteitsnormen (juridische 
formatie, administratieve ondersteuning en overhead). Ten aanzien van sturing wordt 
opgemerkt dat het beschikken over een eenduidige en betrouwbare informatievoorzie-
ning gebaseerd op een goede Administratieve Organisatie noodzakelijk is om te komen 
tot een eerlijke onderlinge bedrijfsvergelijking van de stichtingen en om zicht te krijgen 
op (on)wenselijke beleidsontwikkelingen. 
Voor het verkrijgen van adequate gegevens/indicatoren ten behoeve van vergelijking 
van de stichtingen heeft het departement, net als op het niveau van de relatie tussen de 
Dienst en raden, voorwaarden gesteld. De raden hebben dit tot een model gemaakt dat 
zij in elk ressort toepassen. Of met de modellen het beoogde doel daadwerkelijk wordt 
bereikt is afhankelijk van de uniformiteit en hanteerbaarheid van de modellen en de 
mate waarin de stichtingen de modellen op de Voorgeschreven wijze invullen en bereid 
zijn de gevraagde informatie te leveren. Dit laatste hangt onder meer samen met de 
mate waarin de raden daadwerkelijk iets met de aangeleverde informatie doen en de 
consequenties die aan het wel of niet aanleveren van de gegevens verbonden zijn. Hoe 
staat het met deze zaken in 1995 en het eerste halfjaar van 1996 in de verschillende 
ressorten? 

Amsterdam 
In het ressort Amsterdam hebben de stichtingen bij het opstellen en indienen van de 
(gezamenlijke) begroting en werkplannen 1995 de voorgeschreven modellen overeen-
komstig de regels gehanteerd. De modellen waren overigens op het moment van het 
verschijnen van de kaderbrief 1995 nog in geen enkel ressort beschikbaar. Hierdoor 
heeft het indienen van de begrotingen en werkplannen ook in alle ressorten vertraging 
ondervonden. Van de door de stichtingen ingediende begrotingen en werkplannen heeft 
de raad in Amsterdam cijfermatige overzichten gemaakt. Vervolgens zijn de werkplan-
nen en begrotingen met de stichtingen besproken. Naar aanleiding van dit overleg is de 
planning in meerdere of mindere mate bijgesteld. De uitvoering van de werkplannen 
heeft de raad periodiek geevalueerd aan de hand van de kwartaalrapportages, die de 
stichtingen daadwerkelijk na ieder kwartaal conform het voorgeschreven model hebben 
ingediend. Ook van de kwartaalrapportages heeft de raad samenvattende overzichten 
gemaakt en deze met de stichtingen besproken. In het door de stichtingen gezamenlijk 
opgestelde activiteitenverslag 1995 wordt opgemerkt dat in 1995 de registratievoor-
schriften nog niet op eenduidige wijze waren toe te passen en dat hierdoor de gegevens 
van de stichtingen in het verslag 1995 nog niet goed onderling vergelijkbaar zijn. Omdat 
de stichtingen eenduidige registratie wel van belang vinden met het oog op de vergelijk-
baarheid streven zij ernaar tot onderlinge afstemming te komen. Landelijk zijn .  de 
stichtingen gehouden door middel van een tijdschrijfsysteem hun tijdsbesteding aan 
primaire, secundaire en tertiaire produkten te verantwoorden. In 1995 hebben de 
stichtingen in Amsterdam veel inspanningen geleverd om dit tijdschrijfsysteem volledig 
te integreren in de organisatie. 
De verdeling van de middelen heeft in 1996 in Amsterdam als volgt plaatsgevonden. 
Op basis van een beoordeling van de geplande en gerealiseerde produktie is berekend 
op welke middelen iedere stichting recht heeft. Wees de berekening uit dat minder 
formatie kan worden ingezet, dan is in eerste instantie minder middelen aan de stichting 
toegekend. Boekt deze stichting in 1996 geen beter resultaat, dan wordt definitief op 
het kader gekort. Wees de berekening uit dat hetzelfde kader als 1995 kan worden 
ingezet dan is dit zonder voorbehoud gebeurd. Voor het opstellen van de begrotingen en 
werkplannen 1996 hebben de stichtingen weer gebruikt gemaakt van de voorge-
schreven modellen. Het formatieve kader is in Amsterdam in 1996 gesplitst in een 
basis- en een projectformatie. De basisformatie is berekend via extrapolatie van de 
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produktiegegevens over het eerste halfjaar 1995 en tentatieve normen voor de gemid-
delde tijdsbesteding voor spreekuuradviezen, verlengde spreekuren en toevoegingen. 
Het verschil tussen de toegekende formatie 1995 en berekende basisformatie 1996 is 
als projectformatie toegekend. Hiermee kunnen de stichtingen werken aan verbetering 
van de produktiviteit en kwaliteit, maar de formatie kan ook als basisformatie worden 

ingezet in het primaire proces 7 . 
De jaarplannen 1996 zijn evenals in 1995 gezamenlijk door de stichtingen ingediend. De 
stichtingen hebben het voornemen in 1996 de samenwerking tussen de stichtingen te 
intensiveren, met als doel kwaliteitsverbetering, optimale spreiding van de rechtsbij-
stand en efficiente inzet van mensen en middelen. Uit het bovenstaande komt naar 
voren dat in het ressort Amsterdam, zowel van de kant van de raad als de stichtingen, 
vanaf het begin veel aandacht is en wordt besteed aan het ontwikkelen van een 
adequate beheers- en beleidsinformatievoorziening. Als gevolg hiervan ,zijn en worden 
de door de raad uitgevoerde bedrijfsvergelijkingen steeds beter mogelijk en krijgt de 
raad meer zicht op (on)gewenste beleidsontwikkelingen. 

Arnhem 
Evenals in het ressort Amsterdam werken de stichtingen in het ressort Arnhem intensief 
samen. Vanaf het begin hebben ze bun werkplannen en begrotingen, jaarrekeningen en 
activiteitenverslagen gezamenlijk ingediend, daarbij gebruik makend van de voorge-
schreven modellen. De stichtingen ontvingen de modellen voor het opstellen van de 
begroting en het werkplan 1995 verlaat, waardoor de indiening in het gedrang is geko-
men. Volgens de stichtingen bevatten de aangeleverde geautomatiseerde modellen 
bovendien de nodige technische fouten en zou de toelichting zeer onvolledig zijn. Door 
het opnemen van nieuwe schema's sloten het werkplan en het activiteitenverslag van 
1995 niet op elkaar aan en werd de analyse van het cijfermatige gedeelte verschillend 
geInterpreteerd. Het verstrekken van gegevens via het begrotings- en werkplanmodel 
verliep in 1995 dus nog niet naar wens. Hetzelfde geldt voor het aanleveren van de 
kwartaalrapportages. De cijfers uit Archipel, dat door de stichting IRIS wordt beheerd, 
bleken niet altijd juist te zijn. Hierdoor moesten in 1995 de aangeleverde cijfers 
veelvuldig worden gecorrigeerd. De stichtingen hebben gezamenlijk stappen onderno-
men naar IRIS om dit probleem op te lossen. Door de problemen met de kwartaalrap-
portages werd voor de raad het analyseren van de gegevens en de terugkoppeling 
hiervan naar de stichtingen bemoeilijkt. Eind 1995 heeft de raad met de stichtingen 
afgesproken met ingang van 1996 een ander formulier te gebruiken, waarop de 
gegevens beter tot bun recht komen. 
Door allerlei omstandigheden hebben enkele stichtingen in Arnhem niet tijdig over 
kunnen gaan op het voorgeschreven tijdsregistratiesysteem. Het onderhandelingsac-
coord, dat in 1994 werd bereikt tussen de raden een delegatie van het LOB (overigens 
niet door aale stichtingen aanvaard), over de werklastnormering en het afhande-
lingsprofiel, bleek in 1995 in Arnhem niet uitvoerbaar. Ten einde zicht te krijgen op de 
verhouding in de formatieve bezetting, het eigen bijdrageregime, de werklast, de 
tijdsregistratie en het afhandelingsprofiel is in 1996 door een externe adviseur een 
onderzoek gestart. 
Al met al is in 1995 de P&C-cyclus in Arnhem niet geheel vlekkeloos verlopen. Mede 
debet hieraan waren de vertraagde ontvangst van de beschikking 1995 (mei i.p.v. 
januari) en de lopende bezwaarschriftprocedure, hetgeen de nodige onzekerheden over 
het te voeren beleid met zich meebracht. De gebrekkige uitvoering van de P&C-cyclus 
in 1995 heeft een zorgvuldige beleidsvoorbereiding van het jaarplan 1996 belemmerd. 
Desondanks hebb ren de stichtingen bun begroting/werkplannen 1996 toch op tijd 
ingediend. Tevens zijn door het hanteren van een nieuw formulier de problemen met de 
kwartaalrapportages in 1996 opgelost. Het ziet er dan ook naar uit dat in 1996 het 
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aanleveren van beheers- en sturingsinformatie ter vergelijking van de stichtingen beter 
verloopt dan in 1995 en dat de raad ook meer aandacht kan besteden aan terugkoppe-
ling. 

Den Bosch 
In 1995 heeft de raad in Den Bosch op indringende wijze de subsidiering en produktivi-
teit per formatieplaats met de stichtingen besproken. Afgesproken werd dat voor de 
toekomstige inzet van de formatie de vraag naar gefinancierde rechtsbijstand en de 
geleverde prestaties richtsnoer zullen zijn. Daarnaast zijn in 1995 over de wijze van 
financiering en de daarbij behorende verantwoording afspraken gemaakt. Belangrijke 
elementen in dit kader waren onder andere een helder jaarplan met prognose van 
activiteiten en inzet, een adequaat registratie- en informatiesysteem met afdoende 
informatieverschaffing middels kwartaalrapportages en heldere afspraken over verreke-
ning van de eigen bijdrage. 
Bij het opstellen van de jaarplannen 1995 (werkplan en begroting) hebben de stichtin-
gen gebruik gemaakt van de voorgeschreven modellen. De jaarplannen zijn gebaseerd 
op de uitgangspunten van de doelstellingennota, die v6Or de invoering van de WRB is 
geschreven. Deze nota bevat een aanbod van de stichtingen betreffende de tijdinzet en 
de produktiviteit. Dit aanbod heeft de raad in eerste instantie geaccepteerd. Daarna is 
de raad echter overgegaan op het maken van afspraken conform een norm die de direc-
teuren van de raden eind 1994 gezamenlijk hadden bedacht. In pleats van een traject 
op hofressortniveau te volgen heeft de raad gekozen voor landelijke afspraken. Dit 
stuitte in 1995 op het nodige verzet van de stichtingen, die de landelijke normen niet 
realistische vonden. Hierdoor zijn de jaarplannen 1995 nog niet geheel volgens de voor-
schriften opgesteld. De jaarplannen zijn door de raad regelmatig geevalueerd aan de 
hand van rapportages over de in een kwartaal afgegeven toevoegingen. De rapportages 
zijn door de raad geanalyseerd en met de stichtingen besproken. De raad hecht waarde 
aan een tijdige informatievoorziening. Hierover zijn dan ook afspraken gemaakt met de 
stichtingen. Ondanks deze afspraken vond in 1995 het aanleveren van de kwartaalrap-
portages nog niet uniform pleats. Dit probleem is eind 1995 zodanig opgelost dat vanaf 
1996 wel geuniformeerde kwartaalrapportages worden aangeleverd en de raad beter in 
staat is bedrijfsvergelijkingen uit te voeren. 
In 1995 kon nog geen volledig betrouwbaar beeld van het tijdschrijven worden opgele-
verd vanwege het feit dat het systeem nog niet geheel in orde was. De subsidiebeschik-
king 1995 kwam te laat wat bezwaren ontmoette bij de stichtingen. Voor de cyclus 
1996 werd overeengekomen dat de stichtingen de begroting tijdig bij de raad zullen 
indienen en dat de raad uiterlijk eind januari 1997 een subsidiebeschikking zal afgeven. 
De begrotingscyclus 1996 kenmerkt zich ten opzicht van 1995 door een vlotte start. 
De stichtingen hebben de begroting/werkplannen daadwerkelijk tijdig bij de raad 
ingediend. Voor 1996 zijn de raad en de stichtingen het volgende overeengekomen. De 
stichtingen zullen in 1996 in het bijzonder aandacht besteden aan de tijdsbesteding per 
produkt, een plan presenteren waarbij kwaliteitsmeting centraal staat, bij de kwartaal-
rapportages ook de gemiddelde tijdsbesteding per produkt opnemen en een globaal 
overzicht geven van de activiteiten van de administratieve ondersteuning met de daarbij 
behorende globale tijdsbesteding gebaseerd op een beperkte periode tijdschrijven. In 
hoeverre deze afspraken reeds zijn nagekomen is nog niet bekend. 

Den Haag 
In het ressort Den Haag geldt dat vanaf 1995 de systematiek voor controle en het 
verzamelen van gegevens in ruime mate aanwezig is. Hierover zijn de stichtingen 
overigens van mening dat een en ander niet past in een systeem van budgetfinanciering 
en dat tot nog toe elke prikkel of perspectief voor de toekomst ontbreekt. Terugkijkend 

33 



op 1995 bestaat er bij de stichtingen nog steeds erg weinig duidelijkheid over de 
toekomst. Enerzijds moeten de stichtingen aan allerlei voorwaarden voldoen, bijvoor-
beeld tijdschrijven, kwartaalrapportages, activiteitenverslagen en na te streven afhande-
lingsprofielen. Anderzijds missen de stichtingen een visie van de raad op de stichtingen, 
op ingezette ontwikkelingen en een perspectief op termijn. Tot op heden bestaat bij de 
stichtingen twijfel over de zinvolheid van de kwartaalrapportages. Wel hebben de 
stichtingen zowel in 1995 als het eerste halfjaar van 1996 deze volgens afspraak 
ingediend. Wat betreft het tijdschrijven menen de stichtingen dat dit overal op een 
verschillende manier tijd gebeurt, waardoor bedrijfsvergelijking nagenoeg onmogelijk is. 
In het algemeen zijn de stichtingen bereid informatie te verschaffen mits daarmee 
daadwerkelijk iets gebeurt. Cijfers zullen moeten worden geanalyseerd en geplaatst in 
een toekomstvisie. De stichtingen gaven eind 1995 aan graag op zo kort mogelijke 
terrnijn gesprekken te voeren met de raad over de toekomst, concreet en binnen een 

vastgesteld tijdpad. 
Vanuit de raad werd aangegeven dat men zich in 1995 geconfronteerd zag met een 
groot aantal problemen, maar dat de intentie is samen met de stichtingen het beleid in 
te vullen. Uiteraard op basis van de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
de raad. Binnen de raad is de discussie hierover begin 1996 gestart. Vanaf april/mei 
1996 nemen de stichtingen ook deel aan deze discussie. Een definitieve conclusie kan 
pas op termijn worden getrokken. Wel kan worden gesteld dat een systeem van 
budgettering, controle en prikkels, zoals beschreven in de besturingsvisie, het streven 
is. In 1995 en begin 1996 was de informatiefase/het verkrijgen van inzicht in de wereld 

achter de cijfers nog belangrijk. 
De stichtingen hadden in 1995 de indruk dat er voor de raad niet veel noodzaak 
bestond om iets met de stichtingen te doen, terwijI voor de stichtingen een gezamenlij-
ke toekomstvisie met perspectief van groot belang was (en nog steeds is). De raad 
erkent inmiddels dat het een gemis is geweest dat er in 1995 geen tussentijdse 
af stemming is geweest en vindt het jammer dat er op een aantal terreinen nog geen 
discussie met de raad heeft kunnen plaatsvinden. Voor 1996 zijn tussen de raad en 
stichtingen de volgende afspraken gemaakt: De contouren van de discussie in de raad 
zullen aan de stichtingen worden meegedeeld; maandelijks zal met de stichtingen een 
bespreking plaatsvinden aan de hand van concrete stellingen; de kwartaalcijfers worden 
door de stichtingen ingestuurd; de cijfers zullen worden besproken, geanalyseerd en in 

een toekomstperspectief geplaatst. 

Leeuwarden 
Zoals hiervoor reeds is beschreven beheerste in 1995 en het eerste halfjaar van 1996 in 
het ressort Leeuwarden de kwestie van het opzetten van een betalende praktijk binnen 
de stichtingen Leeuwarden en Assen de relatie tussen de read en de stichtingen in het 
ressort Leeuwarden. De raad heeft altijd afwijzend tegenover de oprichten van een 
betalende praktijk binnen stichtingen gestaan. Deze houding van de raad heeft de 

• samenwerking met de stichtingen in het ressort Leeuwarden in de afgelopen jaren niet 
bevorderd. De onenigheid tussen de raad en de stichtingen over het wel of niet 
toestaan van een betalende praktijk heeft het uitvoeren van de P&C-activiteiten 
bemoeilijkt. De stichtingen wisten tot voor kort niet waar ze aan toe waren en voelden 
niet de plicht de voorgeschreven regels na te komen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het 
indienen van voortgangsrapportages. Deze zijn in 1995 en het eerste halfjaar van 1996 
niet volgens voorschrift na ieder kwartaal ingediend, maar verschenen veelal gezamen-
lijk in een halfjaars- of jaaroverzicht. Daarnaast verliep het indienen van de werkplannen 
en begrotingen 1995 van de stichtingen Leeuwarden en Assen niet vlekkeloos. Ten 
eerste werden deze stukken door de stichtingen verlaat bij de raad ingeleverd. Na de 
inzending heeft overleg plaatsgevonden met de raad. Tijdens dit overleg Week dat de 
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stukken inhoudelijk erg van elkaar verschilden; de werklastnormeringen liepen sterk 
uiteen en sommige stichtingen hadden de bijlagen (modellen) in het geheel niet of 
onvoldoende ingevuld. Kortom, de werkplannen dienden aangepast, dan wel aangevuld 
te worden. Dit hebben de stichtingen echter laat en tevens niet op alle onderdelen naar 
de wens van de raad gedaan, met als gevolg dat de werkplannen en begrotingen van de 
stichtingen nog niet zijn goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor de jaarverslagen (activitei-
tenverslagen en jaarrekeningen) van de stichtingen. De raad kan deze niet goedkeuren 
zonder daarbij de betalende praktijk te betrekken. De stichtingen zijn echter zeer 
terughoudend in het verstrekken van (financiele) gegevens omtrent de betalende 
praktijk. Kortom, de heersende onduidelijkheid en onenigheid in het ressort Leeuwarden 
over het wel of niet toestaan van een betalende praktijk binnen de stichtingen, heeft 
ertoe geleid dat de P&C-activiteiten tot nu toe niet of slechts onvolledig zijn uitgevoerd. 

2.3 Conclusies 
In de 'Besturingsvisie Rechtsbijstand' wordt de P&C-cyclus als een belangrijk sturingsin-
strument beschouwd onder de WRB. De P&C-cyclus impliceert onder meer een 
systematiek van vaste tijdstippen, waarop bepaalde vooraf vastgestelde planning- en 
controlactiviteiten worden uitgevoerd. Het idee is dat hierdoor de produktie wordt 
gestuurd, de allocatie van middelen ten behoeve van rechtsbijstand wordt gestructu-
reerd en sturings- en verantwoordingsinformatie beschikbaar komt. Een voorwaarde 
voor de beoogde werking van de P&C-cyclus is echter dat de actoren op alle niveaus 
van de rechtsbijstandsketen handelen conform de hiervoor opgestelde regels en voor-
schriften. Het doen van uitspraken over het functioneren van het besturingsmodel is 
dus in belangrijke mate afhankelijk van de vraag in hoeverre het P&C-model op de 
verschillende sturingsniveaus in praktijk wordt gebracht. Met betrekking tot de imple-
mentatie van het P&C-model over de jaren 1994, 1995 en het eerste halfjaar van 1996 
kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 

Conclusies met betrekking tot de voorbereiding en implementatie van de P&C-activitei-
ten op het niveau van de Raden voor Rechtsbijstand 
• De P&C-activiteiten betreffende 1994 kwamen, zowel qua tijdsverloop als uitvoering 
niet overeen met het vooraf geschetste plan. Daaraan waren zowel autonome factoren 
als factoren bij de Dienst en bij de raden debet. 
• De P&C-cyclus betreffende 1995 werd, vergeleken met het jaar daarvoor, beter op 
tijd geimplementeerd, maar verliep desondanks nog niet helemaal conform plan. Gedu-
rende 1995 werden de P&C-activiteiten echter wel steeds beter volgens plan uitge-
voerd. De P&C-activiteiten betreffende het eerste halfjaar van 1996 vonden alle op tijd 
plaats. Tevens is in de uitvoering van de activiteiten over 1994 tot en met het eerste 
halfjaar van 1996 een verbetering in het naleven van de regels en afspraken over 
informatievoorziening en feedback waarneembaar. 
• Op het niveau van de Dienst en de raden is, samengevat, dus sprake van het 
langzaam maar zeker meer in de pas lopen van plannen en intenties omtrent de P&C-
cyclus enerzijds en de realiteit anderzijds. 

Conclusies met betrekking tot de voorbereiding en implementatie van de P&C-activitei-
ten op het niveau van de Stichtingen Rechtsbijstand 
• Ten aanzien van de voorbereiding van de P&C-activiteiten komt in de ressorten 
Amsterdam, Arnhem, Den Bosch en Den Haag vrijwel hetzelfde beeld naar voren. Wat 
betreft de P&C activiteiten voor 1995, werd zowel van de kant van de raden als van de 
kant van de stichtingen, in meerdere of mindere mate afgeweken van de voorgeschre-
ven planning. Bij de P&C-activiteiten betreffende het eerste halfjaar van 1996 is dit niet 
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moor het geval. Deze zijn alle binnen de daarvoor gestelde termijnen uitgevoerd. 

• In het ressort Leeuwarden zijn de P&C-activiteiten tussen de raad en de stichtingen 
vanaf het begin vrijwel niet conform de planning uitgevoerd. 

• De implementatie van de P&C-activiteiten volgens de voorgeschreven regels laat eon 
meer gedifferentieerd beeld zien. In de ressorten Amsterdam en Arnhem hechten de 
stichtingen, met het oog op vergelijkbaarheid, aan uniformiteit en onderlinge afstem-
ming. Daarom voeren de stichtingen vanaf het begin de P&C-activiteiten gezamenlijk uit 
en proberen ze daarbij zo goed mogelijk de voorgeschreven modellen (begrotings-
werkplan, kwartaalrapportage-model etc.) te hanteren. In 1996 lijkt dit steeds beter te 

lukken. In de ressorten Amsterdam en Arnhem is dus sprake van het langzaam maar 
zeker beter in de pas lopen van plannen en intenties van de P&C-cyclus enerzijds en de 

praktijk anderzijds. 
• In het ressort Den Bosch voeren de stichtingen ieder voor zich de P&C-activiteiten 
uit. Hier zijn echter geen grote verschillen tussen de stichtingen waarneembaar, mode 
door het aandringen van de raad op een uniforme uitvoering. De overeengekomen 
afspraken tussen de raad en de stichtingen over de uitvoering van de P&C-activiteiten 
werden in 1995 niet allemaal nagekomen, waardoor or nog niet sprake was van 
uniformiteit. Voor de P&C-activiteiten betreffende het eerste halhaar 1996 lijkt de raad 

hier moor grip op to hebben gekregen. 

• In Den Haag voldeden de stichtingen vanaf het begin aan de gestelde voorwaarden 
omtrent de uitvoering van de P&C-activiteiten. De stichtingen rapporteerden echter dat 
de raad tot nu toe nog weinig heeft gedaan met de door bun aangereikte informatie. 
Hierdoor zien de stichtingen het nut niet in van het naleven van de regels. De raad heeft 

dit probleem onderkend en in 1996 de intentie uitgesproken to streven naar eon betere 
afstemming met de stichtingen. In het ressort Den Haag verliep de implementatie van 
de P&C-cyclus, voornamelijk door factoren bij de raad, tot halverwege 1996 nog niet 
geheel in de pas met de plannen en intenties van de P&C-cyclus. 

• In het ressort Leeuwarden heeft de discussie over het al dan niet toelaten van eon 
betalende praktijk binnen stichtingen de relatie tussen de raad on de stichtingen vanaf 
1995 gedomineerd. Hierdoor word de uitvoering van de P&C-activiteiten bemoeilijkt. 
Door de onzekerheid kon de raad sommige activiteiten niet ter hand nemen en ontbrak 
bij de stichtingen de motivatie om de activiteiten volgens de regels na to komen. In het 
ressort Leeuwarden gaat or tot nu toe een geringe sturing uit van de P&C-cyclus. 

Conclusies met betrekking tot de ontwikkehng van indicatoren ten behoove van sturing 
Eon van de uitgangspunten van de besturingsvisie is dat het essentieel is dat de diverse 
niveaus in de rechtsbijstandsketen (departementstop-dienst, dienst-radon, radon-
stichtingen) elkaar aansturen op dezelfde variabelen. Dit uitgangspunt wordt in de 
besturingsvisie schematisch weergegeven. In dat schema worden ook voor de diverse 
sturingselementen (input, throughput, output on outcomes) de moor concrete informa-
tiebehoeften geoperationaliseerd. Het evalueren on sturen van beleid dient gericht to 
zijn op het ontwikkelen van indicatoren waarmee de diverse niveaus elkaar op de 
verschillende sturingselementen kunnen vergelijken. Uit de documenten betreffende de 
jaren 1994 tot on met het eerste halfjaar van 1996 komt naar voren dat zowel de 
Dienst als de radon inderdaad bezig zijn geweest met onder moor het opstellen van 
rapportagemodellen on kengetallen. Doze informeren over input (by. capaciteit), output 
(aantallen on categorieen zaken) on procesvariabelen (doorlooptijden ed.). Directe 
indicatoren met betrekking tot de kwaliteit van de rechtshulp zijn echter nog niet 
beschikbaar. Wel koint informatie over bijvoorbeeld aantallen bezwaarschriften on over 

wat in het kader van intercollegiale toetsing is ondernomen naar voren. 
Hoewel or evidente verschillen zijn tussen de radon (en vrijwel zeker ook tussen de 
stichtingen) heeft dit goon korting van budgetten tot gevolg gehad. Verschillen die 
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optreden worden in verband gebracht met bijzondere omstandigheden, zoals die 
bijvoorbeeld in de eerste jaren optraden. 

Wat betekenen bovenstaande conclusies nu met het oog op het bereiken van de doelen 
van de WRB? In hoofdstuk 1 is onderscheid gemaakt tuSsen twee soorten doelen, 
dichterbijliggende doelen (rechtmatigheid en uitgavenbeheersing) en verderwegliggende 
doelen (toegankelijkheid en kwaliteit). Oat de P&C-activiteiten qua planning en inhoud in 
de praktijk steeds beter in de pas lopen met de vooraf geformuleerde plannen en 
intenties van de P&C-cyclus zegt voorlopig (nog) alleen iets over de realisatie van de 
eerste twee doelen. Door een adequate uitvoering van de P&C-activiteiten neemt 
budgetbeheersing en de rechtmatigheid van de uitgaven toe. 
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Noten bij hoofdstuk 2 

1. Doze tabel is zonder aanyullende informatie niet geschikt om conclusies to trekken over de 
(relatieve) stijging of daling van de budgetten. Er zijn namelijk ook veranderingen in de taken die 
met doze budgetten worden verricht. Hierbij kan gedacht worden aan, bijvoorbeeld de intensive-
ringen van controles door de radon vanaf 1995 on de veranderingen in de organisatie en 
financiering van de rechtshulp aan asielzoekers: Dit laatste verklaart enkele grotere verschuivin-
gen tussen de ressorten. 

2. We zijn or daarbij vanuit gegaan dat alle beschikkingen een aantal handelingen vereisen. 
Geheel juist is dit niet, omdat van eon deel van de zaken reeds eon dossier bestaat dat moet 
worden opgezocht. Doze eerder onvolledig verklaarde dossiers vereisen dus een extra bewer-
king. Voor ons doel is dit gebrek aan precisie geen bezwaar. 

3. Het meest zuiver zou zijn de werkelijke inzet van formatie bij de berekening te betrekken. 
Doze is echter niet bekend voor alle radon. Wij zijn uitgegaan van de geraamde formatie voor 
1995. Er zijn twee problemen met doze opgave. Aannemelijk is dat deze ruimte niet steeds 
volledig bezet is (vanwege zwangerschapsverlof, verloop ed.). Hier staat tegenover dat 
overwerken en tijdelijke inzet van uitzendkrachten ook voorkomen, vooral bij Den Haag en 
Amsterdam. Hiervan zijn goon gegevens in termen van 'mensjaren beschikbaar. We nemen bij 
gebrek aan gegevens aan dat deze extra inzet de onderuitputting van de raming compenseert en 
dat eventuele afwijkingen tussen de raden onderling vergelijkbaar zijn. Een groter yerschil wordt 
veroorzaakt door het inzetten van extra tijdelijk personeel door de radon Den Haag en Amster-
dant. Deze extra formatie is niet in de raming voor 1994 opgenomen. Wij hebben er daarom 
voor gekozen bij alle radon uit to gaan van de raming voor 1995, omdat althans een deel van in 
1994 extra ingezette formatie op die wijze meetelt. 

4. De stichtingen Assen en Leeuwarden zijn van mening dat onder de WRB het verlenen van 
gesubsidieerde rechtsbijstand voor hen niet toereikend is. Doze stichtingen hebben daarom 
binnen hun buro ook eon betalende praktijk ontplooid. 

5. Mode op basis van een 'brede discussie' heeft de staatssecretaris vervolgens besloten dat de 
betalende praktijk bij de stichtingen niet toelaatbaar is (Brief van de staatssecretaris aan de 

Tweede Kamer d.d. 12 september 1996). 

6. Wat betreft het opstellen van de kaderbrief 1995 hebben de raden tijdens eon bespreking 
met het departement over de overdracht van de stichtingen de voorkeur uitgesproken een zo 
volledig mogelijke conceptbrief van het departement to ontvangen, als ware die door de radon 
opgesteld. Alle radon hebben de conceptbrief als uitgangspunt genomen bij het opstellen van de 
kaderbrief voor de stichtingen in hun ressort. Hierdoor verschilt de inhoud van de kaderbrief 
1995 voor de stichtingen niet of nauwelijks tussen de ressorten. 

7. De raad in Amsterdam is van plan deze methode ook na 1996 to hanteren. Indien voldoende 
gegevens beschikbaar zijn om landelijk de stichtingen te vergelijken zullen allereerst middelen 
worden toegekend op basis van eon optimale bedrijfsvoering. De overige aan de raad ter 
beschikking gestelde middelen kunnen vervolgens worden aangewend voor verbetering van de 
bedrijfsvoering of voor beloning van instellingen die hebben bewezen doelmatig met de middelen 
om to gaan. Aan de andere kant is niet uit to sluiten dat voor stichtingen, die niet in staat zijn 
met de middelen verbetering van de bedrijfsvoering to boeken, de subsidie wordt verminderd. 
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Hoofdstuk 3 

Opvattingen over het besturingsmodel en zijn effecten 

3.1 lnleiding 
De Besturingsvisie Rechtsbijstand onderscheidt verschillende sturingsniveaus en merkt 
op dat de desbetreffende sturingsinstrumenten "uiteraard ook op elkaar aan moeten 

sluiten" (Besturingsvisie, p.13). Een voorwaarde voor het realiseren van deze goede 
aansluiting is overeenkomst in doelen tussen de verschillende niveaus. Mensen 
(leidinggevenden en medewerkers, bestuurders en ambtenaren van het departement van 
Justitie) moeten in dezelfde richting willen en gaan. Bij verschillen is het bijna onver-
mijdelijk dat informatie en stuursignalen verschillend worden opgevat. De uitkomst van 
de sturing wordt dan niet of moeilijk voorspelbaar. Om vast te stellen of de doelen op 
verschillende niveaus overeenkomen, is het belangrijk te vragen naar de perceptie van 
de verschillende actoren: hoe zien zij de implementatie van het besturingsmodel, hoe 
interpreteren zij het model en op welke wijze speelt het volgens hen een rol bij hun 
eigen handelen? Interessant is of er tussen de verschillende actoren discrepanties in 
opvattingen zijn. In dit hoofdstuk presenteren we het materiaal dat verzameld is bij: 
• medewerkers van de Dienst Rechtsbijstand van het Ministerie van Justitie; 

• het management en de medewerkers van de •Raden; tevens: de voorzitters van de 
Raden voor Rechtsbijstand; 
• de directeuren van de Stichtingen Rechtsbijstand; en 
• de advocaten. 

