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Voorwoord 

Dit document bevat de resultaten van een onderzoek naar de versnellingsmogelijkheden bij 
strafzaakbehandeling door het Openbaar Ministerie (OM) in de vervolgingsfase (project 
99.037), uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers Management Consultants (PwC) in de 
periode februari – juni 2001 in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en 
Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie. 
 
Het onderzoek beoogt inzicht te geven in de factoren die bepalend zijn voor de 
doorlooptijd van het strafzaakbehandelingsproces door het OM in de vervolgingsfase. Het 
gaat daarbij met name om de organisatorische en logistieke inrichting van het proces en de 
samenwerking met ketenpartners bij een drietal zogenoemde ‘best practices’, te weten de 
arrondissementsparketten Amsterdam, Breda en Roermond.  
  
De meningen en inzichten bij sleutelmedewerkers van de drie onderzochte parketten en 
hun ketenpartners ten aanzien van het functioneren van het eigen parket zijn de 
belangrijkste bron geweest voor het vaststellen van hun succesfactoren. Dit onderzoek kon 
dan ook niet worden uitgevoerd zonder de medewerking van de door ons geïnterviewde 
personen (zie bijlage A). Wij bedanken alle betrokkenen voor de openhartige gesprekken. 
Daarnaast bedanken wij de begeleidingscommissie en de opdrachtgever (zie bijlage B) 
voor hun bijdrage aan de resultaten. 
 
Het eerste concept van dit rapport is voorgelegd aan de begeleidingscommissie op 16 
maart 2001 en besproken op 20 maart 2001. Na uitvoering van aanvullend onderzoek, is 
een tweede conceptrapport uitgebracht op 29 juni 2001, die is besproken met de 
begeleidingscommissie op 6 juli 2001, gevolgd door een definitief rapport op 10 augustus 
2001. 
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Managementsamenvatting 

Het onderzoek 

1 De snelheid van het strafzaakbehandelingsproces, de snelheid waarmee strafzaken 
worden afgedaan, is al enige tijd onderwerp van kritiek. Dit heeft geleid tot meer aandacht 
voor de organisatorische structuur en het logistieke proces binnen parketten. Op specifieke 
gebieden boeken de parketten inmiddels snelheidswinsten in de doorlooptijden van 
strafzaken. Niettemin blijkt de gemiddelde doorlooptijd over alle zaken niet 
noemenswaardig te verbeteren. Belangrijk is te achterhalen wat de factoren zijn die de 
doorlooptijd positief kunnen beïnvloeden. De werkwijze van de goed presterende parketten 
in termen van de kortste gemiddelde doorlooptijd kan daarvoor aanknopingspunten bieden. 

2 Het Ministerie van Justitie heeft PricewaterhouseCoopers N.V. gevraagd een 
onderzoek te verrichten naar een drietal 'best practices', te weten de 
arrondissementsparketten Amsterdam, Breda en Roermond. Deze parketten zijn 
geselecteerd op grond van de volgende kenmerken:- 
(a) omvang (klein, middel, groot); 
(b) gemiddelde doorlooptijdvan het strafzaakbehandelingsproces. 
Hieronder zijn de belangrijkste conclusies van dit onderzoek samengevat. 

De bepalende factoren voor het goed presteren van de drie onderzochte parketten 

3 In de bepalende factoren, blijkt er een rode draad aanwezig te zijn. De drie onderzochte 
relatief goed presterende parketten van verschillende omvang (Amsterdam, Breda, 
Roermond) hebben alledrie een focus op wat te beschrijven valt als ‘procesmatig werken’. 

4 Elk op zijn eigen wijze, maar met duidelijke overeenkomsten, geven de drie 
onderzochte parketten hun eigen invulling aan dit procesmatig werken. De parketten 
hebben bijvoorbeeld allemaal op hun eigen wijze het kwaliteitsmanagement omarmd, met 
gehanteerde methodieken zoals het INK-model en ISO-certificering. Elk parket heeft als 
doel om hiermee het interne proces zo goed mogelijk in te richten, te borgen en te 
ondersteunen. 

5 Naast het interne proces, valt de goede en constructieve samenwerking met de 
ketenpartners op. Gezien de complexiteit van het strafrechtproces heeft elk parket een 
behoorlijk aantal partners die allemaal hun kleine of grote invloed op de doorlooptijden 
hebben. Het is dus zaak met hen tot goede contacten en afspraken te komen. Afspraken die 
staan en waarop gestuurd wordt.  
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6 Elk parket heeft binnen de opgebouwde samenwerking een eigen zwaartepunt dat heeft 
bijgedragen aan het succes:- 
(a) Amsterdam: samenwerking met politie in de vorm van de Hopper (hulpofficier-

parketsecretaris); 
(b) Breda: de sterk ontwikkelde relatie met de Zittende Magistratuur, het thematiseren 

van zittingen en transparantie van planningen; 
(c) Roermond: het sepot-overleg met de politie en de korte communicatielijnen, 

alsmede het goed plannen van de zittingen. 

7 Door verdere aandacht voor het proces en de samenwerking met de ketenpartners zal 
ook in de toekomst ruimte zijn voor verbetering van het reeds gerealiseerde. Belangrijke 
winst kan schuilen in relatief eenvoudig te verwezenlijken procesmatige verbeteringen, 
zoals het bekorten van de tijd tussen de aanvraag van een voorlichtingsrapportage en het 
ontvangen van de aanvraag door de Reclasseringsambtenaar. 

8 Binnen de samenwerkingsvormen en de inrichting van het proces is een zeer 
belangrijke rol weggelegd voor filteren. Door middel van filtering wordt bewerkstelligd dat 
de kwaliteit van de instroom van zaken wordt verbeterd: kansarme zaken worden in een zo 
vroeg mogelijk stadium weggefilterd en kansrijke zaken krijgen een snellere beoordeling. 
Amsterdam heeft hiervoor de Hopper, Breda de Politieparketsecretaris en de Secretaris Op 
Locatie. In Roermond wordt het filter ingevuld door de nauwe samenwerking tussen OM 
en politie in het sepot-overleg. 

9 Een ander bepalend aspect voor de goede prestaties is het belang van stimulerend en 
constructief leiderschap. Als organisatie kun je nog zulke goede ideeën en methoden in 
huis hebben, als het niet gedragen en uitgedragen wordt door het management, verliest het 
zijn kracht. Goede managementvaardigheden worden door de geïnterviewden van gelijk 
belang geacht voor de prestatie als sterke inhoudelijke kennis bij het management. 

Cijfermatige analyse heeft geleid tot enkele aanvullende conclusies 

10 Naast het onderzoek naar de kwalitatieve aspecten die bepalend lijken te zijn voor het 
goede presteren van de onderzochte parketten, is er een cijfermatige analyse uitgevoerd op 
de management rapportages van de parketten ten aanzien van prestatie- indicatoren van het 
strafzaakproces. De cijfermatige analyses lijken (deels) een onderbouwing te geven voor 
de gevonden kwalitatieve conclusies ten aanzien van het filter. 
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11 Er wordt een duidelijk – en wellicht logisch – verband geconstateerd tussen de omvang 
van de voorraad en de doorlooptijd. In combinatie met de vrijwel gelijke omvang van de 
instroom en uitstroom van strafzaken (en dus vrijwel gelijkblijvende voorraden), is de 
verwachting dat de doorlooptijd in de komende periode bij de parketten niet zal afnemen. 
Die trend is waarneembaar in de jaarcijfers over de periode 1994-1999: de gemiddelde 
doorlooptijd is zo’n 9% toegenomen. Bij een ongewogen1 afname van de instroom van 
15% over diezelfde periode, is dat opmerkelijk te noemen, maar kan mogelijk verklaard 
worden door de voorraad die in die periode vrijwel onveranderd is gebleven (in de 
onderzochte periode zijn instroom en uitstroom telkens van vergelijkbare omvang 
geweest). Opgemerkt zij dat in die jaren de complexiteit van zaken is toegenomen, evenals 
het aantal zaken. Mede door verbeterde filtering is de instroom bij de parketten relatief 
beperkt en zijn belangrijke kwaliteits- en snelheidswinsten geboekt. Door de 
kwaliteitsverbetering van de instroom is het aantal onvoorwaardelijke sepots sterk 
afgenomen, met als resultaat dat daarmee de gemiddelde doorlooptijd is verlengd 
(onvoorwaardelijke sepots worden veelal relatief snel afgedaan). 

12 De kwaliteit van het strafzaakproces is in de periode 1994-1999 aanzienlijk 
toegenomen, afgaande op het percentage onvoorwaardelijk sepot (van gemiddeld 21% naar 
13%). De drie onderzochte parketten scoren hierop overigens beduidend beter dan het 
gemiddelde, namelijk 8% (Breda en Amsterdam) en 6% (Roermond). 

Tenslotte 

13 De gevonden succesfactoren kunnen een aanknopingspunt bieden voor de andere 
parketten om te beoordelen hoe zij ‘scoren’ op die factoren. De concrete ervaringen en tips 
van de drie best practices kunnen een referentiekader bieden om verbeteringen te 
realiseren. 

14 Het uitwisselen van ervaringen tussen de drie onderzochte parketten is als positief 
ervaren. Dergelijke sessies kunnen – juist ook voor de andere parketten – van nut zijn om 
ervaringen te delen en van elkaar te leren. Een open houding van de parketten ten opzichte 
van elkaar is daarvoor onontbeerlijk. Het verdient dan ook aanbeveling om dit soort 
ervaringssessies vaker te organiseren. 

15 De gevonden (kwalitatieve en kwantitatieve) resultaten bieden een aanknopingspunt 
voor verdere gedachtewisseling met de parketten. Ze kunnen en moeten echter niet worden 
beschouwd als ‘de waarheid’:- 

                                                 
1 Niet rekening houdend met de zaakzwaarte (zo is bijvoorbeeld het percentage zaken dat aan de rechter 
wordt voorgelegd toegenomen). 
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(a) er zijn uitsluitend ‘best practices’ onderzocht en geen ‘bad practices’. Het is dus 
niet met zekerheid te stellen dat de gevonden succesfactoren ook niet door de ‘bad 
practices’ worden ingevuld. (Waarbij dan nog wel altijd de vraag gesteld moet 
worden of dat dan ook even effectief gebeurt.); 

(b) cijfers blijven cijfers en kunnen slechts aanleiding bieden voor nader onderzoek 
naar de verklaringen van waargenomen verbanden. De in dit onderzoek genoemde 
mogelijke verklaringen moeten daarom worden beschouwd als hypotheses die in 
nader onderzoek getoetst dienen te worden.  

16 Tenslotte: verandering en verbetering komt niet vanzelf. Zoals eerder aangegeven 
speelt leiderschap daarbij een cruciale rol. Het management dient het voortouw te nemen in 
het doorvoeren van veranderingen. Ze zal de medewerkers moeten stimuleren en een 
voorbeeldfunctie vervullen. Want bedacht moet worden dat uitsluitend met de wil en 
medewerking van de medewerkers goede resultaten kunnen worden neergezet. 
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Inleiding 

Achtergrond en aanleiding van het onderzoek 

001 Het Openbaar Ministerie (OM) is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke 
handhaving van de rechtsorde. Het OM is een van de belangrijkste partijen bij de 
afhandeling van strafzaken. Het OM bepaalt wie er voor de rechter moet verschijnen en 
voor welk strafbaar feit. Het OM is de instantie die belast is met de vervolging van 
verdachten van strafbare feiten. Het OM handelt zelf verder ook lichtere strafzaken af. 

002 Het werkterrein van het OM is met name het strafrecht. Het OM komt pas in beeld 
als er een strafbaar feit is gepleegd. De taak van het OM is wettelijk vastgelegd. In de Wet 
op de Rechtelijke Organisatie is deze taak als volgt omschreven: "Het OM is belast met de 
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij wet vastgestelde taken". 
Dat raakt de opsporing, de vervolging en de executie van strafbare feiten.  

003 Jaarlijks worden er in Nederland naar schatting acht miljoen2 misdrijven gepleegd. 
Dit varieert van eenvoudige diefstal tot meervoudige moord. Niet alle misdrijven hebben 
voldoende opsporingsindicaties om tot een verdachte te komen. Ook is de capaciteit in de 
strafrechtsketen beperkt. Het OM moet derhalve, in samenspraak met (bijzondere) 
opsporingsinstanties doordachte keuzes maken bij het bestrijden van de misdaad. Concreet 
worden er afspraken gemaakt en prioriteiten gesteld ten aanzien van de opsporing en 
vervolging van bepaalde (soorten) strafbare feiten. Zo zullen bepaalde (soorten) strafbare 
feiten leiden tot een transactievoorstel aan verdachte en zullen andere strafbare feiten 
vervolging tot gevolg hebben. Ten aanzien van de strafbare feiten die aan het OM ter 
beoordeling worden voorgelegd, dient de Officier van Justitie (OvJ) te beslissen hoe verder 
te handelen. Hij heeft daarbij op hoofdlijnen de volgende mogelijkheden:- 
(a) seponeren; 
(b) transigeren3 (incl. taakstraffen4); 
(c) dagvaarden. 

                                                 
2 Voorlichtingsbrochure OM 
3 Naast seponeren en transigeren behoren ook overdragen en voegen tot de OM-beslissingen 
4 In het kader van de nieuwe Wet op de Taakstraffen zijn voor het OM de mogelijkheden tot het opleggen 
van taakstraffen verruimd (officiersmodel) 
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004 De snelheid van het strafzaakbehandelingsproces, de snelheid waarmee strafzaken 
worden afgedaan, is al enige tijd onderwerp van kritiek. Dit heeft geleid tot meer aandacht 
voor de organisatorische structuur en het logistieke proces binnen parketten. Op specifieke 
gebieden boeken de parketten inmiddels snelheidswinsten in de doorlooptijden van 
strafzaken. Niettemin blijkt de gemiddelde doorlooptijd over alle zaken niet 
noemenswaardig te verbeteren. Belangrijk is te achterhalen wat de factoren zijn die de 
doorlooptijd positief kunnen beïnvloeden. De werkwijze van de goed presterende parketten 
in termen van de kortste gemiddelde doorlooptijd kan daarvoor aanknopingspunten bieden. 

005 Het Ministerie van Justitie heeft PricewaterhouseCoopers N.V. gevraagd een 
onderzoek te verrichten naar een drietal 'best practices', te weten de 
arrondissementsparketten Amsterdam, Breda en Roermond. Deze parketten zijn 
geselecteerd op grond van de volgende kenmerken:- 
(a) omvang (klein, middel, groot); 
(b) gemiddelde doorlooptijd. 

006 Het voorliggend rapport beschrijft de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. 

Doelstelling van het onderzoek 

007 De doelstelling van dit onderzoek is drieledig:- 
(a) het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop de bovengenoemde parketten hun 

strafzaakbehandelingsproces logistiek en organisatorisch hebben ingericht en hoe 
ze daarbij de samenwerking met hun ketenpartners hebben geregeld; 

(b) het op basis van dit inzicht vaststellen van de bepalende factoren voor de relatief 
korte doorlooptijd bij deze parketten; 

(c) het identificeren van verbetervoorstellen. 

