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VOORWOORD 

Onder verantwoordelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoek en 
Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie vond 
gedurende de periode 19 april tot en met 13 juni 1993 een project 
Tijdschrijven plaats onder off icieren van Justitie en parketsecre-
tarissen belast met de behandeling van milieuzaken binnen het OM-
ressort Amsterdam. Het project beperkte zich tot een persoonsgebon-
den tijdregistratie op procesniveau. Het registreren van tijd 
geschiedde aan de hand van een tijdschrijfformulier, dat in op-
dracht van het WODC is ontwikkeld door Andersson, Elffers, Felix 
b.v. te Utrecht. Voorliggende rapportage doet verslag van dit 
project. 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding tot onderzoek 

In april/mei 1992 vond binnen het milieu-openbaar ministerie (OM) 
in het ressort Amsterdam een project Tijdschrijven plaats. Het 
project was erop gericht te inventariseren welke activiteiten 
worden verricht door officieren van Justitie (OvJ) en parket-
secretarissen belast met de behandeling van milieuzaken, alsmede 
het verkrijgen van een globaal beeld van het totaal aantal uren dat 
aan milieu-activiteiten is besteed. 

Zowel het tijdschrijfformulier als de verwerking en analyse van 
de resultaten bleken weinig bevredigend. De betrokken functiona-
rissen - gesteund door de ressortsvergadering Amsterdam - spraken 
de wens uit de tijdschrijfmethode te professionaliseren. De res-
sortsvergadering Amsterdam heeft het WODC verzocht door middel van 
onderzoek hiervoor zorg te dragen. 

1.2 Doel 

Als doelstelling van het onderzoek gekoppeld aan het project Tijd-
schrijven is geformuleerd: 

het zichtbaar maken van de tijd die het milieu-OM besteedt aan 
de milieutaak en aan de niet-milieutaak, alsmede inzicht 
verschaffen in de aard van milieu-activiteiten van het milieu-
OM en de verdeling van werkzaamheden tussen milieu-off icieren 
en parketsecretarissen. (Doelstelling d.d. januari 1993.) 

1.3 Opzet 

Het onderzoek omvat ten eerste het ontwikkelen van een nieuw tijd-
schrijfformulier en ten tweede de feitelijke uitvoering van het 
project Tijdschrijven en de verwerking en analyse van de tijd-
schrijfgegevens. 

Het WODC heeft het extern onderzoeksbureau Andersson, Elf fers 
en Felix (AEF, Utrecht) de opdracht verstrekt een tijdschrijf-
formulier te ontwikkelen gebaseerd op het bestaande formulier. Door 
middel van interviews met off icieren en parketsecretarissen in het 
ressort Amsterdam heeft een korte evaluatie van het bestaande 
instrument plaatsgevonden. Op basis van deze evaluatie is een nieuw 
formulier ontwikkeld (bijlage 1). Vervolgens is dit instrument door 
middel van proefmeting getoetstl. 

Het project Tijdschrijven aan de hand van het nieuwe instrument 
vond feitelijk plaats in de periode 19 april tot en met 13 juni 
1993. Het project beperkte zich tot een persoonsgebonden tijdregis-
tratie op procesniveau. Alle off icieren (8) en parketsecretarissen 

1 
lie AEP-rapportaget 'Onderzoek near tiJdschriJven van off icieren en parketsecretarissen milieu; ressort Amsterdam'. Utrecht, 
18 Juni 1993. 
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1.4 Organisatie en verloop van het project Tijdschrijven 

Ten behoeve van het project is per arrondissement 2  een coordinator 
benoemd. De co6rdinator was verantwoordelijk voor de kwaliteit en 
volledigheid van de ingestuurde tijdschrijfgegevens en voor het 
signaleren van knelpunten bij het tijdschrijven. Indien de kwali-
teit/ volledigheid van de gegevens te wensen over liet diende de 
co6rdinator de deelnemers hierop aan te spreken. Daarnaast behoorde 
het tot de taken van de co6rdinatoren on: 
- vragen over het project te beantwoorden; 
- voorlichting over het project te geven; 
- de ingevulde tijdschrijfformulieren wekelijks te verzamelen en 

op te sturen naar het WODC. 

De formulieren dienden wekelijks te worden verstuurd on bijsturing 
van het project, door middel van het tijdig signaleren van proble-
men/ foutieve registratie, mogelijk te maken. Deze mogelijkheid 
bleef beperkt aangezien slechts een parket de gegevens wekelijks 
verstuurde. Gevolg hiervan was dat een aantal inhoudelijke proble-
men betreffende de tijdschrijfformulieren gedurende het project is 
blijven bestaan (bijlage 3). Tevens heeft een late verzending tot 
gevolg gehad dat op een later tijdstip dan gepland is gestart met 
verwerking en analyse van gegevens. 2  

Het nieuwe tijdschrijfinstrument bestaat uit een codelijst voor 
werkzaamheden en drie formulieren (bijlage 1): 
1 een formulier ter registratie van datum, werkzaamheden en 

tijdsbesteding; 
2 een zakenformulier ter registratie van milieustrafzaken, een 

schatting van de tijd reeds besteed aan een zaak voorafgaande 
aan het project en een aanduiding van de fase waarin de zaak 
verkeert; 

3 een formulier ter signalering van opmerkingen en problemen. 

De kwaliteit van de ingevulde formulieren is redelijk tot goed. Van 
het derde formulier is niet veel gebruik gemaakt. Een inventari-
satie van problemen heeft ook plaatsgevonden via telefonisch 
contact tussen respondenten het WODC. De volgende problemen/ opmer-
kingen zijn gesignaleerd: 
- de behoefte aan meer categorieen: o.a. voor het maken/ uitwer- 

ken van verslagen, het appointeren en samenstellen van zittin- 

2 

3 

(8) die binnen het ressort Amsterdam fulltime danwel parttime voor 
behandeling van milieuzaken zijn vrijgemaakt, namen eraan deel. De 
verwerking en analyse van gegevens, waarvan in voorliggend rapport 
verslag wordt gedaan, zijn uitgevoerd door het WODC (bijlage 2: 
niveaus en eenheden van analyse). 