De directeuren van de Stichtingen Rechtsbijstand en de voorzitters van de raden zijn 
mondeling ondervraagd. De overigen hebben schriftelijke vragen beantwoord (verwezen 
wordt naar bijlage 1 voor informatie over opzet en uitvoering van het onderzoek). De 
advocatuur is ondervraagd over hun ervaringen met de eigen raad. Men kan advocaten 
immers geen vragen stellen over een planning- en controlcyclus, waarin zij zelf niet zijn 
opgenomen (al komen de toevoegingen daarin uiteraard wel aan de orde). Dit hoofdstuk 
rapporteert zowel meningen over de implementatie van het besturingsmodel als menin-
gen over de effecten van dit model. Dit onderscheid is ook niet absoluut, omdat 
aannemelijk is dat de respondenten in hun beleving implementatie en effecten met 
elkaar verbinden. De implementatie wordt 'beleefd' vanuit de effecten en omgekeerd. 
Volgens de Besturingsvisie zijn er meerdere sturingsniveaus te onderscheiden. Wij 

stellen eerst het sturingsniveau van de raden aan de orde en besteden daarbij aandacht 
aan de perceptie van de medewerkers van de Dienst Rechtsbijstand en het management 
van de Raden. Deze gegevens vullen we aan met de opinies van de andere medewer-
kers van de Raden (met name met betrekking tot het interne proces van de raden) en 
met de opvattingen van de voorzitters van de raden (ten aanzien van rol die de raad 
speelt in de onderlinge relaties en het zbo-karakter van de raden). De visie van de 
advocatuur completeert de paragraaf over de raden. Vervolgens wijden we aandacht 
aan het tweede sturingsniveau: de Stichtingen Rechtsbijstand. Hierbij gaat het om de 

meningen van de directeuren van deze Stichtingen. 
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3.2 De sturing op het niveau van de Radon voor de Rechtsbijstand 

3.2.1 Meningen van medewerkers van de Dienst Rechtsbijstand en van managers van 
de Radon 

Over de financieringssystematiek/ het P&C-model 
Is de financieringssystematiek te gebruiken voor sturing? Bij de Dienst is men in 1995 
algemeen van mening dat via het budget onvoldoende gestuurd kan worden. In 1996 is 
men in meerderheid van mening dat dit wel voldoende mogelijk is. Het management van 
de raad is in 1995 verdeeld: de helft vindt dat de opbouw van het budget onvoldoende 
mogelijkheden biedt am de eigen organisatie aan te sturen on dat de budgetten niet 
bruikbaar zijn am individuele werknemers aan to sturen. De andere helft is doze mening 
niet toegedaan. Evenals de Dienst Rechtsbijstand is oak het management van de radon 
in 1996 moor geneigd doze sturingsmogelijkheden voldoende to vinden. 
Uit tabel 3.1 blijkt.dat in 1995 de helft van de managers van de radon positief is over 
de aansluiting tussen financierings- on verantwoordingssystematiek. Bij de Dienst 
meent moor dan de helft van de respondenten hetzelfde. In 1996 is het oordeel bij 
beide groepen respondenten nog vaker positief. Dit positieve oordeel leggen wij 
overigens niet uit als eon positief oordeel over de sturing, die uitgaat van de financie-
ringssystematiek. Aannemelijk is dat bij de "mogelijkheden tot verantwoording" gedacht 
is aan mogelijkheden am de rechtmatigheid van de uitgaven to verantwoorden en niet 
zozeer aan andere doelen, zoals de toegankelijkheid on kwaliteit van de rechtsbijstand. 
Doze laatste zijn immers niet rechtstreeks met de samenstelling van het budget verbon-
den. 

In gesprekken met het management van de radon block dat sommige radon de informa-
tietoelevering die binnen de P&C-cyclus gevraagd wordt, als eon vrij zware belasting 
ervaren. Zij zijn niet altijd gemotiveerd am hieraan prioriteit toe to kennen. 

Over de hardheid van de financieringsovereenkomst 
Wordt de financieringsovereenkOmst ervaren als 'hard' en inflexibel? Op doze vraag 
geeft (zie tabel 3.1) de helft van de managers van de radon als antwoord dat de af spra-
ken in 1995 onvoldoende flexibel vindt, terwijI bij de Dienst de meerderheid van de 
respondenten de afspraken wel voldoende flexibel acht. De meeste managers van de 
radon vindt men de mogelijkheden am in to grijpen in de afspraken met de stichtingen 
onvoldoende (dit is niet aan de medewerkers van de Dienst gevraagd). Ten aanzien van 
beide punten constateren we dat in 1996 het management positiever is. De mogelijk-
heid am het budget voor de radon aan to passen wordt nu in meerderheid door hen 
voldoende geacht. 

Over de basis van financiering 
De managers bij de radon verschillen enigszins van mening over de mogelijkheid van 
moor op prestaties gerichte financiering (tabel 3.2). De helft van hen is het eons, of 
deels eons, met de stoning dat financiering uitsluitend op basis van prestaties mogelijk 
is. Bij het departement heerst de mening dat in de toekomst eon moor op prestaties 
gerichte financiering rnogelijk meet zijn, maar tegelijkertijd meent men in meerderheid 
dat het uitsluitend op basis van output financieren niet tot de mogelijkheden zal gaan 
behoren. De rnedewerkers van de Dienst zijn het in meerderheid eons met de uitspraak 
dat vergelijking van de radon nooit een 'harde' uitkomst zal opleveren. Bij de radon is 
men daarover verdeeld. Tussen beide meetmomenten (1995/1996) zijn goon duidelijke 
veranderingen waarneembaar in doze opvattingen. De Dienst denkt vOoral dat de rat 
van output in betekenis zal toenemen, maar men is niet van oordeel dat dit ertoe zal 
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Tabel 3.1 De financieringssystematiek als sturingsinstrument 

Mogelijkheden voor onze organisatie om met het budget te sturen.. 

100% - 

80% - 

60% - 

40% - 

20% - 

0% - 

Mogelijkheden voor de raden om met de P&C-cyclus individuele werknemers te sturen 

100% - 

80% 

60% 

40% - 

20% - 

0% - 

100% • 

80% - 

60% 

40% - 

20% - 

0% - 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

4 

IWO 

1995 	1996 
Management Management 

1995 

Management 

1995 
Management 

1995 	1996 
Management Management 

1995 	1996 

Dienst 

1996 
Management 

1996 
Management 

Mogelijkheden om uitgaven te verantwoorden in rela tie tot budgetsamenstelling 

1995 

Dienst 

Dienst 
1996 

Dienst 

0 missing 

0 weet niet 

0 voldoende' 

El onvoldoende 

0 missing 

Oweet niet 

0 voldoende 

CI onvoldoende 

Management: Kunnen de stichtingen uit het budget afleiden hoe zij hun organisatie dienen 
te sturen? 

0 missing 

Oweet niet 

0 voldoende 

CI onvoldoende 

0 missing 

Oweet niet 

0 voldoende 

0 onvoldoende 
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Management: Kunnen de stichtingen aan de hand van hun budget hun prestaties verantwoorden? 
Dienst: Kunnen de raden aan de hand van hun budget hun prestaties verantwoorden 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Dienst: Mogelijkheden am tijdens de P&C-cyclus het budget voor de rechtsbijstand aan te passen 
Management: Mogelijkheden am tijdens eon P&C-cyclus afspraken over t7nanciering van de radon 

aan te passen 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

1995 	1996 
Management Management 

1995 	1996 
Management Management 

1995 	1996 
Management Management 

1995 
Diens 

1995 
Dienst 	Dienst 

Dienst: Mogelijkheden am tijdens de P&C-cyclus het budget van de radon aan to passen 
Management: Mogelijkheden am tijdens de P&C-cyclus afspraken over het budget van de 
stichtingen aan te passen 

1995 
Diens 

1996 
Diens 

1996 

1996 
Diens 

o missing 

0 weet niet 

votdoende 

0 onvoldoende 

O missing 

0 weet niet 

voldoende 

onvoldoende 

o missing 

weet niet 

voldoende 

0 onvoldoende 
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Tabel 3.2 Mening over aspecten van het besturingsmodel 

Financiering van de rechtsbijstand uitsluitend op basis van prestaties is mogelijk 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Eigen organisatie wordt nog niet afgerekend op prestaties 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

100% 

80% - 

60% - 

40% 

20% 

0% - 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

1995 	1996 
Management Management 

1995 	1996 
Management Management 

1995 	1996 
Management Management 

1995 	1996 
Management Management 

1995 
Dienst 

1995 
Dienst 

Prestaties zullen in toenemende mate een rot spelen bij de financiering 

1995 
Dienst 

Raden kunnen zelf de rechtsmatigheidcontrole invullen 

1995 
Dienst 

1996 
Dienst 

1996 
Dienst 

1996 
Dienst 

1996 
Dienst 

weet niet 

0 eens 

Odeels eens 

19 oneens 

G we et net 

0 eens 

Odeels eens 

oneens 

Oweet niet 

0 eens 

Odeels eens 

oneens 

weet niet 

0 eens 

Odeels eens 

Ilioneens 
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Bij beschikkingen mogen radon pragmatisch omgaan met de regels 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Het is de taak van het departement de radon to coordineren 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Resultaat is belangrijker dan procedures bij ons work 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

1995 	1996 
Management Management 

1995 	1996 
Management Management 

1995 	1996 
Management Management 

Radon moeten moor als vertegenwoordiger van de rechtsbijstandsverlener optreden 

1995 	1996 
Management Management 

1995 
Diens 

4 ; 

1996 
Dienst 

5 

1995 	1996 
Dienst 	Dienst 

1995 
Dienst 	Dienst 

1995 
Diens 

1996 

1996 
Dienst 

Oweet niet 

Oeens 

Odeels eons 

Doneens 

Oweet niet 

0 eons 

0 deels eens 

G oneens 

Oweet niet 

o eens 

deels eens 

O oneens 

Oweet niet 

o eens 

deals eons 

O oneens 
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Raden hebben voldoende mogelijkheden om de slecht functionerende stichtingen te prikkelen 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

100% - 

80% - 

60% - 

40% 

20% 

0% - 

1995 	1996 
Management Management 

1995 	1996 
Management Management 

1995 
Dienst 

1995 
Dienst 

1996 
Dienst 

Vergelijken van de prestaties van de raden zal nooit een harde uitkomst geven 

1996 
Dienst 

Oweet niet 

Oeens 

Odeels eens 

oneens 

0 weet niet 

Oeens 

Odeels eens 

oneens 



leiden dat meer in de V01111 van 'harde' Imarktachtige) transacties zal warden gecoOrdi-
neerd. Naar de mening van de Dienst hoort niet de output centraal te staan in de 
transacties, maar de prestaties die de raden leveren om deze output op te leveren 
(gemeten aan variabelen die het werkproces van de raden weerspiegelen, zoals de 

doorloopteden). 
Er is sprake van opvallende verschillen binnen en tussen de beide groepen respondenten 
over de verdere ontwikkeling van de fihanciering van de rechtsbijstand. In beide 
groepen respondenten menen sommigen dat zij nu reeds op hun prestaties warden 
'afgerekend', menen anderen dat dat nu niet het geval is (tabel 3.2). 
Oak de opvattingen over welke prestaties feitelijk van de raden verwacht warden !open 
wat uiteen. Bij de Dienst Rechtsbijstand meent de helft van de respondenten dat de 
raden onvoldoende weten welke prestaties van hen verwacht warden (tabel 3.3). Het 
management van de raden zelf laat daarover iets vaker positieve geluiden horen. 
Hoewel men dus met een tamelijk duidelijk verwachtingspatroon te maken heeft, 
betekent dit niet dat men zich oak beloond voelt voor goed presteren. In meerderheid 
wordt deze beloning onvoldoende geacht. Zowel raden als Dienst menen onvoldoende 
beloond te warden voor prestaties (zie tabel 3.3). Zekerheid over de toekomst is er niet. 
Althans, noch de Dienst, noch de raden, achten althans de zekerheid voldoende groot 
am beleid op te bouwen. 

Over de.toegankelijkheid van de rechtsbijstand en beheersing van uitgaven 
De raden hebben weinig mogelijkheden am de toegang tot de rechtsbijstand voor 
minderdraagkrachtigen te bevorderen, daar deze vooral afhangt van de financiele 
criteria die door de wetgever zijn vastgesteld. Uit tabel 3.4 blijkt dat het oordeel over de 
toegankelijkheid van het stelsel verdeeld is. Bij het management van de raden vindt 
ongeveer de helft de toegang onvoldoende. Dit oordeel is in 1996 niet positiever 
geworden (zoals men wellicht zou verwachten vanwege de versoepeling van de 
financiele normen, waardoor het bereik van de wet is vergroot 1 ). Bij het departement 
vindt de helft van de medewerkers de toegang wel voldoende. Dit komt overeen met de 
situatie in 1995. Het aantal medewerkers dat de toegang onvoldoende acht neemt wel 
at. Er is echter een toename van het aantal ondervraagden te zien dat zegt niet te 
weten of de toegang voldoende is. 
Er zijn volgens de respondenten eveneens voldoende mogelijkheden am de uitgaven 
voor rechtsbijstand te beheersen. In toenemende mate en bijna unaniem is men van 
mening dat dit doel van de wet bereikt kan warden. Dit is een opvallend gegeven. 
Ondanks het ontbreken van financiele prikkels zijn de ondervraagden van mening dat er 
toch voldoende prikkels zijn am tot kostenbeheersing te komen. 

Over de loyaliteit van relaties tussen raden en departement en raden ondeffing 
Zoals blijkt in tabel 3.5 zien onze respondenten de verhouding tussen departement en 
raden (en tussen raden onderling) als een goede, door loyaliteit gekenmerkte relatie. Dit 
beeld is stabiel en geldt oak 1996. Dit positieve oordeel staat in tegenstelling tot dat 
over de relatie tussen raden en stichtingen. Zowel bij de Dienst als bij de raden is er 
slechts een minderheid die deze loyaliteit voldoende acht. 
In de relatie tussen raden onderling wordt de loyaliteit door de raden zelf voldoende 
geacht, terwijI men bij de Dienst er niet altijd een oordeel over kan geven. Dalgeldt nog 
sterker voor de loyaliteit tussen de stichtingen. Dit onttrekt zich aan de waarneming 
van de Dienst. Het management van de raden reageert verdeeld op deze vraag. 
Op basis van onze interviews is er volgens de directeuren van de raden een 'goed 
gesprek' mogelijk tussen raden en departement. Het is niet zo dat dit overleg gebruikt 
wordt am elkaar de zwarte piet toe te spelen. Het is een overleg in de sfeer van 
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Tabel 3.3 Duidelijkheid van de taakstelling en zekerheid voor de toekomst 

Duidelijkheid voor de eigen organisatie wat te presteren 

100% - 

80% - 

60% - 

40% - 

20% - 

0% - 

Management: Weten de stichtingen welke prestaties verwacht worden? 
Dienst: weten de raden welke prestaties verwacht worden? 

100% - 

80% - 

60% - 

40% - 

20% • 

0% - 

100% - 

80% • 

60% - 

40% - 

20% - 

0% - 

100% - 

80% - 

60% - 

40% - 

20% • 

0% • 

1995 	1996 
Management Management 

1995 
Dienst 	Dienst 

1995 	1996 
Management Management 

1995 
Dienst 	Dienst 

Management Aantal werknemers by de raad in relatie tot te leveren prestaties 
Dienst: Aantal werknemers by de directie in relatie tot te leveren prestaties 

4 

EJ 

5 

El 

9 8 

1995 	1996 
Management Management 

1995 	1996 
Management Management 

1995 
Dienst 

Wordt de eigen organisatie beloond voor goed presteren? 

14H 

E 

1995 

1996 

1996 

1996 
Dienst 

1996 
Dienst 	Dienst 

8 missing 

Oweet niet 

Ovoldoende 

El onvoldoende 

o missing 

Oweet niet 

0 voldoende 

0 onvoldoende 

0 missing 

Oweet niet 

0 voldoende 

O onvoldoende 

0 missing 

Oweet niet 

0 voldoende 

El onvoldoende 
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Zekerheid om be/old op to bouwen voor de toekomst 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

100% 

80% 

60% • 

40% 

20% 

0% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

1995 	1996 
Management Management 

1995 	1996 
Management Management 

1995 	1996 
Management Management 

1995 	1996 
Management Management 

1995 
Dienst 	Dienst 

Worden goede prestaties van raden resp. stichtingen beloond? 

1995 
Dienst 	Dienst 

Kunt u zekerheid voor de toekomst geven aan de door u gefinancierde organisaties om hun 
beleid op to bouwen? 

1995 
Dienst 

1995 

1996 

1996 

1996 
Denst 

Zekerheid over intact blifven van het budget voor de rechtsbijstand 
-- 

100% 
80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

1996 
Dienst 	Menst 

CI missing 

Oweet niet 

Ovoldoende 

oonvoldoende 

O missing 

Oweet niet 

Ovoldoende 

onvoldoende 

0 missing 

Oweet niet 

Ovoldoende 

O onvoldoende 

0 missing 

Oweet niet 

Ovoldoende 

O onvoldoende 
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label 3.4 Informatie-uitwisseling en het resultaat daarvan 

Toegang tot de rechtsbijstand voor minderkrachtigen 

100% - 

80% - 

60% - 

40% - 

20% - 

0% - 

Kwaliteit van de rechtsbijstand door toegevoegde advocaten 

100% - 

80% - 

60% - 

40% - 

20% - 

0% - 

Kwaliteit van de hulpverlening door de bureaus voor rechtshulp 

100% • 

80% • 

60% - 

40% 

20% • 

0% - 

Mogelijkheden om de uitgaven voor de rechtsbijstand in de hand te houden 

100% • 

80% - 

60% • 

40% - 

20% • 

0% 

1995 	1996 
Management Management 

1995 	1996 
Management Management 

1995 	1996 
Management Management 

1995 	1996 
Management Management 

1995 
Dienst 

1995 

1995 

1995 

1996 
Dienst 

1996 
Dienst 	Dienst 

1996 
Dienst 	Dienst 

1996 
Dienst 	Dienst 

8 missing 

Oweet niet 

Ovoldoende 

Elonvoldoende 

omissing 

Oweet niet 

0 voldoende 

Oonvoldoende 

0 missing 

0 weet niet 

0 voldoende 

0 onvoldoende 

Omissing 

Oweet niet 

0 voldoende 

0 onvoldoende 
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Het functioneren van afspra ken over informatie-uitwisseling tussen departement en radon 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

1995 	1996 

Management Management 

Beschikbaarheid van informatie uit lokale geautomatiseerde systemen 

1995 
Management 

Beschikbaarheid van informatie via IRIS 

1995 	1996 

Management Management 

1995 	1996 
Management Management 

1995 

Diens 

1996 
Management 

1995 

Tijdigheid waarmee informatie uit systemen beschikbaar is 

1995 
Diens 

1996 

Dienst 

1996 
Diarist 	Dienst 

1996 
Dienst 

0 missing 

Oweet niet 

Ovoldoende 

3.3 onvoldoencle 

0 missing 

Oweet niet 

Ovoldoende 

o onvoldoende 

0 missing 

Oweet niet 

Ovoldoende 

Ilonvoldoende 

0 missing 

Oweet niet 

Ovoldoende 

Donvoldoende 
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Toegankelijkheid van de informatie uit de systemen 

100% - 

80% - 

60% - 

40% • 

20% - 

0% - 

1995 	1996 
Management Management 

1995 1996 
Dienst 	Dienst 

Omissing 

Oweet niet 

0 voldoende 

Oonvoldoende 
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label 3-5 Meningen over samenwerking en loyaliteit 

Vertrouwen in de relatie met de financier 
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Oweet niet 
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Oweet niet 

Ovoldoende 

1g onvoldoende 



— 	— 	
2 	 2 	 2 

— 	— 	 — 
8 	 5 

— 	— — 6 	  7 	 

WE 

r-,1Y 	 1 
	 3 — 

5 
— 	— 	 _ 	 

7    	3 

_ 	  

— 
 5 	

4  	— 

— 	 3 	 5 --- 

-- 
—1— 

   	
@ 	

— 

- ------ 	g 
	___ 	_____ 

2 — 

1 	 viily 
_ 	  

5 
	

3 	• 

2 
----- 	_ 

Loyaliteit tussen Dienst en raden 
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Loyaliteit tussen de raden onderling 
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Loyaliteit tussen de stichtingen onderling 
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0 missing 

Oweet niet 
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onderlinge afstemming en samenwerking. Lilt tabel 3.5 blijkt dat men ook in antwoord 
op de vragenlijsten vrij unaniem te kennen gaf dat de bereidheid tot samenwerking en 

de loyaliteit tussen Dienst en raden voldoende groot is. 

Welke re/at/es zijn belangrijk? 
Via vragen naar informele contacten van zowel medewerkers van de Dienst als van het 
management van de raden hebben we geprobeerd te traceren welke contacten er zijn 
die een rol zouden kunnen spelen bij de aansturing van de raden. We zijn daarbij door 
non-respons beperkt in onze analyse-mogelijkheden. Met name de medewerking van 
drie van de vijf directeuren aan het beantwoorden van deze vragen bleef achter bij onze 
verwachtingen. Men zou hieruit de conclusie kunnen trekken dat het instrument van de 
netwerken nog onvoldoende op zijn waarde geschat wordt. Door de non-respons is een 

algemene conclusie over het network van de managers van de raden niet dan met 

voorzichtigheid mogelijk. 
Wanneer we de antwoorden van de managers van de raden vergelijken met die van de 
Dienst Rechtsbijstand, valt op dat bij de Dienst het aantal medewerkers dat contacten 
rapporteert met het management van de Raden veel groter is dan endersom. In absolute 
zin hebben de directeuren van de raden een groter netwerk beschreven dan de mede-

werkers van de Dienst. 
Hoe verhouden de externe netwerken van directeuren en andere managers van de raden 
zich tot elkaar? Uit onze gegevens blijkt dat de managers contacten hebben met 
managers bij andere raden en met rechtsbijstandverleners in het ressort. De directeur 
onderhoudt behalve contacten binnen zijn ressort met de stichtingen en de orde, ook 
contact met zijn collega-directeuren, met de eden van de Read en met de Dienst 
Rechtsbijstand. Uit de gegevens die wij verzameld hebben in 1995 over de netwerken 
tussen de raden komt naar voren dat de raden op het niveau van het management 
(vooral de directeuren) onderling intensief contact met elkaar onderhouden. Dit heeft 
vooral pleats in het kader van onderlinge samenwerking en niet zozeer in termen van 

competitie. 
Lit de netwerkgegevens, voor zover beschikbaar, kunnen we concluderen dat het 
contact tussen departement en raden een belangrijke functie heeft en dat dit zo is 
gebleven op het tweede meetmoment. Bij de tweede meting in 1996 is niet vastgesteld 
dat de intensieve informele afstemming afneemt in de richting van een beperkt, meer 

instrumenteel en formeel contact. 

Over de resultaten van doze contacten 
Is de Dienst op de hoogte van wat zich bij de raden afspeelt en stemt dit overeen met 
de mening van het management van de raden? We hebben vragen gesteld over de mate 
waarin men zegt over voldoende informatie te beschikken over bepaalde aspecten van 
de uitvoering van de rechtsbijstand en van de taakvervulling van de raden. In tabel 3.6 
hebben we van alle respondenten uit het management en van de Dienst de uitspraken 

van de verschillende aspecten 'opgeteld'. 
We kunnen de resultaten als volgt samenvatten: met betrekking tot het handelen van 
de raad ten behoeve van de rechtshulp door advocaten blijkt de behoefte aan meer 
informatie bij het departement niet veel kleiner is dan die van de raad zelf. De beschik-
bare informatie wordt echter door de Dienst vaker als geheel of gedeeltelijk ontbrekend 
ervaren dan als afdoende. Bij het management is men nauwelijks meer tevreden met 
wat beschikbaar is en ook daar is men relatief vaak van oordeel dat benodigde informa-
tie in zijn geheel ontbreekt. De vergelijking tussen 1995 en 1996 laat geen grote 

veranderingen in deze conclusies toe. 
Ten aanzien van het beleid van de laden inzake de stichtingen rechtsbijstand wordt 
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Tabel 3-6 Beschikbaarheid van informatie over raden bij het management 
van de raden en de Dienst Rechtsbijstand 

Activiteiten van de raad met betrekking tot rechtshulp door advocaten 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 
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0% 

1995 	1996 
Management Management 

De rechtsbijstand door toegevoegde advocaten 

1995 	1996 
Management Management 

1995 
Dienst 

1995 
Dienst 

1996 
Dienst 

1996 
Dienst 

0 missing 

0 weet niet 

O nce, geen behoefte 

0 nee, wel behoefte 

Oja, voldoende 

Oja, maar onvoldoende 

0 missing 

Oweet niet 

Once, geen behoefte 

O nce, wel behoefte 

Oja, voldoende 

Oja, maar onvoldoende 



Activiteiten van de raad met betrekking tot de rechtshulp door de buro's 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 
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0% 
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14 
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De rechtsbijstand door de buro's 

1995 	1996 
Management Management 

9 

19 
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Dienst 

8 

8 

12 
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Dienst 	Dienst 

1996 
Drenst 

Omissing 

Owed niet 

IC nee, geen behoefte 

CI nee, wet behoefte 

Oja, voldoende 

Oja, maar onvoldoende 

Omissing 

0 weet niet 

CI nee, geen behoefte 

0 nee, wet behoefte 

Oja, voldoende 

Oja, maar onvoldoencle 



door het management van de raden de beschikbare informatie meestal onvoldoende 
gevonden. In 1996 lijkt een lichte verbetering in deze situatie te zijn gekomen. Voor de 
Dienst geldt dat het beeld varieert van aspect tot aspect maar dat de medewerkers van 
de Dienst in het algemeen veel minder problemen hebben met de beschikbaarheid van 
informatie. In 1996 is deze situatie verder verbeterd. 
Ook wat betreft de .verlening van rechtsbijstand door de stichtingen rechtsbijstand zijn 
de managers van de raden minder tevreden met de beschikbare informatie dan de 
Dienst. Wet is de behoefte aan informatie over de inhoud en kwaliteit van de rechtsbij-
stand door de stichtingen nog omvangrijk bij zowel de raden als de Dienst. 
Wat de kwaliteit van de rechtsbijstand door de advocatuur betreft, is de algemene 
opinie in 1995 dat de benodigde informatie ontbreekt. Het management van de raden is 
in 1996 onveranderd deze mening toegedaan. Bij de respondenten uit de Dienst is 
echter een duidelijke omslag te zien. In 1996 geeft men veel vaker aan aan bepaalde 
informatie geen behoefte te hebben. Dit oordeel geldt zowel informatie over Stichtingen 
als als over de advocatuur. Hier is een duidelijke tegengestelde beweging in de 
ontwikkeling van 1995 near 1996. Bij het management van de raden wordt de kwaliteit 
in 1996 vaker dan in 1995 voldoende geacht. Bij de Dienst Rechtsbijstand zegt men nu 
vaker niet te weten hoe het met de kwaliteit van de stichtingen staat en het ook niet 
nodig vinden hierover veel te weten. 

Over zelfstandigheid 
Dienst en raden spreken vrij unaniem over gebrek aan initiatief bij de raden om de 
kwaliteit van de rechtsbijstand te verbeteren (tabel 3.7). Bij de raden ziet men dit 
gebrek aan initiatief afnemen, terwijI de Dienst juist een toename ziet. Ook ten aanzien 
van de zorg voor de doelmatigheid is de Dienst minder tevreden dan de raden zelf. De 
helft van de respondenten bij de raden zegt geen mogelijkheden te hebben om dergelijke 
initiatieven te nemen. Bij de Dienst meent een meerderheid dat deze mogelijkheden wet 
voldoende aanwezig zijn. Dit beeld wijzigt niet tussen het eerste en tweede meetmo-
ment. Bij de Dienst zijn de meningen verdeeld of de raden nu at dan niet voldoende 
geprikkeld worden om een doelmatig gebruik van voorzieningen te bevorderen. De 
proportie van de respondenten van de Dienst die dit onvoldoende het geval acht neemt 
iets toe. 
Het management van de raden is verdeeld over de vraag of het aantal werknemers 
voldoende is voor de prestaties die verwacht worden (tabel 3.3). Is er voldoende 
speelruimte om de eigen verantwoordelijkheid waar te maken? In tabel 3.7 zijn de 
antwoorden van de medewerkers van de Dienst vergeleken met die van het manage-
ment van de Raden. 

Uit tabel 3.7 concluderen we dat de Dienst vrij unaniem denkt voldoende afstand te 
houden van de raden. Eveneens denkt men in meerderheid dat de raden een redelijke 
manouvreerruimte hebben maar die niet steeds benutten en daartoe ook niet steeds 
gemotiveerd zijn. De managers van de raden daarentegen zijn maar in de helft van de 
gevallen tevreden over de afstand die het departement bewaart. En ook vindt men de 
beleidsvrijheid vaker onvoldoende, terwijI men zich wet voldoende gemotiveerd voelt om 
zelfstandig beleid te voeren. Het management van de raden en de Dienst stemmen 
overeen in de mening dat de raden onvoldoende initiatief nemen om de kwaliteit van de 
rechtsbijstand te verbeteren. 
Het verschil tussen 1995 en 1996 is dat het contrast groter geworden is. De Dienst is 
nog meer de mening toegedaan dat de raden voldoende ruimte en mogelijkheden heb-
ben. Bij het management van de raden schat men deze onveranderd kleiner dan bij de 
Dienst. 
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Tabel 3-7 Meningen over de afstand tussen Dienst Rechtsbijstand en raden 

Mogelijkheden van de radon em zelfstandig beleid to voeren 

100% 
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Mogelijkheden voor de raden om een doelmatig gebruik van voorzieningen te stimuleren 
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Mate waarin de raden onderling compelitie aangaan 
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Oonvoldoende 

0 missing 

Oweet niet 

Ovoldoende 

O onvoldoende 



Regels en de beleidsvrijheid van de raden 
In het algemeen is men zowel bij de Dienst Rechtsbijstand als bij het management van 
de raden van mening dat de regels zich niet zonder meer voor pragmatische omgang 
lenen (zie de gegevens in tabel 3.2). In ieder geval is een eigen invulling van de 
rechtmatigheidscontrole volgens de Dienst niet inogelijk (bij de raden ziet men meer 
ruimte voor eigen initiatief). Interessant is dat het relatieve belang van procedures door 
de Dienst lager wordt geschat dan door de managers. Met andere woorden, de 
uitvoerenden zien de procedures als veel dwingender dan de Dienst Rechtsbijstand. Dit 
verschil wordt overigens kleiner in 1996. 
Is er door de ontwikkeling van een uniforme administratieve organisatie en handlei-
dingen nog ruimte voor een eigen taak-invulling overgebleven? Uit onze gesprekken met 
directeuren en medewerkers van de raden in 1995 bleek, dat men van mening is dat de 
Dienst veel aan zich houdt (en dat deze hun initiatieven remt, wanneer hierdoor 
verschillen in beleid ontstaan tussen de raden). Hierboven maakten we al enkele 
opmerkingen over de waargenomen beleidsvrijheid. Uit tabel 3.2 bleek dat men bij de 
raden vindt dat de Dienst in het algemeen niet verantwoordelijk is voor de coordinatie 
van de raden. Bij de Dienst is van mening dat dit toch voor een deel wel het geval is. In 
interviews met de directeuren bleek ons niet dat er sprake is van directe supervisie door 
de Dienst. Wel merkte men op dat de Dienst wel eens de neiging heeft in een hierarchi-
sche stijI te vervallen, bijvoorbeeld wanneer zij zich opwerpt als hoeder van de recht-
matigheid en zich dan verzet tegen verschillen in beleid tussen de raden. Over het 
geheel bederft dit echter de goede verhoudingen niet. Men beschouwt het als begrijpe-
lijke fouten in een leerproces. 
Overigens lijken de raden een afhankelijke positie ten opzichte van de Dienst niet 
aantrekkelijk te vinden, wat misschien te verwachten zou zijn op grond van de redene-
ring dat dit hen de mogelijkheid geeft cm problemen door te schuiven. Noch de Dienst 
noch de raden zelf willen de raden zien in de positie van uitsluitend doorgeefluik of 
uitvoeringsapparaat (zie tabel 3.2). 
Anno 1996 is sprake van een uitgesproken opvatting aan beide zijden: directe supervi-
sie vanwege het departement hoort niet. Wanneer hier in de praktijk van afgeweken 
wordt, is men van de zijde van de raden geneigd dit te duiden als 'wennen aan de 
nieuwe rol'. Bij de Dienst is men zich van het afwijken van de attitude minder bewust 
en meent men reeds voldoende afstand in acht te nemen (tabel 3.7). Dit beeld blijft in 
het tweede jaar van ons onderzoek ongewijzigd in stand. 