Reikwijdte van het onderzoek 

008 Het onderzoek richt zich op de kenmerken van de 'best practices' ten aanzien van:- 
(a) de logistieke inrichting van het strafzaakbehandelingsproces; 
(b) de organisatorische inrichting van het strafzaakbehandelingsproces; 
(c) de samenwerking met partners in de strafrechtketen. 
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009 In dit onderzoek staat de behandeling door het OM van een strafbaar feit gepleegd 
door een meerderjarige verdachte5 centraal vanaf binnenkomst van het proces-verbaal (PV) 
tot en met de afdoening door het OM zelf of tot en met een dagvaarding. De executiefase 
valt buiten de reikwijdte van dit onderzoek. 

010 De opdrachtgever heeft bij het definiëren van de reikwijdte van het onderzoek 
bewust gekozen voor het uitsluitend onderzoeken van de ‘best practices’, juist ook om de 
nadruk te leggen op de factoren die een positieve bijdrage leveren aan de doorlooptijd. Het 
gevolg van deze keuze is dat – onderzoekstechnisch – feitelijk niet kan worden bepaald of 
‘best practices’ en ‘bad practices’ op deze factoren in de praktijk ook daadwerkelijk 
verschillen. Expert judgement door de begeleidingscommissie (op basis van diepgaande 
kennis uit het veld) alsmede door het projectteam (op basis van organisatorische en 
logistieke kennis) vormt in dit onderzoek de toets op de juistheid van de geïdentificeerde 
factoren. 

Onderzoeksopzet 

011 Het onderzoek was opgebouwd uit de volgende stappen:- 
(a) een startbijeenkomst van begeleidingscommissie, opdrachtgever en PwC 

projectteam. Tijdens deze bijeenkomst hebben de verschillende deelnemers aan het 
onderzoek kennis gemaakt en is de aanpak van het onderzoek besproken en – waar 
nodig – aangescherpt. Daarnaast zijn werkafspraken gemaakt en is de planning van 
het project vastgesteld; 

(b) een brainstormsessie met de drie parketten (het projectteam) om tot een eerste 
indicatie van bepalende factoren te komen; 

(c) het bestuderen van de door de opdrachtgever verstrekte schriftelijke documentatie; 
(d) het in kaart brengen van het strafzaakbehandelingsproces op hoofdlijnen voor de 

drie parketten; 
(e) het uitvoeren van diepte- interviews bij de parketten en met de belangrijkste 

ketenpartners6. Tijdens deze interviews is het strafzaakbehandelingsproces op 
hoofdlijnen in kaart gebracht en zijn de logistieke en organisatorische kenmerken 
doorgelicht. Daarnaast is uitvoerig aandacht besteed aan de relatie met de 
belangrijkste ketenpartners. Aan de parketten is ter invulling een 
zaakstroomformulier uitgereikt om de processen nader te kunnen analyseren. 

                                                 
5 Jeugdstrafzaken vallen niet binnen de kaders van dit onderzoek. 
6 De lijst met geïnterviewden is samengesteld door de contactpersonen van de drie onderzochte parketten met 
als  doel een zo volledig mogelijk beeld van het proces en de uitvoering daarvan. Deze lijst is opgenomen in 
bijlage A. 
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(f)  een tussenrapportage van de verzamelde gegevens met de begeleidingscommissie. 
Tijdens deze bijeenkomst heeft een afstemming plaatsgevonden van de tussentijdse 
onderzoekgegevens en is een rapportageformaat afgesproken voor het eindrapport. 

(g) het analyseren en combineren van de schriftelijke informatie, de ingevulde 
zaakstroomformulieren en de informatie uit de interviews; 

(h) een interview met de HovJ van Den Haag, de heer mr. G.L. Bouman, ter toetsing 
van de gevonden resultaten; 

(i) concept-rapportage van de eindresultaten; 
(j) definitieve eindrapportage. 

Opbouw van dit rapport 

012 Het rapport is als volgt opgebouwd:- 
(a) een beschrijving van de parketten op basis van de interviews en documentstudie ten 

aanzien van:- 
(i) de logistieke inrichting van het strafzaakbehandelingsproces, inclusief een 

cijfermatige beschrijving van de procesuitvoering bij de drie parketten 
(hoofdstuk 1); 

(ii) de organisatorische inrichting van het strafzaakbehandelingsproces, 
beschreven aan de hand van het Burke Litwin model (hoofdstuk 2)7; 

(b) een analyse van de verzamelde informatie, waarin de meest bepalende factoren 
voor de doorlooptijd worden beschreven en een beschouwing wordt gegeven 
(hoofdstuk 3); 

(c) conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 4). 
 

                                                 
7 Sommige –voor alle onderzocht parketten geldende – situaties en werkwijzen zijn omwille van het 
voorkomen van dubbelingen maar bij een parket opgenomen in de beschrijving. 
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1 De logistiek van het strafzaakbehandelingsproces 

Achtergrond bij de procesbeschrijving 

101 Ten behoeve van een adequate analyse van het strafzaakbehandelingsproces, wordt 
dit proces in dit hoofdstuk beschreven aan de hand van enkele theoretische 
standaardelementen die een proces beschrijven, te weten:- 
(a) input; 
(b) throughput; 
(c) output; 
(d) mechanism; 
(e) control. 

102 Deze standaardelementen worden hieronder kort toegelicht. 

Input 

103 De kwaliteit van de resultaten van een proces of processtap is voor een groot deel 
afhankelijk van de kwaliteit – en kwantiteit – van de input. Vaak wordt gezegd: "garbage 
in is garbage out". De input van een proces dient juist, volledig en tijdig te zijn. De input 
dient eenduidig te zijn en direct toepasbaar door de actoren in de volgende processtap.  

104 Van belang is op te merken dat met betrekking tot de meting van de kwantiteit en 
kwaliteit van de input feitelijk enkel gekeken wordt naar de input, zoals die van de 
opsporingsinstanties, zoals de politie en de bijzondere opsporingsdiensten, wordt 
verkregen. Door het OM wordt in termen van tijden en aantallen gemeten hoeveel zaken 
ter beoordeling worden ontvangen en welke vervolgacties worden ondernomen. Er is 
echter onvolledig zicht op – en inzicht in – de operationele keuzes die bij de 
opsporingsinstanties zelf worden gemaakt en de invloed die dat heeft op de kwaliteit en 
kwantiteit van wat uiteindelijk de input van het OM is: krijgt het OM wel die zaken binnen 
die het binnen moet krijgen? 

Throughput 

105 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden dienen helder te zijn voor een 
goede throughput. De organisatiestructuur dient op zodanige wijze te zijn ingericht dat dit 
een snelle en kwalitatief hoge procesgang bevordert. 
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Output 

106 Net als de input dient de output juist, tijdig en volledig te zijn. De output dient in 
overeenstemming te zijn met het (deel)procesdoel. Dit betekent onder meer, dat het proces 
resultaatgericht wordt doorlopen en dat de afspraken over de output die met de 
ontvangende partij zijn gemaakt eenduidig en meetbaar zijn. 

Mechanism 

107 De processtap dient uitgevoerd te worden door functionarissen die geschikt zijn 
voor hun taak. De opleiding, ervaring en contactuele eigenschappen moeten in 
overeenstemming zijn met de moeilijkheidsgraad en vereisten ten aanzien van de 
betreffende handelingen. Daarnaast dienen de systemen op zodanige wijze te ondersteunen, 
dat informatie juist, tijdig en volledig ter beschikking van de medewerkers komt.  

Control 

108 De processtap dient uitgevoerd te worden binnen de vastgestelde beleidskaders. 
Daarnaast dient de processtap ondersteund te worden door functie-omschrijvingen, dienen 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden helder te zijn en afspraken eenduidig te 
zijn. 

Procesbeschrijving 

Algemene beschrijving van het proces: de overeenkomsten tussen de parketten 

109 Het strafzaakbehandelingsproces bij de drie parketten vertoont duidelijke 
overeenkomsten. Bij alle parketten is het hart van het strafzaakbehandelingsproces feitelijk 
gelijk:- 
(a) alle parketten krijgen input in de vorm van processen-verbaal; 
(b) alle parketten hebben output in de vorm van transacties, vervolging, voegen, 

overdragen en sepots; 
(c) alle parketten hebben mechanisms in de vorm van:- 

(i) dezelfde ondersteunende systemen (BOS/Polaris, Compas)8; 
(ii) dezelfde beslissende en ondersteunende functionarissen (OvJ, 

parketsecretaris, administratie); 

                                                 
8 In afwachting van de vervanging van het bedrijfsprocessensysteem Compas door het nieuwe systeem GPS 
is besloten niet op alle locaties voorzieningen te treffen BOS/Polaris te kunnen raadplegen.  
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(d) alle parketten hebben te maken met gelijke en gelijksoortige controls, zoals 
landelijk en regionaal beleid en wetgeving en interne en externe werkafspraken. 

110 Schematisch kan het bovenstaande als volgt worden weergegeven:- 

 

111 Wat betreft een verdere verdieping van de strafzaakbehandeling in het algemeen, 
kan ook worden gesteld dat alle parketten een gelijksoortige differentiatie maken in typen 
zaakstromen:- 
(a) de ‘traditionele’ reguliere stroom (plankzaken, loopzaken). Gesimplificeerd komt 

het erop neer dat het OM van de politie een proces-verbaal ontvangt, deze inboekt 
in COMPAS, een beslissing erop neemt in de vorm van transactie, sepot of 
vervolging/dagvaarding en het in het laatste geval ter zitting plant en voorbereidt; 

(b) de stroom snelrecht en aanhouden & uitreiken (AU). Hierbij wordt de verdachte in 
zo kort mogelijke termijn geconfronteerd met een dagvaarding en/of transactie 
(AU) en in het geval van snelrecht tevens met een zitting op korte termijn. 
Procestechnisch lijken de reguliere, snelrecht- en AU-stroom op elkaar, zij het dat 
bij AU en snelrecht de feitelijke zaakbeoordeling al heeft plaatsgevonden als het 
proces-verbaal binnenkomt op het parket, de dagvaarding al is betekend en de 
eventuele zitting al gepland staat; 

(c) de stroom preventieven (voorgeleidingszaken). Bij deze stroom wordt de verdachte 
in hechtenis genomen en vervolgens voorgeleid bij OvJ, Rechter-Commissaris 
(RC) en indien van toepassing bij de Raadkamer. 
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112 Grafisch kunnen de stromen ‘regulier’ en ‘preventieven’ als volgt worden 
weergegeven:-  
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De verschillen tussen de onderzochte parketten in het logistieke proces 

113 Tussen de parketten zijn er ook verschillen aan te geven in het 
strafzaakbehandelingsproces. De meest in het oog lopende verschillen zijn:- 
(a) type organisatie van het strafzaakbehandelingsproces:- 

(i) traditionele organisatiestructuur (OvJ/parketsecretaris/administratie: 
Roermond) in matrixmodel (gebiedsgebonden OvJ/parketsecretaris); 

(ii) zaakstroomgerichte teams (stromenmodel, wel gebiedsgericht: Breda); 
(iii) gebiedsgebonden teams (Amsterdam); 

(b) type filter dat voorafgaat aan de ontvangst van de stukken op het parket:- 
(i) Hopper (Amsterdam). De Hopper, die zowel van de politie- als de 

parketorganisatie afkomstig kan zijn, verricht de eerste beoordeling van 
zaken en neemt in voorkomende gevallen – al dan niet na overleg met een 
Officier van Justitie – direct een beslissing;  

(ii) Politieparketsecretaris (PPS) en secretaris op locatie (Breda). Op eenzelfde 
wijze verrichten de PPS-er en de secretaris op locatie het eerste filter, opdat 
een volledig en kansrijk dossier als input het parket binnenkomt; 

(iii) bilateraal- en sepotoverleg tussen politie en OM (Roermond). Hierbij 
verricht de politie zelf in overleg met het parket een sterker filter aan de 
voorkant opdat de kwaliteit en snelheid van de input beter kan worden 
beheerst; 

(c) soorten afspraken aan de ‘achterkant’ van het proces:- 
(i) wekelijks planningsoverleg OM-ZM. Elk parket sluit een zittingsconvenant 

af met de Zittende Magistratuur. Hierbij worden voor een bepaalde periode 
(meestal een jaar) afspraken gemaakt over de benodigde zittingscapaciteit. 
Een in het oog springend verschil is echter de verdere invulling die wordt 
gegeven aan de samenwerking. In Breda is deze invulling frequenter en 
dieper. Wekelijks wordt er aan de hand van het benodigde aantal zittingen 
tussen OM en strafgriffie een planning opgesteld. 

114 Behalve deze opvallende verschillen, kunnen er ook verschillen aanwezig zijn in de 
rol die bepaalde afdelingen en functionarissen vervullen binnen een bepaald proces. De 
administratie kan bijvoorbeeld naast een meer algemene ondersteunende taak in het proces, 
zorgdragen voor dossiervorming, controleren en inboeken van processen-verbaal in 
COMPAS tot een algemene bewaking van de zaaksvoorraden. 
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Afbakening van het strafzaakbehandelingsproces 

115 Onderwerp van onderzoek is het strafzaakbehandelingsproces, het primaire proces 
van een parket. De systeemgrenzen zijn daarbij gelegd bij de activiteiten die door het OM 
worden uitgevoerd. Het is echter van het grootste belang dat een parket over deze 
systeemgrenzen heen kijkt:- 
(a) een primair proces kan nimmer goed verlopen zonder goed opgezette secundaire 

(ondersteunende) en tertiaire (besturende) processen. In concreto houdt het in dat 
secundaire processen, zoals systeemondersteuning, en tertiaire processen, zoals de 
planning- en controlcyclus goed moeten zijn verankerd in de organisatie teneinde 
het ‘hart’, de strafzaakbehandeling, succesvol te laten verlopen; 

(b) het proces begint niet bij het OM en eindigt er ook niet. Als het eigenlijke doel van 
het proces een hoogkwalitatieve afdoening van de strafzaak betreft, dan overstijgt 
het proces de organisatiegrenzen van de ketenpartners. Het 
strafzaakbehandelingsproces in uitgebreide vorm (inclusief opsporing, vervolging, 
executie) is dan te beschouwen als een samenspel tussen veel verschillende 
partijen: cliënt, advocatuur, politie (en andere opsporingsinstanties), OM, Centraal 
Justitieel Incassobureau (CJIB), deurwaarder, ZM, Reclassering, Slachtofferhulp, 
Rechtshulp, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), maar ook PTT, etc. Dit betekent 
dat, voor een zuivere procesbenadering, ook de activiteiten van deze ketenpartners 
in ogenschouw moeten worden genomen. Er moeten dus goede afspraken worden 
gemaakt met de ketenpartners aan het begin (politie), tijdens (o.a. Reclassering, 
Bureau Slachtofferhulp) en eind (ZM, CJIB) van het proces over de kwalitatieve en 
kwantitatieve aspecten van de wederzijdse in- en output. 