Het ressort Amsterdam neatest mit 4 arrondissementen, te eaten: 
het arrondissement Alknear 
het arrondissement Amsterdas 
het arrondissement Haarlem 
hat arrondissement Utrecht. 

Ha herhaaldelijk versoek en gen sand na stranding van het project waren de gegevens volledig voorhanden Oil het WODC. 
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gen, het deelnemen aan verschillende overlegvormen en het 
invoeren van supplementen 'Cremers'. 

- De categorie-indeling van werkzaamheden is soms problematisch: 
welke activiteit behoort tot welke categorie? In het bijzonder 
is het doornemen van post/ de bestudering van literatuur voor 
parttime milieufunctionarissen moeilijk uit te splitsen in 
niet-milieu- en milieu-activiteit. 

-
 

Net aantal geregistreerde minuten telt per dag niet op tot 480 
terwijl respondenten toch het idee hebben de gehele dag druk 
bezig te zijn geweest. De discrepantie is volgens respondenten 
te verklaren uit het feit dat een praatje tussendoor, koffie 
halen en sanitaire stops niet zijn geregistreerd. 

- Gewenning: voortdurend attent zijn op/ wennen aan registratie. 
- Het inschatten van de tijd reeds besteed aan een zaak is "natte 

vinger werk" en kost veel tijd. Oorzaak hiervan is het versnip-
perde karakter van werkzaamheden gerelateerd aan milieustrafza-
ken. Parketsecretarissen krijgen veel zaken onder ogen. 

- De ingevulde formulieren worden gebruikt ter controle van func-
tionarissen en om functionarissen aan te spreken op verrichtte 
activiteiten. 

Ten aanzien van bovenstaande problemen is o.a. op te merken dat 
uitbreiding van het aantal categorieen niet aanbevelingswaardig is. 
Het is zeer de vraag of de gebruikswaarde van het instrument door 
een meer gedetailleerde indeling toeneemt. Bovendien levert het 
instrument in deze vorm voldoende informatie om de doelstelling van 
het project Tijdschrijven te realiseren. 

Dat het aantal geregistreerde minuten per dag niet optelt tot 
480 is op zich geen probleem, tenzij dit gegeven in verband wordt 
gebracht met controle en sancties. Bij de bespreking van resultaten 
(hoofdstuk 2) komen we hierop terug. 

Het valt niet te ontkennen dat een schatting van de tijd reeds 
besteed aan een milieuzaak "natte vinger werk" is. Echter, voor het 
geven van een indicatie van de gemiddelde tijdsduur van een straf-
zaak per functionaris en als aanvulling op de geregistreerde tijd 
besteed aan zaken gedurende het project, volstaat een schatting. 
Persoonsgebonden tijdschrijven door functionarissen is niet het 
uitgelezen instrument om de feitelijke gemiddelde tijdsduur van 
milieustrafzaken te achterhalen. Een zaakgebonden tijdregistratie 
op produktniveau is daarvoor wel bij uitstek geschikt. Overigens 
wordt de versnipperde aard van werkzaamheden gerelateerd aan 
milieustrafzaken door het tijdschrijfproject bevestigd en inzichte-
lijk gemaakt. Wat het effect hiervan is op de tijdsbesteding aan 
tijdschrijven bespreekt hoofdstuk 2. 

Tot slot een enkele opmerking over 'gewenning'. Zoals vervol-
gens zal blijken doet een project Tijdschrijven economisch gezien 
slechts een gering beroep op de capaciteit. Vanuit psychologisch 
oogpunt bekeken vergt een tijdschrijfproject wel een forse investe-
ring van functionarissen'. Alleen al hierom is het niet aanbeve-
lingswaardig tijdschrijven als structureel instrument voor be-
drijfsvoering te hanteren. Net  concluderend hoofdstuk komt hierop 
terug. 

4 
diet voor niets verneldt een enkele respondent het einde van het tijdschrijfproject te hebben "gevierd" (overigens "in eigen 

tijd"). 
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1.5 Opbouw van het rapport 

In het vervolg van voorliggend rapport beschrijft hoof dstuk 2 aan 
de hand van zeven kengetallen de resultaten van onderzoek. Het 
rapport is afgerond met een samenvatting en enkele conclusies 
(hoofdstuk 3). 
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2 RESULTATEN VAN ONDERZOEK 

2.1 Tijdsbesteding milieu-om ressort Amsterdam 

Percentage tijdschrijven per respondent 
Het kengetal percentage tijdschrijven is gedefinieerd als: 

het aantal uren dat gedurende het tijdschrijfproject is gere-
gistreerd, gerelateerd aan het aantal uren dat op basis van het 
arbeidscontract dient te worden gewerkt. 

Met nadruk is gesteld dat dit kengetal geen antwoord geeft op 
vragen als "Hoe hard werkt functionaris x?" of "Wat is de werk-
druk?". Het percentage tijdschrijven illustreert in welke mate het 
aantal geregistreerde uren al dan niet overeenkomt met het aantal 
te-werken-uren. Tabel 1 geeft een overzicht van het percentage 
tijdschrijven per functionaris. 