3.2.2. De medewerkers van de Raden over sturing van het interne proces van de raden 

Over sturing binnen de raden 
Aan de medewerkers van de Raden is gevraagd hoe zij gestuurd worden door hun 
management. Zowel binnen als tussen de raden zijn er verschillen in hoe wordt gedacht 
over het meten van individuele prestaties om feedback te geven (zie tabel 3.8). De 
verdeeldheid onder de werknemers binnen de raden over het gebruik van de mogelijkhe-
den om individuele prestaties te meten is zowel in 1995 als in 1996 vrij groot. 
Ondanks het feit dat over het meten van prestaties nogal verschillend wordt geoor-
deeld, is men in alle ressorten wel zeer tevreden over de duidelijkheid (gegeven door het 
management van de raad en door de verdere omgeving) over wat er van de medewer-
kers wordt verwacht. Zoals de resultaten uit tabel 3.9 laten zien is in de mate van 
tevredenheid een ordening onder de raden aan te brengen. Het meest tevreden is men 
in de ressorten Amsterdam, Den Bosch en Arnhem. In de ressorten Den Haag en 
Leeuwarden is men het minst tevreden over de duidelijkheid. Dit verschil bestaat ook 
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label 3.8 Mogelijkheden cm prestaties van individuele werknemers 
te meten en te gebruiken voor feedback (percentages). 

onvoldoende voldoende  weet niet n  
Am 95 	33.3 	65.5 	1.2 24 (Amsterdam) 
Am 96 	40.7 	55.6 	3.7 27 

Ar 95 	 25 	37.5 	37.5 8 (Arnhem) 
Ar 96 	 20 	53.3 	26.7 15 

DB 95 	 25 	38.1 	33.3 21 (Den Bosch) 
DB 96 	 8.7 	60.9 	30.4 23 

DH 95 	60.7 	28.6 	10.7 28 (Den Haag) 
DH 96 	31.6 	36.8 	31.6 19 

Le 95 	53.8 	46.2 	0 13 (Leeuwarden) 
Le 96 	18.8 	43.8 	37.5 16 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Mogelijkheden individuele feedback 
1995-1996 

17 

95 96 
Am An 

95 96 
Ar Ar 

95 96 	95 96 
OB DB 	DH OH 

95 96 
Le Le 

0 weet niet 

0 voldoende 

O onvoldoende 



Tabel 3.9 De duidelijkheid voor onze raad wat we moeten presteren is.. 
(percentages) 

onvoldoende voldoende weet niet n  
Am 95 	20.8 	79.2 	0 24 (Amsterdam) 
Am 96 	14.8 	85.2 	0 27 

Ar 95 	11.1 	77.8 	11.1 9 (Arnhem) 
Ar 96 	26.7 	73.3 	0 15 

DB 95 	 0 	76.2 	23.8 21 (Den Bosch) 
DB 96 	4.5 	90.9 	4.5 22 

DH 95 	41.4 	58.6 	0 29 (Den Haag) 
DH 96 	31.6 	36.8 	31.6 19 

Le 95 	46.2 	46.2 	7.7 13 (Leeuwarden) 
Le 96 	43.8 	37.5 	18.8 16 

100% 

80% 

60% - 

40% - 

20% - 

0% • 
95 96 
Am Am 

95 96 
Ar Ar 

Duidelijkheid wat te presteren.. 
1995-1996 

95 96 
DB DB 

95 96 
DH DH 

95 96 
Le Le 

0 weet net 

voldoende 

0 onvoldoende 



nog op het tweede meetmoment in 1996. Wel zijn er bij Den Haag en Leeuwarden 
minder mensen die de duidelijkheid onvoldoende vinden, maar het aantal mensen dat de 
duidelijkheid voldoende vindt is niet toegenomen. In Den Haag blijft dit aantal het 

kleinst van alle raden. 

Over het belang van regels en standaarden 
In de besturingsvisie wordt onderlinge vergelijking van de raden gezien als een belangrij-
ke prikkel ter bevordering van effectiviteit en kwaliteit. De vergelijkbaarheid kan 
toenemen door het gebruik van regels en standaarden. Deze leiden tot een grotere 
uniformiteit van zowel de 'produkten als het interne proces van de raden. Deze 
uniformiteit heeft altijd een grens. Bijvoorbeeld, aanvragen dienen te worden afgewezen 
wanneer er sprake is van 'voorliggende voorzieningen', zoals een gemeentelijke 
ombudsman of een buro rechtsbijstand. Deze zijn niet in ieder ressort dezelfde. In ieder 
geval gebruiken de raden in het toevoegbeleid wel identieke handleidingen (die ook voor 
advocaten beschikbaar zijn) en standaardformulieren voor toevoegingen en declaraties. 
In de vragenlijst voor de medewerkers van de raden zijn enkele vragen opgenomen die 
tot doel hebben vast te stellen in hoeverre de werknemers van de raden hun organisatie 
ervaren als 'regelgeleid'. Naarmate de eigen beslissingsruimte kleiner wordt geschat kan 
de eigen taak ook meer als het 'mechanisch' uitvoeren van regels worden opgevat. 
Enkele resultaten staan in tabel 3.10 vermeld. In alle raden zijn regels en procedures 
volgens de medewerkers belangrijk. Volgens eigen regels te werk gaan is volgens de 
overgrote meerderheid in geen enkel ressort toegestaan. De proportie van medewerkers 
dat zegt dat volgens gedetailleerde instructies: wordt gewerkt, is toegenomen van 
minder tot meer dan •de helft bij alle raden. Wat het werken volgens gedetailleerde 
instructies betreft zijn de verschillen tussen de raden kleiner geworden. Wel is Den 
Bosch koploper gebleven: driekwart van de medewerkers is in 1996 van mening dat er 
volgens gedetailleerde instructies geWerkt wordt. In lijn met deze volgorde is dat in Den 
Bosch relatief de minste werknemers menen dat zij worden aangemoedigd om bij twijfel 
over een regel op hun eigen intultie en ervaring at te gaan en dat goed begrijpen waar 
het om gaat belangrijker is dan de juiste toepassing van procedures. In de ressorten Den 
Haag en Leeuwarden vond bijna de helft van de respondenten in 1995 dat ze constant 
gecontroleerd werden of ze wel volgens de regels werken. Anno 1996 zijri de verschil-

len op dit punt tussen de raden kleiner geworden. 
Onze conclusie is dat met betrekking tot het werk van de medewerkers van de raden 
het werken volgens regels een belangrijke plaats inneemt en dat deze instructies qua 
detaillering niet afnemen in de ogen van de medewerkers. Dit betekent niet, zoals ook 
uit tabel 3.10 blijkt, dat fouten maken niet mag, maar wel dat men in meerderheid 
meent constant kritisch gevolgd te worden en dat men niet wordt aangemoedigd om bij 
twijf el op de eigen intuTtie en ervaring at te gaan. Voor de rechtsgelijkheid is het 
uiteraard van groot belang dat vergelijkbare gevallen een vergelijkbare behandeling 
krijgen, zonder dat dit leidt tot apathie in het werk en een mechanische taakvervulling 

door de medewerkers. 

Over het belang van supervisie 
De medewerkers van alle raden achten hun organisatie weinig of niet hierarchisch (zie 
tabel 3.11, 3.12). Ongeveer de helft van de respondenten bij alle raden rneent te 
beschikken over veel beslissingsruimte (tabel 3.11). Omdat dit natuurlijk ook van de 
functie afhangt is het moeilijk hieraan conclusies te verbinden. Wel bevestigt tabel 3.11 
het beeld uit tabel 3.12 dat de raad in het ressort Arnhem in de ogen van de eigen 
medewerkers het minst 'hierarchisch' is, gevolgd door de raden in de ressorten Den 
Bosch, Amsterdam en Leeuwarden en Den Haag (tabel 3.12). Uit de vergelijking van de 
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Tabel 3.10 Het belang van regels en procedures bij de raden 

Je mag best fouten maken omdat dat onvermijdelijk is als je initiatieven rhoet nemen 

geheel onjuist meer onjuist dan juist meer juist dan onjuist geheel juist ?  
Am 	1995 	 4.2 	 25 	 54.2 	16.7 
Am 	1996 	 7.4 	 7.4 	 44.4 	40.7 
Ar 	 1995 	 0 	 25 	 37.5 	37.5 
Ar 	 1996 	 0 	 14.3 	 57.1 	 7.1 
DB 	1995 	 0 	 0 	 83.3 	16.7 
DB 	1996 	 8.7 	 17.4 	 52.2 	 13 8.7 
DH 	1995 	 13.8 	 37.9 	 44.8 	3.4 
DH 	1996 	 0 	 31.6 	 52.6 	15.8 
Le 	 1995 	 15.4 	 30.8 	 38.5 	15.4 
Le 	 1996 	 0 	 35.7 	 57.1 	 7.1 
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geheel onjuist meer onjuist dan juist meer juist dan onjuist geheel juist ?  
Am 	1995 	 25 	 54.2 	 20.8 	 0 
Am 	1996 	 3.7 	 66.7 	 25.9 	3.7 
Ar 	 1995 	 37.5 	 62.2 	 0 	 0 
Ar 	 1996 	 42.9 	 28.6 	 21.4 	7.1 
DB 	1995 	 25 	 65 	 10 	 0 
DB 	1996 	 16.7 	 50 	 8.3 	20.8 	4.2 
DH 	1995 	 13.8 	 37.9 	 44.8 	3.4 
DH 	1996 	 10.5 	 52.6 	 21.1 	15.8 
Le 	 1995 	 23.1 	 38.5 	 38.5 	 0 
Le 	 1996 	 13.3 	 53.3 	 26.7 	6.7 
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Het is niet toegestaan dat ieder volgens zijn eigen regels te werk gaat 

geheel onjuist meer onjuist dan juist meer juist dan onjuist geheel juist ? 
Am 	1995 	 8.3 	 12.5 	 79.2 	 0 
Am 	1996 	 0 	 3.7 	 18.5 	77.8 

Ar 	 1995 	 11.1 	 11.1 	 22.2 	55.6 
Ar 	 1996 	 7.7 	 23.1 	 38.5 	30.8 

DB 	1995 	 5 	 5 	 30 	 60 
DB 	1996 	 4.3 	 4.3 	 39.1 	52.2 
DH 	1995 	 3.4 	 6.9 	 31 	15.4 
DH 	1996 	 0 	 5.3 	 26.3 	68.4 
Le 	 1995 	 . 0 	 7.7 	 15.4 	76.9 
Le 	 1996 	 13.3 	 6.7 	 26.7 	53.3 
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Goed begrijpen waar het om gaat is hier belangrijker dan de juiste toepassing van procedures 

geheel onjuist meer onjuist dan juist meer juist dan onjuist geheel juist ?  
Am 	1995 	 21.7 	 52.2 	 26.1 	 0 
Am 	1996 	 18.5 	 48.1 	 29.6 	3.7 
Ar 	 1995 	 12.5 	 50 	 37.5 	 0 
Ar 	 1996 	 15.4 	 30.8 	 53.8 	 0 
DB 	1995 	 5.6 	 44.4 	 33.3 	11.1 
DB 	1996 	 13 	 43.5 	 34.8 	 0 	8.7 
DH 	1995 	 10.3 	 58.6 	 24.1 	 6.9 
DH 	1996 	 26.3 	 36.8 	 36.8 	 0 
Le 	 1995 	 7.7 	 61.5 	 23.1 	 7.7 
Le 	 1996 	 35.7 	 28.6 	 21.4 	7.1 	7.1 
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twee meetmomenten blijkt dat de verschillen kleiner zijn geworden, vooral omdat in het 
ressort Den Haag nu minder medewerkers vinden dat in hun organisatie veel beslissin-
gen via de top van de organisaties moeten lopen dan in 1.995. De beslissingsruimte 
wordt blijkbaar wel in belangrijke mate gestructureerd door de regels en procedures, 
maar daarbinnen kunnen veel medewerkers zelfstandig beslissingen nemen. 

3.2.3 De voorzitters van de Raden voor Rechtsbijstand 
De gesprekken met de voorzitters (in den geval liet deze zich vervangen door de 
secretaris, kortheidshalve spreken we hier toch van 'voorzitters') van de vijf Raden voor 
Rechtsbijstand kunnen als een aanvulling op de ondervraging van het management en 
de medewerkers van de Dienst gezien worden, waarin specifiek de rol van de raad werd 
belicht in relatie tot het bureau van hun raad, het departement, de collega-raden, de 
stichtingen en het veld. Tevens is aan de orde geweest het vraagstuk van de gereali-
seerde en gewenste mate van zelfstandigheid van de Raden. De gesprekken vonden 
medio 1996 plaats. 

Over de Planning & Control-cyclus en het besturingsmodel 
Drie ondervraagden gaven te kennen niet veel in de P & C-cyclus en het .er aan ten 
grondslag liggende besturingsmodel te zien. "Zo stuur ik niet", "in het echt is de 
situatie toch net weer anders dan de cijfers tot uitdrukking brengen" en "van de P & C-
cyclus ben ik niet zo onder de indruk", waren termen die deze ondervraagden gebruik-
ten ter kenschetsing van hun positie. Een van de ondervraagden was weliswaar positief 
maar wees op het gevaar dat er een "overkill in administratief gebeuren" dreigt. De 
vijfde ondervraagde was ook in hoofdlijnen positief maar wees erop dat hoe goed de 
systemen ook zijn, het uiteindelijk de mensen zijn die het moeten doen. Hij had 
ervaringen waarbij de systemen goed zijn, maar er toch aanzienlijke dingen misgaan. De 
informatievoorziening over de kwaliteit van de rechtsbijstand wordt gebrekkig tot 
afwezig genoemd. 

Over de relaties van de voorzitters . en overige raadsleden 
In de aanloopperiode van nieuwe wet op de rechtsbijstand, had het merendeel van de 
geInterviewde voorzitters, ook buiten de reguliere vergaderingen, frequent contact met 
de (directeuren van de) raden. Soms was dat zo'n 7 tot 8 keer per jaar en ook kwam 
het voor dat een voorzitter van de Raad wekelijks even 'buurtte' bij het management 
van 'zijn' raad. Medio 1996 is dit contact minder intensief, zij het dat bij een raad nog 
steeds een maal per twee weken regulier overleg is tussen voorzitter en management. 
Thema's die besproken worden zijn door de directies aangedragen. Wat het antwoord 
van de voorzitters betreft op de vraag of zij hun ra .ad  en hun eigen rol daarin vooral zien 
als een 'raad van commissarissen of als een 'raad van bestuur', zijn 4 van de 5 
ondervraagden van mening veeleer te opereren als raad van commissarissen. Aileen de 
gesprekspartner van de Zuid-Hollandse raad geeft aan een raad van bestuur-model voor 
te staan en daar ook conform naar te handelen. Ook blijkt dat in het contact tussen 
voorzitter en management op enkele plaatsen de rol van de penningmeester van de raad 
belangrijk te zijn. Dit hangt samen met de waarde die het departement en de raden zelf 
hechten aan controle en verantwoording. 

Doorgaans waren de contacten tussen de voorzitters en het departement frequent en 
intensief in de periode direct voor en na de invoering van de nieuwe Wet. Ook was er 
toentertijd vrij veel informeel overleg. Nu de activiteiten een in de ogen van de onder-
vraagde voorzitters een meer 'operationeel' karakter dragen, is frequentie en intensiteit 
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Tabel 3.11 Opvattingen medewerkers van de raden over interne organisatie 
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Tabel 3.12 Opvattingen medewerkers van de raden over interne organisatie 
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duidelijk afgenomen. Circa twee keer per jaar ontmoeten de voorzitters de Staatssecre-
taris, waarbij zij vergezeld worden van de directeuren. Incidenteel laten voorzitters zich 
door een lid vervangen. Andere eden van de raad hebben in het algemeen geen contact 
met het departement, zij het dat de penningmeesters soms contact hebben met de 
financiele mensen bij de Dienst Rechtsbijstand. De sfeer in dit overleg wordt als positief 
en open gekenschetst. De voorbereiding van deze bijeenkomsten is meestal in handen 
van de directeuren van de raden. Rechtstreeks contact buiten deze vergaderingen 
tussen voorzitter(s) en het departement, in de persoon van de Staatssecretaris, doet 
zich slechts incidenteel voor (t.w. bij de asielzoekersproblematiek). 

De relaties tussen de voorzitters onderling zijn doorgaans consensus-gericht en 
opbouwend van karakter. De vijf voorzitters zien zichzelf niet als een stuurcentrum of 
als een lobbygroep. Dat zijn kenmerkende uitspraken over de relaties onderling. Ook 
werd duidelijk gemaakt dat de frequentie en intensiteit van het onderlinge contact 
gering is. Een uitzondering vormde de asielzoekersproblematiek toen wel uitdrukkelijk 
gezamenlijk is opgetrokken en er zelfs tot op zekere hoogte sprake was een 'front' 
(tegen het departement). De directeuren hebben volgens de voorzitters onderling een 
veel intensiever contact. Dat draagt zonder meer hun goedkeuring ("niet voor de voeten 
lopen"). De voorzitters zien de raden niet of nauwelijks opereren in een context van 
concurrentie. 

Relaties met stichtingen en advocaten zijn niet intensief en als ze er zijn lopen ze 
voornamelijk via bestaande kanalen (bijvoorbeeld de dekens van de locale Orde). Verder 
blijkt dat de contacten primair probleemgericht zijn: als er problemen zijn, is er contact, 
zij het dat ook dan primair een taak weggelegd geacht wordt voor de directeuren. Ten 
aanzien van de 'vertegenwoordiging' van advocaten en stichtingen in de besturen, zijn 
alle ondervraagden van oordeel dat zij daar zonder last of ruggespraak zitten en zich zo 
ook gedragen. 

Over zelfstandigheid 
In de gesprekken is tevens aan de orde gesteld of de voorzitters van de raden hun eigen 
organisatie vooral als zelfstandig bestuursorgaan zien, met nadruk op zelfstandig, of 
vooral als uvi: uitvoeringsinstantie. De reactie was als volgt. Ten eerste is er begrip 
voor het gekozen bestuursmodel (de zbo-constructie), waarbij het departement niet 
meer voor alles zelf verantwoordelijk is. Ook wordt aangegeven dat in vergelijking met 
1994 de vrijheidsgraden langzaam maar zeker wat toenemen. Op de vraag of de 
voorzitters vonden dat ze voldoende eigen ruimte hadden, antwoordden er vier dat ze 
met het huidige niveau konden leven, terwijI een van de ondervraagden vond dat er 
duidelijk te weinig ruimte beschikbaar was voor 'eigen beleid'. Nog te veel zijn de raden 
naar het oordeel van het merendeel van de voorzitters uvi in plaats van zbo. Ook 
vonden twee voorzitters het gewicht van de raad te omvangrijk gezien de opgedragen 
taken. 

3.2.4 De meningen van advocaten over de raad voor rechtsbijstand 
De advocaten maken als onafhankelijke rechtsbijstandverleners geen deel uit van het 
bestuurde systeem. De implementatie van het besturingsmodel valt daarom buiten hun 
gezichtsveld. Advocaten hebben wel met de praktische gevolgen van het model te 
maken. Hun tevredenheid zegt iets over de effectiviteit van het nieuwe besturingsmo-
del. Bij steekproeven van advocaten in alle ressorten is in 1995 en 1996 gevraagd naar 
hun mening over de doelen van de wet op de rechtsbijstand en de wijze waarop deze 
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Tabel 3.13 Meningen van advocaten per ressort, 1995 en 1996 

Klantgerichtheid 	 Burocratisme Athandeling declaraties  
1995 1996 sign 	 1995 1996 sign 	1995 1996 sign 

Amsterdam 	 3.4 4.34 ja 2.19 2.4 nee 	4.2 5.09 nee , 
Arnhem 	 5.61 5.86 nee 	 3.46 3.72 nee 	5.36 5.53 nee 
Den Bosch 	 4.22 4.54 nee 	 3.39 2.81 nee 	5.64 6.34 nee 
Den Haag 	 2.81 2.92 nee 	 2.1 1.81 nee 	3.26 2.59 ja 
Leeuwarden 	 3.45 3.49 nee 	 2.08 1.45 ja 	3.59 4.61 ja 

sign: significant p <.05 

A. Klantgerichtheid (7 items, alpha .82, omgerekend near schaal 1-10 
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C. Kwaliteit afhandeling van declaraties (4 items, alpha .79, omgerekend na6r een schaal 1-10) 
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D. Doelen van de wet 

sign: significant p <.05 

1995 	 1996 

' Toegang 	 Kosten beheersing  
1995 1996 sign . 	 1995 1996 sign 

Amsterdam 	 4.43 3.78 ja 	 2.76 2.63 nee 
Arnhem 	 4.06 3.8 nee 	 2.62 2.53 nee 
Den Bosch 	 4.06 4.31 nee 	 2.56 2.84 nee 
Den Haag 	 4.37 3.81 ja 	 3.67 3.03 ja 
Leeuwarden 	 4.41 4.02 nee 	 3.2 3.36 nee 

Vindt u dat minder draagkrachtigen in voldoende mate toegang hebben tot de gefinancierde 
rechtsbijstand? 
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Denkt u dat door de oprichting van de radon de kosten van de gefinancierde rechtsbijstand 
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Amsterdam 	 1.98 2.33 nee 	 3.22 3.16 nee 	3.59 	3 ja 

Arnhem 	 2.21 1.88 nee 	 2.9 2.88 nee 	3.14 2.82 nee 

Den Bosch 	 2.12 2.06 nee 	 2.77 2.63 nee 	3.86 3.47 nee 

Den Haag 	 1.93 2.46 ja 	 3.06 3.25 nee 	2.78 2.55 nee 

Leeuwarden 	 2.15 2.21 nee 	 3.17 3.55 nee 	3.24 3.44 nee 
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Bevorderen de inschrijfvoorwaarden zoals ze binnen uw ressort gelden de kwaliteit van de 
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door betrokkenen wordt uitgevoerd. De opzet van doze surveys is in bijlage (1) beschre-
ven. De survey onder advocaten had in alle ressorten in 1995 een goede respons. In 
1996 was de respons wel lager maar voldoende om een betrouwbaar beeld van de 
ontwikkelingen te krijgen. De belangrijkste uitkomsten van deze surveys zijn opgeno-
men in label 3.13. Om de uitkomsten hanteerbaar te maken hebben we een drietal 

schalen geconstrueerd 2 . 
De eerste schaal betreft de klantgerichtheid van de raden in de ogen van de advocatuur 
bij de behandeling van aanvragen. Hierbij is gebruik gemaakt van items over de 
telefonische bereikbaarheid, de inzet om problemen en spoedzaken op te lossen, de 
accuratesse en de deskundigheid waarmee de medewerkers van de raad hun werk 
verrichten. Een hoger cijfer betekent een hogere klantgerichtheid. 
De tweede schaal hebben we 'burocratisme' gedoopt. Dit betreft de items die gaan 
over de mate waarin de raden gericht zijn op de formele regels in pleats van op het 
oordeel van de advocaat to vertrouwen of op gezond verstand. Eon hoger cijfer 
betekent bier dat men minder bureaucratisch is Ibureaucratisch wordt hier dus in 

negatieve zin gebruikt). 
Een derde schaal heeft betrekking op de vaststelling van declaraties (vlotheid en 
kwaliteit). Hier betekent een hoger cijfer dat men positiever oordeelt over de vaststel-

ling. 

Over de doe/en van de wet op de rechtstiljstand 
Over de mate waarin de doelen van de Wet op de Rechtsbijstand bereikt worden zijn de 
advocaten in alto ressorten voornamelijk negatief (tabel 3.13 D). Op eon punt zijn alle 
advocaten het eons, namelijk dat de toegang tot de gefinancierde rechtshulp voor 
minder draagkrachtigen door de invoering van de wet onvoldoende is geworden. 
Hoewel men over de hole linie meer tevredenheid zou verwachten op dit punt doordat 
de inkomensgrenzen inmiddels zijn bijgesteld, vinden we alleen bij de meest ontevreden 
ressorten, Amsterdam- en Den Haag, eon significant positiever oordeel (dit is niet 
hetzelf de als: een positief oordeel) in 1996 dan in 1995. Het geringe draagvlak van de 
wet onder advocaten stemt op het punt van de toegang overeen met de meerderheid 
van de medewerkers on managers van de radon. Ten aanzien van de andere doelen 
geldt dat advocaten aanzienlijk negatiever zijn dan men bij de Dienst Rechtsbijstand en 

de radon is. 

In alle ressorten betwijfelen de advocaten of door de komst van de Radon voor 
Rechtsbijstand de kosten van de gefinancierde rechtshulp voor de overheid beter 
beheersbaar zijn geworden. Het afgelopen jaar is dit oordeel alleen veranderd in Den 
Haag. Het oordeel is positiever geworden on ligt dichter bij het oordeel over de andere 
raden. Samenvattend kunnen we zeggen dat advocaten betwijfelen of de WRB de 
beoogde kostenbeheersing voor de overheid heeft gebracht, maar dat zij in het 
algemeen van mening zijn dat or onvoldoende toegang voor minder-draagkrachtigen is. 

Over inschrijtvoorwaarden 
De advocaten blijken niet tegen het hanteren van inschrijfvoorwaarden to zijn (zie tabel 
3.13 E). Aileen in Den Haag is doze mening van advocaten veranderd tussen 1995 en 
1996 en zijn advocaten in 1996 minder positief dan in 1995. 
Advocaten zijn, gemiddeld genomen, onveranderd de mening toegedaan dat de manier 
waarop de inschrijfvoorwaarden nu door de radon zijn vormgegeven de kwaliteit van de 
rechtshulp niet bevordert. Vooral in het ressort Den Haag en in iets mindere mate 
Leeuwarden is de opvatting van advocaten dat de inschrijfvoorwaarden ertoe leiden dat 
het aanbod van advocaten voor gefinancierde rechtshulp te goring wordt. In Amster- 
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dam is het meest duidelijk dat er een negatieve trend is: significant meer dan in 1995 
zijn advocaten van mening dat het aanbod te gering is. 

Over de klantgerichtheid en doelmatigheid van de Raad 
De raden zijn verantwoordelijk voor het afgeven van toevoegingen, het vaststellen en 
uitbetalen van declaraties en het behandelen van bezwaren en beroepschriften. De 
vraag is of de raden er in slagen deze taken te vervullen op een wijze die doelmatig en 
doeltreffend is in de ogen van de advocaten. 
De belangrijkste uitkomsten zijn samengevat in tabel 3.13 A-C. Wat betreft de klantge-
richtheid scoren de raden in de ogen van advocaten een onvoldoende. In alle ressorten 
vinden advocaten de raad onvoldoende helder en consistent in zijn beleid ten aanzien 
van toevoegingen. Medewerkers zijn volgens de advocaten onvoldoende deskundig, ze 
zijn onvoldoende bereikbaar, reageren niet accuraat en spelen onvoldoende in op 
bijzondere omstandigheden. Opvallend zijn de duidelijke verschillen tussen de raden. 
Advocaten in het ressort Arnhem zijn veel meer tevreden dan die in Den Haag of 
Leeuwarden. De rangorde in de beoordeling van de raden blijft van 1995 tot 1996 
dezelfde. Er is geen bevestiging van het idee dat randstedelijke advocaten ontevredener 
zijn dan hun vakgenoten in meer rurale ressorten (gelet op de positie van Leeuwarden). 
Ook de verwachting dat de slechte score van 1995 vooral de aanloopproblemen 
reflecteert kan niet worden bevestigd. De enige significante ,verbetering die geboekt 
wordt betreft Amsterdam. 
Met betrekking tot 'burocratisme' krijgen alle raden eveneens in beide jaren een 
negatieve beoordeling van de advocaten. De raden zouden advocaten teveel wantrou-
wen, zij zijn teveel gericht op de procedures in plaats van op het belang van de client en 
zijn te rigide in het hanteren van regels. 
Arnhem en Den Bosch doen het op dit punt beter dan de andere raden. Leeuwarden is 
laatste in de rij gebleven en wordt in 1996 significant lager beoordeeld dan in 1995. 
Ook ten aanzien van de afhandeling van declaraties is de gemiddelde beoordeling niet 
hoog en blijken de verschillen op het tweede meetmoment constant. De raad in Den 
Bosch scoort juist voldoende op dit punt. De door de respondenten het meest onvol-
doende beoordeelde raad Den Haag is in 1996 nog lager beoordeeld. Leeuwarden laat 
een opgaande lijn zien. 

Over afwijzingen en beroepen 
We hebben aan advocaten de vraag gesteld hoe vaak zij een afwijzing kregen in het 
vorige kalenderjaar (dus respectievelijk in 1994 en 1995). Het aantal keren dat een 
advocaat zegt met afwijzingen geconfronteerd te zijn is het laagste in het ressort 
Amsterdam, daar wear ook het laagste percentage afwijzingen is gemeten (zie Met 
recht bijstand). Uit tabel 3.14 blijkt verder dat de ressorten tussen 1995 en 1996 geen 
significante veranderingen laten zien. 

Advocaten zijn van mening dat afwijzingen onvoldoende door de raden worden gemoti-
veerd. De respondenten is gevraagd hoeveel keer men in 1994 in beroep was gegaan 
tegen een afwijzing (tabel 3.14). Er zijn geen duidelijke veranderingen in de tijd. Wel 
bestaat er duidelijk verschil tussen Arnhem, waar men weinig beroepen zegt in te 
stellen, en Den Haag, waar men dit het meesi zegt te doen. Mogelijk is er een samen-
hang met de relatief lagere waardering voor de vaststelling van declaraties in het 
ressort Den Haag. 