116 Tijdens dit onderzoek is een deel van de ketenpartners in ogenschouw genomen. In 
overleg met de parketten zelf, zijn hierbij die ketenpartners bekeken, die volgens de visie 
van die parketten kenmerkende meerwaarde vervullen voor de relatieve snelheid van het 
arrondissementale strafrechtproces. Op basis van de eerste opvallende kenmerken is in 
eerste instantie met name gefocust op de input- en outputkant, te weten politie en ZM. Ook 
parallelprocessen, die van invloed zijn op het strafzaakbehandelingsproces, zoals het 
proces van Slachtofferhulp en Reclassering zijn in het onderzoek meegenomen. 

Cijfermatige beschrijving van het proces bij de 19 parketten 

117 In de ‘Managementrapportage Openbaar Ministerie’ wordt gerapporteerd over de 
cijfermatige stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van onder meer het 
strafzaakbehandelingsproces. 
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118 Op basis van de door de opdrachtgever verstrekte managementrapportage van 
augustus 2000, is een overzicht gemaakt van de belangrijkste kengetallen van de 19 
parketten en van de parketten samen. In de tabellen op de volgende bladzijde zijn deze 
kengetallen opgenomen. 

119 De cijfers betreffende de totalen over een periode van 12 maanden. 



     

 
 
 

 
 
 
Fout! Opmaakprofiel niet gedefinieerd. 

(19)  
 

 

 

Instroom 16001 14085 9297 6768 16207
In voorraad 6836 43% 4770 34% 4163 45% 1753 26% 6346 39%
te beoordelen 2419 2084 1463 574 3499
lopende transacties en overdrachten 1208 613 533 186 753
te appointeren 1096 722 1257 232 738
geappointeerd 2113 1351 910 761 1356
Uitstroom (excl. beoordelen dagvaarden+ZM) 15574 14159 9852 6629 14243
afdoeningen OM 16682 14306 10120 6747 15084

overdracht 363 219 523 170 338
onvoorwaardelijk sepot 1835 11% 1060 7% 1458 14% 395 6% 1939 13%

transactie en voorwaardelijk sepot 4755 29% 4523 32% 2441 24% 2378 35% 3945 26%
naar de rechter 9729 8504 5698 3804 8862

voegen 1002 497 968 199 886

dagvaarden 8727 52% 8007 56% 4730 47% 3605 53% 7976 53%
afdoeningen ZM 7619 87% 7860 98% 4462 94% 3487 97% 7135 89%
Doorloopsnelheid (dagen)
ontvangst pv - registratie 10 3 11 7 12
instroom - afdoening 175 143 200 102 154

Den Bosch - 01 Breda - 02 Maastricht - 03 Roermond - 04 Arnhem - 05

Instroom 8944 10806 8223 27821 25963
In voorraad 3778 42% 4482 41% 3361 41% 17071 61% 11367 44%
te beoordelen 1909 1990 2173 9383 3701
lopende transacties en overdrachten 589 535 344 1539 1126
te appointeren 607 498 339 3286 3657
geappointeerd 673 1459 505 2863 2883
Uitstroom (excl. beoordelen dagvaarden+ZM) 8434 10887 7800 28474 26375
afdoeningen OM 9015 11517 7791 31498 28324

overdracht 373 203 146 218 404
onvoorwaardelijk sepot 1184 13% 1820 16% 1014 13% 8379 27% 3726 13%

transactie en voorwaardelijk sepot 2851 32% 3011 26% 2060 26% 6201 20% 5175 18%
naar de rechter 4607 6483 4571 16700 19019

voegen 550 529 569 2566 2001

dagvaarden 4057 45% 5954 52% 4002 51% 14134 45% 17018 60%
afdoeningen ZM 3476 86% 5324 89% 4011 100% 11110 79% 15069 89%
Doorloopsnelheid (dagen)
ontvangst pv - registratie 8 17 7 18 16
instroom - afdoening 160 178 152 239 195

Den Haag - 09 Rotterdam - 10Zutphen - 06 Zwolle - 07 Almelo - 08

Instroom 6415 4994 24672 6812 16397
In voorraad 1905 30% 1571 31% 9598 39% 3047 45% 8103 49%
te beoordelen 766 475 3536 1452 4445
lopende transacties en overdrachten 387 253 1278 300 945
te appointeren 154 412 2699 592 1532
geappointeerd 598 431 2085 703 1181
Uitstroom (excl. beoordelen dagvaarden+ZM) 6525 5335 24421 7158 15715
afdoeningen OM 6773 5690 25887 7496 16117

overdracht 204 131 358 353 284
onvoorwaardelijk sepot 655 10% 637 11% 1932 7% 944 13% 2993 19%

transactie en voorwaardelijk sepot 1756 26% 1810 32% 4401 17% 2097 28% 5625 35%
naar de rechter 4158 3112 19196 4102 7215

voegen 268 287 794 437 640

dagvaarden 3890 57% 2825 50% 18402 71% 3665 49% 6575 41%
afdoeningen ZM 3642 94% 2470 87% 16936 92% 3327 91% 6173 94%
Doorloopsnelheid (dagen)
ontvangst pv - registratie 6 7 8 17 18
instroom - afdoening 133 136 171 178 313

Dordrecht - 11 Middelburg - 12 Amsterdam - 13 Alkmaar - 14 Haarlem - 15

Instroom 14910 10353 9764 5272 243704
In voorraad 6476 43% 2828 27% 3107 32% 1753 33% 102315 42%
te beoordelen 2521 1159 945 597 45091
lopende transacties en overdrachten 878 327 480 296 12570
te appointeren 1517 325 781 263 20707
geappointeerd 1560 1017 901 597 23947
Uitstroom (excl. beoordelen dagvaarden+ZM) 15311 10197 9024 5106 241219
afdoeningen OM 15860 10432 9346 5327 254012

overdracht 214 226 322 126 5175
onvoorwaardelijk sepot 1654 10% 680 7% 903 10% 539 10% 33747 13%

transactie en voorwaardelijk sepot 3569 23% 2706 26% 2474 26% 1885 35% 63663 25%
naar de rechter 10423 6820 5647 2777 151427

voegen 1196 2054 640 187 16270
dagvaarden 9227 58% 4766 46% 5007 54% 2590 49% 135157 53%

afdoeningen ZM 8678 94% 4531 95% 4685 94% 2369 91% 122364 91%
Doorloopsnelheid (dagen)
ontvangst pv - registratie 10 12 9 5 12
instroom - afdoening 193 109 119 112 182

Utrecht - 16 Leeuwarden - 17 Groningen - 18 Assen - 19 Totaal
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120 In de onderstaande figuur is een tweetal belangrijke prestatie- indicatoren, te weten 
doorlooptijd (instroom – afdoening) en % onvoorwaardelijk sepot, voor de 19 parketten 
grafisch tegen elkaar uitgezet. 

 

121 De figuur maakt duidelijk waarom de drie onderzochte parketten als ‘best practice’ 
zijn geselecteerd. Opvallend is verder dat:- 
(a) het parket Leeuwarden ook als een ‘best practice’ zou kunnen worden gekenschetst 

op grond van deze kengetallen. Dit is echter mede veroorzaakt door de gehanteerde 
registratiemethodiek ten parkette die heeft geleid tot onzuivere cijfers (en daarmee 
interpretatieverschillen); 

(b) de parketten Haarlem en Den Haag in vergelijking tot de andere parketten slecht op 
deze kengetallen scoren9. Het hoge sepotpercentage bij deze parketten houdt mede 
verband met ‘opschoningsacties’ die aldaar hebben plaatsgehad. 

 

                                                 
9 In hoofdstuk 3 wordt duidelijk gemaakt dat dit niet per definitie betekent dat dit ‘bad practices’ zijn! 
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2 Organisatorische beschrijving 

Het Burke Litwin model 

201 Een belangrijk doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de bepalende 
factoren voor het goed functioneren van de 'best practices'. Om deze factoren op een 
gestructureerde wijze te kunnen achterhalen en volledigheid van de doorlichting te 
realiseren, is het zogenoemde Burke Litwin model als raamwerk gehanteerd, zie 
onderstaande figuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202 Burke Litwin is een organisatiediagnose en -analysemodel. Het schept een 'gezond 
verstand'-structuur in de complexiteit van organisaties. Het model is gericht op prestaties 
en erkent externe invloeden. Belangrijke krachten in de organisatie krijgen een prominente 
plaats in het model. Het is de bedoeling om dominante verbanden en afhankelijkheden 
tussen aspecten te zien. Het model integreert een groot aantal organisatiekundige inzichten 
en studies. Het model laat het causaal verband tussen organisatiekenmerken zien. Niet alle 
elementen en verbanden behoeven voor een doorlichting relevant te zijn. 

Externe omgeving 

Leiderschap 

Managementmethoden 

Werkklimaat 

Motivatie 

Prestaties  

Cultuur Missie en strategie 

Systemen en procedures  Structuur 

Behoeften en waarden Taken en vaardigheden 
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203 Hieronder volgt een toelichting op de verschillende elementen uit het model:- 
(a) externe omgeving: elke omstandigheid in de omgeving die de prestaties van de 

organisatie beïnvloedt; 
(b) leiderschap: de aangegeven richting en voorbeeldgedrag van het topmanagement; 
(c) missie & strategie: wat door iedereen de kern van de organisatie wordt gevonden; 
(d) cultuur: de manier waarop hier gewerkt wordt; 
(e) managementmethoden: hoe managers mensen en middelen inzetten; 
(f)  systemen en procedures: de middelen en stuurmechanismen die het werk 

ondersteunen; 
(g) structuur: de wijze waarop mensen en middelen zijn georganiseerd om effectief te 

presteren; 
(h) behoeften en waarden: de normen en waarden van medewerkers die de 

betrokkenheid bij en tevredenheid over hun werk bepalen; 
(i) taken en vaardigheden: vaardigheden die medewerkers nodig hebben om hun 

verantwoordelijkheden en werk te kunnen uitvoeren; 
(j) motivatie: de gedrevenheid waarmee het werk wordt uitgevoerd en acties worden 

ondernomen door medewerkers; 
(k) werkklimaat: het collectief aan gevoelens, indrukken en verwachtingen van 

medewerkers ten aanzien van hun managers, collega's en anderen. 

204 Organisatiedoorlichting met behulp van Burke Litwin wordt ondersteund door een 
vragenlijst die de beoogde volledigheid en juiste toepassing van de methode zekerstelt. 
Deze vragenlijst is voor dit onderzoek op maat gesneden ten behoeve van de interviews 
met de parketten en de ketenpartners. 

De drie parketten beschreven aan de hand van Burke Litwin 

205 Hieronder is de beschrijving opgenomen van de drie parketten met behulp van het 
Burke Litwin model. Het betreft hierbij een weergave van de inhoud van de interviews. 
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206 Uit de interviews blijkt dat niet alle elementen van Burke Litwin als even relevant 
worden gezien voor het feit dat men een ‘best practice’ parket is. Ook zijn verschillende 
elementen in samenhang aan de orde gekomen. Hierdoor resteren de volgende (soms 
geclusterde) aspecten:- 
(a) externe omgeving; 
(b) leiderschap, cultuur, motivatie en werkklimaat; 
(c) managementmethoden, taken en vaardigheden; 
(d) systemen en procedures; 
(e) structuur. 
De uitwerking van de externe omgeving is daarbij het meest uitgebreid; deze bevat 
namelijk de belangrijke relatie met de ketenpartners. 

Externe omgeving: de ketenpartners  

Amsterdam 

Politie 

207 Het parket Amsterdam is organisatorisch verdeeld in een negental sterk 
zelfstandige teams. Vijf ervan zijn verbonden aan een bepaalde regio. Dit betreft de vijf 
geografische teams die aansluiten op de districten van de twee korpsen binnen het 
arrondissement Amsterdam, namelijk Amsterdam-Amstelland en Gooi- en Vechtstreek. 

208 Naast deze vijf gebiedsgebonden teams kent Amsterdam verder de teams voor:- 
(a) zware criminaliteit, economische delicten, fraude en milieu; 
(b) kantonovertredingen en Mulder-beroepen; 
(c) verkeersbeleid en verkeersmisdrijven; 
(d) (administratieve) afhandeling van preventieven en executie vrijheidsstraffen, extra-

judiciële zaken en BOPZ-verzoeken. 

209 De gebiedsgebondenheid van de vijf teams draagt bij aan een betere aansluiting op 
de politie-organisatie. De kennis is namelijk gericht op een bepaald gebied, waardoor er 
sprake is van meer commitment bij beide ketenpartners. 

210 De gebiedsgebondenheid draagt er steeds meer bij dat het OM en politie elkaar als 
partners met gelijk oplopende doelen beschouwen. Waar de politie ‘van nature’ een goede 
samenwerking kent met deelraad en woningbouwcorporaties bij de bestijding van 
problemen, weten de politie en OM elkaar ‘in de regio’ steeds beter te vinden. Dit wordt 
mede tot uitdrukking gebracht in de goede samenwerking in de driehoek en de sub-
driehoeken en de laagdrempeligheid van de Hopper. 
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211 Door een steeds betere samenwerking krijgen de twee organisaties meer begrip 
voor elkaars rol en functioneren, kunnen problemen eerder worden gesignaleerd en 
vertaald naar oplossingen en kunnen daardoor de wederzijdse afspraken steeds beter en 
concreter worden. Met de politie worden er afspraken gemaakt over o.a. inzet, termijnen en 
kwaliteit. 

212 Een storende factor in de keten zijn de diverse externe invloeden. Zowel aan de 
kant van de politie als van het OM kunnen ze het proces vertragen. Gedacht kan worden 
aan vermindering van reguliere capaciteit als gevolg van omvangrijke evenementen, zoals 
het EK-voetbal en speciale inzet, zoals Mobiele Eenheid (ME) en Recherche 
Bijstandsteams (RBT). 

213  De culturen van politie en OM worden omschreven als verschillend. Daar waar het 
primaire doel van de politie bestaat uit het zorgdragen voor een veilige omgeving streeft 
het parket ronde zaken na. Daar waar het parket in het algemeen kantoortijden aanhoudt, is 
de politie een volcontinu bedrijf, waar de diender op straat een grote zelfstandigheid en 
beslissingsvrijheid kent. 

214 Ten behoeve van een filter tussen politie en OM, is in Amsterdam het Hopper-
systeem10 geïntroduceerd. De zogenoemde Hoppers (hulpofficier parketsecretaris), die 
zowel afkomstig zijn uit de politie-organisatie als vanuit het OM, belichamen het filter, dat 
ervoor moet zorgen dat uitsluitend de kansrijke zaken met volledige dossiers naar het 
parket worden gestuurd. 