Tabel 1: 	Percentage tijdschrijven per functionaris 

Off icier 1 
Off icier 2 
Officier 3 
Secretaris 1 
Secretaris 2 
Secretaris 3 

Subtotaal officier(en) 
Subtotaal secretaris(sen) 

Totaal: 

Parket Alkmaar 	Parket Amsterdam Parket Haarlem 	Parket Utrecht 

117% 	 145% 	 129% 	 125% 
113% 	 113% 	 122% 

116% 
97% 	 101% 	 102% 	 84% 

114% 	 76% 	 95% 
100% 

115% 	 145% 	 120% 	 123% 
97% 	 107% 	 89% 	 92% 

109% 	 120% 	 113% 	 106% 

Zoals blijkt lopen de percentages uiteen van 76% tot 145%. Secre-
tarissen registreren gemiddeld minder uren dan off icieren. Verkla-
ringen voor beide conclusies zijn legio: wat respondent x als werk 
benoemt, is voor respondent y louter hobby (by. lezen, studie). Het 
is mogelijk dat y in vergelijking met x minder nauwkeurig regis-
treert en/of vaker vergeet minuten te noteren. De percentages 
kunnen uiteenlopen omdat y tijdens werkzaamheden de minuten afleest 
van klok of horloge en x aan het einde van de dag schat hoeveel 
minuten per activiteit is gewerkt. Ook is aannemelijk dat sommige 
respondenten ervoor waken niet minder dan 480 minuten per dag te 
registreren. Is tijdschrijven op het parket gebruikt/ opgevat als 
instrument ter controle (inclusief sancties) dan is de kans op 
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'sjoemelen' reeel aanwezig. Kortom: het registreren van werkuren is 
niet zonder subjectief element. 

Zoals gezegd is het percentage tijdschrijven niet te hanteren 
om werkdruk of 'hard-werken' te meten. Toch is het kengetal niet 
zonder waarde. Gezien het subjectieve element biedt het kengetal 
yooral de individuele functionaris de mogelijkheid tot een kriti-
sche ref lectie op eigen werkzaamheden. Als een functionaris by. het 
idee heeft de gehele dag te hebben gewerkt maar bij optelling van 
het aantal minuten niet aan 480 minuten komt, dan is het mogelijk 
dat allerlei (kleine) activiteiten onopgemerkt zijn gebleven die 
wel degelijk kunnen bijdragen aan het leveren van een goed produkt. 
Het 'zichtbaar' maken van deze activiteiten kan een strategie zijn 
ter verhoging van de kwaliteit/kwantiteit van produkten. 

Verdeling van tijd over activiteiten 
Een globale beschouwing van de verdeling van tijd over activiteiten 
van het milieu-OM leert, dat veel tijd is besteed aan: 

- niet-milieu-activiteiten (zoals zitting gewone zaken, piket-
dienst, overige strafzaken e.d.), 

- de behandeling van economische milieustrafzaken, 
- bijzondere milieuprojecten (by. project 'milieukaart politie'). 

(Zie voor de procentuele verdeling van tijd per respondent bijlage 
4: tabel 1.) Tezamen leggen deze activiteiten voor ongeveer 50% 
beslag op de tijds. 

Dat veel tijd aan niet-milieu-activiteiten is besteed, is 
gezien de formatieve milieucapaciteit (milieu-fte's) niet verwon-
derlijk. 

Ruim een vijfde van de tijd is niet beschikbaar door verlof, 
ziekte, reistijd en 'overige'. (Zie voor de volledige codelijst 
werkzaamheden: bijlage 1.) Of dit opvallend veel of weinig is, is 
afhankelijk van de doelstellingen/ normen die het ressort Amsterdam 
voor ogen beef t. 

Op de parketten te Amsterdam en Haarlem loopt de niet-beschik-
bare tijd op tot een kwart. Bedacht moet worden dat in de periode 
waarin het tijdschrijfproject plaatsvond, 19 april tot en met 13 
juni 1993, in de regel veel verlof wordt opgenomen. 

Tabel 2 geeft het aantal minuten besteed aan verlof e.d. in 
percentages van het totaal aantal geregistreerde minuten per parket 
weer. Hieruit blijkt onder meer dat op het parket te Alkmaar 
reizen, by. naar vergaderingen, relatief veel tijd kost. Aangezien 
het parket te Amsterdam tijdens het project te kampen heeft met een 
interne verhuizing is de tijd besteed aan 'overige' relatief hoog. 
Gezegd moet worden dat respondenten categorie 3 ook benutten om by. 
aan te geven dat uren niet beschikbaar zijn in verband met defecte 
automatiseringsapparatuur en om het tekort aan minuten per dag te 
verantwoorden. 5  

Tijd is gedefinieerd alt het total mental geregistreerde ninuten. 

Anders gassed: wanneer ten respondent de 'thole deg hsaft gewerkt, neer ne entailing wen het dental geschreven ninuten niet 
eon 400 ninuten kozt heeft can enkele respondent het stekort. elsnog genoteerd ender de categorie 'overige niet-heschikbers 

uren'. 
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Tabel 2: 	Niet-beschikbare uren per parket 

Verlof 	Ziekte 	Overige (cat. 3) 	Reistijd (cat. 4) 	Totaal aantal 
Parket . 	(cat. 1) 	(cat. 2) 	(recepties e.d.) 	(excl. woon-werk) 	ninuten (100%) 

Utrecht 	13.6% 	 0.7% 	 0.81 	 1.5% 	 79664 
Haarlem 	18.9% 	 0.01 	 2.7% 	 3.51 	 83218 
Alknaar 	8.4% 	 0.1% 	 0.8% 	 5.4% 	 54910 
Amsterdam 	17.7% 	 0.4% 	 5.8% 	 2.2% 	 60246 

Tbtaal 	15.1% 	 0.3% 	 2.4% 	 3.0% 	 278038 

Bij een verdeling van de geregistreerde tijd in 'niet-beschikbare 
uren', 'niet-milieu', 'algemeen' en 'milieu' bedragen de percenta-
ges voor het ressort respectievelijk 21%, 31%, 6% en 42% (figuur 
1). De verschillen tussen parketten zijn echter groot. De figuren 2 
tot en met 5 illu'streren dit. 