Over het behandelen van bezwaar- en beroepschriften en het vaststellen van declaraties 
oordelen de advocaten iets minder negatief dan over de gang van zaken rond de 
toevoegingen. De behandelingstijd van het vaststellen wordt echter wel te lang gevon- 
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Tabel 3.14 Afwijzingen op aanvragen voor een toevoeging en beroepen 
(aantallen volgens respondenten) 

Aantallen afwijzingen 	 Aantallen beroepen 

1994 	1995 sign 	1994 1995 sign 
Amsterdam 	 9.7 	 9 nee' 	5.1 	3.7 nee 
Arnhem 	 10.3 	 9 nee 	2.3 	2.3 nee 

Den Bosch 	 11.2 	 11.5 nee 	3.6 	4.2 , nee 
Den Haag 	 12.6 	 11.5 nee 	4.6 	6.4 nee 
Leeuwarden 	12.4 	 13.9 nee 	3.3 	4 nee 
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den. Het eindoordeel van de advocaten is dan ook, dat vergeleken met de situatie onder 
de 'oude Wet', de wijze van behandeling van aanvragen en vaststellingen een verslech-
tering inhoudt. 

Over doorlooptijden 
Volgens de respondenten (zie tabel 3.15) zijn er aanzienlijke verschillen tussen de raden 
wat betreft de tijd dat een aanvraag onderweg is. In Den Bosch is in 1995 het gemid-
delde volgens de respondenten ongeveer 3 weken, terwijI dit in Den Haag drie maal zo 
lang was in 1995. De wachttijd is in drie ressorten twee maal zo lang als in het snelste 
ressort (Den Bosch). In het ressort Leeuwarden is de genoemde wachttijd volgens de 
advocaten significant toegenomen. De verschillen tussen de raden zijn wel iets kleiner 
geworden op het tweede meetmoment, maar nog steeds substantieel. 
Desgevraagd vindt men een afhandelingstijd van tussen een en twee weken een 
redelijke wachttijd (de redelijk geachte wachttijd wordt !anger naarmate de ervaren 
wachttijd !anger is). Alom bekend is dat in 1994 bij een deel van de raden achterstan-
den bestonden. Aannemelijk is dat de respondenten hun eerdere ervaringen een rol 
laten spelen bij hun beoordeling van latere feiten (bij het terugkijken worden vroegere 
gebeurtenissen als door een telelens in een vlak gezien). Ook laat zich denken dat 
negatieve ervaringen zwaarder wegen dan positieve. Toch neemt dit niet weg dat er 
volgens advocaten een grote discrepantie is tussen wenselijke en werkelijke doorlooptij-
den. Er zijn daarbij wel systematische verschillen tussen de raden, die niet aan het 
toeval geweten kunnen worden. 

3.3 De sturing op het niveau van de Stichtingen Rechtsbijstand: meningen van de 
directeuren van de Stichtingen Rechtsbijstand 

Over de financieringssystematiek/ het P&C- model 
De directeuren merken op dat de subsidiebeschikking voor 1995 veel te laat kwam en 
daarom alleen al geen sturende werking kon hebben. Discussies over de toepassing van 
landelijke normen waren mede oorzaak van het overschrijden van de termijnen van de 
planning en controlcyclus. Volgens de stichtingen is de werklastnorm niet realistisch. 
Uiteindelijk is de beschikking voor 1995 wel op deze norm gebaseerd, waarbij de 
stichtingen hun gevoelens behielden en de raden volhielden dat deze norm in de 
toekomst een streefcijfer zal blijven. Door de aanhoudende ontevredenheid van de 
stichtingen over deze norm ontstonden in 1996 nieuwe discussies. Deze hebben er in 
het ressort Arnhem toe geleid dat de stichtingen een eigen werklastnorm hebben 
opgesteld. Deze norm is door de raad goedgekeurd onder voorwaarde dat er een 
onderzoek naar de werklastnorm wordt ingesteld. In het ressort Amsterdam zijn de 
stichtingen, in samenwerking met de raad, eveneens een onderzoek naar de werklast-
norm gestart. De directeuren in dit ressort zijn van mening dat de werklastnorm op zich 
wel realistisch is, maar dat het probleem is wat onder produktie te verstaan en hoe 
deze te meten. 
Hoewel in de financieringsovereenkomst wel wordt verwezen naar produktie-normen, 
blijkt de financiering niet direct afhankelijk van het halen van deze normen. De directeu-
ren concluderen dan ook dat de financiering van de stichtingen plaatsvindt op basis van 
input ; de hoogte van de subsidiebedragen .  wordt bepaald aan de hand van historische 
gegevens (huisvestingskosten, personeelskosten etc.). Het punt waar het in deze 
discussie om lijkt te gaan, namelijk hoe de wens van een hogere produktiviteit in 
vervulling kan gaan, vvordt vvel door alle partijen •als doelstelling geaccepteerd. De 
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Tabel 3.15 Doorlooptijden 

Aantal werkdagen dat verstreek tussen het verzenden van de toevoegingsaanvraag 
en de ontvangst van de beschikking en het aantal werkdagen dat een redelijke 
behadelingstijd wordt gevonden. 

Genoemde wachttijd 	 Redo/like wachttijd  
1995 1996 sign 	 1995 1996 sign 

Amsterdam 	 37.2 .  32.7 nee 	 8.6 9.4 nee 

Arnhem 	 19.6 19.2 nee 	 7.6 8.5 nee 

Den Bosch 	 15.1 15.1 nee 	 5.4 	6 nee 

Den Haag 	 43.1 33.2 ja 	 9.2 9.8 nee 

Leeuwarden 	 25.2 30.4 ja 	 9.6 9.1 nee 
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directeuren vinden dat van de formele overeenkomsten geen sturing uitgaat zolang deze 
gebaseerd worden op de input (i.c. de feitelijke personele en apparaats-kosten). Door bij 
het vaststellen van de subsidiebedragen meer te kijken naar wat de stichtingen in het 
voorgaande jaar hebben geproduceerd zouden de normen volgens de directeuren een 
stuk realistischer worden. Wat dit betreft heeft men zowel in Den Bosch en Den Haag 
het gevoel dat de raad flier ook steeds meer van overtuigd raakt. In het ressort Amster-
dam lijkt men elkaar te vinden in het onderscheid tussen formatie volgens de norm en 
formatie die daarboven uitgaat. Door te rekenen met deze zogenaamde 'project-
formatie' wordt financiering op basis van output volgens de directeuren weliswaar iets 
zichtbaarder, maar is volledige outputfinanciering nog (lang) niet bereikt. In de ressorten 
Arnhem en Leeuwarden is men van mening dat de raad alleen maar over outputfinan-
ciering praat, maar geen concrete stappen in die richting zet. 

Over de basis van de financiering 
In hoeverre ziet men volledige outputfinanciering als mogelijk? Zowel in 1995 als in 
1996 heerst er grote scepsis onder de stichtingen over de overgang naar meer 
outputfinanciering onder de huidige omstandigheden. Pas als er goede afspraken 
worden gemaakt met de raden, als er uniform wordt geregistreerd en er goede meet-
punten zijn, dan is outputfinanciering volgens de directeuren een goede mogelijkheid. 
Dan juicht men de overgang naar meer output gerelateerde financiering zeker toe. Men 
verwacht dat dit per saldo gunstig zal zijn voor de stichtingen. Behalve het hanteren 
van aantallen produktieve uren zijn er echter geen concrete voorstellingen van wat een 
output gerichte systematiek in zou moeten houden. Enkele stichting-directeuren menen 
dat het bestaan van Stichtingen Rechtsbijstand op zichzelf al een grondslag voor 
financiering zou moeten zijn en dat dit subsidie-bedrag aangevuld zou moeten worden 
met een bedrag per verrichting. In het ressort Amsterdam spreekt men de voorkeur uit 
voor een meer 'Iumpsum-achtige' benddering. De directeuren denken dat de stichtingen 
qua kosten wel met elkaar vergeleken kunnen worden, maar dat deze informatie voor 
sturingsdoelen weinig geschikt is. Verschillen tussen de stichtingen hebben namelijk te 
maken met nauwelijks manipuleerbare factoren zoals de mobiliteit van personeel en de 
huurprijzen voor kantoorruimte. De directeuren zien het vergelijken van kosten vooral in 
het raam van de rechtmatigheid: er moet verantwoording worden afgelegd. 
Uit beide interviewrondes blijkt dat de sturing die van de financieringsovereenkomst 
uitgaat door de directeuren gering wordt geacht. Gezien de continulteit in de systema-
tiek is dit wellicht niet verbazingwekkend. De overgang naar een financieringswijze 
waarin wordt 'afgerekend' op output wordt weliswaar toegejuicht, maar het nog steeds 
heersende gebrek aan overeenstemming over de normen maakt dat de stichtingen geen 
grote veranderingen verwachten op de korte termijn. 

Het contact tussen raad en stichtingen over de budgetverlening 
Rond de financieringsovereenkomst is in alle ressorten sprake van overleg tussen de 
stichtingen en de raden. Zowel in 1995 als 1996 zijn de stichtingen in de ressorten 
Amsterdam en Den Bosch het meest tevreden over de manier waarop de contacten met 
de raad verlopen. Dit betekeht echter niet da t zij ook tevreden zijn over het functioneren 
van de raad. De directeuren inerken op dat de raden, ook in 1996, nog teveel aan het 
departement hangen en dat contacten over financiele kwesties daardoor weinig inhoud 
hebben. Werd in 1995 de relatie met de raad nog ronduit slecht genoemd, in 1996 
beoordelen de stichtingen in het ressort Leeuwarden hun verstandhouding met de raad 
aanzienlijk minder negatief. Volgens de directeuren heeft het echter nog steeds geen zin 
om met de raad over financiele kwesties te praten. In het ressort Arnhem is men" 
eigenlijk vanaf het begin uitsluitend negatief geweest over het contact met hun raad. 
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De stichtingen in dit ressort menen niet serious genomen te worden en ervaren het 
contact als beheerst door wantrouwen. In het ressort Den Haag is zowel in 1995 als 
1996 de voornaamste klacht dat het contact goon inhoud heeft. 

Over informatie geven aan de read 	• 
De directeuren is gevraagd of zij de raad voldoende informeren om zijn sturingstaak te 
kunnen verrichten. De antwoorden leveren in 1995 bij de directeuren van de stichtingen 
twee patronen op. De ene lijn is dat de raad afstand moet houden en vooral moet letten 
op de rechtmatigheid. Int ormatie over kosten, aantallen clienten en af handelingsprofie-
len dient in dit geval volgens de respondenten alleen om achteraf te controleren. 
Aanhangers van deze lijn vinden in het algemeen dat er voldoende informatie is, maar 
dat de read vaak de neiging heeft informatie to vragen over zaken waar ze niets mee te 
maken hebben, bijvoorbeeld over de interne storing. De andere lijn is dat de raad als 
financier alles mag weten en dat er goon bezwaar is als de raad nog veel meer zou 
willen weten. In 1996 kunnen dezelfde patronen opnieuw worden onderscheiden, alleen 
zijn hierbinnen enkele kleine verschuivingen waar te nemen. In Amsterdam en Den Haag 
zijn de directeuren niet langer zonder meer van mening dat de raad alles van de 
stichtingen mag weten. Zij geven aan dat het dan moet gaan om informatie die relevant 
is ter verantwoording van subsidiegelden. Zou de read op basis van de verstrekte 
informatie mee willen gaan sturen, dan zou men wel grote problemen hebben met het 
leveren van gegevens. Aan de andere kant is in 1996 de houding van de stichtingen in 
het ressort Leeuwarden met betrekking tot de informatieverstrekking aan de raad 
minder af wijzend dan in 1995. 
Zowel in 1995 als in 1996 is volgens de directeuren in alle ressorten door de raden 

weinig gedaan met de aangereikte informatie en weten de raden niet precies wat er 
binnen de stichtingen gebeurt. Het lijkt de directeuren nuttig als de raden zich zouden 
verdiepen in de lokale situaties zodat zij Weten waar de door de stichtingen geleverde 
cijfers voor staan. Veel directeuren merken op dat als er daadwerkelijk iets gedaan werd 
met de gevraagde informatie het verstrekken van informatie minder weerstand zou 
oproepen dan nu het geval is. 

Over motive tie van de stichtingen 
Uit de interviews met de directeuren in 1995 en 1996 blijkt dat zij het financierings-
stelsel, zoals dat vanaf 1995 heeft gewerkt, niet als motiverend ervaren. In de ogen 
van de directeuren wordt het budget ieder jaar gekort en wordt tegelijkertijd een 
produktiviteitsverhoging gevraagd. Oak is naar zeggen van de directeuren tot nu toe 
nog geeri sprake geweest van het verkrijgen van bonussen voor extra produktie. De 
directeuren stellen dan oak dat niet het systeem, maar de situatie als zodanig Idalende 
subsidie en groeiende tekorten op ressortelijk niveau) tot doelmatigheid en effectiviteit 
prikkelen. De directeuren in het ressort Amsterdam zijn bovendien van mening dat het 
de eigen verantwoordelijkheid van de stichtingen is om zo doelmatig en efficient 
mogelijk met de middelen am te gaan. Volgens eigen zeggen hebben zij daar geen 
prikkel van buitenaf voor nodig. 
Het gebrek aan prikkels maakt het volgens de meeste stichtingen noodzakelijk om te 
zoeken naar alternatieve financiering en uitdaging. Tot nu toe vormen de stichtingen in 
het ressort Amsterdam de uitzondering, hoewel hier de noodzaak voor het aanboren 
van alternatieve geldbronnen in 1996 niet meer zo stellig werd ontkend als in 1995. 
Sommige directeuren in dit ressort rnerkten bij het interview in 1996 op dat, zolang de 
overheid haar verantwoordelijkheid blijft dragon, het niet nodig is alternatieve geldbron-
nen aan te boren, maar als zij niet bereid is de consequenties van een aantal ontwikke-
lingen in te zien (vraaguitval, dalendc subsidies) het op den duur wel zal moeten. In de 
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overige ressorten zoekt men naar mogelijkheden om met de formule 'juristen in 
loondienst' een aantrekkelijk alternatief te zijn voor clienten, die gezien hun inkomen 
niet voor toevoeging in aanmerking komen. 

Over de mogelijkheid van vergelijking van Stichtingen 
Omdat vergelijking van de Stichtingen behoort tot de instrumenten van de P&C-cyclus 
hebben we gevraagd in hoeverre de Stichtingen in de ogen van de directeuren vergelijk-
baar zijn. Wat betreft de dienstverlening wordt zowel in 1995 als 1996 opgemerkt dat 
deze niet volledig gestandaardiseerd is en dat dit ook niet mogelijk is omdat lokale 
vraag- en aanbodsituaties verschillen. De omvang van de vraag bepaalt mede in 
hoeverre een bepaald specialisme binnen een stichting kan worden ontwikkeld. Dit 
neemt niet weg dat er door alle stichtingen een basispakket wordt aangeboden op de 
sociale rechtsgebieden. De directeuren vinden het ook belangrijk dat er een herkenbaar 
pakket geboden wordt, zodat de burger weet waarvoor hij terecht kan bij een stichting 
rechtsbijstand. 

De directeuren merken op dat de clienten wel worden geregistreerd naar rechtsgebieden 
waarop hun vraag betrekking heeft, maar dat deze registratie nog niet overal identiek is. 
Op het punt van het afhandelingsprofiel treedt enige standaardisatie op, doordat de 
raden alom ten aanzien van de taken van de stichtingen de verhouding van spreekuur 
(80%)-verlengd spreekuur (15%)-toevoegingen (5%) als een wenselijk profiel zien. De 
stichtingen vinden het profiel belangrijk voor de kwaliteit en de motivatie van de 
medewerkers. Met uitzondering van de stichtingen in het ressort Leeuwarden, waar 
men vindt dat de vraag de afhandeling bepaalt, hebben ze dan ook niets tegen het 
afhandelingsprofiel. Het wordt echter niet als een doel op zich beschouwd. Uit beide 
interviewrondes blijkt dat niet iedere stichting in staat is het afhandelingsprofiel te 
realiseren. In het ressort Amsterdam zou het halen van het afhandelingsprofiel beteke-
nen dat veel spreekuur-clienten buiten de deur moeten worden gehouden. In Amster-
dam acht men het afhandelingsprofiel daarom wenselijk zolang het niet ten koste gaat 
van de spreekuurvoorziening. De wens van de stichtingen in Arnhem is om meer 
toevoegingen te doen. Ook in Den Bosch zou men het afhandelingsprofiel liever anders 
ingevuld zien. De norm in Den Haag is dat de stichtingen zaken die ze beginnen ook af 
moeten (kunnen) maken. 

De regels voor de administratieve organisatie worden door de stichtingen in 1996 
onverminderd als "centralistische overkill" ervaren. Men onderschrijft dat belastinggeld 
moet worden verantwoord, maar men meent dat de voorgeschreven regels hun doel 
voorbij schieten, omdat ze -  niet passen bij de relatief geringe omv. ang van veel stichtin-
gen. De opvatting van de directeuren in het ressort Leeuwarden is dat de stichtingen 
zelf verantwoordelijk zijn voor een goede verantwoording naar de subsidiegever. Zij 
hebben dan ook hun eigen regels opgesteld. Ook in de ressorten Arnhem en Den Haag 
is/wordt in overleg met de raad de AO door de stichtingen op maat gemaakt. 

De directeuren waren van mening dat de cultuur tussen de stichtingen verschilt. Dit 
heeft volgens hen te maken met de al genoemde lokale verschillen op de markt voor 
rechtshulp. De directeuren denken dat mobiliteit van medewerkers tussen de stichtin-
gen (met name binnen een ressort) goed zou zijn. Zowel de kwaliteit als de motivatie 
van de medewerkers als die van de organisaties zouden daarvan kunnen profiteren. 

Over rechtmatigheid en productiviteit 
Voor de raden speelt met name informatie over rechtmatigheid en produktiviteit een 
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belangrijke rot Wat de rechtmatigheid betreft zijn de directeuren van de stichtingen 
algemeen van mening dat de administratieve organisatie vergeleken met de situatie van 
vadr 1994 sterk is verbeterd en dat op het punt van de verantwoording van publieke 
middelen grote vooruitgang is geboekt. • 
Over de produktiviteit is men algemeen van. mening dat de raad weinig kan weten over 
de kwaliteit en doelmatigheid van de hulpverlening door de stichtingen. Informatie over 
de kwaliteit van de hulp is volgens een deel van de directeuren ook alleen bedoeld voor 
interne aansturing, waarbij de raad hoogstens zou mogen vragen welke procedures 
worden gevolgd. Andere directeuren daarentegen zouden geen probleem hebben met 
bijvoorbeeld 'kwaliteitsinspecties', bij voorkeur Ms ook de advocatuur onder de loep 

genomen wordt. 

Over de re/at/es tussen raad en stichtingen 
De directeuren van de stichtingen beschouwden in 1995 regelmatig informeel overleg 
met de Read (een frequentie van eens per twee maanden) naast de rneer formele 
contacten als een normaal patroon. De vraag is hoe vaak er in werkelijkheid int ormele 
contacten tussen de stichtingen en raden pleats vinden. 
In het ressort Amsterdam kwam de feitelijke situatie in 1995 min of meer overeen met 
het normaal geachte patroon. Bij de interviews in .1996 gaven de directeuren echter aan 
dat in het afgelopen jaar informele contacten met de raad in hun ogen steeds minder 
vaak nodig waren. De informele bijeenkomsten met de raad zijn dan ook afgenomen. 
Wel onderhouden de directeuren regelmatig telefonisch contact met de raad. Vanaf het 
begin treden de stichtingen in bun contacten naar de raad zoveel mogelijk gezamenlijk 
op. In de ressorten Arnhem en Leeuwarden staat het informele overleg nornaal 
gesproken op een laag pitje. Buiten de meer formele contacten vinden er eigenlijk alleen 
bij incidenten informeel bijeenkomsten met de raad pleats. Bij vragen, onduidelijkheden 
etc. nemen de directeuren in de ressorten Arnhem en Leeuwarden wel telefonisch 
contact op met de raad in hun ressort. Bij (in)formele bijeenkomsten in deze ressorten 
zijn in het algemeen alle directeuren van de stichtingen aanwezig. Naar eigen zeggen 
om de gelederen zoveel mogelijk gesloten te houden. In 1995 ziet men in het ressort 
Arnhem het contact met de voorzitter van de Raad als een mogelijkheid zag om uit 
impasses te komen. In het ressort Den Bosch is er in de ogen van de stichtingen tot nu 
toe weinig sprake van informeel overleg. Omdat de stichtingen onderling niet steeds 
overeenstemmen doet men in Den Bosch in het algemeen bilateraal zaken met de raad. 
Daze situatie deed zich zowel in 1995 als in 1996 voor. De stichtingen Roermond en 
Maastricht treden vrijwel altijd gezamenlijk op. In het ressort Den Haag was in 1995 
wel sprake van regelmatig overleg. Daarbij had het bilaterale overleg een pleats naast 
het gezamenlijk overleg. Hoewel sterk afgenomen is er in 1996 in Den Haag nog steeds 
sprake van zowel bilateraal als gezamenlijk overleg. Net  als in de andere ressorten 
wordt in Den Haag en Den Bosch telefonisch contact met de raad over kleine aangele-
genheden ook als vanzelfsprekend gezien. 
In 1995 leek het informele overlay in .de ressorten Amsterdam en in Den Haag enige 
zelfstandige betekenis te hebben en niet uitsluitend gekoppeld te zijn aan de formele 
financieringsovereenkomst. In de overige ressorten was in 1995 echter niet of nauwe-
lijks sprake van sturing via informeel contact. In Arnhem en Leeuwarden werd zelfs 
gesproken van vervreemding in het contact met de Raad. Verschilde het contact tussen 
Raad en stichtingen in 1995 nog aanzienlijk tussen de ressorten, in 1996 lijken alle 
stichtingen meer op edn lijn te zitten; informele bijeenkomsten vinden in elle ressorten 
incidenteel pleats. Van regelmatig telefonisch contact is daarentegen wel bij iedere 
stichting sprake. 
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Over de waarde van het contact met de raad; ressortsgewijs 
Amsterdam. In 1995 was het contact tussen de stichtingen en de raad in het ressort 
Amsterdam wat stroef, vanwege besluiten over de reorganisatie van de rechtshulp aan 
asielzoekers. Toch hechten de directeuren waarde aan het contact met hun raad. 
Opgemerkt werd dat, zeker in vergelijking met vroeger, meer feedback wordt ontvan-
gen. De sfeer in de contacten met de raad wordt goed genoemd. De raad heeft volgens 
de directeuren oog voor de problemen van de stichtingen. Aan frekwent informeel 
overleg hechten de directeuren echter weinig waarde. De directeuren vinden dat anno 
1996 de raad nog steeds teveel aan het departement hangt. De ervaring is dat 
contacten met de raad hierdoor weinig inhoud hebben. 

In Arnhem vond men in 1995 dat de raad de stichtingen vanuit de hoogte benadert en 
niet als serieuze gesprekspartners ziet. In plaats van informatieproblemen op te lossen, 
lijkt deze situatie eerder tot informatieproblemen te leiden. Volgens de directeuren is de 
verstandhouding met de raad het afgelopen jaar weinig veranderd. Behalve over de stijI 
van de Raad zijn de directeuren in Arnhem ontevreden omdat de Raad hen niets te 
bieden zou hebben. In de ogen van de directeuren interessante ideeen, bijvoorbeeld het 
voorstel bepaalde rechtsgebieden uitsluitend aan de stichtingen toe te wijzen en de 
ontwikkeling van een praktijk buiten de gefinancierde rechtsbijstand, worden afgehou-
den onder verwijzing naar 'het beleid van het ministerie'. Naar eigen zeggen komt dit de 
motivatie om met de raad samen te werken niet ten goede. Om zich niet tegen elkaar 
uit te laten spelen trekken de stichtingen in dit ressort zoveel mogelijk samen op. 
In het ressort Leeuwarden hadden de directeuren wat betreft de stijI van optreden in 
1995 dezelfde klachten als in Arnhem. Echter, waar de raad in Leeuwarden in 1995 het 
ontwikkelen van een betalende praktijk steeds ronduit afwees, worden de initiatieven, 
die de stichtingen in Leeuwarden en Assen ondanks alles toch in die richting hebben 
ondernomen, op het moment van het interview (voorjaar 1996) wel gedoogd. Hierdoor 
is de sfeer van het overleg volgens de directeuren aanzienlijk verbeterd. In Leeuwarden 
lijkt informele afstemming de laatste tijd enige impact te hebben op het oplossen van 
informatie- en motivatieproblemen. 
In 1995 stelden de directeuren in het ressort Den Bosch vast dat de raad steeds minder 
vaak eenzijdig aller .lei 'afspraken' afkondigde en steeds vaker respect toont voor de 
eigen verantwoordelijkheid van de Stichtingen. Ook liet men hier een positief geluid 
horen over de bestuurlijke schaal die door de nieuwe wet is gerealiseerd: door de 
ressortsgewijze opzet is de overheid/financier dichterbij gebracht en met de komst van 
de raden hebben de stichtingen een meer direct aanspreekpunt verkregen. Positief vond 
men ook de mogelijkheid om contact te hebben met leden van de raad, die als 'normale' 
mensen een zaak kunnen bekijken, dit in tegenstelling tot ambtenaren van het departe-
ment. In 1996 zijn de directeuren nog dezelfde mening toegedaan. Wel wordt echter 
opgemerkt dat hoewel de raad tot nu toe bereid is na te denken over nieuwe impulsen, 
de (financiele) ruimte daarvoor tot nu toe teleurstellend gering blijft. loch lijkt in Den 
Bosch het contact met de raad ook in 1996 nog steeds met name een positieve invloed 
te hebben op het voorkomen van informatieproblemen. 
In Den Haag hadden de directeuren in 1995 zeer regelmatig contact met de raad in hun 
ressort. Door ontevredenheid over de invulling van dit contact is in 1996 de frequentie 
van het contact echter afgenomen. De directeuren vinden anno 1996 dat de raad onvol-
doende in staat is daadwerkelijk iets te doen. met de ideeen en plannen die .tijdens de 
bijeenkomsten met de stichtingen worden besproken. Gezien de grote interne proble-
men bij de read, met name in 1995 en het feit dat de raad momenteel in hun ogen nog 
steeds geen eigen bel .eid heeft, vinden de directeuren dit zeer begrijpelijk. De motivatie 
om met de raad samen te werken wordt hierdoor echter wel bedreigd volgens de 

respondenten. 
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Re/at/es tussen de Stichtingen Rechtsbijstand 
Hierboven is naar voren gekomen dat de intensiteit van de samenwerking tussen de 
stichtingen in de verschillende ressorten verschilt. Wel wordt in alle ressorten een 
intensivering van de onderlinge band gemeld, onder invloed van de nieuwe wet. Nadere 
gegevens over de samenwerking van de stichtingen in 1995 en 1996 binnen en tussen 
de ressorten staan vermeld in tabel 3.16. Naar eigen zeggen spelen de stichtingen 
zowel binnen als tussen de ressorten zonder problemen open kaart met elkaar. De 
stichtingen zien elkaar niet als directe concurrenten, maar als elkaar aanvullende 
voorzieningen. In de ressorten Amsterdam en Arnhem is de onderlinge solidariteit vanaf 
het begin groat. De directeuren geven aan dat er in hun ressort sprake is van een vrij 
vergaande samenwerking en dat deze samenwerking tot nu toe eigenlijk alleen maar is 
toegenomen. In het ressort Leeuwarden zijn de stichtingen van Assen en Leeuwarden 
eensgezind in hun optrede. Hoewel men in Groningen enigszins af wachtend leek, raakt 
ook deze stichting (zo blijkt uit gesprekken in 1996) steeds sterker bij de samenwerking 
in het ressort betrokken. In het ressort Den Haag zien we zowel in 1995 als 1996 een 
minder sterke samenwerking tussen de stichtingen. Men treedt voornamelijk samen op 
in contacten naar de raad. Daarnaast vindt er soms ad hoc samenwerking plaats tussen 
enkele stichtingen. In het ressort Den Bosch zijn sommige stichtingen het onderling niet 
altijd eens. Hierdoor is samenwerking tussen alle stichtingen volgens de directeuren nog 
steeds niet mogelijk. De stichtingen in Maastricht en Roermond, en in toenemende mate 
ook de stichting in Eindhoven, werken in 1996 echter wel zeer intensief met elkaar 
samen. 

Over het belang van de netwerken tbssen stichtingen voor de sturing 
Onderlinge relaties tussen stichtingen in een ressort zijn een factor wanneer het gaat 
om de co6rdinatie. Het idee van competitie tussen de stichtingen is niet stark ontwik-
keld en zou op dit moment ook geen duidelijk voordeel bieden, volgens de onder-
vraagden. 
In hoeverre kan de raad gebruik kan maken van de horizontale relaties tussen de 
stichtingen in hun ressort? De directeuren noemen het doelmatig voor de Raad dat men 
alle betrokkenen tegelijkertijd kan "behandelen". Van de zijde van de directeuren ziet 
men als voordeel en als belangrijke motivatie vow samenwerking, dat men gebruik kan 
maken van elkaars expertise. Tevens kan zo worden voorkomen dat de stichtingen 
tegen elkaar worden uitgespeeld. Dit betekent bijvoorbeeld dat men zich binnen het 
ressort dezelfde af wijking van een norm of model kan veroorloven, zonder dat de raad 
druk kan uitoefenen door te verwijzen naar het gedrag van andere stichtingen. Door de 
samenwerkingsproblemen tussen de stichtingen in het ressort Den Bosch achten de 
directeurerf de kans dot de stichtingen tegen elkaar worden uitgespeeld zeer reeel. Dat 
de stichtingen elkaar niet als direkte concurrenten zien, maar als elkaar aanvullende 
voorzieningen betekent overigens niet dat onderlinge vergelijking voor de raden geen 
nut meer heeft. lmmers wanneer de hulpverlening in het ressort als een gemeenschap-
pelijke verantwoordelijkheid wordt gezien, is het gemakkelijker een draagvlak te creeren 
voor verschuivingen in het aanbod tussen de arrondissementen. Zowel onderlinge 
competitie als onderlinge solidariteit kan dus een bruikbaar instrument zijn voor de raad. 
Daartegenover staat dat beiden zich ook tegen de raad kunnen keren. In Amsterdam 
lijkt de onderlinge solidariteit tussen de stichtingen in het voordeel en in Arnhem in het 
nadeel van de raad te zijn. 
In de ressorten Den Bosch, Den Haag en Leeuwarden kon men zich enig opportunisme 
voorstellen On de zin van het belang van de eigen stichting voorop stellen in het kontakt 
met de Read). In de ressorten Amsterdam en Arnhem is het een duidelijk doel van de 
samenwerking tussen de stichtingen om opportunistisch gedrag tegen te gaan. In de 
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andere ressorten is men overigens ook van mening dat opportunisme zo veel mogelijk 
voorkomen dient te worden. Het ressort Den Bosch leverde het enige voorbeeld op van 
een stichting die 'beloond' werd voor produktiviteit boven het gemiddelde met extra 
financiering. 