215 In concreto houdt de doelstelling van de Hopper-systematiek in dat deze in direct 
contact met de politie ervoor zorgt dat de stukken compleet zijn, de bewijslast rond is en 
dat niet kansrijke zaken worden geseponeerd. De kwantiteit van de zaken die naar het OM 
gaan is hierdoor lager en de kwaliteit hoger. Het sepotpercentage bij het parket is op deze 
wijze aanzienlijk verlaagd (Hoppers handelen momenteel circa 50% van het zaaksaanbod 
af). De vraag die hierbij echter van belang is – maar buiten de reikwijdte van dit onderzoek 
valt - is de kwaliteit van de Hopper-sepots: hebben de sepots terecht plaatsgevonden? Als 
beheers- en kwaliteitsmaatregel worden de Hopper-sepots wel periodiek steekproefsgewijs 
beoordeeld door de teamleider / wijkofficier. Het Kwaliteitsbureau audit of dit inderdaad 
met voldoende regelmaat heeft plaatsgevonden. 

216 De Hopper-systematiek heeft naast het verminderen van de kwantiteit en het 
verbeteren van de kwaliteit van de input van het OM duidelijk een aantal elkaar 
versterkende voordelen:- 
(a) het bevorderen van de samenwerking tussen politie-organisatie en parket, waarbij 

er steeds meer een integratie van processen plaatsvindt; 
                                                 
10 Hierop wordt in hoofdstuk 3 nader ingegaan. 
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(b) het verminderen van onnodig en/of dubbel werk bij politie en OM. De politie is nu 
beter op de hoogte van de gestelde criteria aan een ‘haalbare’ zaak; 

(c) het bijdragen aan de maatschappelijke zichtbaarheid van het OM. Het OM komt 
dichter bij de dagelijkse realiteit van de samenleving; 

(d) het bijdragen aan een effectiever vervolgingsbeleid en de effectiviteit van de straf. 
Meer verdachten worden daadwerkelijk vervolgd en dat binnen kortere termijnen; 

(e) het – mede in combinatie met snelrecht – verminderen van het aantal niet 
betekenbare dagvaardingen en niet traceerbare verdachten. Toeristen, 
vreemdelingen en mensen zonder vaste woon- en verblijfplaats krijgen meteen een 
dagvaarding uitgereikt en ingeval het een voorgeleidingszaak betreft vind t - indien 
mogelijk - binnen 10 dagen berechting (snelrecht) plaats. Dit draagt uiteindelijk bij 
aan een daling van het aantal sepots, het accelereren van het proces en verminderen 
van onnodige inzet. 

Zittende Magistratuur 

217 Met de ZM zijn er vanuit de Planning- en Controlcyclus zittingsconvenanten, 
waarbij afspraken worden vastgelegd over termijnen en zittingscapaciteit. De keten houdt 
immers niet op bij het OM. Hoewel Amsterdam beschikt over een relatief grote capaciteit 
aan strafrechters, is voldoende zittingscapaciteit een blijvend knelpunt.  

218 Voor een meer lokale en zichtbare benadering van het OM doet een aantal JIB-
kantoren (Justitie in de Buurt) dienst als front office. Hier worden de krachten gebundeld 
met Reclassering, Slachtofferhulp en politie. De vraag die er hierbij is, is of deze keten 
verder kan worden uitgebreid met de ZM: ‘rechtspraak in de buurt’. 

219 Voor de verdere verbetering van de planning wordt aangegeven dat het wenselijk is 
meer te kijken naar seizoensinvloeden. Zo hebben bepaalde zittingen in de zomer te maken 
met een verminderde opkomst van verdachten. Mogelijk dat mede hiermee het percentage 
aanhoudingen in zaken (ca. 40%) kan worden verminderd. 

Reclassering11 

220 De voorlichtingsrapportages van de Reclassering vormen in vele strafzaken een 
belangrijk onderdeel van de oordeelsvorming door de ZM (en OM). De Reclassering wordt 
dan ook veelvuldig verzocht de benodigde voorlichtingrapportages op te stellen. 

                                                 
11 Vele van de hieronder weergegeven situaties en werkwijzen zijn ook van toepassing op de andere 
onderzochte parketten 
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221 In de meeste gevallen komt het initiatief voor de rapportage van het OM. Meestal 
wordt het verzoek gedaan bij de voorgeleiding bij de RC. Bij PR-zaken gebeurt het veelal 
door de Hopper of parketsecretaris. In andere gevallen verzoeken ofwel de advocaat van 
verdachte ofwel de RC/ZM om een rapportage. Ingeval het verzoek plaatsvindt tijdens de 
zitting, zal dit leiden tot vertraging in de zaaksbehandeling. In steeds meer gevallen wordt 
daarom in een zo vroeg mogelijk stadium de advocaat gevraagd of een 
voorlichtingsrapportage wenselijk wordt geacht. In uitzonderlijke gevallen komt het 
initiatief van de Reclassering zelf.  

222 Ingeval het een (reguliere) aanvraag door het OM betreft, komt het verzoek via het 
Arrondissementssecretariaat (AS) binnen bij de Reclassering. De rapportagetermijn is sterk 
afhankelijk van het al dan niet gedetineerd of in bewaring zijn van de verdachte. 

223 In het algemeen zal een voorlichtingsrapportage van een gedetineerde/in bewaring 
zijnde verdachte eerder zijn afgerond dan een rapportage van een verdachte van een 
‘loopzaak’. Met name bij het in bewaring verkeren van de verdachte zit er meer druk om 
tijdig – zoveel mogelijk binnen de wettelijke termijnen van bewaring/gevangenhouding – 
de rapportage te hebben afgerond. Het niet tijdig hebben van de rapportage zal in de 
meeste gevallen leiden tot aanhouden van de zaak/pro forma zittingen. 

224 Bij een loopzaak kan het vertragend werken als het lang duurt voordat de verdachte 
komt opdagen voor de bespreking met de Reclassering (met name verdachten zonder 
bekende woon- of verblijfplaats). Bij de in verzekeringstelling (IVS) van verdachten vindt 
echter al het eerste contact met de Reclassering plaats (bij verslaafden is er de zgn. 
vroeghulp) waarna vervolgens geen tijd verloren hoeft te gaan met het op gesprek krijgen 
van de verdachte. De verblijfsplaats is immers bekend. 

225 De benodigde tijd voor de oplevering van de rapportages verschilt niet alleen van 
het al dan niet gedetineerd /in bewaring zijn van de verdachte, maar ook van de mate van 
spoedeisendheid. Deze heeft behalve met de wettelijke termijnen ook te maken met het al 
dan niet reeds gepland hebben van de zitting. De doorlooptijd voor een spoedrapportage is 
ca. 2-3 weken en voor een ‘normale’ rapportage ca. 6-8 weken (ca. 80% van de 
rapportages). De gemiddelde doorlooptijd van een rapportage zonder spoedeisend karakter 
is veelal langer. Reclassering doet bij de Zittingsvoorbereiding (ZV) soms navraag naar het 
al dan niet reeds bekend zijn van de zittingsdatum. 

226 De opbouw van de doorlooptijd van een ‘normale’ rapportage (6-8 weken) is als 
volgt:- 
(a) eerste gesprek:   2-3 weken; 
(b) twee gesprekken:   2-3 weken; 
(c) vervaardigen rapportage:  1 week; 
(d) lezen/bespreken rapport:  1 week. 
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227 Rapportages met een uitgebreid psychologisch en/of psychiatrisch karakter (bijv. 
Forensisch Psychiatrische Dienst, Pieter Baan Centrum) vallen buiten deze doorlooptijden. 
Dit soort rapportages kennen veelal een doorlooptijd van enkele maanden en leiden tot 
aanhouding van een zaak. 

228 De Reclassering probeert zoveel mogelijk te sturen op deze doorlooptijden. De 
gewenste versnelling van de doorlooptijden door het OM heeft mede gele id tot het meer 
sturen op de doorlooptijden van voorlichtingsrapportages en het splitsen van de 
behandelaars- en reclasseringstaak van de reclassering. Inhoudelijk probeert de 
Reclassering in de voorlichtingsrapportages steeds doelgerichter te maken: gericht op 
advies en beslissing. 

229 Als knelpunt bij voorlichtingsrapportages – en uiteindelijk als vertragend voor de 
doorlooptijden – wordt door de Reclassering gemeld dat het lang kan duren voordat de 
aanvraag van de parketsecretaris bij de Reclassering binnenkomt (ca. 2 weken). Binnen de 
Reclassering zelf kan capaciteitsgebrek leiden tot doorlooptijden die langer zijn dan 
voorzien. Met name geldt dit als er psychologische/psychiatrische rapportages moeten 
worden opgesteld. Bovenop de beperkte capaciteit komen nog de minimale benodigde 
onderzoekstijden. Als verbeterpunten voor het voorkomen van vertraging kunnen dan ook 
worden genoemd:- 
(a) eerder aanvragen rapportage; 
(b) meer capaciteit bij m.n. psychiatrische/psychologische onderzoeken. 

230 Een taak nieuwe taak van de Reclassering naast het opstellen van 
voorlichtingsrapportages is de organisatie van de uitvoering van de taakstraffen (Wet op de 
taakstraffen: werk- en leerstraffen). Naar verwachting van de Reclassering zal dit leiden tot 
een verzwaring van het takenpakket. Het kan echter wel leiden tot een verkorting van de 
doorlooptijden van de strafzaakbehandeling. Hierbij is het wel van belang te kijken naar de 
meetmomenten, zowel bij het opleggen van de taakstraf door de ZM als door het OM: is 
het meetmoment het opleggen van een taakstraf of het volbracht hebben ervan? 

231 In de loop van de jaren zijn de contacten tussen OM en Reclassering verbeterd. 
Momenteel vindt enkele keren per jaar overleg plaats tussen het OM (HOvJ) en de 
Reclassering (directeur). Een regulier ‘vraag en aanbod’-overleg vindt echter niet plaats. 
Evenmin worden de doorlooptijden gemeten. Wel wordt het aantal rapportages 
bijgehouden. 
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232 Veel afspraken worden landelijk gemaakt tussen de Stichting Reclassering 
Nederland (SRN) en de ketenpartners (onder andere OM). Deze hebben sterke invloed op 
de werkwijze in de diversen arrondissementen/regio’s. Het arrondissement Amsterdam 
kent – net als verschillende andere regio’s - ook aparte afspraken. Zo is er de 
‘Amsterdamse clausule’ welke behelst dat het verplicht contact van de veroordeelde met de 
Reclassering zo lang duurt als de Reclassering dat noodzakelijk acht (in bepaalde gevallen 
korter dan de opgelegde proeftijd). 

233 Wat betreft goede elementen in de samenwerking tussen OM en Reclassering wordt 
met name genoemd het verbeterde contact. Het niet op reguliere basis overleggen wordt 
echter wel als verbeterpunt aangemerkt. 

Slachtofferhulp/TIPS/Rechtshulp 

234 Slachtofferhulp vervult een steeds nadrukkelijkere en actievere rol in de 
strafrechtketen. Het fungeert niet alleen als vraagbaak voor slachtoffers, maar neemt een 
actievere rol in door middel van het ondersteunen van het voegen in het strafproces door 
het slachtoffer. Slachtofferhulp helpt slachtoffers bij het onderbouwen van met name de 
immateriële schade op het zgn. voegingsformulier. Indien nodig, kan bij meer 
ingewikkelde schadegevallen het Bureau voor Rechtshulp extra ondersteuning bieden (ca. 
600 keer in 2000). De algemene tendens in het strafrecht is dan ook dat het slachtoffer 
steeds belangrijker wordt en steeds meer ondersteuning krijgt. 

235 Een ondersteunende rol richting het slachtoffer wordt ook door het Telefonisch 
Informatiepunt Slachtoffers (TIPS) vervuld. Door TIPS – een samenwerkingsverband 
tussen politie en OM – vindt de controle plaats van de ontvangen voegingsformulieren. 
Deze worden (zoveel mogelijk) uiterlijk bij het versturen/betekenen van de dagvaarding 
naar het slachtoffer gestuurd. Binnen tien dagen moeten ze retour zijn ontvangen. De 
ontvangen correcte formulieren worden vervolgens in het dossier gevoegd. De termijn van 
tien dagen kan nog wel eens kort zijn ingeval snelrecht wordt toegepast. Het dilemma dat 
opduikt is de wenselijkheid van snel straffen versus de mogelijkheid van het slachtoffer om 
de schade te verhalen binnen het strafproces (immers, de weg van de civiele vordering 
staat nog altijd open). In elk geval is het niet voegen in waarschijnlijk geachte gevallen 
voor de ZM niet of nauwelijks reden de zaak aan te houden. 

236 Indien niet compleet/correct, kan Slachtofferhulp of het Bureau voor Rechtshulp 
worden ingeschakeld om ondersteuning te bieden. Het incorrecte/incomplete 
voegingsformulier wordt dan per fax verstuurd naar het Bureau voor Rechtshulp. Dit kan 
vertraging in de doorlooptijd voorkomen. 
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237 Een punt dat moeilijk uit te leggen is aan slachtoffers is de beleidsmatige keuze dat 
per strafzaak maximaal vijf slachtoffers kunnen voegen. Soms wordt vergeten (tijdig) 
voegingsformulieren te sturen naar slachtoffers. Ter zitting heeft het slachtoffer nog wel de 
mogelijkheid te voegen. 

238 Slachtofferhulp kan behalve bij voegen door het slachtoffer ook een rol vervullen 
bij schadebemiddeling. Hierbij kan bijvoorbeeld aan verdachte een transactievoorstel 
worden gedaan onder de voorwaarde van het vergoeden van de geleden schade. 

Breda 

Politie 

239 Breda hanteert het systeem van politieparketsecretarissen (PPS), momenteel deels 
gecombineerd met de systematiek van ‘secretaris op locatie’. Met deze systematieken vindt 
steeds meer sturing plaats op:- 
(a) de kwaliteit van de input. De politiesecretaris en secretaris op locatie zorgen voor 

een filtering (screening) aan de voorkant. Waar voorheen het parket nog wel eens 
als een brievenbus werd gezien, waar alles over de schutting kon worden gegooid, 
zorgen de PPS-er en secretaris op locatie voor kwaliteitsbewaking van hetgeen ten 
parkette wordt aangeleverd. Het verminderen van het aantal OM-sepots is hier een 
duidelijke resultante van. 

(b) de snelheid:- 
(i) daar waar mogelijk wordt meteen een dagvaarding aan verdachte uitgereikt; 
(ii) steeds vaker kan snelrecht worden toegepast. Hierdoor ontstaat niet alleen 

snel duidelijkheid voor de verdachte, waardoor het effect van de straf groter 
is. Tevens verbetert de doorlooptijd van het parket hierdoor aanzienlijk; 

(iii) in het algemeen blijven steeds minder zaken onnodig liggen en vindt in 
steeds minder zaken zinloze correspondentie tussen politie en OM plaats om 
de dossiers en bewijslast rond te krijgen; 

(c) de samenwerking en kruisbestuiving tussen politie en OM. Politie en OM weten 
elkaar beter te vinden en aan te spreken om dossiers en bewijslast rond te krijgen. 