Opvallend is dat het parket te Haarlem verhoudingsgewijs veel 
tijd besteedt aan niet-milieu (40%) en weinig aan milieu (27%). Dit 
in tegenstelling tot het parket Amsterdam waar de situatie omge-
keerd is. Alkmaar is in vergelijking met overige parketten veel 
tijd kwijt aan algemene activiteiten (10%). Slechts voor een deel 
zijn deze feiten te verklaren op basis van de formatieve milieuca-
paciteit per parket. (Zie ook: Milieu in verhouding tot formatieve 
capaciteit (2)). 

Figuur 1 

Tijdsbesteding Ressort Amsterdam 
(Totaal: 277.998 minuten) 

MiIleu • (42%) 
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Figuur 2 en 3 

Tijdsbesteding parket Alkmaar 
(Totaal: 54.910 minuten) 

Algemeen (10%) 

Met-txdoeu (29%) 

Met-milieu (8%) 

Milieu (46%) 

Milieu (61%) 
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Niet-bosehlidmer (16%) 

Tijdsbesteding parket Amsterdam 
(Totaal: 60206 minuten) 



Figuur 4 en 5 

Tijdsbesteding parket Utrecht 
(Totaal: 79.664 minuten) 

Mau (42%) 

Tijdsbesteding parket Haarlem 
(Totaal: 83.218 minuten) 

Algemeen (8%) 

Niet-beschikbaar (25%) 

Milieu (27%) 



Verdeling tijd officieren - secretarissen 
Een vergelijking tussen off icieren en secretarissen (figuur 6) laat 
zien dat secretarissen meer 'niet-beschikbare uren' schrijven en 
jets meer tijd aan milieu besteden dan off icieren. Off icieren 
schrijven meer tijd toe aan niet-milieu-activiteiten. 

Verdeling tijd fulltime - parttime functionarissen 
Parttime en fulltime functionarissen besteden respectievelijk 31% 
en 46% van de tijd aan milieu-activiteiten. Dat fulltime functio-
narissen meer bezig zijn met milieu-aangelegenheden is niet voile-
dig te verklaren op basis van beschikbare milieu-fte's (figuur 6; 
zie ook 2). Mogelijke verklaring is dat de omvang van activiteiten 
betreffende de parket-organisatie (by. parketvergadering) niet 
afneemt wanneer men parttime werkt. 

Figuur 6 
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Verdeling van werkzaamheden officieren en secretarissen 
Binnen het ressort Amsterdam zijn off icieren in vergelijking met 
parketsecretarissen meer tijd kwijt aan: 
— reizen (exclusief woon—werk—verkeer), 
— niet—milieu—activiteiten, 
— landelijke milieu—activiteiten, 
— bijzondere milieuprojecten. 

Secretarissen besteden in vergelijking met off icieren meer tijd aan 
— algemene (al dan niet milieu—) activiteiten, 
— milieustrafzaken, 
— milieukantonzaken, 
— extern milieu—overleg, 
— het lezen van milieuliteratuur, 
— overige milieu—activiteiten. 

De verdeling van werkzaamheden tussen off icieren en secretarissen 
pakt per parket anders uit (schema 1). Zo komt het feit dat secre-
tarissen gemiddeld meer tijd besteden aan milieustrafzaken volledig 
op conto van het parket Haarlem. 

Schema I: 	Opvallende verschillen tijdsbesteding officieren/ secretarissen per parket 

Officieren besteden in ... opvallend 
leer tijd aan 	dan secretarissen 

Alkmaar 
Niet -milieu 
Milieustrafzaken 
Landelijke milieu -activiteiten 
Reizen 

Amsterdam 
Milieustrafzaken 
Landelijke milieu-activiteiten 
Voorbereiden, volgen milieuprojecten/-onderzoeken 
Milieuliteratuur 

Haarlem 
Niet-milieu 
Algemene strafrechtelijke literatuur 
Landelijke milieu-activiteiten 
Reizen 
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Secretarissen besteden in ... opvallend 
seer tijd aan 	dan officieren 

Algemene activiteiten 
Kantonzaken 
Voorbereiden concrete strafzaken 
Voorbereiden, volgen milieuprojecten/ -onderzoeken 
Bijzondere milieuprojecten 
Extern milieu -overleg 
Intern milieu -overleg 
Milieuliteratuur 

Niet-milieu 
Algemene activiteiten 
Voorbereiden strafzaken 
Bijzondere milieuprojecten 

Milieustrafzaken 
Opstellen (jaar)programma/ -plan 



Vervolg 
Schema 1: Opvallende verschillen tijdsbesteding officieren/ secretarissen per parket 

Officieren besteden in ... opvallend 	 Secretarissen testeden in ... opvallend 
neer tijd aan 	clan secretarissen 	 seer tijd aan 	dal officieren 

Utrecht 
Algenene activiteiten 	 Kantonzaken 
Laiidelijke 	-activiteiten 	 Kilieuliteratuur 
Voorbereiden strafzaken 	 avenge nilieu-activiteiten 
Bijzondere milieuprojecten 

2.2 Milieu in verhouding tot formatieve capaciteit 

De hoeveelheid tijd die aan milieu is besteed is voor een deel 
afhankelijk van de beschikbare milieucapaciteit op het parket. 
Milieucapaciteit is hierbij opgevat als: 

het totaal aantal milieufte's  = milieucapaciteit 
totaal aantal fte's 

De milieucapaciteit en niet—milieucapaciteit vormen tezamen de 
totaal te besteden werktijd.' De figuren 7 en 8 geven zicht op de 
procentuele verhouding te besteden uren aan milieu en aan niet-
milieu per parket en per functionaris (milieucapaciteit). 