Over de autonomie van de stichtingen 
Zowel in 1995 als in 1996 zijn de directeuren unaniem van mening dat de zelfstandige 
status van de raden niet uit de verf komt in de financieringsovereenkomst. Bij beide 
interviewrondes was een veel gehoorde opmerking van de directeuren dat het departe-
ment de touwtjes te strak in handen houdt. De raden zouden van af het begin de 
aanwijzingen van het departement rechtstreeks hebben doorgegeven. De directeuren 
veronderstellen dat de raden te weinig ruimte krijgen, maar ze verwijten de raden ook 
dat ze geen lef hebben om een eigen koers te varen en te weinig voor de stichtingen 
doen. De laatste tijd lijken de raden in Amsterdam en Den Bosch iets meer zelfstandig-
heid te tonen, maar de directeuren vinden dat de raden nog niet genoeg verantwoorde-
lijkheid op zich nemen. 
De stichtingen zijn autonome instellingen die een overeenkomst sluiten met de raad in 
hun ressort om onder bepaalde voorwaarden rechtshulp te verschaffen. In de ogen van 
de meeste directeuren wordt echter in de subsidie-voorwaarden voor 1995 en 1996 
ook verwezen naar zaken die buiten deze overeenkomst zouden moeten liggen. Een 
pregnant voorbeeld is het ontplooien van een betalende praktijk. Volgens sommige 
stichtingen heeft de raad hierin geen enkele bevoegdheid. 
In het ressort Amsterdam is men in 1995, noch in 1996 van mening dat de raad teveel 
op de stoel van de directies gaat zitten. Zolang de bemoeienis van de raad betrekking 
heeft op relevante aspecten en gebaseerd is op kennis van zaken, is de raad welkom bij 
de stichtingen. Gezien de hoeveelheid informatie die de raad vraagt bestaat er de 
laatste tijd bij de stichtingen wel de angst dat de bemoeienis van de raad de 'verkeerde' 
kant opgaat. In 1995 vonden de directeuren in het ressort Leeuwarden dat de raad zich 
in veel opzichten veel te veel bemoeide met de interne gang van zaken van de stichtin-
gen. Inmiddels is deze bemoeienis sterk afgenomen. Naar eigen zeggen ondervinden de 
stichtingen momenteel niet veel 'hinder' van de raad. In het ressort Arnhem verweet 
men in 1995 de raad eveneens te vergaande vragen om informatie en een hierarchische 
stijl, alsof de raad bij de stichtingen de dienst uitmaakt. Hoewel de raad zich in 1996 
informeel nog wel steeds overal mee wil bemoeien, gebeurt dit formeel steeds minder. 
In het ressort Den Bosch vond men in 1995 dat het respect van de raad voor de 
autonomie van de stichtingen nog zou kunnen toenemen, maar was men positief over 
de toekomst. Uit de gesprekken met de directeuren in 1996 blijkt dat de positieve 
verwachtingen zijn uitgekomen. In het ressort Den Haag tenslotte zag en ziet men 
weinig activiteit van de raad. De directeuren hadden en hebben dan ook geen reden om 
tevergaande inmenging te verwijten. 
In het ressort Amsterdam zien de stichtingen de noodzaak van een betalende praktijk 
niet, in tegenstelling tot de meeste andere stichtingen. Volgens de stichtingen in het 
Amsterdamse is er voldoende aanbod van voordelige laagdrempelige advocaten. De 
directeuren vinden dat stichtingen een ander produkt hebben, waarnaar voldoende 
vraag is: de eerstelins rechtshulp. Men is samen met de raad van mening dat de 
overheid verantwoordelijk is voor de gefinancieerde rechtshulp en deze ook moet 
betalen. De stichtingen in de andere ressorten vinden dat er meer evenwicht moet 
komen tussen de eerste en tweedelijns rechtshulp. Door de hoge eigen bijdrage valt er 
een grote groep clienten buiten de boot die v(56r 1994 wel tot de doelgroep van de 
stichtingen behoorden. De stichtingen willen deze oude doelgroep terug zien te krijgen. 
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Daarnaast hebben de stichtingen in het vervolgtraject te maken met een grote vraaguit-
val. Ook dit probleem willen de stichtingen op zien te lossen. De raden moeten de 
stichtingen hiervoor de ruimte geven. Tot nu toe menen de directeuren deze ruimte 
echter nog niet te hebben gekregen. De directeuren merken op dat de raden niet zozeer 
tegen het nemen van initiatieven door de stichtingen zijn, maar dat zodra deze financi-
ele consequenties hebben er geen ruimte is bij de raden. De raden bemoeien zich veel te 
veel met de stichtingen. Naar eigen zeggen beinvloedt dit de motivatie van de stichtin-

gen negatief. 

3.4 Conclusies 

3.4.1 Conclusies op het sturingsniveau van de raden 

De mening van de medewerkers van de Dienst Rechtsbijstand en het management van 

de radon: 
• Zowel bij de Dienst als bij het management van de radon vinden we een toenemende 
tevredenheid over sturingsmogelijkheden vanuit 'de budgetverlening, de mogelijkheden 
om uitgaven te verantwoorden en de mogelijkheden om het budget bij te stellen. 

• Het management van de raden verschilt onderling van mening over zowel de feitelijke 
als de wenselijke toepassing van outputfinanciering. Bij de Dienst zien de respondenten 
een grotere rol weggelegd voor output als basis van budgetverlening. Echter, bij de 
Dienst wordt het begrip 'output' op dat moment breder opgevat dan in de Besturingsvi-
sie plaatsvond. Men bedoelt met outputfinanciering dat het functioneren van de raden 
in brede zin onderwerp van sturing is: naast output worden ook input- en throughput 
variabelen van de raden vergeleken (wat nog iets anders is dan ze strikt gebruiken als 
basis van financiering). Er is naar onze mening onvoldoende eenduidigheid in het denken 
over wat de grondslag van financiering en sturing is. Ook hoe precies de verhouding 

tussen sturing en financiering is, blijkt onhelder. 

• De budgettaire zekerheid voor de toekomst wordt onvoldoende geacht. De managers 
van de raden menen verder dat hun organisaties onvoldoende beloond worden voor hun 

prestaties. 
• De helft van de managers van de radon en de medewerkers van de Dienst weet niet 
of de toegankelijkheid voldoende is of vindt deze onvoldoende, terwijI de andere helft 

wel positief is over de toegankelijkheid. 

• Zowel de managers van de radon als de medewerkers van de Dienst vinden dat de 

wet voldoende mogelijkheden geeft om uitgaven te beheersen. 

• Er is eon vrij intensieve informele relatie tussen departement en raden. 

• De onderlinge relatie tussen de raden wordt niet gekenmerkt door rivaliteit, maar door 

samenwerking en loyaliteit. 
• De dienst vindt dat de raden to weinig initiatieven nemen om de zelfstandigheid te 
benutten. De managers van de raden ontkennen dit en menen onvoldoende mogelijkhe-

den te krijgen om initiatieven to ontplooien. 

• De Dienst ziet een grater aantal vrijheidsgraden bij de uitvoering van het werk dan de 
raden zelf, waar men meant dat procedures relatief belangrijk zijn. 

• De managers van de radon vinden dat de Dienst niet altijd voldoende at stand houdt. 

Dit in tegenstelling tot de Dienst zelf. 

De medewerkers van de radon: 
• Het werken volgens regels neemt een belangrijke pleats in en is qua detaillering niet 
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afgenomen in de periode 1994-1996. 
• Medewerkers vinden hun organisatie niet hierarchisch in die zin, dat alle beslissingen 
van hogerhand komen. Hun werk is meer gericht op het volgen van regels dan op 
aanwijzingen van hogerhand of de eigen mening. 

De voorzitters van de raden: 
• Het raad van commissarissen model vigeert en spreekt aan. De directeuren van de 
raden bezetten spilfuncties en nemen het voortouw bij de voorbereiding van bijeenkom-
sten met het departement, andere raden, de stichtingen 'en het veld. 
• In vergelijking met de aanloopperiode rond 1994 is de intensiteit en frequentie van 
het contact tussen de voorzitters onderling, de voorzitters en de directie en de voorzit-
ters en de stichtingen afgenomen. Geen van de ondervraagden acht deze situatie 
problematisch. De horizontale relaties worden als goed gezien. 
• De raden zien elkaar als partners en niet als concurrenten. Onderlinge spiegeling heeft 
een beperkte waarde omdat de situatie van de raden sterk verschilt. 
• Directe supervisie over, respectievelijk hierarchie ten opzichte van het management 
van de raden wordt niet geacht passend te zijn gegeven de spil-functie van dit manage-
ment. 
• Het P & C- model en de bijpassende visie leeft niet echt bij de ondervraagden en 
staat evenmin centraal in hun eigen aansturing van de raad. 
• De voorzitters zijn de opvatting toegedaan dat de raden meer zelfstandigheid dienen 
te krijgen. Toch is hun ambitie in dit opzicht beperkt omdat zij zich realiseren dat de 
raden tevens vooral uitvoeringsinstantie zijn. De verhouding tussen de omvang van het 
takenpakket van de raad, de spilfunctie die aan de directeuren wordt toebedeeld en het 
gewicht van de raad (9 eden) leidt bij sommigen tot het gevoel dat de raden bestuurlijk 

• te 'zwaar' zijn opgetuigd. 

Conclusies advoca ten 
• De advocaten in alle ressorten zijn ontevreden over de werkwijze van de raden. Wat 
de mate van ontevredenheid van de advocaten over de raad in hun ressort betreft 
kunnen de raden vrij consistent worden geordend. De advocaten in Arnhem en Den 
Bosch zijn over het geheel genomen het minst ontevreden, gevolgd door de advocaten 
in Amsterdam en Leeuwarden. De advocaten in Den Haag zijn het meest ontevreden 
over de raad. 
• Deze zelfde rangorde komt nog sterker naar voren als de klantgerichtheid van .de 
raden wordt bezien. 
• Het oordeel van de advocaten over de klantgerichtheid van de raden valt in geen 
enkel ressort positief uit. Wel krijgen de raden in de ressorten Arnhem en Den Bosch op 
dit aspect een betere score. De raden van Leeuwarden en Den Haag komen ook wat 
betreft de klantvriendelijkheid minder hoog uit de bus. In interviews met het manage-
ment van de raden bleek dat de Arnhemse raad het meest de klantgerichtheid als 
afzonderlijke doelstelling hanteert. 
• De advocatuur vindt de raden te bureaucratisch, met te weinig deskundigheid opere-
rend en te weinig toegerust voor hun taken. Dit blijkt ook uit de 'teleurstelling' van de 
advocaten over de benaderingswijze van de raden onder de nieuwe wet. De raden 
zouden de regels te strikt hanteren en misbruik •maken van hun recht om eisen te stellen 
aan aanvragen en declaraties. Volgens de advocaten blijkt hieruit dat de raden een 
groot wantrouwen jegens de advocatuur bezitten en onvoldoende respect tonen voor de 
professionaliteit van de advocaten. 
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3.4.2 Conclusies op het sturingsniveau van de Stichtingen 

De meningen van de directeuren 
• Bij de stichtingen ervaart men de beleidsvrijheid van de raden in het algemeen als to 
gering. Men ziet de toegevoegde waarde van de radon niet als doze weinig anders 
kunnen dan de aanwijzingen van het departement doorgeven. In de ogen van het 
departement is or sprake van een reductie van de sturingslast, terwijI er in de ogen van 

de stichtingen sprake is van een toenemende overheidsbemoeienis. In enkele gevallen 
erkennen de stichtingen de positieve kanten daarvan (de overheid is dichter bij geko-
men), maar de geluiden dat de vrijheid te veel is afgenomen domineren. 
• De stichtingen menen dat het departement de raden te weinig vrijheid laat. Daarnaast 
vervullen de radon volgens de directeuren bun taak echter ook met to weinig ambitie en 
kijken ze to angstvallig naar het departement en near elkaar. De raden zouden zich to 
veel identificeren met de rol van financier: het departement. In de ogen van de stichtin-
gen zouden de radon moor moeten opereren als bun pleitbezorgers bij het departement. 
Wanneer de radon geen beleidsvrijheid krijgen van het departement, hebben zij ook 
niets te bieden aan de stichtingen. 
• De centraal ontwikkelde modellen voor de administratieve organisatie warden door de 
meeste stichtingen als te centralistisch ervaren. Het doel van een eenduidige organisatie 
lijkt daarmee voorbij geschoten. Overigens willen de stichtingen wel meewerken aan 
een goede verantwoording van publieke middelen. Gezien deze positieve houding lijkt 
een oplossing mogelijk, mits deze uit iets meer maatwerk bestaat. De modellen voor de 
administratieve organisatie en registratie dienen voor het geven van feedback, om 
onderlinge spiegeling mogelijk te maken en als grondslag van financiele prikkels. 
• Er kan niet warden aangenomen dat de dienstverlening van de stichtingen identiek is. 
In de ogen van betrokkenen zijn or aanzienlijke verschillen in de functies van een 
stichting op de lokale markt voor rechtshulp. De beoordeling van prestaties (en 
feedback, onderlinge spiegeling en financiele prikkels) is niet goed mogelijk zonder de 
lokale verdeling van de markt voor gefinancierde rechtshulp in ogenschouw to nemen. 
Hoewel de besturingsvisie de verantwoordelijkheid voor de totale markt aan de raden 
toekent (inclusief de mogelijkheid om met budgetten to schuiven), is doze verantwoor-
delijkheid volgens de directeuren van de Stichtingen nog niet ingevuld. Om to kunnen 
sturen zouden de raden niet zozeer de stichtingen onderling moeten vergelijken, maar 
de doelmatigheid van de verwerking van de totale lokale vraag naar rechtshulp. De 
onderlinge vergelijking van stichtingen kan dan warden beperkt tot die punten waarop 
inderdaad vergelijking mogelijk is. 
• De stichtingen hechten aan hun autonomie en willen niet als de 'onderste laag' in het 
systeem warden behandeld. 
• Het besturingsmou.31 veronderstelt dat or gestuurd wordt op basis van indicatoren, 
met name output. Volgens de directeuren van. de Stichtingen blijkt dat de formele 
middelen zoals kostenvergelijkingen on financieringsovereenkomsten door eon gebrek 
aan beleidsruimte weinig sturende mogelijkheden bieden. Per saldo zijn onvoldoende 
prikkels voorhanden om to kunnen sturen, althans volgens de opzet van het besturings-
model on in de ogen van de stichtingen. 
• De directeuren van de stichtingen zijn in het algemeen good bekend met de bestu-
ringsvisie en staan or oak positief tegenover. Aileen, de praktijk is in bun ogen strijdig 
met de geformuleerde visie ell de uitvoering ervan valt hen tegen. 

3.5 Slotbeschouwing 
In de meningen die in dit hoofdstuk zijn weergegeven tekenen zich enkele lijnen at, die 
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van belang lijken voor de bijdrage die dit onderzoek, als procesevaluatie, aan de 
ontwikkeling van de rechtsbijstand wil leveren. 

1. In hoofdstuk 1 is een onderscheid gemaakt in twee soorten doelen. Er lijkt aanzienlij-
ke consensus te zijn onder alle betrokkenen, dat op het punt van de dichterbij liggende 
doelen (rechtmatigheid en controle) grote vorderingen zijn gemaakt. Van de zijde van de 
rechtsbijstandverleners wordt sterk de nadruk gelegd op de prijs die hiervoor betaald 
moet worden. Het zou bijdragen aan de aantasting van hun autonomie, onnodig papier-
werk, bureaucratisme en lange wachttijden. 
Het doel 'toegankelijkheid' houdt de gemoederen van alle betrokkenen sterk bezig. De 
aanspraken van burgers hangen in de eerste plaats af van de besluiten van de regering 
en het parlement. De raden kunnen aandringen op besluiten (dit hebben zij ook 
daadwerkelijk gedaan), maar zij hebben hier geen zelfstandige bevoegdheden. Wel 
kunnen de raden en stichtingen het aanbod van rechtsbijstand en de kwaliteit daarvan 
bevorderen. Uit dit hoofdstuk bleek dat het departement dit meer aan de raden wil 
overlaten. Bij de raden ontbreekt echter informatie om te sturen op de tweede groep 
doelen. Bij de Stichtingen en advocaten is het draagvlak voor sturing op deze doelen 
bovendien niet erg groot. Beide erkennen wel het primaat van de raden in het kader van 
de controle en rechtmatigheid. Voor het bereiken van de verderweggelegen doelen is 
een goede samenwerking van raad en rechtsbijstandverleners een voorwaarde. Deze 
samenwerking is, wat de Stichtingen betreft, in enkele ressorten verbeterd, maar in 
andere nog niet optimaal. Wat betreft de advocatuur geldt, dat het imago van de raad 
in geen van de ressorten positief te noemen is. Onderlinge verschillen tussen de raden 
indiceren dat verbeteringen mogelijk zijn. 

2. Er bestaan tussen de meningen over de irnplementatie en effecten van de wet 
verschillen tussen betrokkenen. De grootste kloof ligt tussen advocaten en stichtingen 
enerzijds en department en raden anderzijds. Het belang van gedeelde attitude werd zo 
benadrukt in de Besturingsvisie. De vraag is nu of deze verschillen overbrugd worden of 
dat ze geaccepteerd moeten worden en de Besturingsvisie eigenlijk beter kan worden 
aangepast. Moet men in dit laatste geval erkennen dat de Besturingsvisie innerlijk 
tegenstrijdig is, of onbedoeld . leidt tot verhoudingen, die meer 'marktachtig' zijn, omdat 
er een scheiding tussen aanbieders en vragers zich aftekent? 

3. De gemoderniseerde uitvoeringsorganisatie leunt sterk op regels en procedures. 
Hierdoor is de uitvoering in wezen gecentraliseerd.• Voor de rechtsbijstandverleners 
geldt dat de overheid dichter bij is gekomen, maar wel in de gedaante van een door 
regels geleid 'apparaat'. 
Voor de raden geldt dat zij zich gaan realiseren dat ze vooral uitvoeringsorganisatie zijn 
en dat daarom de beleidsvrijheid gering zal blijven. Het lijkt erop dat ze het zwaartepunt 
van hun taken zien in de afgifte en uitbetaling van toevoegingen. 

4. Er zijn twee ontwikkelingen die gezien worden als beperkingen van de beleidsruimte 
van de raden, waardoor het huidige bestuurlijk 'gewicht' van de raden als relatief hoog 
wordt ervaren. De eerste is het genoemde uitvoerend karakter van de taak van de 
raden. De tweede is de intensieve.samenwerking tussen de stichtingen binnen sommige 
ressorten, waardooi het aantal spelers waarmee de raad van doen heeft de facto 
vermindert. 

5. Het beeld bestaat dat er \.erschil is tussen coordinatie van de raden en co6rdinatie 
binnen de raden. De laatste is vooral een kwestie van procedures en standaarden. De 
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eerste is afhankelijk van informele afstemming en horizontale samenwerking. Er is geen 
aanwijzing dat de sturing op alle niveaus op elkaar lijkt (het is niet zo, dat sturing op 
verschillende niveaus volgens een identiek patroon verloopt, vyaarbij alleen het gestuur-
de niveau verschilt). De storing op het niveau van de raden verschilt van die op het 

niveau van de stichtingen. 

6. De doelen zijn onderling verbonden. Het geven van prioriteit aan het ene doel 

(rechtmatigheid) kan de andere doelen van de wet verder weg brengen. De strategie die 
eruit bestaat, dat het eerst good moet zitten met de rechtmatigheid en dat daarna aan 
andere goede dingen gewerkt kan worden, kan daarom als onbedoeld gevolg hebben 
dat die andere doelen buiten bereik geschoven worden. 

7. Er zijn verschillende reacties mogelijk op de beperkte doorwerking van elementen uit 
het besturingsmodel in de 'mindset' van de personen die met en door het model moeten 
werken. Twee reacties die het besturingsmodel relativeren troffen wij expliciet aan in 

het veld: 
• als iets foot gaat, is het niet perse aan het besturingsmodel (by. P&C-cyclus) te 
wijten, het kan ook aan de mensen liggen die ermee moeten werken; en 
• als het goed gaat, is dat niet altijd de verdienste van het systeem, het kan ook aan de 
context daarvan liggen. De productiviteitsverhoging waartoe de stichtingen zich 
genoopt weten, wordt door hen niet toegeschreven aan het besturingsmodel maar aan 

bun financiele krapte. 
• 

Bij de benutting van dit onderzoek zal het er cm gaan de verschillende factoren, 
kortweg model, mensen en context in hun onderlinge relatie te belichten. Nadat het 
model en de mensen aandacht kregen (respectievelijk in hoofdstuk 2 en 3), zullen we in 
hoofdstuk 4 aandacht geven aan de context. 

Noten bij hoof dstuk 3 

(1) Het effect van doze bijstelling was echter miniem, zo bleek later (Van der Schaaf et al. 

1997L 

121 We hebben de items zodanig gekozen dat de betrouwbaarheid van de schalen hoog is (een 

indicatie van de betrouwbaarheid is Cronbach's alpha). Eon hoge betrouwbaarheid betekent dat 

verschillen tussen plaatsen en jaren niet voortkomen uit toevallige fluctuaties en veroorzaakt zijn 

door een instabiel meetinstrument. De gevonden gemiddelden voor de verschillende groepen zijn 

met elkaar vergeleken. Niet alle verschillen zijn significant Wit betekent dat het verschil te klein 

is om uit te sluiten dat het toevallige variatie betreft). In de tabellen hebben we de uitkomsten 

van de toets voor het verschil tussen de jaren vermeld. De verschillen tussen de raden zijn niet 

vermeld maar ze zijn in het algemeen wel significant. De gemiddelde schaalwaarden zijn door 

ons getransformeerd near een waarde tussen 0 en 10 omdat dit voor de lezers eon vertrouwd 

referentiekader is. 

We hebben gecontroleerd in hoeverre het oordeel van advocaten samenhangt met enkele van 

hun achtergrondkenmerken. Tussen de drie schalen en de grootte van het advocatenkantoor 

vonden we goon verband. Evenmin hangt bun oordeel semen met de lengte van hun ervaring als 

advocaat. Een zeer goring verband bestaat wel met de omvang van de toevoegpraktijk (de 

Pearson correlatie is -0.12). Dit betekent dat advocaten met eon groter aantal toevoegingen 

ietwat ongunstiger oordelen over het work van de raad dan advocaten die weinig toevoegingen 

doen. 
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Hoofdstuk 4 

Kaders 

4.1. Inleiding 
Om de uitkomsten van het onderzoek, zoals in de voorgaande hoofdstukken weergegeven, 
op hun waarde te kunnen schatten zetten wij ze in een kader. Dit kader bestaat uit 
verwachtingen van verschillende aard, aan de hand waarvan de uitkomsten worden 
vergeleken en beoordeeld. Van belang zijn de volgende factoren, die wij in dit hoofdstuk 
zullen toelichten en die we vervolgens in hoofdstuk 5 zullen hanteren bij het trekken van 
conclusies. 

a. Veranderingen in de positie van zbo's 
Het besturingsmodel gaat uit van de centrale rol van de raden als zbo's. De positie van 
zbo's, of althans het denken daarover zou inmiddels veranderd kunnen zijn door enerzijds 
de voortgang van de discussie over zbo's (met als katalysator het Rekenkamer-rapport uit 
1995) en anderzijds de constatering dat zelfstandigheid voor uitvoeringsinstanties niet 
zozeer in de inhoud van het produkt, als wel in de efficiency van de uitvoering te merken 
moet zijn. Met dergelijke tussentijdse veranderingen in wat van zbo's wordt verwacht, 
moet rekening worden gehouden bij het trekken van conclusies. 
b. Aanvullende verklaringen die verwijzen naar factoren die buiten de onderzoeksopzet 
vallen 
1. Het introduceren van het besturingsmodel ging gepaard met andere ingrepen in de 
rechtsbijstandvoorziening: voor grote groepen werd gefinancierde rechtsbijstand duurder 
of kwam deze buiten bereik te liggen; 
2. De raden hadden aanvankelijk te kampen met aanloopproblemen (o.a. in het geautomati-
seerde systeem); 
3. De looptijd van het onderzoek (begin 1995- medio 1996) zou te kort kunnen zijn om 
effecten te zien. Hierop kan zicht worden verkregen door onderzoek naar vergelijkbare 
besturingsmodellen bij andere organisaties in de beoordeling te betrekken. Aan deze 
analogieen kan een zeker verwachtingspatroon worden ontleend voor de rechtsbijstand. 

4.2 Veranderingen in de positie van zbo's 
Om de bijdrage van het besturingsmodel en de P & C cyclus aan het realiseren van met 
name de dichterbij gelegen beleidsdoelstellingen goed op haar waarde te taxeren, is het 
nodig ontwikkelingen rondom aansturing van en toezicht op zbo's in Nederland te kennen. 
Immers, juist ten tijde van de onderzoeksperiode (begin 1995-eind 1996) zijn vanuit 'het 
Haagse' activiteiten ondernomen, die op de aansturing en toezicht van zbo's betrekking 
hadden. 
Daarom vergelijken we de door ons beschreven feiten bij de raden voor de rechtsbijstand 
met deze meer algemene ontwikkeling. De vraag is of de zbo-vorming bij de rechtsbijstand 
spoort met ontwikkelingen rondom zbo's in meer algemene zin. Onze veronderstelling is 
dat deze ontwikkelingen invloed hebben (gehad) op de P & C activiteiten bij de 
Rechtsbijstand. Bij de ontwikkeling van een P & C cyclus worden met name vanuit de 
Dienst Rechtsbijstand de meer algemene ontwikkelingen in het oog gehouden. In die zin 
is er, zoals op andere beleidsterreinen ook het geval is, sprake van het verschijnsel van de 
'shadow of the future' (Groenewegen, 1993). Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen rondom 
aansturing van en toezicht op zbo's?' 
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Een eerste ontwikkeling was dat in het voorjaar van 1995 en vrijwel direct na publikatie 

van het Rekenkamer onderzoek het kabinetsstandpunt Herstel van het primaat van de 

politick bij de aansturing van zelfstandige bestuursorganen verscheen. Het kabinet ging in 

op de afweging tussen interne en externe verzelfstandiging, en op de risico's voor het 
politieke primaat in het geval van externe verzelfstandiging. Die risico's zijn volgens het 
kabinet onder meer gelegen in het onvoldoende beschikken over beinvloedingsmecha-
nismen door de minister, de eigen positie die een zbo verwerft in de beleidsbepaling, en 
in het ontbreken van een vaste lijn in het gebruik dat ministers maken van hun 
bevoegdheden jegens zbo's. Centraal stond het pleidooi om de verantwoordingsinformatie 
over zbo's (richting bewindspersonen) sterk te verbeteren. Grosso modo kwam dit voort 
uit de eerder gememoreerde bevinding van de Rekenkamer dat het met de verantwoor-
dingsinformatie van zbo's en het instrumentarium om dergelijke informatie te produceren 

en te gebruiken niet goed gesteld was. 

Het kabinet kondigde voorts vier acties aan: 
• In de eerste plaats dienden de vakministers jaarlijks een overzicht te produceren van 
(externe en interne) verzelfstandigingsvoornemens. Aan deze eis is inmiddels grotendeels 

voldaan. 
• Ten tweede zou een helder kader gecreeerd worden voor nieuw in te stellen zelfstandige 
bestuursorganen, enerzijds via Aanwijzingen voor de regelgeving, en anderzijds via een 
Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en een grondwetsherziening. De Aanwijzingen zijn 

in het najaar van 1 996  openbaar geworden. Zij bevatten bepalingen over onder andere de 

gewenste vormgeving van zbo's, de bestuurssamenstelling, de reden waarom een zbo 
ingesteld mag worden, de bekostiging, de taakverwaarlozing en de toepasselijkheid van de 
Wet Nationale ombudsman en de Wet openbaarheid van bestuur. Over de Kaderwet wordt 

minder gehoord. 
• In de derde plaats werd een doorlichting in gang gezet van bestaande zelfstandige 
bestuursorganen. Deze actie wordt gecoordineerd door het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken. Daarin zou echter niet zozeer gerapporteerd worden over onderzoek naar het 

doelmatig en doeltreffend functioneren van zbo's (waar het uiteindelijk omgaat), maar 

vooral nagegaan worden of er organisatorische voorwaarden gerealiseerd zijn, die maken 

kunnen dat doelmatig gefunctioneerd kan worden. In die zin is deze 'stocktaking' een 

variant op het eerder gepubliceerde onderzoek van de Rekenkamer. 

• En tenslotte zou elke minister een rapportage moeten opstellen over de organisatorische 

voorzieningen die op het departement zijn getroff en ter effectuering van het politieke 

primaat bij de aansturing op af stand. 

De Tweede, Kamer nam verder een aantal moties aan. Zo mag een verzelfstandiging pas 
in de vorm van een zelfstandig bestuursorgaan gebeuren als alle andere opties, dat wil 
zeggen privatisering, territoriale decentralisatie en agentschappen af zijn gevallen. Voorts 
drong de Kamer aan op een vierjaarlijkse evaluatieplicht voor zbo's, versnelde invoering van 
de Kaderwet zbo's, sanering van de gebreken in het toezicht op zbo's en mede-onderte-
kening van verzelfstandigingsvoorstellen door de minister van Binnenlandse Zaken. 

Kort gezegd: veel meer regelgeving dus dan voorheen. Door sommigen wordt dan ook 

gesproken over het 'herstel van het bureaucratische primaat' in plaats van het 'herstel van 

het politieke primaat' (In 't Veld, 1995). 
Een zekere bezorgdheid is inderdaad op zijn plaats, zeker als alle intenties ook werkelijkheid 
zouden worden. Immers, geenszins is op voorhand duidelijk dat meer regelgeving ook 
gepaard gaat met grotere effectiviteit en doelmatigheid. En evenmin is a priori evident dat 
als relaties tussen zbo's en moederministeries niet goed geregeld zijn, de organisaties een 

grotere kans hebben slecht te functioneren. 
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In 't Veld (1995) merkte in dit verband eerder op dat het 'procedurele smalspoor' dat in 
de discussie over zbo's, hun functioneren en de verantwoordingsinformatie thans de 
boventoon voert, niet dienstig is voor het streven tot doelmatigheidsvergroting te komen. 
Recente studies in het Verenigd Koninkrijk naar de onbedoelde neveneffecten van meer 
toezicht, controle en regelgeving scherpen deze stellingname aan (Power, 1995). Daar 
wordt betoogd dat wanneer (elk) toezichtsprobleem opgelost wordt met meer controle, 
meer toezicht en meer regelgeving, de aandacht verschuift van de inhoud van de te leveren 
prestaties van organ/sat/es (= efficient en effectief functioneren) naar systemen en 
procedures. Daar moet een ontwikkeling aan worden toegevoegd. Zo lang organisaties 
gebruik maken van traditioneel bureaucratische sturingsinstrumenten zoals regels, 
circulaires en 'bevelen', is het begrijpelijk dat de verantwoordingsinformatie zich ook daar 
op richt: zijn de circulaires bekend, worden ze nageleefd enz. Veel anders valt immers niet 
te meten. Echter, wanneer zelfstandige bestuursorganen meer en meer gebruik gaan maken 
van andere sturingsinstrumenten, dit wil zeggen meer gebruik maken van (quasi-)markt-
prikkels en netwerken, dan stelt dit toezichthouders voor nieuwe uitdagingen. Immers, 
gegevens over prestaties dienen, willen ze succesvol zijn, een spiegel te zijn van de 
instrumenten die organisaties zelf inzetten om hun doelen te bereiken en relaties met de 
omgeving te beInvloeden. 
Indicatoren die dan belangrijk worden, zijn bijvoorbeeld (Putnam, 1993): 
• de mate waarin een organisatie over sociaal kapitaal beschikt (medewerkers die voor 
elkaar inspringen en elkaar helpen, elkaar advies vragen en geven, vgl. Bulder e.a., 1996); 
• de mate waarin er van klachtenbehandeling, -preventie en -reductie sprake is; 
• het belang dat aan reputaties en reputatieverlies gehecht wordt (reputaties van bijv. 

.leidinggevenden binnen organisaties); en 
• de mate waarin de missie van het organisatienetwerk gerealiseerd is (effectiviteit). 

Wie deze ontwikkelingen en de reacties er op afzet tegen wat wij in het onderhavige 
onderzoek hebben aangetroffen aan discussies en initiatieven op het terrein van de P & C-
cyclus, valt het volgende op. 