240 In de Bredase situatie draagt de PPS-er samen met de secretaris op locatie bij tot 
een meer open relatie met de politie. Problemen kunnen vroegtijdig worden gesignaleerd 
en vertaald naar oplossingen. Hierdoor is er meer begrip voor elkaars rol en functioneren 
en is de drempel tot het elkaar aanspreken op elkaars functioneren kleiner. 

241 Hoewel het begrip voor elkaar steeds beter wordt, geldt dit niet altijd voor de soms 
onzekere politie-inzet, dat sterk gestuurd wordt door externe invloeden. Hierbij kan 
gedacht worden aan het stopzetten van reguliere taken ten gunste van ME en RBT-inzet. 
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Zittende Magistratuur 

242 In Breda lijkt de relatie met de ZM een hele solide te zijn. Zowel van OM- als van 
ZM-kant wordt gesproken over de uitstekende verstandhouding en succesvolle 
samenwerking bij het bepalen en plannen van de benodigde (gethematiseerde) 
zittingscapaciteit. Als succeselementen worden door ZM en OM ervaren:- 
(a) thematiseren zittingen; 
(b) nauwkeurige voorraadadministratie; 
(c) gespecificeerd zittingsverzoek; 
(d) dossiers op orde; 
(e) een goede communicatie/ verstandhouding. 

243 Voorts wordt vanuit het OM aangegeven dat steeds meer rekening wordt gehouden 
met seizoensinvloeden, dat wil zeggen dat in bijv. de zomervakantie verdachten van 
bepaalde nationaliteiten/achtergrond vaak in het buitenland verblijven. 

244 Aan ZM-kant beschikt het arrondissement Breda over een vrijgestelde planner die 
in samenwerking met de procesmanagers van het OM in het wekelijks planningsoverleg de 
zittingen plant. Dit vindt plaats aan de hand van de input en doorloop bij het OM. Het 
zittingsrooster wordt ervaren als relatief flexibel. 

245 Behalve afspraken over zittingen, is er ook de afspraak dat er geen aanhoudingen 
van zaken voor onbepaalde tijd plaatsvinden. De druk blijft hiermee op de ketel. Mede 
hierdoor is het percentage aanhoudingen met ca. 16% relatief laag. Verwacht wordt dat dit 
percentage niet gemakkelijk verder omlaag kan worden gebracht. 

246 Hoewel het altijd beter kan, wordt zittingscapaciteit niet als knelpunt ervaren in 
Breda. De zittingen worden gethematiseerd (bijv. PR-Alcohol (politierechter), PR-
Snelrecht, Steunfraude etc.), waarbij de snelrechtzittingen prioriteit hebben. 

247 Het plannen zelf vindt handmatig plaats vanwege de vele variabelen. Er wordt geen 
gebruik gemaakt van een planningspakket. 

248 Een relatieve noviteit is de voorbereiding van MK-snelrechtzittingen (Meervoudige 
Strafkamer). MK-snelrechtzittingen12 kunnen bij een adequate invulling het duidelijke 
voordeel hebben dat er capaciteit wordt bespaard aan met name de ZM-kant. Door de 
snelle behandeling door de MK, wordt de raadkamervoorgeleiding overbodig. Deze ZM-
capaciteit kan vervolgens alternatief worden aangewend. 

                                                 
12 Bijvoorbeeld bij bekennende verdachten of ‘draaideurklanten’ 
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Slachtofferhulp/CIS/Rechtshulp 

249 Het Bureau Slachtofferhulp zit fysiek dicht bij het OM er werkt er nauw mee 
samen. Dit bevordert zowel de snelheid als de kwaliteit van het strafrechtproces. Tevens 
versterkt dit het verder opnemen van het slachtoffer in het strafproces. Slachtofferhulp 
werkt bijvoorbeeld ook samen met de schadebemiddelaar van het OM. 

250 Ter verbetering van de kwaliteit richting het slachtoffer is bij bepaalde zaken ook 
de mogelijkheid van een slachtoffergesprek met de betrokken Officier van Justitie. 

251 De rol van het slachtoffer wordt enerzijds verbeterd door de mogelijkheden van 
voegen en ondersteuning door o.a. Slachtofferhulp en Rechtshulp. Anderzijds is er het 
geconstateerde dilemma tussen de wens om meer snelheid van straffen (snelrecht) en de 
mogelijkheid voor slachtoffers om te voegen. Om bij snelrecht de slachtoffers een betere 
mogelijkheid te geven het voegingsformulier tijdig in te kunnen vullen, worden 
slachtoffers van tevoren telefonisch op de hoogte gebracht van het versturen van het 
formulier. 

252 Een vaak pijnlijke bijwerking van de toegenomen aandacht voor het de snelheid 
van de strafzaakbehandeling is dat bepaalde (zwaardere) zaken moeilijker in te plannen 
zijn en de aandacht soms vermindert (bijv. zedenzaken). De lange behandeltijd wordt mede 
beïnvloed door de wachttijd voor psychologische/psychiatrische rapportages. 

253 Vanuit het Centraal Informatiepunt Slachtoffers (CIS) wordt sinds april 2000 een 
informerende en ondersteunende rol vervuld richting slachtoffers. In het CIS wordt 
samengewerkt tussen politie, OM met Slachtofferhulp en Rechtshulp. Het slachtoffer heeft 
een duidelijk aanspreekpunt voor allerlei vragen. Het slachtoffer kan er bijvoorbeeld 
informatie krijgen over voegen. De voegingsformulieren van slachtoffers worden ook via 
het CIS doorgegeven aan het OM. Op onbekende wijze zijn echter een aantal keren 
voegingsformulieren niet in het dossier terechtgekomen. 

Reclassering 

254 Voorlichtingsrapportages hebben veelal te maken met MK-zaken en preventieven. 
Bij de RC-voorgeleiding wordt dan al snel besloten wel of geen rapportage aan te vragen. 
Het verzoek kan zowel van de RC, het OM als de advocaat komen. In 
uitzonderingsgevallen kan de Reclassering ook op eigen initiatief een rapportage opstellen. 
Voorwaarde hiervoor is toestemming van de verdachte (en de meerwaarde van de 
rapportage). Het kan ook voorkomen dat de ZM tijdens de zitting om een rapportage 
verzoekt teneinde een goed afgewogen oordeel te kunnen vellen. Bij loopzaken wordt 
veelal pas op het moment van besluitvorming door de parketsecretaris (wel/niet vervolgen) 
bepaald of een rapportage wenselijk is. 



     

 
 
 

 
 
 
Fout! Opmaakprofiel niet gedefinieerd. 

(32)  
 

255 De Reclassering heeft met het OM een aantal termijnen afgesproken. Voor 
preventieven geldt een rapportagetermijn van 4-6 weken. Voor loopzaken is dat 6-8 weken. 
Indien deze termijn wordt overschreden, wordt dit per (standaard)brief aangegeven aan het 
OM. Rapportages (behalve psychiatrische/psychologische onderzoeken door bijv. het 
Pieter Baan Centrum) leiden nauwelijks tot het aanhouden van zaken. 

256 Van belang voor de gehanteerde termijnen is:- 
(a) het duidelijk bekend zijn van de zittingsdata bij de Reclassering; 
(b) het tijdig aanvragen van rapportages; 
(c) het goed aangeven welke soort rapportage benodigd is. 

257 In de loop van de jaren is de Reclassering en de samenwerking met de 
ketenpartners veranderd. Rapportages richten zich steeds specifieker op een advies voor - 
en een beslissing door – de rechter. Ze zetten specifieke zaken in de specifieke context van 
de verdachte en diens omgeving. De samenwerking met de ketenpartners is verbeterd en 
zakelijker geworden. Maandelijks vindt er overleg plaats tussen Reclassering en het OM 
(executie-officier). 

258 De Reclassering zal de komende tijd verder de invloed gaan merken van de Wet op 
de Taakstraffen (werk- en leerstraffen), waar de coördinatie van de uitvoering bij de 
Reclassering komt te liggen. Binnen het nieuwe stelsel neemt het aantal mogelijkheden toe 
verdachten alternatief te straffen, zowel door het OM (Officiersmodel) als door de ZM 
(Transactiemodel). 

259 Behalve de toegenomen mogelijkheden voor het opleggen van taakstraffen, nemen 
in sommige sectoren de mogelijkheden af om er een taakstraf uit te voeren. De 
verwachting is dan ook dat er wachtlijsten kunnen ontstaan. 

Roermond 

260 De communicatie met de ketenpartners wordt als belangrijk ervaren. Het parket 
organiseert bijvoorbeeld inkijkstages in elkaars organisaties. Een voordeel in Roermond is 
de relatief kleine omvang van het parket en de ketenpartners. Deze relatief korte lijnen 
dragen bij aan een ‘ons-kent-ons'-cultuur. 

261 Het parket Roermond hanteert (met name bij snelrecht) als uitgangspunt een 
ketenplanning: 3 weken politie – 3 weken OM – 3 weken ZM. De planning is gebaseerd op 
snelheid en kwaliteit. 

262 Aangegeven wordt dat voor een verdere integratie van de keten de 
financieringsstromen en doelstellingen van de diverse partners beter op elkaar zouden 
moeten aansluiten (ketenfinanciering). 
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Politie 

263 Het parket Roermond werkt nauw samen met de politie. Dit wordt tot uiting 
gebracht in het politiefilter voor binnenkomende zaken. In nauw overleg tussen politie en 
OM wordt het zaaksvervolg bepaald: sepot, transactie of vervolging. Het OM is hierbij 
beschikbaar voor vragen van de politie. Deze nauwe samenwerking en goed wederzijds 
begrip wordt versterkt de ‘afkomst’ van verschillende OM-medewerkers: een aantal OM-
medewerkers (bijv. parketsecretarissen) heeft in het verleden bij de politie gewerkt. 

264 Het persoonlijk contact tussen politie en OM wordt als essentieel voor het proces 
ervaren. De samenwerking is gericht op het behalen van gezamenlijke resultaten en werkt 
met korte communicatielijnen. Hoewel het parket niet gebiedsgebonden is ingericht, zijn er 
wel ‘dedicated’ parketsecretarissen: aan elke basiseenheid is een parketsecretaris 
gekoppeld als eerste aanspreekpunt. 

265 Het OM onderkent het belang van voldoende wisselgeld voor de politie (quid quo 
pro: iets voor iets). Het proces voor de politie wordt bijv. vergemakkelijkt door speciale 
meldings- en sepotformulieren. De politie hoeft dan enkel zo’n formulier in te vullen en 
alle benodigde gegevens zijn rond. Wisselgeld is er ook in de vorm van het terugkoppelen 
van de afdoening van zaken naar de politie. 

266 De diverse overlegvormen zijn gericht op filtering, afstemming en informatie-
uitwisseling (bilateraal overleg, sepot-overleg, recherche-overleg, snelrechtoverleg, 
kernteamoverleg). 

267 Ook het parket Roermond is zich ervan bewust dat een belangrijke winst aan het 
begin van het proces zit: snel beslissen, snel betekenen, snel op zitting, snelle 
tenuitvoerlegging. In tegenstelling tot de Amsterdamse variant met de Hopper en de 
Bredase met de PPS-er en secretaris op locatie, vindt de filtering aan de voorkant van het 
proces in Roermond plaats door de politie. In overleg –en nauwe samenwerking met het 
OM – wordt mede aan de hand van een puntensysteem en ‘case-screening’ door de politie 
de prioriteit en de vervolgbaarheid van een zaak bepaald. Afhankelijk daarvan wordt de 
zaak geseponeerd of stroomt het regulier in of als snelrechtzaak. 

268 Voor de borging van de kwaliteit van dit systeem zijn er dagelijks zaaksgerichte 
contacten tussen parketsecretarissen en de politie. Meer ingewikkelde zaken (sepot- en 
oplegzaken) besproken in het bilateraal/sepotoverleg (4 tot 6 wekelijks). Hiermee kan het 
sepotpercentage en het aantal artikel 12 – beroepen worden verminderd en de zekerheid 
van bestraffing vergroot. In het Districtelijk Recherche Overleg (DRO) vindt 
besluitvorming plaats over de prioritering van ‘plankzaken’. 
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269 Voor een verdere versnelling van de strafrechtketen wordt in het arrondissement 
Roermond snelrecht toegepast. Inmiddels wordt circa 63 % van de instroom van commune 
strafzaken op deze wijze afgedaan. 

Zittende Magistratuur 

270 Met de ZM is het van belang om tot goede afspraken te komen over de benodigde 
zittingscapaciteit. Jaarlijks wordt er een zittingsconvenant afgesloten tussen OM en ZM. 
De concrete zittingsplanning voor reguliere (PR-) zaken vindt aan de hand van het 
convenant/puntensysteem plaats door het OM. De MK-zittingen worden gepland door de 
ZM. In meer algemene zin worden zittingen besproken in het tweemaandelijkse 
stroomlijnoverleg. Ook bij deze relatie heeft het parket Roermond als voordeel dat de 
organisatie relatief beperkt van omvang is en er een ‘ons kent ons’-cultuur heerst. 

271 Een aandachtspunt binnen de relatie met de ketenpartners is het relatief hoge 
aanhoudingspercentage (momenteel ca. 50%), met name bij MK-zaken. Door de ZM is 
enige tijd geleden uitgezocht wat de redenen voor aanhouding van zaken zijn. Deze zouden 
echter divers zijn en niet altijd door de ZM beïnvloedbaar. Redenen zijn onder andere het 
beperkte aantal rechters (9) bij de strafsector met bovendien een relatief jonge 
samenstelling (beperkt aantal ervaringsjaren). Het plannen van MK-vervolgzittingen met 
dezelfde samenstelling wordt hiermee bemoeilijkt. Wat betreft het plannen wordt ook 
gewezen op het belang van het vroegtijdig afstemmen met de ZM over de benodigde 
zittingstijd voor grote (fraude)zaken. 

272 Als positief voor de kwaliteit en de snelheid van het strafzaakbehandelingsproces 
wordt het snel op zitting brengen van zaken ervaren. In deze (snelrecht)zaken is dan ook de 
kans kleiner dat er nieuwe zaken worden gevoegd of dat de persoonsomstandigheden 
veranderen (die kunnen leiden tot een verzoek om een - nieuwe - rapportage). 

273 Binnen de relatie met de ketenpartners is het van belang elkaar goed te informeren 
en te kijken naar elkaars wensen. Vanuit de ZM wordt aangegeven meer informatie te 
willen hebben over de werking van m.n. opgelegde taakstraffen. Dit is van belang voor een 
goede afweging bij het opleggen van straffen. Op zaaksniveau zou er dan terugkoppeling 
moeten worden gegeven door het OM omtrent het al dan niet hebben uitgevoerd van de 
opgelegde taakstraf. Het persoonsdossier van verdachte zou hieromtrent niet volledig zijn 
en onvoldoende informatie bevatten. 
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Slachtofferhulp 

274 De samenwerking met het Bureau Slachtofferhulp wordt als uitstekend ervaren. Dit 
komt mede doordat het parket Roermond beschikt over een slachtofferinformatiebalie ten 
parkette. Dit is een (tevens fysieke) samenwerking tussen politie, OM en Bureau 
Slachtofferhulp13. De nauwe samenwerking tussen parket en slachtofferhulp bevordert de 
snelheid en kwaliteit van het proces. Zo krijgt het slachtoffer een plek in het 
strafrechtproces. Daarnaast ontvangt de rechter herkenbare stukken in het dossier (schade-
inventarisatie). 