7 
Geconcretliseerd betekent dlt obit ale •en functionerls voor by. 84% (ft. 0.84) le eangesteld an damn de helft (fte 0.42) nen 

killed client te beeteden, den Natant de totals werktijd alt SO% milieu en SO% niet-milieu (ter:amen 100%). 
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Figuur 7 en 8 
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Formatief te besteden/ feitelijk besteed aan milieu (respondenten) 
Uit een vergelijking tussen de tijd formatief te besteden aan 
milieu en de tijd die feitelijk aan milieu is besteed blijkt, dat 
alle respondenten - op drie uitzonderingen na - in de praktijk 
minder tijd aan milieu besteden dan waarover zij formatief beschik-
ken. Soms loopt het verschil tussen feitelijk en formatief op tot 
36%. In den geval is de tijd besteed aan milieu gelijk aan de 
formatieve milieucapaciteit; in twee gevallen is meer tijd aan 
milieu besteed dan formatief is vrijgemaakt (bijlage 4: figuur 1). 

Het project Tijdschrijven zelf biedt geen verklaring voor de 
beschreven discrepantie, daarvoor is nader onderzoek noodzakelijk. 
We adviseren functionarissen zich te beraden op een verklaring voor 
bovenstaande resultaten. Een mogelijke verklaring kan zijn dat 
milieu op de parketten niet die prioriteit heeft die het behoeft, 
waardoor uitvoering van algemene niet-milieu-activiteiten voorrang 
krijgt boven uitvoering van milieu-activiteiten. 

Figuur 9 
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Vergelijking tussen parketten 
In het ressort Amsterdam is tijdens het project 10% van de forma-
tieve milieucapaciteit niet benut. Figuur 9 geeft inzicht in de 
procentuele verhouding tussen feitelijke inzet en formatieve 
milieucapaciteit per parket. Het verschil tussen feitelijk en 
formatief loopt in Alkmaar op tot 14%. Het parket Utrecht zit 
slechts 8% onder de formatieve milieucapaciteit. Voor de overige 
parketten geldt een verschil van 10% (Haarlem) en 11% (Amsterdam). 

Vergelijking tussen officieren - secretarissen 
Off icieren benaderen in de praktijk dichter de formatieve milieuca-
paciteit dan secretarissen (verschil van resp. 6% en 12%). Hieruit 
is te concluderen dat off icieren in verhouding meer tijd aan milieu 
besteden dan secretarissen, zonder dat de formatieve milieucapaci-
teit hiervoor een verklaring biedt. Secretarissen beschikken 
weliswaar over meer milieucapaciteit maar registreren tevens meer 
niet-beschikbare uren en uren besteed aan algemene activiteiten. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de werkzaamheden van 
secretarissen een minder milieuspecifiek karakter vertonen dan 
werkzaamheden van off icieren. 

Vergelijking tussen fulltime en parttime functionarissen 
Bij fulltime functionarissen bedraagt het verschil tussen feitelij-
ke inzet en formatieve milieucapaciteit 8%, bij parttimers 16%. 
Fulltime functionarissen besteden dus meer tijd aan milieu dan 
parttimers, zonder dat dit te verklaren is op grond van beschikbare 
milieucapaciteit. Dit strookt met het gegeven dat parttime functio-
narissen aanzienlijk meer tijd besteden aan niet-milieu-activitei-
ten dan fulltimers (resp. 41% en 28% van het totaal aantal geregis-
treerde minuten). Een verklaring hiervoor laat zich niet uit de 
tijdschrijfgegevens destilleren. 

Vergelijking tussen fulltime en parttime milieufunctionarissen 
Wat betreft de verhouding feitelijk besteed/ formatief te besteden 
aan milieu is er weinig verschil tussen functionarissen die voor 
100% met milieuzaken zijn belast en functionarissen die parttime 
milieuzaken behandelen. Het verschil bedraagt respectievelijk: 8% 
en 9%. Of een functionaris fulltime danwel parttime voor milieu is 
vrijgemaakt heeft dus weinig invloed op de hoeveelheid tijd besteed 
aan milieu. 

Figuur 10 illustreert de beschreven resultaten. 
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Figuur 10 
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In het ressort Amsterdam is tijdens het project ruin een derde van 
de milieuwerktijd° besteed aan activiteiten gerelateerd aan mi-
lieustrafzaken (figuur 11). Een vijfde is besteed aan het voortra-
ject van handhaving. Onder voortraject van handhaving is gedefi-
nieerd: 

activiteiten die (kunnen) leiden tot feitelijke handhaving, 
zoals het voorbereiden, volgen, begeleiden van milieu-onderzoe-
ken en -(handhavings)projecten, bijzondere milieuprojecten, 
milieumeldingen en het meewerken aan bestuurlijke handhaving. 

Acht procent (8%) van de totale milieuwerktijd is besteed aan - 
intern en extern - milieu-overleg. Bedacht moet worden dat regis-
tratie van tijd in de categorieen intern en extern milieu-overleg 
alleen plaatsvindt wanneer de activiteit/het produkt in geen der 
andere milieucategorieen (8 t.m. 25) is onder te brengen. Met 
andere woorden: het betreft 'leeg overleg'. 

14111euwerkt1161 hat Gateau aantal garegintrearde sinutan axe/us/4e niet-baschikbare ninutan (cat. 1 t.n. 4), niet-n1lieu-
minutan (cat. 5), edgeways ablution (cat. 6 en 7). 
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Figuur 11 
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Figuur 12 
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Vergelijking tussen parketten 
De parketten te Alkmaar en Amsterdam besteden in vergelijking met 
overige parketten veel tijd aan activiteiten gerelateerd aan (con-
crete) milieustrafzaken (figuur 12). 

Milieucijfers over 1992 laten zien dat deze parketten ook over 
meer zaken beschikken. Delen we het totaal aantal minuten besteed 
aan milieustrafzaken door het aantal milieuzaken (van 2 maanden 
1992) dan blijkt - getuige tabel 3: B/A - dat naar verhouding het 
parket Utrecht yeel en het parket Haarlem weinig tijd besteden aan 
milieuzaken. 