Ten eerste blijkt dat de min of meer gelijktijdige invoering van de P & C- cyclus met de 
externe verzelfstandiging van de rechtsbijstand tot zbo's er toe.geleid heeft dat vragen van 
de zijde van de Staatssecretaris over het (gebrek aan) verantwoordingsinformatie 
gedurende de afgelopen twee jaar niet zijn gehoord. Waar dergelijke vragen in zekere zin 
schering en inslag waren bij organisaties op het terrein van de sociale zekerheid (CTSV), 
de produktschappen (IVA, 1995), het CAOP (Centrum voor Arbeidsvoorwaarden 
Overheidspersoneel) en het ABP, werden zij niet gehoord op het terrein van de 
rechtsbijstand. 

Ten tweede blijkt discussies over de mate van 'bemoeizucht' van het ministerie richting 
de raden-zbo's nog slechts in beperkte mate gevoerd wordt. Wat overheerst is niet het 
beeld van een omnipotent departement dat zich met alles wil bemoeien, noch het beeld van 
een departement dat vindt alles in eigen beheer te moeten houden of te moeten opteren 
voor stapeling van toezichtsinformatie.Dat laatste had gerealiseerd kunnen worden door 
bijv. het 'oude' idee van een speciale inspectie rechtsbijstand weer in het !even te roepen. 
Dat er meer en meer van dergelijke inspecterende organen komen, blijkt uit de oprichting 
van de Politie-inspectie (Leeuw, 1 996) en de intensivering van het inspectiewezen op het 
terrein van de sociale woningbouw bij het Ministerie van Vrom (Algemene Rekenkamer, 
1996). 
Wat bij de Rechtsbijstand wel overheerst is het beeld van overleg en afstemming tussen 
departement, raden en stichtingen daar waar het zaken van gedeelde verantwoordelijkheid 
aangaat. 
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Ten derde constateren we dat al bij de invoering van het P & C model het departement en 
de Raden tot de conclusie waren gekomen dat traditionele, bureaucratische sturing 
onvoldoende en zelfs ongewenst zou zijn. Sturing via circulaires, 'oekazes' en vergelijkbaar 
papier heeft niet alleen zijn beperkingen in termen van 'groei van red tape', maar kan 
bovendien ritualiseren (doen wat 'het paPier' verlangd, maar intussen niets van het papier 
internaliseren). Daarom is de constatering dat expliciet onderdeel van het sturingsmodel 
en de P & C cyclus is dat aandacht gegeven moet worden aan attitudes van mensen en 
aan hun onderlinge verhoudingen(netwerken), als 'modern' te karakteriseren. Recent is, 
vanuit een vergelijkbaar perspectief, ten aanzien van de participatiezbo's van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgemerkt dat daar waar deze zbo's met name ook 
kunnen voorzien in een adequaat 'relatiemanagement' ( = netwerken, sociaal kapitaal), de 
verantwoordingsinformatie over succes of falen van dergelijke zbo's juist ook betrekking 
moet hebben op deze modernere sturingsvariant. In die zin ligt de zbo-isering van de 
rechtsbijstand in Nederland dus Ivoor'. Dat er bovendien en ongeveer gelijktijdig met de 
invoering van de P & C cyclus tevens gedragswetenschappelijk onderzoek er naar 

uitgevoerd wordt, bevestigt dit beeld. 

4.3 Aanvullende verklaringen die verwijzen naar factoren die buiten de onderzoeksopzet 
vallen 

4.3.1 De 'reductie in gebruik' en de ingrepen in de toegankelijkheid 
De nieuwe wet en de aanpassing van de regelgeving hebben een aanzienlijke reductie in 
het gebruik van gefinancierde rechtsbijstand veroorzaakt. Deze reductie was veel groter 
dan bedoeld en verwacht werd. Door het onderzoek van het WODC is veel duidelijkheid 
geschapen ten aanzien van de grootte en het toeschrijven van deze reductie aan diverse 
factoren (zie Met Recht Bijstand, 1995; Klijn et al., 1996). 
Hieruit valt op te maken dat het bereik van de wet, het aandeel van de bevolking dat 
aanspraak kan maken op gefinancierde rechtsbijstand, is verkleind van 66% tot 43% (in 
1995). Het aantal toevoegingen in civiele zaken is 39% lager dan verwacht mocht worden 
bij ongewijzigde wet en regelgeving fclit komt neer op 100.000 toevoegingen minder per 
jaar). In personen is de at name van gefinancierde rechtsbijstand circa 32 % 168.000 
personen) in vergelijking met 1991 2 . De grootste vermindering in het gebruik van 

gefinancierde rechtsbijstand zit in de groep die te maken heeft met een veel hogere eigen 
bijdrage regeling, niet in de armste groepen. Er vindt geen substitutie pleats: de reductie 
hi] de advocatuur veroorzaakt geen extra toeloop hi] de Stichtingen Rechtsbijstand. 
De weerstand tegen de raden onder advocaten nam sterk toe. Dit uitte zich in klachten 
tegen afwijzingen bij de raden ("concrete klachten van advocaten hebben meestalte maken 
met onbekendheid met de nieuwe regels en onbegrip en weerstand tegen de strengere 
controle-eisen en teleurstelling over de effecten van de Wet op de Rechtsbijstand..", 
Jaarverslag 1994, Ra ad Amsterdam, p.26). Het effect van een strengere controle mengt 
zich met de reductie door prijsverhogingen. De raden worden uitsluitend nog gezien als 
slopers en bezuinigers: "De raden blijken precies te doen wat viel te vrezen: op basis van 
incompetentie, eigenwaan, wantrouwen en bezuinigingsdrift de boel in de soep laten 
draaien zodat de balie de lust van zich te laten toevoegen vergaat en er ruim baan komt 
voor de Buro's voor Rechtshulp en -wie weet- contractadvocaten" (citaat uit een verslag 
van een vergadering van de Orde, Advocatenblad 1994, nr. 8, 15 april 1994). 
Een ander effect van de hogere eigen bijdragen was dat dit een impuls gat aan de discussie 
over de betalende praktijk van de Stichtingen Rechtsbijstand. Deze diensten zijn (waren?) 
vermoedelijk met name interessant your de groep die de meeste uitval kent. 
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4.3.2 Aanloopproblemen 
Hoewel de overgang naar de nieuwe wet uitvoerig werd voorbereid, kwamen in met name 
de grootste ressorten problemen aan het licht die onder de noemer van aanloopproblemen 
zijn te brengen. Als oorzaken hiervan zijn genoemd: een start met veel onervaren 
medewerkers, onjuiste raming van de formatie, veranderingen in de wet- en regelgeving 
kort na de start, problemen met een *nieuw en te traag automatiseringssysteem, 
onervarenheid van de nieuwe organisatie (Jaarverslag 1994 Raad Amsterdam, p.24). 
Blijkbaar zijn de eisen die de grotere schaal stelt aan de uitvoeringsorganisatie onderschat. 
Als gevolg hiervan liepen de doorlooptijden op, nam de bereikbaarheid van de raden af en 
lag er grote druk op de medewerkers. 
De introductie van verbeteringen in het automatiseringssysteem, interne reorganisaties en 
de inzet van extra tijdelijk personeel hebben inmiddels verbeteringen gebracht. De gevolgen 
van de aanloopproblemen hebben echter een lang naijl-effect: 
• versterking van het al genoemde negatief imago bij de advocatuur: zij concludeerden dat 
de intensivering van de controle leidde tot onwerkbare situatie (zie bijna ieder nummer van 
de jaargang 1994 van het Advocatenblad); 
• de werkdruk bij de raden leidde tot meer fouten dan nodig en onnodige verzoeken om 
informatie aan de rechtsbijstandverleners. De aandacht van het management van de raden 
werd opgedist door interne problemen waardoor lange termijn- beleid bleef liggen (zie de 
jaarverslagen van de raden uit 1 994); 
• de hoge werkdruk heeft een negatieve invloed gehad op de motivatie van sommige 
medewerkers (men kreeg een 'negatieve pers' maar voelde zich onmachtig om de 
problemen op te lossen, zo luidt het commentaar van veel respondenten bij onze 
vragenlijst). 

4.3.3 Groei van het P&C-model bij de Raden en andere sectoren 

4.3.3.1. Raden voor de rechtsbijstand en de criteria van de Rekenkamer 
In haar rijksbrede onderzoek Ministeriele verantwoordelijkheid en zelfstandige 
bestuursorganen (Den Haag, 1995) hanteerde de Rekenkamer verschillende normen. In dit 
onderzoek waren een ruime 500 in 1993 officieel ingestelde zbo's betrokken. Onder andere 
formuleerde de Rekenkamer een aantal "minimaal wenselijk geachte aspecten die geregeld 
[moeten] zijn met betrekking tot het toezicht op zelfstandige bestuursorganen" (Bijlage 17, 
p. 91 ff). Omdat de Raden voor de Rechtsbijstand in 1993 formeel nog niet opgericht 
waren, deden deze niet mee in de inventarisatie. Wel betrok de Rekenkamer de 'Stichting 
rechtsbijstand/Bureau voor Rechtshulp Amsterdam' in haar onderzoek. 

De 'minimaal wenselijk geachte normen' betroffen de volgende: 
• beschikt de minister over een algemeen en een specifiek inlichtingenrecht bij het zbo? 
• is geregeld dat de minister op de hoogte gesteld wordt van het feit dat het zbo bij de 
uitvoering van EG-regelgeving betrokken is? 
• is geregeld dat de minister de jaarverslaglegging toegezonden krijgt? 
• is geregeld dat de minister prestatiegegevens van het zbo ontvangt? 
• is geregeld dat de minister de jaarrekening en de accountantsverklaring toegezonden 
krijgt? 
• is geregeld dat er periodiek een evaluatierapport aan de minister wordt toegezonden? 
• is geregeld dat de minister de vergoedingsregeling voor het bestuur toegezonden wordt? 
• is geregeld dat de minister bevoegdheden heeft met betrekking tot het vaststellen van 
de begroting/jaarplan en jaarrekening? 
• is geregeld dat de minister bevoegdheden heeft bij het vaststellen van tarieven en 
heffingen? 
• is geregeld dat de Minister aanwijzigingen kan geven, in het algemeen en bij 
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taakverwaarlozing; en 
• is geregeld dat de minister nadere regels kan stollen? 

Het gaat bij al deze normen niet om feitelijk functioneren van organisaties maar uitsluitend 
om de vraag of, in wet- en regelgeving, zaken geregeld zijn zoals de Rekenkamer vindt dat 

ze geregeld moeten zijn. 
De scores betreffende de stichting Rechtsbijstand \ Bureau voor Rechtshulp Amsterdam 

waren deels positief, deels negatief. Positief was dat aan het merendeel van de eisen ten 
aanzien van verantwoording (toezending jaarrekening, evaluaties en prestaties bijv.) good 

voldaan was. Niet geregeld was het punt ten aanzien van de Europese regelgeving, het 
kunnen beschikken over een algemeen en eon specifiek inlichtingenrecht, bevoegdheden 
met betrekking tot het vaststellen van de begroting/jaarplan on jaarrekening on de 
bevoegdheid dat de bewindspersoon aanwijzigingen kan geven, zowel in het algemeen als 
bij taakverwaarlozing. Ook was niet geregeld dat de minister nadere regels kan stellen. 
Met het in werking treden van de nieuwe wet per 1 januari 1994 wordt op vrijwel op alle 
fronten voldaan aan de criteria van de Rekenkamer (met uitzondering van de melding van 

betrokkenheid bij EG-regelgeving). 

4.3.3.2 Rechtsbijstand vergeleken met enkele andere P&C-modellen 
Naast aandacht voor de positionering van de radon voor de rechtsbijstand binnen het 
geheel van zelfstandige bestuursorganen, is ook een andere vergelijking relevant. Centraal 
element in die vergelijking is dat de stand van zaken rondom de planning en controlcyclus, 
zoals die in deze studie beschreven is, vergeleken wordt met planning & control-cycli 3  bij 

een aantal andere organisatie1typenr. 
Bij de selectie van de verschillende cases zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• Het moest enerzijds om organisatie(typen) gaan die wat betreft bun autonomie niet al 
te ver afstaan van de radon voor de rechtsbijstand; 
• Ten tweede gold als criterium dat onder de selectie ook organisatie(typen) moesten 
vallen die al wat langer dan de radon voor de rechtsbijstand bestaan en met het hamertje 
van een P & C cyclus slaan. De rationale achter dit criterium was dat de vergelijking ons 
iets moest kunnen leren over de tijd die nodig is om tot eon volwaardige planning on 
control cyclus te komen; 
• Het derde criterium was dat wear mogelijk een of twee casus betrekking dienden te 
hebben op het Justitie/Biza-terrein. Kenmerkend voor dat departementale cluster is dat 
regelgeving, ordeningsvraagstukken on administratieve procedures centraal staan. 

Het eerste criterium leidde or toe de aandacht to richten op universiteiten en de 
Informatiebeheer Groep (beide zbo's). Het tweede criterium maakte dat de Belastingdienst 
geselecteerd word, maar bevestigde tegelijkertijd de keuze voor de universiteiten on de IB 
Groep. lmmers, bij universiteiten wordt al eon kleine tien jaar gewerkt aan bestuurlijke 
informatieverzorging on bij de IB Groep sinds het eind van de jaren tachtig. En het derde 
criterium word ingevuld door na to gaan hoe de bestuurlijke informatieverzorging bij de 

politie-regio's geregeld is. 
Het door het Platform Beleidsanalyse (1995) uitgevoerde vergelijkende onderzoek Zorg 
voor informatie; Bestuurlijke informatieverzorging in beleidsnetwerken on verschillende 

Rekenkamerstudies zijn de voornaamste bronnen van doze analyse. 

Bij alle cases zijn we nagegaan of: 
• or een besturingsvisie is die is neergelegd in officiele documenten; 
• or sprake is van eon daadwerkelijk ingevoerde P & C cyclus of een vergelijkbare aanpak; 
• hoe lang het geduurd heeft vooraleer een dergelijk systeem bestond; en 
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• of deze cyclus zich uitsluitend richt op traditioneel-bureaucratische 'variabelen' 
(circulaires, input) of ook op meer moderne variabelen zoals 'output', maatschappelijke 
effecten van activiteiten, attitudes, betrokkenheid l'cultuun en netwerken van 
medewerkers uit de organisatie)? 

Universiteiten 
Bij de universiteiten is er expliciet aandacht voor besturingsfilosofien. Onder het 
ministerschap van Deetman werd het fundament daarvoor gelegd in de HOAK nota (Hoger 
Onderwijs, Autonomie en Kwaliteit). Deze kwam in het begin van de jaren tachtig tot 
stand. Een grotere zelfstandigheid van universiteiten werd gekoppeld aan strengere eisen 
rondom informatievoorziening over financiele verantwoording, doelmatigheid en 
doeltreffendheid. 
Eerder heeft een onzer (Leeuw, 1987) gewezen op het belang van een tweetal ingrijpende 
herstructureringsoperaties in het hoger onderwijs voor de totstandkoming van adequate 
bestuurlijke informatievoorziening. Het betrof de TVC (TaakVerdelings- en Concentratie-) 
operatie van rond 1985 en de enkele jaren later doorgevoerde SKG (Selectieve Krimp en 
Groei)-operatie. Kenmerkend voor beide departementale ingrepen waren dwang van boven 
(sluiting van instellingen) en sturen door middel van financiele prikkels (oprichting van 
bijvoorbeeld een fonds voor excellent onderzoek waar slechts via concurrentie uit geput 
kon worden en dat voor een periode van ten hoogste 5-10 jaar)( Remery et al., 1993). 
Beide interventies hebben hun invloed op het tot stand komen van adequate bestuurlijke 
informatieverzorging niet gemist (Spoek, 1995). Gelijktijdig sponsorde het Ministerie van 
OCW de ontwikkeling van prestatie-indicatoren, onder andere door middel van subsidies 
aan het Centrum voor Wetenschaps- en Technologie-indicatoren. Ook werd een structuur 
van planning en control activiteiten op facultair en/ of leerstofgebied ontwikkeld, waarin 
kernactiviteiten zijn de zelfstudie (door de instelling te verrichten), visitaties (door 
onafhankelijke derden), inspecties (door de Onderwijsinspectie te verrichten) en 
(inspectie)onderzoek dat gericht is op de vraag in hoeverre de gevisiteerde organisaties ook 
iets gedaan hebben met deze 'doorlichtingen'. Dit planning en control-gebouw kent een 
vijfjaarlijkse cyclus. Los daarvan is er sprake van een jaarlijkse beoordeling van de 
rechtmatigheid van uitgaven en ontvangsten in het hoger onderwijs. Jaarverslaglegging van 
instellingen van hoger onderwijs, zoals de Universiteit Twente en de Universiteit 
Maastricht, laat zien dat op tal van manieren doelmatigheid en doeltreffendheid gemeten 
wordt. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan het belang van attitudes van het 
personeel. Wel maakt de Rekenkamer nog regelmatig kritische opmerkingen over met name 
het gevaar van 'werken voor derden' door universiteiten. Naar het oordeel van dit controle-
orgaan zouden universiteiten een betere administratieve organisatie en controle-situatie 
moeten realiseren daar waar publiek en privaat geld (bijvoorbeeld van ondernemingen die 
onderzoek financieren) 'dreigen' samen te komen. 

Samengevat kan geconstateerd worden dat met een incubatietijd van ruim 10 jaar en 
gesteund door een aparte en vrij omvangrijke Inspectie van het Onderwijs, de bestuurlijke 
informatieverzorging in het WO inderdaad tot stand is gebracht en inmiddels adequaat kan 
worden genoemd. Eerder is het thans zo dat vraagtekens geplaatst worden bij de mogelijke 
overdaad aan toezicht, controle en inspectie, iets waar het Britse stelsel van (hoger) 
onderwijs en 'inspectorates' reeds expliciet mee te maken heeft (Power, 1995). 

Informatiebeheer Groep 
Eind jaren tachtig werd deze organisatie van min of meer verzelfstandigde departementale 
dienst (Dienst Studiefinanciering en later: Informatiseringsbank) omgevormd in de richting 
van een zelfstandig bestuursorgaan. Gedurende korte tijd is ook overwogen de 
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Informatiseringsbank tot 'echte' bank to maken, dan we) het takenpakket onder te brengen 
bij een reeds bestaande private bank. Eind jaren tachtig werd tevens vrij onophoudelijk 
kritiek op het functioneren van de organisatie geuit (klachten over onbereikbaarheid, 
kamervragen enz.). Ook werden vraagtekens geplaatst bij de administratieve organisatie 
en bij de aard en omvang van de bestuurlijke informatievoorziening. Echter, in iets meer 
dan vijf jaar slaagde de IB Groep erin om een belangrijk deel van deze kritiek om te buigen 
in positieve richting. Zo ontving deze organisatie voor haar jaarverslaglegging over 1995 
de F.G. Kordestrofee. Deze trofee wordt uitgereikt aan een organisatie die zich, 
verhoudingsgewijs, kenmerkt door valide, betrouwbare, toegankelijke en bruikbare 
verantwoordingsinformatie. Deze informatie dient betrekking te hebben op doelen van de 
organisatie, organisatiestructuur, ingezette middelen (produktiviteit, doeltreffendheid, 
neveneffecten), financiele gegevens, toekomstperspectief enz. Expliciet wordt in het IB 
Groep Jaarverslag aandacht besteed aan de mate waarin voorspellingen rondom prestaties 
zoals die in jaar 0 zijn geformuleerd, gerealiseerd zijn in jaar t + 1. De voorspellingen richten 
zich o.a. op de mate waarin de organisatie klantyriendelijk is, de snelheid van correcte 
afhandeling van verzoeken tot studiefinanciering enz.. 
Uit de verslaglegging van de activiteiten van F.G. Kordes-jury blijkt dat de IB Groep in 1995 
over een besturingsvisie beschikt die als zodanig in documenten is neergelegd, een P en 
C cyclus inderdaad is doorgevoerd en de aandacht niet alleen uitgaat naar bureaucratische 
variabelen maar ook naar aspecten zoals klantgerichtheid en ongewenste neveneffecten 
van het functioneren van de organisatie. Expliciet is ook aandacht voor de cultuur 
waarbinnen medewerkers in deze uitvoeringsorganisatie werken (Arthur Andersen, 1996). 

Samengevat zien we dat in een vrij korte tijd een omvangrijk bouwwerk van planning en 
control is opgericht, dat als zodanig gedocumenteerd is en dat bovendien oog heeft voor 
andere dan traditioneel-bureaucratische variabelen. 

Politieregio's 
Politie-activiteiten behoren volgens velen tot de kerntaken van de overheid en hebben dan 
ook een lenge geschiedenis. De 'nieuwe' politiewet uit 1990 onderstreepte het belang van 
informatie over hoe doelmatig en doeltreff end de gelden door de politie besteed worden. 
De doelen van de wet liggen op vier taakgebieden: bestrijding van de criminaliteit, 
handhaving van de openbare orde, verkeer en hulpverlening. 
De Memorie van Toelichting 11990:41 bij deze politiewet zegt het volgende: 'Met een 
verbrokkeld, ondoelmatig en in verhouding kostbaar politieapparaat valt geen passend 
antwoord te geven op de toenemende bovenlokale criminaliteit, die ook in zwaarte groeit. 
...Zonder belangrijke schaalvergroting en verbetering van de bedrijfsvoering zullen de 
kosten verbonden aan een relatief duur en niet zo effectief politie-apparaat als wenselijk 
ware, op termijn onbeheersbaar worden'. 

Reeel zou dus zijn geweest te verwachten dat een ruime vijf jaar na invoering van deze wet 
in ieder geval de bestuurlijke informatievoorziening, resp. een planning en controlcyclus op 
orde zijn. Dat is niet het geval. Zo werden al in het rapport van de Stuurgroep Regionaal 
Politiebudget uit 1994 over het financieel beheer harde noten gekraakt. Het Rekenkamer-
onderzoek naar 'blauw op straat' liet zien (1994) dat cijfers over de mate waarin er 
inderdaad 'blauw op straat' is niet of onduidelijk beschikbaar waren. Ander 
Rekenkameronderzoek (1996) naar de financiele administratie van regio's toonde aan dat 
yeel aan te merken was, ook op elementaire zaken rondom het beheer. En een 
heroverwegingsonderzoek bevel aan tot strakkere aansturing en explicatie van de 
sturingsfilosofie van de zijde van de Haagse departementen te komen. Ook zou veel meer 
werk gemaakt moeten worden van de doelmatigheids- en doeltreffendheidsindicatoren 
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(Heroverweging, 1996). 
Begin jaren negentig had Wiebrens (1992) er op gewezen dat er wel degelijk produktie- en 
prestatiegegevens te berekenen zijn, maar dat er weinig of niets mee gebeurde door de 
korpsleiding, resp. door 'Den Haag'. Onder andere stelde hij vast dat slechts een kleine 
10% van de tijdsbesteding van politieagenten toentertijd opging aan het 'vangen van 
boeven'. 

Het was dan ook niet verwonderlijk dat de verantwoordelijke bewindspersoon van 
Binnenlandse Zaken enkele malen in het financieel beheer van regio's ingreep en hij 
bovendien een nieuwe Politieinspectie oprichtte. Die kreeg de volgende taken toebedeeld: 
1. bijdragen aan de ontwikkeling van een kwaliteitsstelsel: zelfevaluaties en intercollegiale 
toetsing door middel van visitatiecommissies bij de politieregio's met als sluitstuk de 
landelijke politie-inspectie die als toezichthouder functioneert; 
2. Het verrichten van vergelijkende (doelmatigheids)onderzoeken. 

Als een van de ijkpunten van deze structuur wordt verwezen naar het.stelsel van visitaties 
zoals dat in het hoger onderwijs bestaat. 
Alhoewel de lnspectie eerst in 1996 is opgericht, passen de volgende kanttekeningen. 
Ten eerste wordt relatief weinig gezegd over de uiteindelijke oogmerken van de 
activiteiten. Een analyse van de vraag hoe zich de kwaliteit van de politie, de 
klantvriendelijkheid van de bejegening en de maatschappelijke effectiviteit van het optreden 
van de politie op de vier hoofdterreinen (criminaliteitsbestrijding, verkeer, hulpverlening en 
openbare orde) tot elkaar verhouden, ontbreekt. Een uitgewerkte visie op hoe de 
bestuurlijke informatievoorziening op orde te krijgen met een tijdpad, is niet aan te treffen. 
Wel zijn er intenties. Eveneens wordt nauwelijks ingegaan op de wijze waarop het gebruik 
van de inspectieresultaten wordt bevorderd. Gezien de bevindingen van Wiebrens (1992) 
is dat verwonderlijk. 
Tenslotte valt op dat daar waar over bestuurlijke informatievoorziening gesproken wordt 
de aandacht niet expliciet uitgaat naar attitudes of cultuur van de politie als thema waarop 
een planning en control cyclus zich dient te richten, of waar deze cyclus althans mee te 
maken heeft (Leeuw, 1996). 

Samengevat zien we dat er ondanks een lange geschiedenis van politieactiviteiten en 
ondanks de invoering van de 'nieuwe politiewet' thans nog steeds geen planning en 
controlsysteem bestaat dat empirisch onderbouwde inzichten geeft in doelmatigheid en 
doeltreffendheid van het politieoptreden, afgemeten aan de vier doelen van de wet. Verder 
bleek er in 1995 en 1996 regelmatig discussie tussen 'Den Haag' en de politieregio over 
de mate waarin voldaan is aan minimale voorwaarden van administratieve organisatie en 
controle. 

• Belastingdienst 
Begin jaren tachtig werd een aanvang genomen met een fundamentele bezinning op de 
taken en organisatie-structuring van de Belastingdienst. Daarover is uitgebreid binnen de 
circa 30.000 ambtenaren tellende dienst gediscussieerd. Janssen (1995: 148) geeft dat 
"dit ertoe geleid heeft dat een hoge mate van consensus over de permanente opdracht en 
strategische doelstellingen (van de dienst) bestaat. ..De ontwikkeling van de bestuurlijke 
informatieverzorging is gekoppeld aan de bestuurlijke en doeleindendiscussie". 
Tegenwoordig. wordt bij de bestuurlijke informatieverzorging onderscheid gemaakt tussen 
stuurinformatie (betreft: het toetsen van (politiek opgelegde) normen), beleidsinformatie 
(wat neerkomt op het verrichten en benutten van beleidsevaluatieonderzoeken) en 
verantwoordingsinformatie ('systematische terugblik'). Deze bestuurlijke informatie- 
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verzorging zet de Belastingdienst in om de werkelijkheid (van opbrengsten \ontvangsten) 
at te zetten tegen normen, de werkelijkheid at te zetten tegen zelf opgelegde 
referentiekaders, historische trends waar te kunnen nemen (bijvoorbeeld op het vlak van 
arbeidsproduktiviteit), toekomstprognoses to kunnen maken on processen en doelstellingen 
te kunnen evalueren. Aandacht wordt derhalve niet alleen besteed aan financiele 
aangelegenheden, maar ook aan effecten en neveneffecten van het beleid van de 
Belastingdienst. Het Jaarverslag van de Dienst, dat uit twee onderdelen bestaat (eon 
klantvriendelijk boekje en het Beheersverslag) brengt in kaart aan welke activiteiten wat 
en waarom besteed wordt, hoe de planning en controlcyclus in elkaar zit en wat haar 
meerjarige consequenties zijn. Vrij uniek voor eon overheidsdienst is het feit dat over 
verschillende jaren systematische personeelsproduktiviteitscijfers gepresenteerd worden. 
In vergelijkbare termen heeft de F.G. Kordesjury zich over het jaarverslag 1994 van de 
Dienst uitgelaten, reden om deze organisatie de trofee uit te reiken voor het beste 
jaarverslag in 1994. Kritiek van met name de Rekenkamer richt zich sinds jaar en dag op 
de ISMO-problematiek: hoe zeker kan de Belastingdienst zijn dat or ten gevolge van 
misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen niet minder is gecollecteerd dan 
gecollecteerd had kunnen worden. 

Samengevat zien we dat in eon periode van eon ruim 15 jaar de Belastingdienst or in 
geslaagd is een adequaat planning en controlsysteem to ontwikkelen. Dat systeem is good 
gedocumenteerd en heeft ook aandacht voor andere dan alleentraditioneel-bureaucratische 

variabelen. 

Wails to leren uit deze (beperkte) vergelijkingen? 
• Het opstellen on implementeren van eon planning en controlsystematiek kost jaren. 

• Dwang on drang zijn behulpzaam bij het doorvoeren ervan, maar alleen als or directe 
(negatieve) consequenties aan verbonden zijn helpen ze echt (vgl. de TVC en SKG-
operaties bij universiteiten versus de 'nieuwe' politiewet). 
• Organisaties moeten or zelf 'in geloven' en moeten or zelf work van .maken (vgl. de IB 

Groep on de Belastingdienst versus de Politie). 

Wie doze drie ervaringsgegevens overziet, komt tot de conclusie dat bij de radon voor de 
rechtsbijstand voortvarend gewerkt is aan het opstellen on invoeren van een planning & 
controlsystematiek: 
• doze systematiek is binnen eon relatief gering aantal jaren van de grond getrokken; 

• doze systematiek is neergelegd in eon toegankelijk en beredeneerd document; on 
• doze systematiek heeft oog voor andere dan alleen bureaucratische variabelen. 
Echter, tegelijkertijd constateren we dat de reikwijdte en de volledigheid van de 
systematiek in de rechtsbijstand nog geringer .zijn dan bijvoorbeeld in het hoger en 
wetenschappelijk onderwijs het geval is. 
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Noten bij hoofdstuk 4 

(1) Soms wordt niet expliciet over een planning en controlcyclus gesproken maar wordt gerefereerd 
aan 'bestuurlijke informatieverzorging of -voorziening', aan 'de verantwoordingscyclus' of aan de 
in- en externe controlesituatie. Grosso modo gaat het bij deze verschijnselen om zaken die 
overeenkomen met wat bij de Rechtsbijstand de P & C cyclus heet, die ingebed is in de 
besturingsfilosofie. De termen 'bestuurlijke informatievoorziening' en 'bestuurlijke 
informatieverzorging' worden als synoniemen gebruikt. 

(2) De effecten van de latere 'reparatie'in november 1995 zijn hierin niet verwerkt. Zie Van der 
Schaaf et al. (1997) 

(3) Gebaseerd op: M. Tolsma & F. Leeuw (1996) en F. Leeuw & S. van Thiel (1996). 

(4) Overigens zal het duidelijk zijn dat deze organisatie(typen) niet de enige zijn die in aanmerking 
kwamen voor selectie. In het boek Zorg voor informatie worden ook analyses gepresenteerd 
rondom de P & C- cycli bij gemeenten en bij andere departementale diensten. De algemene 
conclusie die in deze studie wordt getrokken luidt als volgt: "Uit de cases blijkt een divers beeld, 
waarbij een succesvolle invoering (van een P & C-cyclus, resp. daarmee vergelijkbare aanpakken) 
in een groot aantal gevallen niet heeft plaatsgevonden omdat de sturingscriteria (nog) niet zijn 
uitgekristalliseerd. Discussies over input-,throughput en effect-criteria beinlvoeden uiteraard de 
mogelijkheden om tot een snelle invoering van een adequate informatievoorziening te komen" (p. 
31). 
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Hoofdstuk 5 

Conclusies 

5.1 lnleiding 
Ons onderzoek naar het besturingsmodel rechtsbijstandvoorziening heeft betrekking op de 
periode 1994-1996. In de voorafgaande hoofdstukken zijn de gegevens uit verschillende 
bronnen achter elkaar gezet. In dit laatste hoofdstuk zullen we de belangrijkste uitkomsten 
samenvatten (onder verwijzing naar paragrafen in voorafgaande hoofdstukken) en hieraan 
enkele conclusies verbinden. Daarbij komen achtereenvolgens aan de orde hoe sturing van 
de rechtsbijstandvoorziening plaats vindt, of dit overeenkomt met het besturingsmodel en 
of hiermee wordt bijgedragen aan de doelen van de Wet op de Rechtsbijstand. Daarbij 
brengen wij in rekening hetgeen in hoofdstuk 4 is betoogd over het inkaderen van deze 
bevindingen. 