275 De toenemende aandacht voor slachtoffers in het strafproces komt mede tot 
uitdrukking door de slachtoffergesprekken die in bepaalde gevallen plaatsvinden tussen 
slachtoffer en Officier van Justitie. Bij deze gesprekken wordt de Officier van Justitie 
geassisteerd door een slachtofferbejegenaar. 

Reclassering 

276 De Reclassering heeft een steeds betere en meer zakelijke relatie met het OM. Als 
pluspunten worden genoemd de bereikbaarheid en openheid. 

277 Bij snelrecht worden de relevante stukken (beknopt meldingsformulier en 
aanvraagformulier met aandachtspunten) per fax naar de Reclassering gestuurd opdat 
binnen de gestelde termijn de rapportage kan worden opgeleverd. Binnen de Reclassering 
zijn de volgende rapportagetermijnen afgesproken:- 
(a) preventieven: 4 weken; 
(b) niet gedetineerd: 6 weken. 

278 Als negatief wordt door ZM en OM gewezen op de lange wachttijd bij 
psychiatrische/psychologische onderzoeken. 

279 Afstemming tussen OM, ZM en Reclassering vindt onder andere plaats in het 
Arrondissementaal Overleg Taakstraffen. 

                                                 
13 De schadebemiddelaar houdt zelfstandig schadespreekuur en probeert een schaderegeling tot stand te 
brengen. 
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Leiderschap, cultuur, werkklimaat en motivatie 

Amsterdam 

280 Een gerespecteerde Hoofdofficier van Justitie (HOvJ) wordt als essentieel 
beschouwd voor het intern en extern creëren van draagvlak. De HOvJ:- 
(a) initieert en ondersteunt verbeteringen binnen het parket, zoals het 

verbeteringproject PAREL (Parket Amsterdam Renoveert En Leert); 
(b) is voorwaardenscheppend. De leiderschapsstijl is bepalend voor de 

resultaatgerichte cultuur; 
(c) vervult een voorbeeldfunctie binnen het parket. Voorbeeldgedrag wordt duidelijk 

belangrijker gevonden dan formele macht; 
(d) is belangenbehartiger van het parket richting de ketenpartners en 

omgevingsfactoren. Hij stimuleert het gericht samenwerken met ketenpartners aan 
een gemeenschappelijk doel en het integreren van processen. Hij vertegenwoordigt 
het parket in de driehoek en richting politiek, media en publiek. Hierbij zijn 
communicatieve en managementkwaliteiten sterk van belang. 

281 Als een belangrijke cultuurbepalende factor worden de relatief jonge Officieren van 
Justitie gezien. Deze drukken hun stempel op de gehanteerde managementstijl, zowel 
intern als extern: managers in plaats van magistraten. 

282 Voor verbeteringstrajecten worden medewerkers door het management 
vrijgemaakt. Met elkaar verbeteren wordt zo meer een ondersteunde ‘way of life’. 

283 Door de teamstructuur ontstaat een sterke band met het team. Men voelt zich eerder 
verbonden met het team dan met het parket. Teamoverleg bevordert de loyaliteit van 
medewerkers. Het leiderschap wordt door de geïnterviewde medewerkers als coachend 
ervaren. Het wordt belangrijk gevonden dat officieren naast vakkennis ook op 
managementvaardigheden worden geselecteerd. 

284 De medewerkers van het parket zoeken dagelijks verbeteringen in hun 
werkzaamheden. Dit bewustzijn van het gezamenlijk doel wordt belangrijk gevonden. 

Breda 

285 Sterk leiderschap wordt ook in Breda als een van de bepalende factoren van succes 
genoemd. Het leiderschap in Breda is motiverend, controle rend, sturend en gericht op 
duidelijkheid en klare taal. De HOvJ vervult een duidelijke voorbeeldfunctie. Het is echter 
met name de wil van de medewerkers zelf om te veranderen en aan het collectieve resultaat 
bij te dragen. 
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286 Breda kent verschillende verbeterprojecten en –werkgroepen (bijv. INK-
verbetertraject), waarbij verschillende niveaus/afdelingen betrokken worden. 

287 Wat betreft de werkcultuur wordt gesproken over een doe- cultuur, waar er een 
open sfeer heerst en de deuren open staan. Dit komt ook tot uitdrukking in de positieve 
resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (Mans). 

288 Als belangrijk onderdeel van het succes wordt het succes zélf genoemd: de 
positieve spiraal waar het parket zich in bevindt. 

Roermond 

289 Ook bij het relatief kleine parket Roermond, wordt de rol en uitstraling van de 
parketleiding, in casu de HOvJ, als essentieel ervaren voor de positieve cultuur van het 
parket:- 
(a) vanuit de parketleiding worden verbeteringen gestimuleerd; 
(b) vanuit de leiding wordt gewerkt aan intern en extern draagvlak. Conflicten worden 

er bij de kop genomen; 
(c) vanuit de parketleiding ondervinden de medewerkers motivatie een aandacht voor 

het primair proces. 

290 De positieve uitstraling van de parketleiding is volgens de medewerkers ook een 
van de redenen dat uit de personeelsenquête de grote tevredenheid blijkt van de 
medewerkers. Het zijn daarnaast ook de positieve resultaten zelf die de 
personeelstevredenheid bevorderen: het is altijd prettig om bij het winnende team te zitten. 

291 Het collectief belang wordt als belangrijk ervaren. Men ervaart toegankelijkheid en 
openheid van het management. Mede door de omvang van de organisatie zijn de lijnen 
kort. Het enthousiasme wordt als een belangrijke factor in het succes van het parket 
beschouwd. Medewerkers zijn gemotiveerd, er wordt hard gewerkt, men is trots op de 
gezamenlijke prestaties. Bijzondere prestaties krijgen de aandacht. Op feestjes zijn 
medewerkers trots te vertellen dat ze bij het parket werkzaam zijn. 

Managementmethoden, taken en vaardigheden 

Amsterdam 

292 Het op het INK-model gebaseerde Parketplan is een samengestelde van de 
verschillende teamplannen en komt bottom-up tot stand. In de teamplannen worden 
afspraken voor de komende periode beschreven. 
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293 De primaire processen zijn als basis voor de ISO-certificering in Mavim 
beschreven. Dit wordt niet door alle medewerkers benut, mede omdat het een systeem is 
naast het reguliere systeem (Compas). 

294 Uit het onderzoek naar de organisatorische vormgeving en knelpunten van het 
arrondissement Amsterdam in 1993, is een aantal belangrijke punten van kritiek naar voren 
gekomen:- 
(a) het parket had onvoldoende aansluiting op het driehoeksoverleg; 
(b) in beleidscontacten was er geen eenduidig naar buiten treden; 
(c) een gebrekkige aansluiting op aanbrengende instanties; 
(d) het product was van onvoldoende kwaliteit; 
(e) het ontbreken van toetsbare prestatie-eisen voor OvJ's; 
(f)  taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor ketenpartners waren 

onduidelijk; 
(g) lange doorlooptijden; 
(h) zaken te oud, slecht voorbereid, dossiers niet in orde. 

295 Nu, acht jaar later, doet het parket Amsterdam het goed. Het parket is bereid 
geweest tot een zelfanalyse en heeft een transformatie ondergaan. Het verbeteringsproject 
PAREL is één van de initiatieven die er toe hebben bijgedragen dat het parket in een 
relatief korte periode tot een aanzienlijke procesverbetering is gekomen. De implementatie 
van ISO heeft bijgedragen tot een beter doordacht primair proces, dat het proces van politie 
tot rechtbank bewaakt. De kwaliteitszorg is geborgd en het beleidsniveau ondersteund. Het 
aantal technische sepots is aanzienlijk gedaald en het parket is uit de ivoren toren getreden.  

296 Diverse instrumenten worden gebruikt om te zorgen voor betere processen en een 
betere beheersing van de organisatie. Het zijn o.a.:- 
(a) het INK-model. Deze wordt o.a. integraal toegepast bij de jaarplannen en –

rapportages. Het parket Amsterdam heeft hiervoor de INK-onderscheiding 
ontvangen; 

(b) de Balanced Scorecard (BSC). Deze wordt op diverse niveaus als ‘cockpit’ voor 
o.a. de doorlooptijd gebruikt. Het heeft een stoplichtfunctie op strategisch, tactisch 
en operationeel niveau. Hierbij worden de gemeten resultaten aan de hand van de 
gestelde normen (bijv. maximale doorlooptijd, maximum sepotpercentage) in de 
‘cockpit’ vertaald naar rode (niet conform gestelde norm), oranje (gevarenzone) of 
groene (conform gestelde norm of beter) stoplichten; 

(c) ISO-kwaliteitsmodel en procesbeschrijvingen in MAVIM.  
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Breda 

297 In Breda wordt INK als (landelijk voorgeschreven) instrument gebruikt. Overigens 
hanteert het parket als sinds de reorganisatie in 1992 al kwaliteitsmanagement. Behalve 
met het INK-model wordt er binnen het kader van het procesmanagement ook gewerkt met 
de ISO-methodiek, m.n. voor het primair proces. 

298 Het parket Breda maakt voor de managementmaandrapportages gebruik van één A4 
waarop de belangrijkste (genormeerde) prestatie- indicatoren staan vermeld. 
Normconforme of –overstijgende resultaten worden hierbij groen gekleurd en resultaten 
die niet conform de gestelde norm zijn rood. Overigens is er een werkgroep ‘meten is 
weten’ die bekijkt wat relevante stuurcijfers zijn voor het parket en hoe de correcte 
gegevens gegenereerd kunnen worden. 

299 Communicatie wordt essentieel gevonden. Men maakt veelal gebruik van e-mail. 
Het intranet wordt nog relatief weinig gebruikt. 

2100 Resultaatmeting vindt plaats aan de hand van het aantal PV’s naar type, datum van 
eerste en laatste verhoor en indiening PV. Er wordt getracht de technische sepots helemaal 
terug te dringen. 

Roermond 

2101 Vanaf 1990 is het parket al actief met kwaliteitsmanagement bezig. Er wordt veel 
in projectgroepen gewerkt, waar evaluatiemomenten zijn ingebouwd. Het College van 
Procureurs-Generaal heeft daarnaast het INK-model geïnitieerd voor alle parketten. 

2102 De stuurvariabelen van het parket zijn14:- 
(a) zittingscapaciteit (stroomlijnoverleg); 
(b) doorlooptijd (politie, secretaris, Primair Proces Management); 
(c) slachtofferzorg; 
(d) vrijspraken (kwaliteit, terugkoppelformulier). 
Per zaak zijn er geen prestatie-indicatoren. 

2103 Het Primair Proces Management (PPM) hanteert een strakke planning. Vroeger 
werden workloadsystemen gebruikt; het secretariaat verdeelde het werk over de 
secretarissen. Nu halen de secretarissen de dossiers zelf op. 

                                                 
14 Tussen haakjes is het stuurinstrument weergegeven. 
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Structuur 

Amsterdam 

2104 Het parket Amsterdam is organisatorisch verdeeld in een negental sterk 
zelfstandige teams. Vijf ervan zijn verbonden aan een bepaalde regio. De overige vier zijn 
onderwerpgericht (bijv. zware criminaliteit, verkeer). 

2105 Waar vroeger meer ‘positionele’ schotten waren (OvJ – Parketsecretaris – 
Administratie), ontstond nu tussen de teams verschotting. Om dit te herstellen is een 
buddy-systeem in het leven geroepen, waarbij sommige van de teams een ‘buddy-team’ 
heeft voor het uitwisselen van kennis én mankracht bij piekdrukte. 

2106 Het parket heeft voorts een allroundiseringsprogramma opgezet, waardoor 
medewerkers tussen teams kunnen worden uitgewisseld. 

Breda 

2107 In Breda zijn de Officier van Justitie, de secretaris op locatie/politieparketsecretaris 
en de parketsecretaris verbonden aan een basiseenheid van politie. De organisatie is 
ingedeeld in functionele teams (naar typen zaakstromen). Er wordt in vier teams 
gebiedsgebonden gewerkt volgens het stromenmodel (zware criminaliteit, 
middencriminaliteit en verkeersdelicten). 

2108 De registratie en zittingsvoorbereiding geschiedt per regio. Er bestaat een gezonde 
concurrentie tussen de teams. 

2109 Het driehoeksoverleg vindt plaats met de gebiedsofficier. Zaken zijn gekoppeld aan 
een Officier van Justitie en een secretaris. Dit werkt heel flexibel; men is in principe 24 uur 
per dag bereikbaar. 

Roermond 

2110 Roermond werkt door zijn beperkte omvang (circa 62 fte) niet met regiogebonden 
teams. Wel zijn parketsecretarissen verbonden aan een bepaalde basiseenheid. Het is een 
klein parket, met overwegend generalisten. Er is daarom gekozen voor de ‘traditionele’ 
structuur van OvJ – parketsecretariaat - administratie. 
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Systemen en Procedures 

Amsterdam 

2111 De primaire, besturende en ondersteunende processen zijn in kaart gebracht. Het 
parket is voor deze processen ISO-gecertificeerd. Het parket is voortdurend op zoek naar 
verbeteringen in de processen en de bedrijfsvoering en werkt inmiddels met het INK 
model, de Balanced Scorecard (BSC) en 6-sigma. 

2112 Teamleiders richten zich bewust op het primair proces; ze zijn hier 
verantwoordelijk voor (primair proces management). Men is zich ervan bewust dat 
processen producten opleveren. 

2113 Het inrichten en onderhouden van deze systematieken kost wel de nodige 
capaciteit. Deze wordt door de parketleiding beschikbaar gesteld uit overtuiging dat het 
zichzelf terugverdient. 

Breda 

2114 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn helder. Men heeft inzicht in 
de eigen processen. De belangrijkste processen zijn beschreven en ISO-gecertificeerd. 

2115 Het parket beschikt over een procesmanager. De procesmanager heeft inzicht in de 
hoeveelheden en stand van zaken; er zijn geen onbekende voorraden. Er is een regiokast 
voor optisch inzicht in het aanbod. De planning vindt plaats op basis van instroom. 

2116 Steeds meer is er een verschuiving te constateren van het parket en haar 
medewerkers:- 
(a) van productie naar processen; 
(b) van zaken naar zittingen.  

2117 Net als bij de overige parketten is er een grote afhankelijkheid van systemen: "Als 
Compas uitvalt liggen de zaken stil". 