Ander opvallend verschijnsel is dat wanneer veel tijd is besteed 
aan milieustrafzaken, relatief weinig tijd is besteed aan het 
voortraject van handhaving (Amsterdam) en vice versa (Utrecht). Ook 
komt het voor (Haarlem) dat weinig tijd aan milieustrafzaken is 
besteed, maar dat veel tijd is gestoken in overleg en de organisa-
tie van handhaving. Onder organisatie van handhaving wordt ver-
staan: zowel de interne als externe organisatie van de handhaving - 
by. opzetten handhavingsnetwerk - en het opstellen van een (jaar)- 
programma/-plan. (Zie voor een cijfermatige weergave: bijlage 4 
tabel 2.) 



Tabel 3: 	Aantal ailieuzaken/ tijd besteed aan ailieustrafzaken 

Bron: Stafburenu OM, 1993 

A 	 B 	 B/A 
Aantal milieuzaken 	Minuten besteed aan 	 Aantal minuten 
van 2 maanden 1992* 	milieustrafzaken 	 per strafzaak 

Parket Utrecht: 	 46 	 9730 	 212 
Parket Haarlem: 	 34 	 4473 	 132 
Parket Alkmaar: 	 66 	 10660 	 162 
Parket Amsterdam: 	 86 	 15636 	 182 

TOtaal: 	 232 	 40499 	 175 

Verschillen tussen off icieren - secretarissen 
Een vergelijking tussen off icieren en secretarissen leert dat 
off icieren meer milieutijd besteden aan het voortraject van handha-
ving en aan landelijke activiteiten. Milieu-activiteiten van 
secretarissen concentreren zich meer op milieustrafzaken en scho-
ling & studie. Onder scholing & studie wordt verstaan: het geven/ 
volgen van cursussen, PR-activiteiten, lezen van milieuliteratuur/- 
wetgeving (figuur 13). 

Wanneer off icieren onderling worden vergeleken valt op dat: 
- een forse tijdsinvestering in milieuzaken gaat gepaard met een 

geringe tijdsbesteding aan organisatie van handhaving, overleg 
en het voortraject van handhaving; 

- weinig tijd besteed aan milieuzaken gaat gepaard met veel tijd 
besteed aan de organisatie van handhaving, overleg en het 
voortraject van handhaving. 

Een onderlinge vergelijking tussen secretarissen duidt erop dat 
veel tijdsbesteding aan milieustrafzaken samen gaat met veel tijd 
besteed aan overleg/ dan wel aan het voortraject van handhaving. 
Wanneer er weinig tijd aan zaken is besteed zien we eenzelfde 
verband als bij off icieren (zij het in minder sterke mate): een 
grotere tijdsinvestering in het organiseren/ het voortraject van 
handhaving en in overleg. 

Verschillen tussen fulltime en parttime functionarissen 
Fulltime functionarissen besteden meer tijd aan milieustrafzaken en 
het voortraject dan parttime collega's. Parttimers investeren meer 
in overleg, scholing & studie (bijlage 4: figuur 2). 

Verschillen tussen fulltime en parttime milieufunctionarissen 
Functionarissen die parttime voor milieu zijn vrijgemaakt concen-
treren hun werkzaamheden meer op het voortraject van handhaving dan 
fulltime milieucollega's. Fulltime milieufunctionarissen zijn iets 
meer met strafzaken bezig maar vooral met scholing & studie (bijla-
ge 4: figuur 3). 
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Figuur 13 
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2.4 Duur van werkzaamheden: mate van versnippering 

Deze paragraaf gaat in op de aard van OM-werkzaamheden wat betreft 
het aspect 'versnippering'. De mate van versnippering is gedefi-
nieerd als het aantal activiteiten dat is uitgevoerd met een duur 
van hooguit 15 minuten. 

Bij een verdeling van werkzaamheden in milieuwerkzaamheden, 
niet-milieuwerkzaamheden en algemene werkzaamheden valt op, dat 
werkzaamheden die verband houden met het taakveld milieu meer 
versnipperd zijn dan niet-milieu en algemene werkzaamheden, zonder 
dat hierbij van een registratie-effect kan worden gesproken. Met 
ander woorden: het taakveld milieu bevat meer werkzaamheden die van 
korte duur zijn. Figuur 14 illustreert dit gegeven. 

Figuur 14 
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Een nadere beschouwing van milieuwerkzaamheden laat zien dat vooral 
activiteiten die gerelateerd zijn aan milieustrafzaken verantwoor-
delijk zijn voor het versnipperde karakter van milieuwerkzaamheden. 
Daarnaast dragen activiteiten gerelateerd aan advies, milieumeldin-
gen, het voorbereiden van zaken, kantonzaken en het meewerken aan 
bestuurlijke handhaving hieraan een steentje bij. 

Het minst versnipperd zijn activiteiten als het volgen van 
opleiding, landelijke activiteiten, en het lezen van algemene 
strafrechtelijke en milieuliteratuur (figuur 15). 

Figuur 15 
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Vergelijking tussen parketten 
Wat betreft het aspect versnippering van werkzaamheden vertonen de 
parketten geen identiek beeld (figuur 16). Op het parket te Amster-
dam is sprake van meer versnippering dan elders. De helft van elle 
werkzaamheden duurt maximaal 20 minuten. Verklaring hiervoor kan 
zijn dat dit parket veel milieustrafzaken heeft te behappen en 
bovendien in verhouding veel tijd aan milieu besteedt. 

De geringste mate van versnippering treffen we op het parket te 
Haarlem: 50% van elle werkzaamheden duurt langer dan 45 minuten. 
Zoals vermeld in 1 besteedt Haarlem relatief weinig tijd (27%) aan milieu. 
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Figuur 16 
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Vergelijking tussen functionarissen 
Uit figuur 17 blijkt dat werkzaamheden van secretarissen, fulltime 
functionarissen en fulltime milieufunctionarissen meer zijn ver-
snipperd dan werkzaamheden van respectievelijk off icieren, partti-
mers en parttime milieufunctionarissen. 