5.2 Kenmerken van de besturingspraktijk 
Bij het trekken van conclusies volgen we hier de indeling die in hoofdstuk 1.3 aan de 
vraagstelling is verbonden. Bij het eerste lid van de vraagstelling komt de implementatie 
van het P&C-model aan de orde (hieronder punt 1). In het kader van het tweede deel van 
de vraagstelling gaat de aandacht uit naar het voorzien in de informatiebehoefte en 
beschikbaarheid van prikkels (de punten 2 en 3), naar wat de betrokkenen vinden van de 
doelbereiking (punt 4) en naar sterkte, kwaliteit en belang van relaties binnen het stelsel 
(punten 5,6 en 7). 

1. De implementatie van het P&C-model. Het P&C-model is gedurende de onderzoeks-
periode steeds meer overeenkomstig de bedoelingen in praktijk gebracht. De geplande 
tijdstippen werden aanvankelijk niet, maar later we) gehaald. Een kritische factor is daarbij 
of niet ergens in de keten een kink in de kabel komt. 
Bij de Raden voor Rechtsbijstand worden anno 1996 de P&C-activiteiten in lijn met de 
plannen uitgevoerd. Het systeem van kwartaalrapportages en terugkoppeling van de 
bewerkte gegevens door de Dienst Rechtsbijstand is vanaf eind 1995 operationeel 
(§2.2.2). 
Tussen de raden en de Stichtingen Rechtsbijstand is eveneens sprake van een verbeterde 
aansluiting tussen uitvoering en intenties. Deze ontwikkeling is niet in alle ressorten in 
hetzelfde tempo verlopen. Strubbelingen in de relatie tussen Raad en Stichtingen zijn mede 
debet aan deze stagnaties in de uitvoering van het P&C-model. 
Er zijn verschillen tussen de ressorten in de mate waarin de Stichtingen hun planning- & 
control-activiteiten op elkaar a fstemmen of zelfs gezamenlijk verrichten (§ 2.2.3) 

2. De informatie die via P&C-activiteiten beschikbaar komt wordt door alle betrokkenen als 
voldoende beschouwd, voorzover het gaat om volume (het beroep dat op de wet gedaan 
wordt), de rechtsgebieden waarop de vraag betrekking heeft en de uitgaven die daarmee 
gepaard gaan ( § 3.2.1, tabel 3.6). 
lndicatoren met betrekking tot de kwaliteit van het werk van de raden (het proces van 
toevoegen en vaststellen) komen voor in de kwartaalrapportages. Dit betreft variabelen als 
de doorlooptijden, produktiviteit en statistieken van bezwaren en beroepen. Over de 
kwaliteit van de beschikkingen zijn geen directe gegevens beschikbaar (cf. § 2.2.4). 
Van de Stichtin9en Rechtsbijstand zijn gegevens beschikbaar over de produktiviteit, hoewel 
de Stichtingen minder goed vergelijkbaar zijn dan de raden, wat het gebruik van deze 
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gegevens beperkt (5 2.2.5). Dit komt niet zozeer doordat de diensten van de verschillenden 
stichtingen onvergelijkbaar zijn maar door verschillen in registratie tussen de stichtingen, 
waardoor de implementatie van het P&C-model bier onvolledig is. 
Over de kwaliteit van de verleende rechtsbijstand door advocaten en Stichtingen is geen 
systematisch verzamelde informatie beschikbaar. Dit wordt als een gemis ervaren, met 
name bij de Raden voor Rechtsbijstand (5 3.2.1, tabel 3.6). 
Ook de vraag of in een ressort door een doelmatige inzet van verschillende vormen van 
rechtsbijstand (door de diverse 'producten van advocaten dan wel stichtingen) de vraag 
wordt afgedaan komt in zijn algemeenheid niet aan de orde binnen de P&C-cyclus (we) 
komt bij de evaluatie van experimenten en van by. de rechtshulp aan asielzoekers de vraag 
naar de doelmatigheid van de hulpvorm aan de orde komen). 

3. Welke prikke/sizijn werkzaam? Sturing op het niveau van de raden bestaat uit: druk om 
binnen de begroting te blijven, terugkoppeling van gegevens over de relatieve 
'performance' en onderlinge afstemming op het niveau van procedures en regels 
(hoofdstukken 2 en 3, passim). 
De raden vinden de P&C-cyclus belangrijk in het kader van de algemene plicht am 
'accountable' te zijn, waar zij van harte aan meewerken. Tegelijkertijd geven zij aan dat de 
sturende werking voor bun eigen raad goring is (5 3.2.3). 
De Stichtingen vinden het beleid van de raden Weinig motiverend: het bestaat in hun ogen 
in belangrijke mate uit het opleggen van administratieve verplichtingen. Ze wijten dit 
gebrek aan impulsen mede aan een gebrek aan beleidsvrijheid bij de raden. Het 
departement zou de raden geen ruimte bieden om in te gaan op initiatieven van de 

stichtingen (5 3.3). 
Op alle niveaus in de keten acht men de zekerheid over toekomstige budgetten te gering 

am beleid op te bouwen (5 3.2.1). 

4. Hoe oordeelt men over het bereiken van doe/en van de wet? De wet wordt zodanig 

uitgevoerd dat de rechtmatigheid en beheersing van uitgaven voldoende zijn in de ogen alle 
betrokkenen bij de rechtsbijstand. De betrokkenen zijn bier ook tevreden over (5 3.2.1). 
Over de mate waarin de doelen 'Megankelijkheid' en ikwaliteit' bereikt worden bestaat 
geen consensus. Bij de raden bestaat bij eon deel van de betrokkenen de neiging am de 
toegankelijkheid van de rechtsbijstand voor rekening te laten van het 'prijsbeleid' van 
regering en politiek. Wel ziet men als taak van de raden het signaleren van problemen. Een 
voorbeeld hiervan zijn de activiteiten van de raden am de toegankelijkheid op de politieke 

agenda te zetten. 
Wat betreft de kwaliteit van de rechtsbijstandverlening bleek ons dat de raden bier een 
taak zien, maar dat dit voor hen eon nieuw onderwerp is (5 3.2.3). Nu het met de 
rechtmatigheid en de administratieve organisatie beter gaat, zouden er mogelijkheden 
komen om bier meer aandacht aan te gaan geven. Het departement ondersteunt dit, maar 
benadrukt dat de eigen rol bestaat uit stimuleren en faciliteren (5 3.2.1). De 
rechtsbijstandverleners erkennen de noodzaak van kwaliteitszorg. Zij zien het echter primair 
als bun eigen verantwoordelijkheid. De Stichtingen zijn van mening dat niet alleen zij, maar 
ook de advocatuur aan kwaliteitsonderzoek onderworpen moet zijn (5 3.3). 

5. Relatie raad- advocatuur. Hoewel de advocaten in het algemeen een lage dunk hebben 
van het werk van de raden, zijn er wel verschillen tussen de ressorten in de mate waarin 
de raden burocratisme en gebrek aan klanwriendelijkheid wordt verweten. Deze verschillen 
zijn bij herhaling van de meting nog steeds aanwezig (5 3.2.4). 

6. De relatie tussen radon en Stichtingen verschilt per ressort en loopt uiteen van 

gespannen, via zak.elijk tot respectvoi. Deze verschillen warden geweten aan de opstelling 
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van de raden en aan de hechtheid van de onderlinge relatie tussen de Stichtingen 
Rechtsbijstand in een ressort (§ 3.3). 

7. Zowel de band tussen de Dienst Rechtsbijstand en de Raden als de band tussen de 
raden onderling is hecht te noemen (§ 3.2.1; § 3.2.3). De laatste tijd lijkt het departement 
te volstaan met globaler aansturen (cf. Kaderbrief 1997). Binnen het bestek van ons 
onderzoek hebben we nog niet kunnen waarnemen dat dit tot meer verschillen in beleid 
tussen de raden leidt. Er zijn we) verschillen, zo bleek in § 3.3 bijvoorbeeld de verschillen 
in de benadering van de stichtingen. Voor de periode van onze gegevensverzameling is het 
echter niet goed te zeggen of de verschillen toenemen (daarbij komt, dat er ook verschillen 
zijn die kleiner worden). 
De onderlinge loyaliteit tussen de raden is groot. Bestuurders van de raden menen dat de 
vrijheid voor een raad om eigen beleid te voeren beperkt wordt door het uitvoerende 
karakter van de toevoeg- en vaststeltaken. Medewerkers van de Dienst Rechtsbijstand 
menen dat de raden meer ambitie zouden kunnen tonen en dat er meer mogelijkheden zijn 
om een eigen invulling aan de taak te geven (§ 3.2.1; tabel 3.7). 
Rechtsbijstandverleners uiten teleurstelling over de mate van zelfstandigheid van de raden: 
ze zien zich we) geconfronteerd met de last van verantwoording en controle, maar merken 
weinig van het gebruik van de zelfstandigheid van de raden om 'maatwerk' te leveren (§ 
3.2.3; § 3.3). 

5.3 De onderzoeksbevindingen en de Besturingsvisie Rechtsbijstand 
We kunnen de bevindingen vergelijken met de kenmerken van het besturingsmodel, zoals 
dat eertijds is verwoord in de Besturingsvisie Rechtsbijstand. In hoofdstuk 1, paragraaf 1.7 
is het model gekarakteriseerd. Deze karakteristiek kunnen we alsvolgt samenvatten: 

1. Raden dragen een zelfstandige verantwoordelijkheid om de doelen van de wet te 
realiseren, waarbij zij we) recht moeten doen aan de blijvende ministeriele verantwoordelijk-
heid voor de besteding van de middelen en de kwaliteit van de rechtsbijstand. Deze 
verantwoordelijkheid brengt onder andere mee dat er regels en modellen zijn die door de 
minister worden vastgesteld. 
2. Departement en raden, respectievelijk raden en Stichtingen sluiten overeenkomsten 
waarin bepaalde prestaties overeen gekomen worden. 
3. Om prestaties te kunnen beoordelen is een informatie- en verantwoordingsmodel 
uitgewerkt. Het departement en de raden hanteren dezelfde variabelen (op verschillende 
aggregatie-niveaus) voor het aansturen van de rechtsbijstandvoorziening. 
4. Systematische feedback en periodieke vergelijking zijn belangrijk instrumenten. Een 
belangrijke plaats is weggelegd voor onderlinge spiegeling van raden en van stichtingen. 
5. Het is een 'groei-model': het besturingsmodel .mag geleidelijk tot ontwikkeling komen. 

Wanneer we de uitkomsten van het onderzoek hiernaast leggen, kunnen we de volgende 
conclusies trekken: 
1. De integrale verantwoordeli j kheid van de raden (Besturingsvisie p.4) is begrensd door 
wettelijke plichten en noodzaak tot handhaving van rechtsgelijkheid. Dat was in de 
Besturingsvisie ook al voorzien (p.5). Wat "integrale verantwoordelijkheid" voor de 
gefinancierde rechtsbijstand in het ressort voor een afzonderlijke raad of voor de raden 
gezamenlijk kan inhouden, • staat niet steeds zo helder en concreet voor ogen. Het 
departement wil sorns dat de raden meer ambitie tonen maar de speelruimte van de raden 
wordt door henzelf en de stichtingen klein geschat. 

Bij de toename van de rechtmatigheid en de uitgavenbeheersing spelen de instrumenten 
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die het model noemt: de regelgeving, standaardisatie en administratieve organisatie 

(Besturingsvisie p.12), eon belangrijke rd. 

2. Het sturen met 'taakstellende afspraken' of streefcijfers heeft in de praktijk (nog) niet 
de centrale pleats die het in het model heeft (al is het oak niet geheel afwezig). 
Standaardisatie en regelgeving hebben als neveneffect dat de ruimte voor andere 

sturingsinstrumenten relatief klein is. 

3. De gedachte van het hanteren van dezelfde variabelen am te sturen op verschillende 
niveaus in de keten lijkt in zijn algemeenheid niet empirisch bevestigd te warden: de 
aansturing van de raden is niet te vergelijken met de aansturing binnen de raden en de 
aansturing van de raden is ook niet good te vergelijken met de aansturing van de 
Stichtingen. Het ketenmodel lijkt niet erg van toepassing. 

De impact van het P&C-model is beperkter dan is beschreven in de Besturingsvisie. Het 
heeft vooral een verantwoordingsfunctie en eon signaleringsfunctie. Dit maakt 
uitgavenbeheersing via goede ramingen mogelijk en geeft oak een good inzicht in de 
bestedingen. Inzicht in de kwaliteit van de rechtsbijstand on in de doelmatigheid van de 
afdoening van de vraag naar gefinancierde rechtsbijstand wordt onvoldoende geacht. 

4. In de Besturingsvisie word gewezen op de problemen van het sturen met geld (straffen 
on belonen). Via beperkte en gereguleerde concurrentie zouden echter stimuiansen tot 
doeltreffende on doelmatige uitvoering gegeven kunnen warden. De in hoofdstuk 3 
beschreven samenwerking tussen de stichtingen onderling en de raden doorkruist dit idee 
echter (al blijven vergelijkingen tussen ressorten natuurlijk mogelijk). Dit maakt dat de 
problematiek van de positieve prikkels nog even actueel is als zij was. 
Wat betreft het andere instrument, feed-back (terugkoppeling van gegevens), valt to 
zeggen dat hieraan daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven anno 1996. Wel wordt bij de 
raden on stichtingen het belang hiervan nogal gerelativeerd. Er zijn geen 'variabelen met 
vooraf geformuleerde toleranties' (Besturingsvisie p.4). Onderlinge spiegeling vindt dus 
pleats, maar hoe leerzaam dit is, is niet traceerbaar in ons onderzoek. 

Vergelijken we de onderzoeksbevindingen met het besturingsmodel, dan blijkt dat de 
informele af stemming en de invloed van standaardisatie belangrijker zijn dan in het 
besturingsmodel. Het besturingsmodel is dus onvolledig in zoverre dat het bepaalde vormen 
van coOrdinatie benadrukt on andere onderbelicht, die volgens het onderzoek daadwerkelijk 
belangrijk zijn. 

5. De besturingsvisie gaat uit van eon groeiproces. "waarin geleidelijk wordt toegegroeid 
naar eon geobjectiveerd model voor de verdeling van de middelen aan de hand van minder 
gedetailleerde informatie dan thans het geval is". Uit bijvoorbeeld de globalere kaderstelling 
blijkt dat or inderdaad iets verandert. Zoals oak blijkt uit het rapport over het Verdeelmodel 
uit 1994 wordt eon geobjectiveerd verdeelmodel voor de programmmakosten praktisch 
(nog) niet haalbaar geacht. Er kan wel eon globalere kaderstelling komen (zoals by. voor 
1997 duidelijk het geval is) maar tegelijkertijd wordt benadrukt dat de bedrijfsvergelijking 
in de vorm van bijvoorbeeld de kwartaalrapportages van groat belang is (Rapport 
Verdeelmodel p.13). 
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5.4 Kaders 

5.4.1. Ontwikkelingen in de positie van zbo's 
Hoe verhouden de veranderingen in de positie van zbo's zich tot onze bevindingen over 
aansturing, toezicht, doelmatigheid, presta ties en functioneren van het verzelfstandigde 
'model' van de rechtsbijstand? 
Ten eerste blijkt dat aan de toegenomen vraag bij regering en parlement naar 
verantwoordingsinformatie voldaan kan worden. Ondanks de verzelfstandiging is de 
verantwoording zelfs verbeterd, dankzij de geleidelijk doorvoering van het P&C-model. 
Evenmin speelt het probleem van een toenemende 'bemoeizucht' van het ministerie 
richting de raden-zbo's. 
Vanaf het begin is door het departement en de raden gekozen voor het gebruik van 
moderne sturingsmechanismen, waarvan de aandacht voor 'attitudes' en netwerken 
getuigen. Uit verschillen in de uitwerking van deze mechanismen, die tijdens dit onderzoek 
naar boven kwamen, blijkt wel dat het nodig is om expliciete aandacht te blijven geven aan 
de ontwikkeling van informele mechanismen, dit om te voorkomen dat men 'terugvalt' in 
het model van de burocratische structuur. 

5.4.2. Factoren die onderbelicht zijn gebleven in de onderzoeksopzet 

Reductie in het gebruik 
Het introduceren van het besturingsmodel ging gepaard met vrijwel gelijktijdige andere 
ingrepen in de rechtsbijstandvoorziening. Als gevolg daarvan werd voor grote groepen 
burgers de rechtsbijstand duurder. De reductie in het gebruik kan niet volledig verklaard 
worden uit een betere controle. Aannemelijk is in onze ogen dat de sterker dan verwachte 
reductie in het gebruik van gefinancierde rechtsbijstand tenminste twee gevolgen heeft 
gehad voor de realisatie van het besturingsmodel: 
• De moderniseringsoperatie van de rechtsbijstandvoorziening kwam als geheel in een 
negatief daglicht te staan, met als gevolg dat de raden en het departement op elkaar 
gingen steunen. Dit werpt ook licht op de beeldvorming zoals die in ons onderzoek naar 
voren komt: een hechte relatie tussen Dienst en Raden; 
• De relatie tussen met name advocaten en raden werd er niet beter op. Naast 
ongenoegen over de lange doorlooptijden en intensieve controles verkleinde dit het 
draagvlak voor samenwerken aan de kwaliteit en de doelmatigheid van de 
rechtsbijstandvoorziening. 

Aanloopproblemen 
De raden hadden aanvankelijk te kampen met problemen in het geautomatiseerde systeem 
en gebrek aan personeel dat ingeschoten was op de nieuwe taakstelling. Dit probleem is 
bij de grote raden behoorlijk uit de hand gelopen. Gevolgen hiervan waren: 
• Het niet kunnen voldoen aan redelijke kwaliteitseisen van advocaten ten aanzien van het 
beschikkingsproces met name in de ressorten Amsterdam en Den Haag; 
• Het aanwakkeren van de al genoemde negatieve gevoelens ten opzichte van de raad en 
verdere verkleining van het draagylak voor een gesprek over de verbetering van de 
rechtsbijstand. 

Groei in perspectief 
In het onderzoek bleek dat tijd een belangrijke factor is. Langzamerhand kreeg het P&C-
model zijn beoogde realisatie. Wel blij ken de startproblemen een na-ijI effect te hebben en 
behalve een negatief imago ook een negatieve invloed te hebben op het sociaal kapitaal 
van de raden, hun relaties met de rechtsbijstandverleners zijn niet in alle gevallen 
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productief te noemen. 
Met betrekking tot de ontwikkeling van de financieringssysternatiek blijkt het doel van 

togeroeien naar verdeling van de programmabudgetten op basis van objectiveerbare 
variabelen in de ijskast te zijn gezet. In pleats daarvan is het doel een minder gedetailleerde 
budgettoekenning gepaard aan een systeem van bedrijfsvergelijking. 

In vergelijkend perspectief komt de rechtsbijstand niet slecht naar voren als we letten op 
de resultaten van overeenkomstige moderniseringsoperaties. Ook elders waren vaak enkele 
jaren nodig om de zaken op orde te krijgen. Wel moet gezegd worden dat het P&C-model 
niet zover ontwikkeld is als bijvoorbeeld in het onderwijs 1  'Harde' indicaties van de 
kwaliteit en doelmatigheid zijn voor de rechtsbijstand niet beschikbaar. Wel is het de 
rechtsbijstand gelukt om de beoogde vergroting van de rechtmatigheid en beheersbaarheid 
te realiseren. 

5.5 De beoordeling van de uitkomsten in het licht van de doelen van de wet. 
De modernisering van de rechtsbijstandvoorziening is in belangrijke opzichten geslaagd: or 
is een betere controle, de rechtmatigheid van de uitgaven is moor aantoonbaar en de vinger 
is aan de pols wat betreft de uitgavenbeheersing. Daarmee is de legitimiteit van de 
voorziening belangrijk toegenomen. De verder liggende doelen van de wet, bevorderen van 
een toegankelijke en kwalitatief goede rechtsbijstand staan op de agenda, maar het beleid 
zal in onze ogen nog verder vorm moeten krijgen. 

Naar aanleiding van dit onderzoek kan de vraag gesteld worden of het besturingsmodel op 
dit moment wel de infrastructuur bied om aan deze doelen to werken. Bevat het model 
instrumenten om kwaliteit tot stand te brengen? Een P&C-cyclus die informatie geeft is 
niet genoeg: deze informatie moet ook mechanismen aan het werk zetten die zorgen dat 
die informatie als een signaal kan werken om iets te gaan doen. 
Een relevante vraag is of het model instrumenten bevat dat voor beide soorten doelen 
geschikt is, Een unvoeringsorganisatie kun je wellicht 'hierarchisch" aansturen, maar de 
mogelijkheden om via supervisie of regels kwaliteit at te dwingen van professionele 
dienstverleners lijken beperkt. 
De wet geeft de raden eigenlijk twee soorten taken: als financier en coordinator van het 
aanbod optreden en voor de belangen van de burger/client opkomen door toegankelijkheid 
en kwaliteit te bevorderen. Deze twee taken kunnen tot dilemma's leiden: kwaliteit heeft 
eon prijs, het belang van sommige lgroepen) clienten is niet perse hetzelfde als dat van de 
overheid die het budget moot verdelen. Uit het onderzoek komt de suggestie te letten op 
de interdependentie van de verschillende doelen in de praktijk: het vooropstellen van de 
rechtmatigheid kan als onbedoeld gevolg hebben dat andere doelen verder weg blijven 
liggen. 
Een verdere uitwerking van het besturingsmodel is wenselijk. Daarbij verdienen zowel de 
aansturing van de uitvoeringsorganisatie aandacht als het inhoud geven aan de integrale 
verantwoordelijkheid van de Raden voor Rechstbijstand voor aanbod on kwaliteit van de 
rechtsbijstandverlening. Speciale attentie is nodig voor de verhouding tussen deze taken 
en de verschillende trjbehorende sturingsmechanismen. 
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Noot bij hoofdstuk 5 

1. Het grote gebouw van de P&C- cyclus bij het hoger onderwijs heeft trouwens ook zijn 
prijs: de kosten om het uit te voeren zijn hoog en de vraag van Power (1995) is reeel: wat 
wordt het onderwijs er eigenlijk beter van? 
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BIJLAGE 1 

Opzet en uitvoering van het onderzoek 

1 lnleiding 
In doze bijlage beschrijven we de gevolgde onderzoeksstrategie. Net  onderzoek is aan to merken 

als eon procesevaluatie. Net  onderzoek wil eventuele ontwikkelingen kunnen traceren ten 
aanzien van de hierboven genoemde onderwerpen. Om dit doel to verwezenlijken is de working 
van het nieuwe besturingsmodel op twee meetmomenten onderzocht, namelijk in de eerste helft 

van 1995 en de eerste helft van 1996. 
Om eon vergelijking tussen de twee tijdsperioden mogelijk to maken zijn in 1996 dezelfde 
soorten data verzameld als in 1995. Grotendeels zijn hierbij ook dezelfde dataveizamelingsme-
thoden gebruikt. Voor het verkrijgen van de benodigde gegevens over de implementatie van het 
besturingsmodel in de jaren 1994 tot 1996 is deels gebruik gemaakt van gegevens, die in het 
kader van de P&C cyclus door het departement en de stichting IRIS zijn verzameld. 
De moor 'subject/eve, belevingsgerichte gegevens over 1995 en 1996 zijn verzameld via 
document-analyse on door betrokken personen mondeling en/of schriftelijk te ondervragen 

vragen. 

Tot de personen die wij, zowel in 1995 als in 1996, mondeling en/of schriftelijk voor informatie 

hebben benaderd behoren: 
- medewerkers van de Dienst Rechtsbijstand 11995 N=16; 1996 N=14); 
- de medewerkers on het management van de radon (1995 N=250; 1996 N=200); 
- de directeuren van de Stichtingen Rechtsbijstand (1996 N=20; 1996 N=20) en 
- een steekproef uit de advocaten (1995 N=500; 1996 N=500). 

Aan de medewerkers on het management van de Radon voor Rechtsbijstand, de medewerkers 
van de Dienst Rechtsbijstand van het ministerie van Justitie en de advocaten is tweemaal, in 
het voorjaar van 1995 en in het voorjaar van 1996, een schriftelijke vragenlijst voorgelegd. Met 

de directeuren van de Radon on de Stichtingen voor Rechtshulp on het management van de 
Dienst Rechtsbijstand zijn in 1995 mondelinge interviews gehouden. In het voorjaar van 1996 is 

nogmaals een interview gehouden met de directeuren van de Stichtingen voor Rechtshulp. 
Daarnaast zijn or in 1996 gesprekken gevoerd met de voorzitters van de Radon voor Rechtsbij-
stand (de bestuurders). Voorafgaand aan het uitreiken van de vragenlijsten en het afnemen Van 

de interviews en 'tijdens de rit is tevens desk-research verricht. 

2 Desk-research 
Naast het bestuderen van stukken on publicaties betreffende de historische achtergrond van de 
Wet op de Rechtsbijstand, bestond de desk-research uit het bestuderen van data over de jaren 
1994, 1995 en 1996 die, in het kader van de P&C-cyclus, ieder jaar door de stichting IRIS 
worden verzameld. Doze data omvatten met name overzichten van doorlooptijden van toevoe-
gingen on vaststellingen, on van de produktiecijfers van de Radon on de Stichtingen voor 
Rechtshulp. Daarnaast heeft eon analyse plaatsgevonden van documenten uit het archief van de 
Dienst Rechtsbijstand. Tot doze documenten behoren onder andere de kaderbrieven die de 
radon in 1994, 1995 on 1996 van het departement hebben ontvangen, de briefwisselingen 
tussen de radon en het departement vanaf de invoering van de WAS, de door de Radon on de 
Stichtingen voor Rechtshulp opgestelde jaarplannen voor on jaarverslagen van 1995 on 1996 an 
interne notities (met name de verslagen van het directeuren-overleg in de periode 1994-1996). 

3.1 De vragenlijsten voor de medewerkers van de Radon 
In tabel 1 staat eon overzicht van de onderwerpen die de basis vormen van doze vragenlijst. 

1 



Tabel 1: Onderwerpen uit de vragenlijst voor de medewerkers van de Raden. 

A) Het functioneren van de wet en de uitvoeringsorganisatie; 
B) De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van informatie; 
C) De tevredenheid van de werknemers over hun baan; 
D) De relaties die de medewerkers in het kader van hun werk onderhouden; 
E) Enkele achtergrondkenmerken van de medewerkers die kunnen helpen bij de interpretatie 
van netwerkgegevens. 

Bij de onderdelen A en B is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gesloten vragen, waarbij kon 
worden volstaan met het aankruisen van een alternatief. De gedachte hierachter is dat het 
invullen van de vragen dan minder tijd kost. Onderdeel C bestaat uit een aantal 'items' die 
betrekking hebben op de tevredenheid van de werknemers met verschillende aspecten van hun 
werksituatie. Bij dit onderdeel konden de medewerkers, op een schaal lopend van zeer 
ontevreden tot zeer tevreden, hun tevredenheid over de afzonderlijke aspecten aangeven. Bij 
onderdeel D zijn in twee afzonderlijke blokken vragen gesteld over de interne en externe relaties 
die de medewerkers in het kader van hun functies met andere personen onderhouden. In tabel 2 
zijn de vragen weergeven betreffende de contacten die de werknemers binnen hun read 
onderhouden. 

Tabel 2 Vragen over de contacten van werknemers binnen hun organisatie 

Als u denkt aan het laatste halfjaar, met wie heeft u dan contact gehad... 
1) om advies te vragen, als dat voor uw werk nodig is? 
2) en omgekeerd, wie komen bij u voor advies? 
3) om tot onderlinge afstemming te komen? 
4) om samen belangrijke ontwikkelingen te bespreken? 
5) om uzelf/uw werk mee te vergelijken? 
6) om steun te krijgen voor een bepaald idee of voorstel? 
7) om van elkaar te weten wat je aan het doen bent? 
8) om verschillen van inzicht te bespreken/conflicten op te lossen? 
9) Met wie hebt u gewoonlijk dagelijks contact? 

10) Met wie hebt u niet dagelijks maar gewoonlijk wel wekelijks contact? 

Voor het beantwoorden van de interne netwerk vragen is gekozen voor de roostermethode. Bij 
deze methode krijgen de respondenten een lijst voorgelegd met daarop in alfabetische volgorde 
en genummerd van 1 tot n de namen van alle tot de organisatie behorende personen. Afhanke-
lijk van de vraag kunnen de respondenten in een tabel de nummers van de personen invullen 
met wie zij het betreffende contact hebben. De roostermethode heeft doorgaans als voordeel 
dat er een vrij hoge respons kan worden behaald, omdat het invullen gemakkelijk is. Een nadeel 
kan zijn dat respondenten gemiddeld te veel contacten rapporteren, omdat nummers gemakke-
lijk te noteren zijn. Door te antwoorden met nummers in plaats van namen, hoeven responden-
ten zich immers niet bloot te geven. Bovendien neemt, wanneer grote aantallen contacten 
worden genoemd, de mogelijkheid af om structuren zichtbaar te maken. Het meest extreme 
voorbeeld is dat iedereen iedereen noemt en er dus geen enkel inzicht in de interne structuur 
wordt verkregen. Om dit probleem enigszins in de hand te houden, is de respondenten gevraagd 
bij iedere vraag niet meer dan tien personen te noemen. 
Met betrekking tot de externe relaties zijn open vragen gesteld. De respondenten moesten zelf 
de namen van de personen buiten hun organisatie opschrijven waarmee zij het afgelopen half 
jaar herhaaldelijk contact hadden. Tevens moest men aangeven waarover de genoemde 
contacten gingen en welke doelen hieraan waren verbonden. Bij onderdeel E tenslotte, zijn 
enkele vragen gesteld over de kenmerken van de loopbaan van de respondenten. 
In 1996 hebben we nogmaals een vragenlijst onder de medewerkers van de Raden verspreid. 
Deze vragenlijst bevat grotendeels dezelfde vragen als de eerste vragenlijst. Wel zijn aan de 
hand van de resultaten van de eerste meting en gemaakte opmerkingen van de respondenten 
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enkele onderdelen enigermate aangepast. Bij de eerste meting bleek bovendien dat de antwoor-
den op de vragen omtrent de externe contacten van de respondenten niet of nauwelijks 
bruikbare resultaten opleverden. Om doze reden is besloten de externe netwerkvragen niet weer 
in de vragenlijst voor 1996 op te nemen. Gezien het belang voor het onderzoek van het 
verkrijgen van inzicht in de interne netwerken van de raden is daarentegen besloten de interne 
netwerkvragen wel weer onderdeel van de vragenlijst uit to laten maken. 