Roermond 

2118 Net als bij de overige parketten wordt ook in Roermond gebruik gemaakt van het 
INK-model. Wat betreft de procesinvulling zijn de belangrijkste processen beschreven. 
Vooralsnog wordt in Roermond geen ISO-certificering overwogen.  
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3 Een consistent beeld: succesfactoren dragen bij aan 
procesmatig werken 

301 De verzamelde gegevens uit de interviews en de bestudeerde documenten en 
cijfermateriaal laten een consistent beeld zien van drie meest bepalende succesfactoren 
voor het doorlopen van het strafzaakbehandelingsproces. 

302 Deze factoren zijn:- 
(a) het filteren aan de voorkant van het proces; 
(b) stimulerend leiderschap; 
(c) goede afspraken en samenwerking met de ketenpartners. 

303 Hieronder wordt een analyse gegeven van deze factoren, waaruit tevens volgt dat 
de drie factoren zijn te vangen in het begrip ‘procesmatig denken en werken’. Tevens 
wordt door ons een expert judgement gegeven die onderbouwt waarom deze factoren zeer 
waarschijnlijk ook daadwerkelijk een belangrijke verklaring zijn voor het succes van de 
drie onderzochte parketten. De onderbouwing wordt – waar mogelijk – gegeven met 
behulp van beschikbaar cijfermateriaal. 

De belangrijkste bepalende succesfactoren 

Filter en stroomlijning aan de voorkant zorgt voor kwaliteit, snelheid en 
samenwerking 

Cijfers onderbouwen het positieve effect van het filter 

304 Bij alledrie de parketten leeft het bewustzijn dat een goede input van het proces een 
grote winst oplevert voor het vervolg van het proces ("garbage in = garbage out"). Door 
vroeg in het proces het koren van het kaf te scheiden wordt voorkomen dat later in het 
proces tijd en capaciteit verloren gaat aan onvolledige of kansloze dossiers. 

305 Een belangrijke vraag is in hoeverre het filter leidt tot een verlaging van de 
instroom ook van die zaken die eigenlijk wel in het proces terecht zouden moeten komen. 
Op dit punt ontbreekt op dit moment het inzicht. 
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306 Het sepotpercentage bij de drie onderzochte parketten is in 2000 laag en bedraagt 
6%, 7% en 7% voor respectievelijk Roermond, Breda en Amsterdam. Hiermee behoren 
deze parketten tot de beste vier parketten op dit kental, zie onderstaande figuur. 
 

307 De drie parketten hebben het sepotpercentage in de afgelopen jaren aanzienlijk naar 
beneden gebracht, zie onderstaande figuur. De daling van deze drie parketten over de jaren 
1994-1999 was daarmee sterker dan gemiddeld. 

 

Het percentage onvoorwaardelijk sepot voor alle parketten
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308 Door een goede filtering aan de voorkant wordt het proces gestroomlijnd. Doordat 
de instroom lager wordt, worden tijd en capaciteit verderop in het proces bespaard. Het 
effect op de kwaliteit van de output en de doorlooptijd is daarmee evident. Onderstaande 
figuur geeft de score van de parketten weer op zowel het sepot als de doorlooptijd. 
 

 

309 Interessant is de schijnbaar goede score van het parket Leeuwarden en de slechte 
scores van Haarlem en Den Haag. De relatief goede score van Leeuwarden zou echter 
mede te maken hebben met een (incorrecte) registratiemethodiek. Bij Haarlem en Den 
Haag zou de relatief slechte score voor wat betreft de sepots te maken hebben met een 
opschoningsactie van oude zaken. 

Een betere samenwerking met de politie 

310 Daarnaast heeft het filter een aantal belangrijke nevenresultaten:- 
(a) de processen van de politie en het OM haken in elkaar, waardoor ze beter op elkaar 

worden afgestemd; 
(b) er ontstaat begrip voor elkaars werkwijze en organisatieculturen; 
(c) men weet elkaar te vinden voor afstemming en vragen. Door de samenwerking is 

het contact laagdrempeliger geworden; 
(d) men is meer bereid gezamenlijk naar resultaten toe te werken; zaken worden niet 

meer over de schutting geworpen; 
(e) de politie heeft meer zicht op resultaten van haar inspanningen aan het begin van 

het proces; 

Doorlooptijd en percentage onvoorwaardelijk 
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(f)  de cultuur verschuift van uitsluitend opsporing en aanhouding naar het gezamenlijk 
werken aan ronde zaken. 

Leiderschap is sterk bepalend voor een resultaatgerichte cultuur 

311 Het voorbeeldgedrag van de Hoofdofficier van Justitie wordt als heel bepalend 
ervaren voor het werkklimaat van het parket15. Naast vakkennis worden tegenwoordig van 
een HOvJ ook kwaliteiten op het gebied van integraal management verwacht. Hij is de 
stimulator voor resultaatgericht werken en de aanjager van verbeteringen. De 
magistratencultuur is aan het verschuiven naar een meer coachende omgeving. 

312 Naast het stimuleren van de eigen organisatie heeft de HOvJ een belangrijke rol in 
het continu verbeteren van de relatie met de ketenpartners. Verder is de HOvJ ook het 
boegbeeld van het parket naar de maatschappij. Mede door de positieve ervaringen van de 
drie parketten op deze punten zijn de medewerkers trots om bij het OM te werken. Op deze 
wijze ontstaat een positieve spiraal. Medewerkers zijn bereid voor het collectief te werken, 
hierdoor worden positieve resultaten gehaald, deze worden erkend en dit stimuleert weer 
voor het vervolg. 

Goede afspraken met de ketenpartners zijn heel bepalend voor het proces 

313 Het bewustzijn, dat de keten langer is dan het OM leeft heel sterk bij deze drie 
parketten. Er wordt met name veel aandacht geschonken aan het goed afstemmen van de 
inputzijde (politie) en outputzijde (ZM) van het proces. 

314 Met de politie is de samenwerking toegespitst op het aanbrengen van een filter op 
de instroom (zie hiervoor) en het maken van afspraken over de inzet, termijnen en kwaliteit 
van sepot. De wijze waarop het filter wordt vormgegeven, alsmede van het maken van 
afspraken, verschilt tussen de parketten. 

315 Met de ZM worden door de drie parketten met name afspraken gemaakt over 
termijnen en planning van de zittingen. 

                                                 
15 Zie ook bijlage C. 
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316 Daarnaast worden de samenwerkingsverbanden met de andere ketenpartners, zoals 
Slachtofferhulp en Reclassering, continu onder de loep genomen voor verbetering. 
Voorbeelden van verbeteringen zijn de integratie van slachtofferhulp, politie en OM in 
bijvoorbeeld de slachtofferbalies en de samenwerking met slachtofferhulp, reclassering, 
deelraad en politie op JIB-kantoren. In de samenwerking met de Reclassering zijn 
overigens op relatief eenvoudige wijze belangrijke snelheidswinsten te halen. Zo kunnen 
de uitschieters (ca. 2 weken) in de termijn tussen het aanvragen van een 
voorlichtingsrapportage en het ontvangen van de aanvraag door de Reclasseringsambtenaar 
belangrijk worden teruggebracht. Door betere afspraken en naleving ervan kan op 
procesmatige wijze relevante snelheidswinst worden geboekt, zonder de benodigde 
onderzoekstijd aan te tasten. Parallel voor het gehele strafzaakbehandelingsproces geldt dat 
het minimaliseren van de termijn tussen twee beslis- of onderzoeksmomenten de 
doorlooptijd positief zal beïnvloeden.  

317 In het algemeen kan worden gesteld dat de parketten geen harde termijnafspraken 
hebben met sommige ketenpartners, maar dat het juist de goede contacten zijn die eraan 
bijdragen dat de keten beter functioneert.   

318 Samengevat is het succes ten aanzien van de samenwerking met ketenpartners per 
parket vooral toe te schrijven aan:- 
(a) Amsterdam: samenwerking met politie in de vorm van de Hopper (filter en het 

zoveel mogelijk meteen in persoon uitreiken van de dagvaarding); 
(b) Breda: de sterk ontwikkelde relatie met de Zittende Magistratuur, het thematiseren 

van zittingen en transparantie van planningen; 
(c) Roermond: het sepot-overleg met de politie en de korte communicatielijnen, 

alsmede het goed plannen van de zittingen. 

Procesmatig denken en werken: de synthese van de bepalende factoren 

Waarnemingen sluiten aan bij procesmatig denken en werken 

319 Procesmatig denken en werken is de gemene deler bij de drie onderzochte parketten 
en hiermee worden tevens de drie bepalende factoren omvat. Zo zijn er speciale functies 
die zich richten op het goed lopen en continu verbeteren van de processen, zoals de 
procesmanagers in Breda en de teamleidersassistent in Amsterdam. De procesmanager 
houdt zicht bijvoorbeeld bezig met het plannen van - en inzicht verkrijgen in - het proces. 
De teamleidersassistent bewaakt het proces en de administratieve afhandeling van zaken. 
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320 Per parket zijn wat betreft procesmatig werken en denken, de volgende voorbeelden 
te noemen:- 
(a) Amsterdam: processen zijn bij alle medewerkers bekend en processchema’s, 

procesmethoden en –technieken hangen aan de muur bij medewerkers. Het 
management heeft duidelijk aandacht voor het primaire proces; 

(b) Breda: er is een open kast met dossiers in de kamer van de procesmanager. Per 
plank is in een oogopslag de status van de zaken te zien is. De parketsecretarissen 
halen hier 's ochtends de zaken uit waar ze die dag aan werken; 

(c) Roermond: een sterk ontwikkeld bewustzijn dat de winst bij het begin van het 
proces ligt. Filterafspraken met de politie en het hoge aantal snelrechtzaken zijn 
hiervan een goed voorbeeld. 

321 Er is bij alledrie de parketten heel duidelijk een verschuiving opgetreden van 
reactief naar pro-actief opereren. 

Toetsing aan de procestheorie 

322 Uit de interviews kwamen, zoals hiervoor aangegeven, de drie bepalende elementen 
en het procesmatig denken en werken naar voren als sleutelfactoren voor het welslagen van 
het strafzaakbehandelingsproces. Wanneer we deze elementen plaatsen in het licht van de 
procestheorie dan vinden we een aannemelijk verklaring voor het goede resultaat van de 
onderzochte drie parketten. 

323 Eerder werd gesteld, dat een proces kan worden omschreven in de volgende 
elementen:- 
(a) input; 
(b) throughput; 
(c) output; 
(d) mechanisms; 
(e) controls. 

324 Wanneer de waarnemingen en bepalende factoren tegen deze elementen uit de 
procestheorie worden gehouden, ontstaat de volgende moge lijke verklaring voor het goed 
verlopen van het strafzaakbehandelingsproces bij de onderzochte drie parketten. 

Input: filteren aan de voorkant/ afspraken met politie 

325 Zoals eerder gezegd, is de kwaliteit van de resultaten van een proces(stap) voor een 
groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de input. De input van een proces dient juist, 
volledig en tijdig te zijn. De input dient eenduidig te zijn en direct toepasbaar door de 
actoren in de volgende processtap. 



     

 
 
 

 
 
 
Fout! Opmaakprofiel niet gedefinieerd. 

(48)  
 

Juistheid 

326 Doelstelling van het filteren aan het begin van het proces is het zorgdragen voor 
een juiste instroom in het parketproces. De inkomende gefilterde stukken gaan door zo min 
mogelijk handen. Hierdoor wordt tijd en capaciteit bespaard.16 

Volledigheid 

327 Door de bewustwording van de politie in het begin van het proces over de 
uiteindelijke doelstelling van de keten, worden activiteiten uitgevoerd ten behoeve van 
deze doelstelling. Hierdoor wordt voorkomen dat dossiers onvolledig het proces ingaan. Er 
zit ook een sterke leercurve in deze werkwijze ingebouwd, omdat steeds tussen de partijen 
wordt teruggekoppeld. 

Tijdigheid 

328 Door de filtering aan de voorkant stapelen stukken zich niet op. De 
verantwoordelijkheden zijn helder en er worden steeds meer afspraken gemaakt over 
aantallen, kwaliteit en sepotpercentages. Daarnaast wordt ook gestuurd op het maken van 
goede afspraken met de overige ketenpartners, zoals slachtofferhulp en reclassering. Deze 
partijen dragen bij aan het leveren van stukken die het proces kunnen versnellen, zoals 
bijvoorbeeld schadeinventarisaties. 

Throughput - het primair proces 

329 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden dienen helder te zijn. De 
organisatiestructuur dient op zodanige wijze te zijn ingericht dat een snelle en kwalitatief 
hoogwaardige procesgang wordt bevorderd. 

330 Bij de onderzochte parketten lijkt aan deze voorwaarden te worden voldaan. De 
ondervraagde functionarissen zijn van mening dat taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijk heden helder zijn. Uit de verstrekte informatie van de parketten blijkt dat 
processen goed in kaart zijn gebracht. 

331 De organisatiestructuur is zodanig ingericht dat deze het proces bevordert. 
Communicatielijnen zijn kort en de cultuur stimuleert het procesdenken. Er zijn speciale 
functies in het leven geroepen om het proces continu te bewaken en te verbeteren. 

                                                 
16 Hierbij dient te worden opgemerkt dat in het onderzoek niet is vastgesteld hoeveel zaken onterecht door 
het filter worden tegengehouden.  
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Output: afspraken Zittende Magistratuur 

332 Ook de output dient juist, tijdig en volledig te zijn. De output moet ook in 
overeenstemming te zijn met het (deel)procesdoel. Dit betekent onder meer, dat het proces 
resultaatgericht wordt doorlopen en dat de afspraken over de output die met de 
ontvangende partij zijn gemaakt eenduidig en meetbaar zijn. 

333 In de drie onderzochte parketten wordt veel nadruk gelegd op het maken van goede 
afspraken met de ZM. De planning van zittingen is goed georganiseerd en de voorraden 
van de parketten zijn sturend, zij het dat de capaciteit aan de kant van de ZM niet altijd 
aansluit bij de gewenste zittingscapaciteit door het OM. 

Besturende processen - stimulerend leiderschap 

334 Het proces wordt uitgevoerd binnen de kaders die worden gesteld. Allereerst 
vormen de wettelijke kaders de randvoorwaarden voor het proces. Daarnaast wordt het 
speelveld gevormd door het organisatiebeleid. De leidinggevende processen zijn bepalend 
voor de cultuur en daarmee mede voor het werkklimaat en de motivatie van de 
medewerkers. 

335 Gezien de gestelde eisen aan besturende processen is het niet verbazingwekkend, 
dat stimulerend leiderschap als een van de bepalende factoren van een goed verlopen 
strafzaakbehandelingsproces wordt gezien. 

336 Vier kenmerken van goed leiderschap zijn:- 
(a) ondersteunend gedrag, dat gevoelens van persoonlijke waarde van de medewerkers 

versterkt; 
(b) gedrag dat interactie vergemakkelijkt, dat aanmoedigt om wederzijds bevredigende 

relaties aan te gaan; 
(c) doelgericht gedrag, dat stimuleert om uitstekende prestaties te leveren; 
(d) gedrag dat het werk vergemakkelijkt, zoals coördinatie, afspraakschema's en 

planning. 