Een verklaring hiervoor is op de eerste plaats dat milieuwerk-
zaamheden een versnipperd karakter vertonen (meer tijd besteed aan 
milieu - meer versnippering). Een tweede verklaring, die vooral 
yoor secretarissen opgaat, kan zijn dat de aard van het werk, en 
dan vooral vanuit het oogpunt van te verrichten handelingen (by. 
telefoneren), versnippering met zich meebrengt. 
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Figuur 17 
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2.5 Duur van milieustrafzaken 

De gemiddelde tijdsbesteding per strafzaak wordt idealiter bepaald 
op basis van: 
- een schatting van de tijd besteed aan strafzaak X voor de tijd-

schrijfperiode 
- de tijd besteed aan strafzaak X gedurende de tijdschrijfperiode 
- een schatting van de tijd nog te besteden aan strafzaak X na 

de tijdschrijfperiode. 

Gegevens over Itijd besteed na de tijdschrijfperiode' zijn echter 
niet voorhanden. Hierdoor zal in de praktijk de tijdsbesteding per 
strafzaak hoger uitvallen dan in het navolgende wordt aangegeven. 

De strafzaken die tijdens het tijdschrijven zijn geregistreerd zijn 
onderverdeeld in drie fases: 
- strafzaken in de beginfase 
- strafzaken in de tussenfase en 
- strafzaken in de eindfase. 

In welke fase een strafzaak is, is door de respondenten beoordeeld. 
Aannemelijk is dat een strafzaak in de eindfase meer tijd heeft 
gekost dan een strafzaak in de beginfase. 
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In totaal gaat het om 175 zaken waarmee 100.790 minuten zijn 
gemoeid. Zonder onderscheid naar fase betekent dit dat de gemiddeld 
tijdsduur van strafzaken 9 uur en 36 minuten bedraagt. 9  

Een onderverdeling van zaken naar fase laat een frappant beeld 
zien (tabel 4): 

Tabel 4: 	Gemiddelde tijdsbesteding per strafzaak naar fase 

Strafzaken in beginfase: 
Strafzaken in tussenfase: 
Strafzaken in eindfase: 

9 

Gemiddelde tijdsbesteding 

4 uur en 39 minuten 
10 uur en 29 minuten 
9 uur en 54 minuten 

Totaal: 	 9 uur en 36 minuten 

Zoals blijkt is aan zaken die in de tussenfase verkeren meer tijd 
besteed dan aan zaken in de eindfase. Een (psychologische) verkla-
ring hiervoor is dat de schatting van reeds bestede tijd aan zaken 
in de tussenfase anders uitpakt dan de schatting van strafzaken in 
de eindfase. Aangezien het geschatte tijden betreft dienen de 
onderzoeksresultaten met enige terughoudendheid te worden geinter-
preteerd. 

Tabel 4 geeft echter wel aan dat de gemiddelde tijdsbesteding 
per strafzaak verre is verwijderd van de norm voor behandeling van 
een economische misdrijfzaak (65 tot 70 minuten). Dit feit is niet 
volledig toe te schrijven aan het gegeven dat de gemiddelde tijds-
besteding per zaak voor een deel op schatting berust. De complexi-
teit van milieuzaken - te vergelijken met fraude-zaken ook wat 
betreft de tijdsbesteding per strafzaak - is hieraan eerder debet. 

Daarnaast is op basis van de gegevens te concluderen dat 
verhoudingsgewijs veel milieuzaken van beperkte duur zijn, in die 
zin dat ruim 50% van de zaken een gemiddelde tijdsduur hebben van 
maximaal 2 uur. Figuur 18 illustreert dit. 

Er ziln neer den 175 zaken geregistreerd gedurende het tijdschrijven, nl. 648. Voor de overige zaken geldt echter dat de 
geregistreerde gegevens onvolledig z1jn - er is by. geen schatting van de tijdsbesteding voor de tijdschrilfperiode voorhanden 
- en daarom niet zijn betrokken bij deze berekeningen. 

29 



Figuur 18 
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Ervan uitgaande dat officieren en secretarissen op eenzelfde manier 
de reeds bestede tijd hebben ingeschat is het mogelijk te bezien 
hoe de verhouding Igemiddelde tijdsbesteding per strafzaak officie-
ren' en 'gemiddelde tijdsbesteding per strafzaak secretarissenf 
uitpakt. De resultaten zien er als volgt uit: 

Tabel 5: 	Verhouding geniddelde tijdsbesteding per strafzaak of ficieren - geniddelde tijdsbesteding per strafzaak 
secretarissen 

Geniddelde tijdsbesteding 	 Geniddeldetijdsbesteding 	 Verhouding 
off icieren (in ninuten) 	 secretarissen (in ninuten) 	 OvJ - Sec 

Beginfase: 	 300 	 240 	 1 : 0.8 
Tussenfase: 	 737 	 495 	 1 : 0.7 
Eindfase: 	 746 	 166 	 1 : 0.2 

Totaal: 	 701 	 330 	 1 : 0.5 

Uit tabel 5 is te concluderen dat officieren gemiddeld meer tijd 
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per strafzaak besteden dan secretarissen, vooral als het zaken 
betreft die in de eindfase verkeren. Over het totaal genomen 
besteden off icieren hieraan twee keer zoveel tijd. 

Dit gegeven wordt niet bevestigd wanneer we uitsluitend kijken 
naar de - tijdens het project geregistreerde - tijd voor strafza-
ken. Off icieren besteden gedurende het project gemiddeld 42 
minuten per strafzaakl°, secretarissen gemiddeld 39 minuten. 