3.2 De vragenlijsten voor het management van de raden en de Dienst Rechtsbijstand 
De opzet van de vragenlijsten voor de medewerkers van de Dienst Rechtsbijstand en de 
managers van de raden verschilt, op de onderdelen B en C na, niet van die voor de medewer-
kers van de raden. De onderdelen B en C van de vragenlijsten voor de medewerkers van de 
Dienst Rechtsbijstand en de managers van de raden bevatten respectievelijk vragen over de 
beschikbaarheid en bruikbaarheid van informatie ten aanzien van de rechtsbijstand, en over de 
taken en taakuitvoering van de Raden. Onderdeel D omvat, in tegenstelling tot de vragenlijst 
veer de medewerkers van de raden, geen vragen omtrent hun interne relaties, maar slechts 
omtrent hun externe. De vragen met betrekking tot de externe relaties zijn op dezelfde manier 
geformuleerd als in de vragenlijst voor de medewerkers van de raden. De medewerkers van de 
Dienst on de managers van de raden wordt dus eveneens gevraagd de namen op te schrijven 
van personen buiten hun organisatie met wie zij het afgelopen half jaar herhaaldelijk contact 
hadden en daarbij tevens de onderwerpen en doelen van deze contacten aan te geven. 
Voor de tweede dataverzamelingsronde in 1996 onder de managers van de raden en de 
medewerkers van de Dienst Rechtsbijstand zijn de vragenlijsten uit 1995 ook hier en daar 
bijgesteld. 

3.3 Dataverzameling bij de Raden voor Rechtsbijstand 
Na het tot stand komen van de definitieve versies van de vragenlijsten voor de eerste meting 
kon het onderzoek binnen de radon en de Dienst Rechtsbijstand worden geYntroduceerd. Op eon 
overleg met de directeuren werd gesproken over de wijze van introductie binnen de radon. In 
overleg werd gekozen voor een mondelinge en/of schriftelijke benadering van de respondenten. 
Respondenten die niet reageerden ontvingen eon herinneringsverzoek. 

De (her)introductie van het onderzoek in 1996 vond binnen alle raden op meer uniforme wijze 
pleats. Hoewel in 1995 de vragenlijsten in eerste instantie niet overal persoonlijk aan de 
medewerkers werden overhandigd, heeft uiteindelijk toch binnen iedere raad een persoonlijke 
benadering plaatsgevonden. Gezien dit feit is, in overleg met de directeuren van de radon, 
besloten de vragenlijsten in 1996 tijdens eon bezoek aan de medewerkers uit te delen. Door het 
volgen van doze methode word door de onderzoekers het belang van eon tweede meting nog 
eons benadrukt. In februari 1996 is door de onderzoekers een presentatie verzorgd over de 
stand van zaken in het onderzoek tijdens het overleg van de Directeuren van de raden. 
De directeuren is gevraagd or bij hun medewerkers nogmaals op aan to dringen de vragenlijst in 
te vullen. Daarnaast zijn herinneringsbrieven verstuurd naar alle medewerkers van de radon, De 
uiteindelijk bereikte respons percentages onder de medewerkers van de radon in 1995 en 1996 
zijn weergegeven in tabel 3. 
Wat de respons binnen de radon in 1996 betreft zijn, vergeleken met 1995, drie opmerkelijke 
feiten to constateren. Ten eerste, een torso daling van de respons onder de medewerkers van 
de raad in Den Haag (van 77% naar 47%). Daarnaast, eveneens binnen de raad in Den Haag, 
het volledig uitblijven van respons van de managers. En ten derde, een aanzienlijke toename in 
respons onder de medewerkers van de read in Arnhem (van 33% tot 53%). De afname van het 
respons-percentage in Den Haag tot 47% betekent dat de resultaten van 1996 minder 
representatief zijn voor de raad als geheel dan de resultaten van 1995. Daarentegen geven de 
resultaten van de raad in Arnhem voor 1996 eon betrouwbaarder beeld van de heersende 
situatie dan in 1995 het geval was. 
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Tabel 3: Stand van de respons per 01-08-1996 

Raad aantal verstuurde 	re:43°ns medewer- 	non-respons mede- 	percentage respons 

vragenlijsten kers/managers 	werkers/ managers 

Den Haag 	1995 	40 	1995 29/2 	1995 	10/1 	1995 	77% 
1996 	43 	1996 20/0 	1996 20/3 	1996 47% 

Den Bosch 	1995 	38 	1995 22/2 	1995 	15/1 	1995 	63% 
1996 	40 	1996 28/2 	1996 	12/1 	1996 	75% 

Arnhem 	 1995 	33 	1995 	9/2 	1995 	22/1 	1995 	33% 
1996 	37 	1996 18/2 	1996 	16/1 	1996 	53% 

Leeuwarden 	1995 	21 	1995 13/1 	1995 	7/1 	1995 	67% 
1996 	26 	1996 16/1 	1996 	8/1 	1996 	65% 

Amsterdam 	1995 	46 	1995 24/1 	1995 	21/2 	1995 	54% 
1996 	50 	1996 28/1 	1996 	18/2 	1996 	58% 

3.4 Dataverzameling bij de Dienst Rechtsbijstand 
Bij de meeste medewerkers van de Dienst Rechtsbijstand van het ministerie van Justitie was 
het onderzoek al bekend. Daarom werd de vragenlijst in 1995 met een begeleidende brief aan 
hen uitgereikt aan de medewerkers die betrokken zijn bij de gefinancierde rechtsbijstand. In 
1995 zijn de non-respondenten aangeschreven via een brief. 
In 1996 is de medewerkers van de Dienst Rechtsbijstand een vragenlijst toegestuurd vergezeld 
van een brief. De non-respondenten zijn na enkele weken via een brief nogmaals aan het 
onderzoek herinnerd. Tabel 4 geeft de stand van zaken omtrent de respons binnen de Dienst 
Rechtsbijstand in 1995 en 1996 weer. 

Tabel 4: Stand van de respons per 01-08-1996 

aantal verstuurde vragenlijsten 	respons 	non-respons 	responspercentage 

1995 	12 	 1995 	8 	1995 	4 	1995 	66% 
1996 	11 	 1996 	7 	1996 	4 	1996 	64% 

4 Dataverzameling bij de advocaten 
Om enig zicht te krijgen op de effectiviteit en de kwaliteit van de dienstverlening door de raden 
en om na te gaan of, en zo ja in hoeverre, deze aspecten over de jaren 1995 en 1996 beter of 
slechter zijn geworden in de ogen van de advocaten, is aan advocaten die gefinancierde rechts-
hulp verlenen, in 1995 en 1996 via een vragenlijst naar hun mening gevraagd. Op verzoek van 
de raad in Arnhem is in 1996 een drietal vragen aan de vragenlijst toegevoegd. Deze betreffen 
de inhoud van de nieuwsbrieven die de raden aan de.advocaten verstrekken en de inhoud van 
het blad 'Rechtsbijstand' uitgegeven door het ministerie van Justitie. Met uitzondering van deze 
drie vragen is de vragenlijst voor 1996 niet veranderd. In tabel 5 is aangegeven welke onderde-
len de uiteindelijke versie van de vragenlijst bevat. 

Tabel 5 De onderdelen van de vragenlijst voor de advocaten. 

A) De mening van de advocaten over de doelen van. de wet op de rechtsbijstand; 
B) De mening van de advocaten over de raad voor rechtsbijstand in hun ressort; 
C) De mening van de advocaten over de klantgerichtheid van de raad in hun ressort; 
D) Enkele vragen naar hun beroepsuitoefening. 
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De radon %icor rechtsbijstand beslissen over toevoegingen, behandelen bezwaar- en beroep-
schriften en stollen declaraties vast. In onderdeel B word de advocaten eon aantal wagon 
gesteld over het functioneren van hun raad wat betreft deze taken. Het doe van doze vragen is 
inzicht te krijgen in de effectiviteit on de kwaliteit van de dienstverlening door de radon. Eon 
goede organisatie wordt ook gekenmerkt door de mate waarin ze klantgericht werkt. Daarom is 
de advocaten in onderdeel C een aantal vragen gesteld over de klantgerichtheid van de raad in 
hun ressort. Evenals bij de vragenlijsten voor de managers van de radon on de medewerkers van 
de Dienst Rechtsbijstand is bij ieder onderdeel zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gesloten 

vragen. 
De steekproef voor de advocaten bestond zowel in 1995 als in 1996 in lodor ressort uit honderd 
advocaten. Hierbij is uitgegaan van eon vermoedelijke respons van 50%. Besloten word de 
omvang van de toevoegpraktijk een rol to laten spelen bij de kans om in de steekproef to 
worden opgenomen. Vervolgens zijn binnen ieder ressort even grote groepen gemaakt van 
advocaten met een aantal van 50-100 toevoegingen in het voorgaande jaar, eon aantal van 
100-150 en een aantal van moor dan 150 toevoegingen. Eon medewerker van de stichting IRIS 
heeft de betreffende codes uit het bestand getrokken on doze vervolgens aan de radon gezon-
den. Binnen iedere raad heeft eon contactpersoon bij doze codes de adressen van de advocaten 
gezocht. Daarna zijn de vragenlijsten met eon begeleidende brief aan de advocaten verzonden. 
In 1996 is voor de dataverzameling onder de advocaten die gefinancierde rechtshulp verlenen 
precies dezelfde procedure gevolgd als in 1995. 
Met betrekking tot het onderzoek onder de advocaten is gekozen voor anonieme deelname l . 

Uiteindelijk hebben in 1995 in de ressorten Amsterdam, Den Haag, Leeuwarden, Arnhem on 
Den Bosch respectievelijk 70, 65, 67, 71 on 64 advocaten hun medewerking aan het onderzoek 
verleend. In 1996 waren dit respectievelijk 51, 54, 48, 53 on 44. 

5 Interviews met de direkteuren van de radon 
Met de begeleidingscommissie was de afspraak gemaakt dat, voordat de interviews met de 
direkteuren van de radon zouden worden gehouden, in ieder geval de eerste resultaten van de 
vragenlijsten en de deskresearch beschikbaar moesten zijn. De gesprekken zijn daarom 
gehouden in de zomer van 1995. In doze gesprekken is vooral aandacht besteed aan de vraag 
hoe betrokkenen omgaan met mogelijke sturingsproblemen on het besturingsmodel. 
Belangrijke onderwerpen die in dit verband aan de orde zijn gesteld betroffen onder andere de 
interne organisatie van de radon, het beleid en de doelen van de radon met betrekking tot hun 
taken Ihet toevoegen, vaststellen, uitbetalen van declaraties en het behandelen van bezwaar- en 
beroepschriften) en de relatie van de radon met het departement, de andere radon, de advoca-
tuur on de stichtingen voor rechtshulp. 

6 Interviews met de direkteuren van de stichtingen voor rechtshulp 

De gesprekken met de directeuren van de stichtingen voor rechtshulp zijn gehouden in het 
najaar van 1995 on voor de tweede maal in het voorjaar van 1996. Om van de verschillen en 
overeenkomsten tussen stichtingen, zowel binnen ais buiten hun eigen ressort, eon zo holder 
mogelijk beeld to krijgen, is besloten iedere stichting afzonderlijk to bezoeken. De stichting voor 
Rechtshulp in Eindhoven is de enige stichting die bij de interviews buiten beschouwing zijn 
gelaten. De direkteur van doze stichting maakt deel uit van de begeleidingscommissie on is als 
zodanig te zeer bij het onderzoek betrokken. Bij de dataverzameling in het najaar van 1995 zijn 
in open interviews eon aantal onderwerpen aan de orde gesteld. Zo is de direkteuren onder 
andere gevraagd naar de relatie met de Read als hun financier. Ook is gevraagd hoe good, onder 
de verschillende wijzen van cobrdinatie, met de radon wordt en kan worden samengewerkt. 
Besloten word de directeuren in 1996 telefonisch te interviewen. Voorafgaand aan deze inter-
views is de directeuren gevraagd of zij met doze methode instemden. Op twee directeuren na, 

Wet zijn in onderdeel 0 drie vragen toegevoegd over ervaring, kantoor-grootte en de omvang van de 

toevoegpraktijk, om uitspraken to !simnel) doen over de selectiviteit van de respons. 
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die een persoonlijk gesprek prefereerden boven een telefonisch interview, had niemand hier 
bezwaar tegen. Uiteindelijk is met 14 van de 19 directeuren een telefonisch interview gehouden 
en is aan 2 directeuren een bezoek gebracht om dit interview af te nemen. Wegens afwezigheid 
van de directeur gedurende de periode waarin de tweede interviewronde pleats vond, zijn in 
1996 van 3 stichtingen geen gegevens verzameld. 

7 Interviews met de voorzitters van de besturen van de raden 
Uit bestudering van de in 1995 verzamelde externe netwerkgegevens van de managers van de 
raden en de medewerkers van de Dienst bleek dat (leden van) de besturen van de raden vrij 
prominent in de netwerken voorkomen. De besturen behoorden in 1995 echter niet tot de bij 
het onderzoek betrokken personen of instanties. Om de mening van de managers van de raden 
en de medewerker van de Dienst Rechtsbijstand echter op zijn juiste waarde te kunnen schatten 
is het noodzakelijk ook de mening van de besturen te kennen. Daarom is in overleg met de 
begeleidingscommissie besloten de voorzitters van de besturen ook bij het onderzoek te 
betrekken. Hiertoe is bij de tweede meting in 1996 contact opgenomen met de voorzitters van 
de besturen. Met vier van de vijf voorzitters is een gesprek gehouden, terwijI in den ressort in 
pleats van de voorzitter de secretaris van het bestuur hiertoe bereid werd gevonden. De 
voorzitters en de secretaris zijn over de volgende onderwerpen vragen gesteld: 
- Het contact tussen het Ministerie van Justitie (Dienst Rechtsbijstand) en de raad. 
- De relatie tussen de raad en het bureau van de raad: Hoe krijgt de raad informatie? Hoe ziet de 
raad zijn rot (actief sturend, alleen kaders verschaffend, corrigerend etc.)? Hoe beInvloeden de 
leden van de raad het beleid bij het bureau? Is het een raad van bestuur of meer een raad van 
commissarissen? 
- Is er contact met de andere raden? Waaruit bestaat dit contact en welke doelen worden eraan 
verbonden? 
- De raden en de rechtsbijstandsverleners (stichtingen en advocaten): Welke rot spelen de raden 
bij de sturing van de stichtingen? Op welke wijze wordt de raad over de belangen van stichtin-
gen en advocaten genformeerd? Is er direkt contact met rechtsbijstandsverleners en hoe is de 
kwaliteit van dit contact? En: welke rot hebben de eden van de raad die rechtsbijstand verlener 
zijn? 
- In hoeverre komt het karakter van de raad als zelfstandig bestuursorgaan naar voren? Is hierin 
sprake van ontwikkeling of groei? 

8 Opmerking ten aanzien van de gegevens uit 1995. 

Door de lage respons in 1995 onder de medewerkers van de raad in Arnhem (zie tabel 3) zijn de 
resultaten van dit jaar .  gebaseerd op slechts enkele ingevulde vragenlijsten. Hierdoor kunnen de 
resultaten van de respondenten in dit ressort niet als algemeen geldend voor deze raad worden 
opgevat. In mindere mate geldt dit ook voor de resultaten voor 1995 van de respondenten van 
de raad in Amsterdam. 
Naast de responsproblemen deze zich bij het verwerken van de netwerkgegevens zich enkele 
problemen voor door non-respons. Niet alle voorgenomen analyses waren daardoor mogelijk. 
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BIJLAGE 2 

1. Beschikbare documenten 

Documenten op het niveau van de telatie•tussen de Dienst en de Radon. 
Besturingsvisie Rechtsbijstand, februari 1993 
Kaderbrief 1994 deel 1, 21 september 1993 
Kaderbrief 1994 deel 2, 25 oktober 1993 	• 
Verdeelrnodel, 19 mei 1994 
Brief betreffende de overdracht stichtingen rechtsbijstand, 26 mei 1994 
Kaderbrief 1995, 14 lull 1994 
Aanvullende kaderbrief 1995, 6 oktober 1994 
Modeljaarrekening 1994 voor stichtingen rechtsbijstand, 21 september 1994 
Overzicht vergelijking werklast- en begrotingsgegevens raden, 10 januari 1995 
Model-jaarrekening 1994, 12 januari 1995 
Controleprotocol 1994, 27 januari 1995 
Werkplan/begrotingsmodel en model activiteitenverslag, 21 juli 1995 
Kwartaalrapportage (halfjaarcijfers le helft 1995 en kwartaalrapp 3e kwartaal 1995), 3 
november 1995 
Grafieken bij kwartaalrapportages (le helft 1995, 3e kwartaal 1995), 1 december 1995 
Financieringsregeling 1996, 20 december 1995 
Kaderbrief 1996, deel 1, 30 juni 1995 
Kaderbrief 1996, dee) 2, 29 september 1995 
Kwartaalrapportages raden (3e kwart. 1995) 
Voorlopige standaard•overzichten afgifte toevoegingen 1994, 28 september 1995 

Jaarplan 1994 Raad Amsterdam, 7 juli 1994 
Jaarplan en budgetverlening 1996 raad Amsterdam, 15 januari 1996 
Jaarverslag 1994 read Amsterdam 

Jaarverslag 1994 raad Arnhem 
Budgetverlening 1994 raad Arnhem, 11 januari 1994 
Jaarverslag 1995 raad Arnhem 
Goedkeuring jaarplan Arnhem, 10 april 1995 
Loon- en prijsbijstelling 1995, 7 juni 1995 
Aanvullend budget 1995 raad Arnhem, 30 oktober 1995 
Jaarplan en budgetverlening 1996 Arnhem, 15 januari 1996 

Jaarverslag 1994 raad Den Bosch 
Jaarverslag 1995 raad Den Bosch 
Jaarrekening 1994 raad Den Bosch, 7 december 1995 
Jaarplan en budgetverlening 1996, 15 januari 1996 
Rapport gebruik gefinancierde rechtsbijstand in ressort Den Bosch 92-95 
Jaarplan 1994 raad Den Haag 
Jaarplan 1995 raad Den Haag, januari 1995 
Jaarplan 1996 raad Den Haag, 22 november 1995 
Jaarplan en budgetverlening 1996 raad Den Haag, 15 januari 1996 
Jaarversiag 1994 road Den Haag 

Jaarplan 1995 raad Leeuwarden 
Jaarplan 1996 raad Leeuwarden 
Jaarverslag 1994 road Leeuwarden 
Jaarplan en budgetverlening 1996 raad Leeuwarden, 6 februari 1996 
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Documenten op het niveau van de relatie tussen de Raden en Stichtingen. 
Hofressort Amsterdam 
Overzicht jaarplannen en begroting 1995 buro's voor rechtshulp, 30 november 1994 
Schriftelijke uitnodiging bespreking werkplannen en begroting stichtingen, 18 november 1994 
Kaderbrief 1995, 14 juli 1994 
Brief departement ter voorbereiding van de kaderbrief 1995 stichtingen rechtsbijstand, 16 juni 
1994 
Kaderbrief 1996, 20 juli 1995 
Aangepaste begroting 1995 stichting Amsterdam, 3 juli 1995 
Reactie raad op analyse rapportage eerste kwartaal 1995 stichting Alkmaar, 2 juni 1995 
Rapportage eerste kwartaal 1995 Stichtingen aan raadscommissie eerstelijnsrechtshulp, 22 mei 
1995 
Subsidieverlening 1995 stichting Amsterdam, 13 april 1995 
Toelichting invulling projectformatie stichtingen, november 1995 
Jaarplannen 1996 stichtingen, september 1995 
Beschouwing raad werkplannen en begrotingen stichtingen ressort Amsterdam 

Hofressort Arnhem 
Jaarrekening 1995 Stichting rechtsbijstand Enschede, 2 mei 1996 
Jaarrekening 1995 Stichting rechtsbijstand Zwolle, 1 mei 1996 
Jaarrekening 1995 Stichting rechtsbijstand Arnhem, 26 april 1996 
Rapportage eerste kwartaal 1996 Stichting rechtsbijstand Zutphen, 29 april 1996 
Rapportage vierde kwartaal 1995 Stichting rechtsbijstand Zutphen, 1 februari 1996 
Rapportage eerste + tweede kwartaal 1995 Stichting rechtsbijstand Zutphen, 21 juli 1995 
Rapportage eerste kwartaal 1995 Stichting rechtsbijstand Zutphen, 21 juli 1995 
Rapportage vierde kwartaal 1995 Stichting rechtsbijstand Enschede, 6 februari 1996 
Rapportage vierde kwartaal + gehele jaar 1995 Stichting rechtsbijstand Zwolle, 30 januari 
1996 
Rapportage eerste + tweede kwartaal 1995 Stichting rechtsbijstand Zwolle, 24 juli 1995 
Rapportage eerste kwartaal 1995 Stichting rechtsbijstand Zwolle, 26 juni 1995 . 
Rapportage vierde kwartaal 1995 Stichting rechtsbijstand Arnhem, 5 februari 1996 
Rapportage derde kwartaal 1995 Stichting rechtsbijstand Arnhem, 20 oktober 1995 
Rapportage eerste + tweede kwartaal 1995 Stichting rechtsbijstand Arnhem, 24 juli 1995 
Budgetvaststelling 1994 Raad voor Rechtsbijstand, 5 augustus 1996 
Subsidieverlening 1996 Stichting Zutphen, 31 januari 1996 
Subsidieverlening 1996 Stichting Zwolle, 31 januari 1996 
Reactie buro's gezamenlijk op subsidieverlening 1996, 12 februari 1996 
Kaderbrief 1995, 15 juli 1994 
Aanvullende kaderbrief 1995, 12 okober 1994 
Kaderbrief 1996, 14 juli 1995 
Subsidieverlening 199E Stichting Enschede, 8 mei 1995 
Gezamenlijk activiteitenverslag 1995 stichtingen rechtsbijstand in Arnhem, 9 mei 1996 

• Gezamenlijk jaarplan 1996 stichtingen ressort Arnhem 

Hofressort Den Bosch 
Begroting + werkplan 1995 Stichting Eindhoven, 6 oktober 1994 
Kaderbrief 1995, 12 juli 1994 
Schriftelijke uitnodiging bespreking begroting + werkplan 1995 Stichting Eindhoven, 6 oktober 
1994 
Activiteitenverslag 1995 Stichting Eindhoven, 10 juni 1996 
Begroting + werkplan 1996 Stichting Eindhoven, 12 september 1995 
Reactie Raad op begroting 1995 Stichting Eindhoven, 25 oktober 1995 
Financieringsregeling Stichtingen 1995, 13 december 1994 
Rapportage tweede kwartaal 1996 Stichting Eindhoven, 30 juli 1996 
Rapportage vierde kwartaal 1995 Stichting Eindhoven, 8 januari 1996 
Rapportage derde kwartaal 1995 Stichting Eindhoven, 11 oktober 1995 
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Rapportage tweede kwartaal 1995 Stichting Eindhoven, 27 juli 1995 
Rapportage eerst kwartaal 1995 Stichting Eindhoven, 28 april 1995 
Verslag gesprek d.d. 16 februari 1995 
Subsidievoorwaarden, 27 december 1995 
Verslag bespreking Read voor RechtsbijstandJBuro voor Rechtsbijstand Noord en Midden 

Limburg, 13 oktober 1994 
Budgetverlening 1995 Stichting Eindhoven, 23 mei 1995 
Budgetverlening 1996 Stichting Eindhoven, 17 januari 1996 
Verslag overleg afrekening 1995 en subsidie 1996 Stichting Eindhoven, 19 december 1995 	. 

Reactie Raad voor Rechtsbijstand op overleg 19 december 1995, 10 januari 1996 
Afspraken omtrent kwartaalrapportage nay. hofoverieg op 14 september 1995 
Subsidieverlening 1995 Stichting Eindhoven, 21 april 1995 

Brief Raad voor Rechtsbijstand aan Stichting Eindhoven inzake budgetverlening 1995, 4 januari 
1995 
Budgetverlening 1996 Stichting Eindhoven 

Note-assort Den Haag 
Subsidiebeschikking 1996 Stichting Rotterdam, 31 januari 1996 
Overzicht feitelijke inzet personeel Stichting Den Haag, 24 september 1996 
Overzicht feitelijke inzet personeel Stichting Middelburg, 24 september 1996 
Overzicht feitelijke inzet personeel Stichting Rotterdam, 23 september 1996 
Samenvattend overzicht + toelichting kwartaalrapportages Stichtingen gemaakt door de Raad 
Werkplan + begroting 1996 Stichting Den Haag, 
Activiteitenverslag 1995 Stichting Rotterdam, 6 september 1996 
Verslag bespreking Read en stichtingen op 9 september 1996 
Kaderbrief 1996, 14 juli 1995 
Rapportage 1995 Stichtingen rechtsbijstand produktiecijfers, 10 juli 1996 

• Samenvatting begroting Stichtingen 1996 
Jaarrekening 1995 Stichting Middelburg, 5 maart 1996 

• Activiteitenverslag 1995 Stichting Middelburg 
Subsidieverlening 1995, 27 april 1995 
Werkplan 1996 stichting Den Haag 

Note-assort Leeuwarden 
Jaarrekening 1995 stichting rechtsbijstand Assen, 1 juli 1996 
Jaarrekening 1995 stichting rechtsbijstand Groningen, 24 april 1996 
Jaarrekening 1995 stichting rechtsbijstand Leeuwarden, 13 juni 1996 
Brief Raad subsidiverlening 1995 stichting rechtsbijstand Leeuwarden, 30 juni 1995 
Kaderbrief 1995, 12 juli 1994, 10 oktober 1994 
Kaderbrief 1996, 14 juli 1995 
Rapport 'Buro's voor Rechtshulp meer dan eerstelijnsinstellingen'. Task-force Raad voor 
Rechtsbijstand en Buro's voor Rechtsulp in hofressort Leeuwarden. 21 juli 1995. 

Brief prof. dr. L.C.M. Meyers, oordeel over toelaten betalende praktijk binnen Stichtingen 
Rechtsbijstand, 5 april 1995. 
Brief Raad voor Rechtsbijstand aan Stichtingen over betalende praktijk, 22 mei 1995 
Brief Raad voor Rechtsbijstand aan de Staatssecretaris van Justitie over betalende praktijk, 11 
maart 1996 
Brief Raad voor Rechtsbijstand aan het bestuur van de stichtingen over betalende praktijk, 1 
oktober 1996 
Kwartaalrapportages 1995-1996 eerste helft buro Assen, 22 juli 1996 
Kwartaalrapportages 1995-1996 eerste helft buro Leeuwarden, 22 augustus 1996 
Kwartaalrapportages 1995-1996 eerste helft buro Groningen, 23 augustus 1996 

Subsidieverlening 1995, brief aan het bestuur van de stichting Assen, 30 juni 1995 

3 



2. De inrichting van het jaarplan 
De raad 

1.1 	Bestuurssamenstelling 
1.2 	Samenstelling en werkwijze raadscommissies 
1.3 	Bezwaarschriftencommissie(s) 
II 	Bureau rechtsbijstandsvoorziening 
2.1 	Analyse interne organisatie 
2.2 	Organisatieplan 
2.2.1 Personeel 
2.2.2 Werkwijze en bestuurlijke informatievoorziening 
2.2.3 Automatisering 
2.2.4 Formatie en capaciteitsinzet 
2.3 	Conclusies 
Ill 	Regelgeving 
3.1 	Inschrijvingsvoorwaarden 
3.2 	Financieringsregeling stichtingen en spreekuurovereenkomsten 
3.3 	Overige overeenkomsten 
3.4 	Piketregelingen 
3.5 	Klachtenregeling 
IV 	Programma 
4.1 	Ressortsplan 
4.1.1 Analyse van het huidige beleid 
4.1.2 Analyse van de omgeving: vraag en aanbod 
4.1.3 Analyse van de externe organisatie: het bestuurlijk netwerk 
4.2 	Conclusies beleid 
4.2.1 Werkplan stichtingen 
4.2.2 Toegevoegde rechtsbijstandverleners 
4.2.3 Spreekuurovereenkomsten 
4.2.4 Overige overeenkomsten 
4.2.5 Externe organisatie 
4.2.6 Bijzondere onderwerpen 
4.3 	Prioriteiten 
V 	Kwaliteit 
VI 	Begroting 
6.1 	Raadskosten ert kosten bureau rechtsbijstandvoorziening 
6.2 	Programmakosten 
6.3 	Liquiditeitenplanning 
VII 	Samenvatting en beleidsprioriteiten 
VIII 	Bijlage 

3. Indeling analyse kwartaalrapportage raden voor rechtsbijstand 

Produktiecijfers 

	

BI. 1: P1 	VVerkvoorraad in dagen; 

	

P2 	Gemidde ■ de doo;- looptijd in werkdagen; 

	

P3 	Samenhang doorlooptijd en onvolledige aanvragen; 

Afhandeling toevoegingen 

	

BI. 2: Ti 	Afgegeven toevoegingen 1996 (cum.) onderscheiden naar civiel, straf, ambtsh. 
en V040; 

	

12 	Afgegeven toevoegingen 1996 afgezet tegen dezelfde periode 1995 onder- 
scheiden naar civiele. en straf toevoegingen; 

	

13 	Afgegeven toevoegingen 1995 onderscheiden naar civiel, straf, ambtsh. en 
V040; 

4 



T4 	Afgegeven toevoegingen 1996 uitgedrukt in een % van het aantal afgegeven 
toevoegingen1995; 

T5 	Overzicht toe- c.q. afname onvolledige toevoegingsaanvragen. 

131. 2a: T7 	Voorlopig afgegeven toevoegingen; 
T8 	Voorwaardelijk afgegeven toevoegingen; 
T9 	Toevoegingen waarbij eb nihil is; 

T10 	Toevoegingen waarbij sprake is van anti-cumulatiebepaling; 

T11 	Toevoegingen waarbij sprake is van de hardheidsclausule. 

61. 2b: T13 	Afgewezen toevoegingsaanvragen financieel; 
T14 	Afgewezen toevoegingsaanvragen inhoudelijk; 

T15 	Afgewezen toevoegingsaanvragen fin. en inh.; 
T16 	Afgewezen toevoagingen op bereik en dubbelheid; 

T17 	Totaal afgewezen toevoegingen. 

131. 2c: T19 	Gemiddelde eigen bijdrage bij afgifte in 1996; 

T20 	Gemiddelde eigen bijdrage bij afgifte in 1995; 
T21 	Gemiddelde eigen bijdrage stichtingen; 
T23 	Afgegeven toevoegingen stichtingen 1996; 
T24 	Afgegeven toevoegingen stichtingen 1995. 

Alhandeling vergoedingen 
Bl. 3: V1 	Verhouding proc., bijl. B en adv. civiel; 

V2 	Nul-besluiten toy vastgestelde declaraties; 
V3 	Verhouding proc. en bijl. B straf; 
V4 	Afgewezen decl. toy voorgelegde declaraties; 

V5 	Verhouding proc., biji Ben adv. V040. 
B1 3a: V7 	Gemiddelde vergoeding WRB; 

V8 	Aantal vastgestelde decl. WRB; 
V9 	Gemiddelde vergoeding WROM; 
V10 	Aantal vastgestelde decl. WROM. 

131. 3b: V11 	Gemiddelde eiger .  bijdrage WRB; 
V12 	Gemiddelde eigen bijdrage WROM; 
V13 	Gemiddelde verg. advocaat WRB; 
V14 Gemiddelde verg. advocaat WROM. 

Piketten 

	

B1, 4: Pit 	Aantal betaalde piketdiensten; 

	

Pi2 	Totaal bedrag betaald son piketdiensten; 

	

P13 	Gemiddeld betaald bedrag aan piketdiensten. 

Beroepschriften 

	

Bl. 5: 01 	Beroepschriften op toevoegingen; 

	

62 	Beroepschriften op vaststellingen. 

Stichtingen rechtsbijstand 

	

131. 6: $1 	Produktiecijfers stichtingen; 

	

S2 	Produktiecijfers stichtingen lvervolg). 

Financiete gegevens 

	

BI. 7: U1 	Uitputting budget 1996; 

	

U2 	Uitputting budget 1996 (vervolg). 
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