337 Uit de interviews kwamen deze kenmerken heel sterk naar voren. Het eerste 
kenmerk is heel bepalend voor de cultuur. Het tweede kenmerk bevordert korte 
communicatielijnen en draagt bij tot goede afspraken met de ketenpartners. Het derde 
kenmerk is de basis voor resultaatgericht procesmanagement. Het vierde kenmerk is een 
ondersteunende managementvaardigheid, maar waar bijvoorbeeld ook de activiteiten ten 
aanzien van de goede planningsafspraken met de ZM uit voort komen. 
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338 Een lastig te beantwoorden vraag die gesteld kan worden bij het stimulerend 
leiderschap is de borging ervan in de organisatie: wat gebeurt er met de organisatie als het 
stimulerend leiderschap dat sterk bij een of enkele personen berust op enig moment 
wegvalt? Bij alle parketten is weliswaar gemeld dat stimulerend leiderschap essentieel is, 
maar dat het uiteindelijk ook de organisatie zelf is die de verbeteringen moet dragen. De 
stimulerende leider heeft hierbij met name de rol van katalysator en activator. 

Ondersteunende processen, mechanism en control 

339 Tijdens de interviews werd minder aandacht besteed aan de ondersteunende 
processen, de meer operationele kaders van de onderscheiden processtappen (controls) en 
de instrumenten ter ondersteuning van deze stappen (mechanisms). Dit is verklaarbaar, 
omdat bij deze drie parketten heel veel aandacht wordt geschonken aan de ketengedachte 
en het resultaat van het primair proces. De ondersteunende processen, de controls en de 
mechanisms zijn puur ondersteunend aan de verschillende processtappen. 

340 Hier zouden mogelijk wel efficiëntieverbeteringen mogelijk zijn (zie ook hoofdstuk 
4), maar dit zal in eerste instantie geen aanzienlijke bijdrage leveren aan het eindresultaat 
van het primair proces in termen van kwaliteit en doorlooptijd. 
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4 Overige conclusies en aanbevelingen 

401 Naast de conclusies ten aanzien van de bepalende factoren, zoals opgenomen in 
hoofdstuk 3, zijn in het onderzoek enkele aanvullende conclusies getrokken die van waarde 
kunnen zijn voor het definiëren van vervolg- en verbeteractiviteiten. 

Korte doorlooptijd: de historie werkt door 

402 De onderzochte parketten kennen een korte doorlooptijd. Hiervoor is reeds 
aangegeven dat er een sterke relatie bestaat tussen het percentage onvoorwaardelijke sepots 
en de doorlooptijd: deze zijn onlosmakelijk verbonden. 

403 Het filter op de voorkant van het proces vormt zonder enige twijfel een belangrijke 
factor tot kwaliteitsverbetering (sepots) en kwantiteitsvermindering (met effect op de 
doorlooptijd). Het is echter niet de enige verklarende factor voor de doorlooptijd en 
wellicht zelfs niet de belangrijkste. 

404 De doorlooptijd wordt eveneens bepaald door de voorraad. Zonder bestaande 
voorraden, is de doorlooptijd in theorie gelijk zijn aan de netto procestijd. Met voorraden 
gaat deze omhoog naar rato met de voorraad. Dat is goed te zien uit de gegevens van de 
parketten op dit punt, zie onderstaande figuur. 
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405 De voorraad bepaalt dus samen met de processne lheid in hoge mate de 
doorlooptijd. Een verlaging van de voorraad leidt tot een reductie van de doorlooptijd. 
Reductie van de voorraad kan dan – ervan uitgaande dat alle zaken die instromen worden 
behandeld – uitsluitend worden gerealiseerd doordat de uitstroom groter is dan de 
instroom. 

406 Een nadere beschouwing van de uitstroom laat zien dat voor vrijwel alle parketten 
de uitstroom als percentage van de instroom rond de 100% ligt. 

407 Hoewel er parketten zijn waarvan de voorraad afneemt (alles boven de 100%), is de 
snelheid van de afname gering. Een grote verlaging van de doorlooptijd is daarmee – 
zonder drastische inhaalslagen – feitelijk uitgesloten: de parketten dragen de last van de 
historisch opgebouwde voorraad nog geruime tijd met zich mee. 

408 Een goed inzicht in de opbouw van de doorlooptijd (tijd per processtap) zou een 
bijdrage kunnen leveren aan het identificeren van de – qua doorlooptijd – meest gevoelige 
onderdelen van het proces. Cijfermateriaal over die opbouw kon echter in onvoldoende 
mate binnen de kaders van dit onderzoek worden verzameld, mede omdat de parketten 
hierover slechts beknopte informatie konden verschaffen. Het verdient derhalve 
aanbeveling om dit in een nader onderzoek te analyseren. 
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De efficiëntie en ‘best practice’ 

409 Met behulp van de procesinformatie, is het mogelijk om een maat voor de 
efficiëntie te definiëren, te weten: het aantal ‘goede’ uitstroomzaken (= afdoening OM, 
incl. Dagvaarden, minus onvoorwaardelijk sepot) per formatieplaats17 per jaar. In 
onderstaande figuur is dit kental voor de 19 parketten weergegeven, rekening houdend met 
de zaakzwaarte18. De resultaten geven aan dat de drie onderzochte parketten goed scoren 
op dit kental. 

                                                 
17 Totale actuele bezetting per 1 januari 2001 (rechtsgeleerd + ondersteunend), bron: Parket-Generaal. 
18 Gebruik is gemaakt van de gewogen jaarinstroom van strafzaken over de periode juli 1998 t/m juni 2000, 
bron: Parket-Generaal. 
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Het tijdsverloop van de relatie tussen doorlooptijd en sepotpercentage 

410 In de jaren 1994-1999 is het sepotpercentage voor alle parketten afgenomen, terwijl 
de doorlooptijd voor 15 van de 19 parketten in die periode is toegenomen. In alle jaren 
blijft het vrijwel lineaire verband tussen sepotpercentage en doorlooptijd aanwezig, maar 
de relatie verandert in die jaren wél: daar waar in 1994 de gemiddelde sepotpercentages 
hoger waren dan in 1999, ligt de doorlooptijd bij een zeker sepotpercentage (bijvoorbeeld 
15%) lager dan in 1999, zie onderstaande figuur.  
 

 

411 Bovenstaande is te verklaren door het feit dat door het filter de zaken die in het 
begin van de periode 1994-1999 werden geseponeerd, aan het eind van diezelfde periode 
voordat deze zaken het proces ingaan, beter worden gefilterd. De gemiddelde zwaarte van 
de overgebleven zaken in het proces neemt dan toe (en daarmee de doorlooptijd), terwijl 
tegelijkertijd het sepotpercentage afneemt. 

Doorlooptijd en percentage onvoorwaardelijk 
sepot kennen een lineaire samenhang
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A Lijst met geïnterviewden 
 
Amsterdam: 
Dhr. J.J. Schipper   - bureau ondersteuning parket 
Dhr. A.J.M. Tuijp  - senior adviseur kwaliteit 
Dhr. E. van der Baaren - senior adviseur bedrijfsvoering 
Dhr. R. de Vos  - teamleidersassistent team I 
Dhr. A.M.R. Julsing  - districtschef politie Amsterdam- Amstelland district I 
Dhr. B.B. de Graaf  - coördinator handhaving en contactpersoon parket 
Mevr. A. Vilters  - medewerkster Reclassering/Jellinek 
Dhr. M. Zwennes  - medewerker Bureau Rechtshulp 
Dhr. M. Regterink   - medewerker TIPS 
 
Breda: 
Dhr. A. Geraets  - parketsecretaris op locatie politie Tilburg 
Dhr. P. Roestenberg  - politieparketsecretaris te Tilburg  
Dhr. P. v.d. Heijden  - procesmanager unit 3 (zwacri) 
Dhr. H. de Ruijter   - coördinerend vice-president strafsector  
Dhr. H. Anemaat  - plaatsvervangend sectorcoördinator strafgriffie 
Dhr. R. Mathijssen  - procesmanager unit II (lokale zorg) en  

contactpersoon parket 
Dhr. J. van Hemert  - medewerker Reclassering Breda 
Mevr. S. Wajon  - medewerkster CIS 
Mevr. D. Maas  - teamleider Slachtofferhulp 
 
Roermond: 
Dhr. L. Quax    - hoofd bedrijfsvoering en contactpersoon parket 
Dhr. W. Rijckx  - districtelijk coördinator recherche afdeling politie  
Mw. R. Dabekausen  - beleidsmedewerker Bureau Slachtofferhulp 
Dhr. B. Bours    -  senior parketsecretaris 
Mevr. C. Beelen   - kwaliteitsfunctionaris 
Dhr. J. Eijssen   - unitmanager Reclassering Roermond 
Dhr. R. Kluin   - rechter arr.rechtbank Roermond 
 
Den Haag: 
Dhr. G.L. Bouman  - Hoofdofficier van Justitie Den Haag 
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B Begeleidingscommissie en contactpersonen opdrachtgever 

1 Drs. R.J.J. Eshuis   – Ministerie van Justitie, WODC (voorzitter) 

2 Dhr. M. Mak   – Openbaar Ministerie Parket Generaal 

3 Mr. P. Oskam   – Ministerie van Justitie, DGRh 

4 Dhr. B. Otte   – Directeur Beheer Gerechten, CBB 

5 Drs. H.W.G. Remme  – Ministerie van Justitie, DGPJS/DPJS 

6 Dr. R. Teyl    – Openbaar Ministerie Parket Generaal 

7 Dr. M.P. Tummers  – Ministerie van Justitie, WODC/EWB 

8 Mw. Drs. M.K.A. Wijnbelt – Openbaar Ministerie Parket Generaal 
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C Interviewverslag met de heer mr. G.L. Bouman, 
Hoofdofficier van Justitie te Den Haag 
 
Wat is de rode draad bij goed presterende parketten? Volgens de Haagse Hoofdofficier van 
Justitie Gerard Bouman is dat ‘goed management’ in brede zin. Dat ‘goed management’ in 
brede zin heeft zowel betrekking op de interne leiding en bedrijfsvoering als ook op de 
relatie met de ketenpartners. Het zijn allemaal zaken die in het ‘geplaagde’ parket vele 
jaren zijn achtergesteld en met de komst van Bouman boven aan de agenda staan. Waar dit 
Haagse parket enkele jaren geleden ergens onder aan de prestatielijsten bungelde, is er 
sindsdien een enorme kwaliteitsverbetering doorgezet. Den Haag zit duidelijk in de lift. 
Enkele wapenfeiten:- 
- het wegwerken van de enorme achterstanden in voorraden (van een voorraad van ruim 

10.000 zaken naar zo’n 500 nu); 
- het ‘harder’ maken en nakomen van zowel de interne afspraken als ook de afspraken 

met de ketenpartners: ‘afspraak is afspraak’. Zo worden medewerkers aangesproken op 
het al dan niet nakomen van gemaakte afspraken en worden onvolledige stukken van 
de politie niet langer in behandeling genomen, maar geretourneerd met het verzoek de 
benodigde informatie binnen de gestelde tijd alsnog rond te krijgen; 

- het een halt toeroepen aan het hoge personeelsverloop (ca. 25% per jaar). Dit is mede 
aangepakt door een vervoersplan en een betere kinderopvangregeling. Volgens 
Bouman is het OM niet echt een uitblinker in het in huis houden van talent. Wat meer 
flexibiliteit (bijvoorbeeld bindingspremies) zou dus wenselijk zijn; 

- het verbeteren van de interne informatievoorziening: informatie is beter en sneller 
beschikbaar. In het algemeen is Bouman van mening dat de betrouwbaarheid van de 
informatievoorziening te wensen overlaat; 

- het vergroten van de grip op de organisatie: bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
zijn heroverwogen – veelal op een hoger niveau gelegd – om hiermee het fundament te 
kunnen leggen aan uiteindelijk het redelegeren ervan; 

- het verbeteren van de interne facilitaire dienstverlening. De basis onder elke 
verandering is dat medewerkers beschikken over een fatsoenlijke werkplek en 
uitrusting. 

 
De veranderingsoperatie lijkt succes te hebben. In elk geval zijn enkele blokkerende 
elementen – zoals de hoog opgelopen voorraden – geminimaliseerd. Bouman is hier dan 
ook stellig over: ‘Je moet eerst de interne boel op orde hebben voordat je externe partners 
op hun gedrag kunt aanspreken’. Hierbij zijn sommige partners beter te beïnvloeden dan 
andere. Het OM heeft nu eenmaal meer een sturende rol richting de politie dan richting de 
onafhankelijkheid benadrukkende Zittende Magistratuur. 
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Om de interne organisatie te verbeteren zijn de ogen een tijd meer van het externe 
afgewend en op het interne gericht: het verminderen van de congres- en vergadercultuur en 
het vergroten van de cohesie van – en een gezonde interne concurrentie tussen – teams. Dit 
laatste kan alleen worden bereikt door een omslag in de cultuur van de organisatie. Het 
verkleinen van de afstand en het herstellen van het vertrouwen tussen de (parket)leiding en 
de medewerkers is hiervoor essentieel. Goed en gedragen leiderschap – een 
voorbeeldfunctie - is wat Bouman betreft dan ook onontbeerlijk voor een parketorganisatie. 
Bij die ‘zachte’ factoren hoort ook het kennen en onderkennen van de ontwikkelingen op 
de werkvloer. Op de vraag of een Hoofdofficier meer manager zou moeten zijn en minder 
de inhoudelijk deskundige is het antwoord dan ook resoluut: ‘Niet méér manager, maar 
manager’. Van een Hoofdofficier moet niet verwacht worden – afgezien van gevoelige 
en/of zware zaken – dat hij de zaaksdeskundige is. Van een Hoofdofficier moet worden 
verwacht dat hij zijn medewerkers kent en de complexe parketorganisatie kan ‘runnen’. De 
Hoofdofficier heeft hierbij een voorbeeldfunctie te vervullen. Alleen op deze wijze kan de 
professionele uitstraling van het parket worden verbeterd. 
 
Gezien de ‘Haagse aanpak’ zijn de uitkomsten van dit onderzoek voor Bouman geen grote 
verrassing. ‘Ze doen precies die dingen die ik in Breda, Middelburg en nu in Den Haag ook 
heb gedaan’. Wat Bouman betreft behoren de geselecteerde parketten zeker tot de goede 
parketten, al zou op basis van recente cijfers Den Haag er een stuk beter uitspringen. 
Jammer is wel het feit dat de ressortparketten niet zijn meegenomen in het onderzoek. ‘Die 
voelen zich al te vaak het stiefkindje van de OM-organisatie’. 
 
Wat betreft de resultaten van dit onderzoek is Bouman van mening dat ze niet dwingend 
moeten worden opgelegd aan de parketten. Je kunt ze wel een handreiking doen. Hier heeft 
het Parket-Generaal een belangrijke functie in te vervullen: ‘Ze moeten faciliteren in plaats 
van te letten op de cijfers achter de komma’. 