Wanneer een selectie wordt toegepast - de grote zaken blijven 
buiten beschouwing", het betreft alleen 'bulkzaken' - dan be-
draagt de gemiddelde tijdsduur per milieustrafzaak 91 minuten 
ongeacht de fase waarin de zaak verkeert. De verhouding 'gemiddelde 
tijdsbesteding per strafzaak officieren' en 'gemiddelde tijdsbeste-
ding per strafzaak secretarissen' verandert wanneer alleen bulkza-
ken in ogenschouw worden genomen. Dit is af te lezen uit tabel 6. 

Tabel 6: 	Verhouding gemiddelde tijdsbesteding per strafzaak officieren - gemiddelde tijdsbesteding per strafzaak secreta- 
rissen (na selectie, bulkzaken) 

Beginfase: 	 135 	 45 	 1 : 0.3 
TUssenfase: 	 118 	 79 	 1: 0.7 
Eindfase: 	 84 	 84 	 1: 1.0 

Totaal: 	 99 	 78 	 1 : 0.8 

In het geval van bulkzaken besteden secretarissen gemiddeld weinig 
tijd aan een milieustrafzaak in de beginfase en veel tijd wanneer 
een zaak in de eindfase is. Met andere woorden: vooral het afronden 
van een milieustrafzaak kost secretarissen tijd wanneer het de 
bulkzaken betreft. Als het gaat am grote zaken besteden secre-
tarissen in de beginfase van de zaak gemiddeld veel tijd, maar 
geschiedt de afronding door off icieren. 

2.6 Tijdschrijven: beslag op capaciteit 

Een regelmatig te vernemen argument am niet aan een project Tijd-
schrijven deel te nemen is "daar heb ik geen tijd voor". 

Drie van de vier parketten hebben gedurende het project de 
minuten besteed aan tijdschrijven geregistreerd (onder categorie 
17: bijzondere projecten). In de loop van het project is registra-
tie hiervan op een enkel parket verwaterd zodat de beschikbare 
gegevens niet volledig een beeld geven van tijdsbesteding aan 
tijdschrijven. 

10 

11 

Gemiddelde tijdsbesteding 	 Gemiddelde tijdsbesteding 	 Verhouding 
officieren (in minuten) 	 secretarissen (in minuten) 	 OvJ - Sec 

Berekend op basis van gegevens van 7 officieran, aangezien 1 officier extreem veel tijd aan twee strafzaken heeft besteed. 

Ale grote zaken zijn genonen die zaken die voorafgaande can het tijdschrijven in de beginfase, tussenfase en eindfase respec-

tievelijk reeds neer den 160, 320 en 480 ainuten hebben gekost. 
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Een indicatief antwoord op de vraag hoeveel tijd met tijdschrijven 
is gemoeid is te verkrijgen door het aantal notities per dag als 
leidraad te nemen. 

Gemiddeld registreren respondenten 7 notities per dag: off icie-
ren gemiddeld 6 en secretarissen 9. Is de tijdsduur van een notitie 
gesteld op 1 minuut dan betekent dit dat tijdschrijven 7 minuten 
per dag kost. Dit komt neer op 1.7% van de geregistreerde werk-
tijd 12 . Uiteraard loopt de tijd besteed aan tijdschrijven op wan-
neer veel tijd is besteed aan werkzaamheden met een versnipperd 
karakter, zoals de behandeling van milieustrafzaken. 

De conclusie is dat het argument 'geen tijd voor tijdschrijven' op 
basis van deze gegevens geen stand houdt. 

2.7 Bijzondere projecten (categorie 17) 

De tijdsduur van bijzondere - door respondenten te benoemen - 
projecten is geregistreerd onder categorie 17. In totaal zijn 32 
verschillende projecten geregistreerd. Tabel 7 geeft per parket het 
aantal projecten en de tijdsbesteding hieraan. Opvallend is het 
hoge/ lage percentage projecttijd bij respectievelijk het parket te 
Utrecht en het parket Haarlem. 

Tabel 7: 	Aantal projecten per parket/ tijdsbesteding 

12 

Aantal pro jecten 	Projecttijd: tijdsbesteding van totale 
werktijd (excl. cat. 1 t.u. 4) 

Parket Utrecht: 	 7 	 13.61 
Parket Haarlem: 	 6 	 2.8% 
Parket Alkmaar: 	 12 	 7.5% 
Parket Amsterdam: 	 11 	 7.2% 

Totaal: 	 7.91 

Zoals blijkt uit tabel 8 lopen de projecten inhoudelijk zeer 
uiteen. Opgemerkt moet worden dat de meerwaarde van het onder 
categorie 17 registreren van bepaalde - gezien de tijdsbesteding 
vooral kleine - projecten twijfelachtig is en voeding geeft aan het 
idee dat werkzaamheden al (te) snel als project worden betiteld 
(Van den Berg e.a. 1991, 1992). Tabel 8 attendeert erop dat een 
definitie van datgene wat onder 'project' dient te worden verstaan 
geen overbodige luxe is. 

Het project Milieukaart is door alle parketten geregistreerd. 
In totaal is met dit project - ongeacht of het een politie- of OM-
milieukaart betreft - een kleine 10% van de totale tijdsbesteding 
aan projecten gemoeid. Over het geheel genomen doet het project 

Het totael eentel geregistreerde u1nuten •xcluelet de nlet-beeehlkbere uren (220.043 zanueen). 

32 



voor 0.8% een beroep op de geregistreerde werktijd. 
Het project Tijdschrijven beslaat 0.6% van de totale werktijd 

en blijft daarmee onder de geindiceerde tijdsbesteding van 1.7% 
(zie 6). 

Tabel 8: 	Verdeling tijdsbesteding projecten (OM ressort Amsterdam) 

RRT: 
milieukaart (politie): 
milieukaart (OM): 
milieukaart: 
tijdschrijven: 
Regionaal Meldpunt Milieudelicten: 
CFK: 
afdekken mestbassins: 
Wet milieubeheer: 
zwerfvuil: 
voorbereiden conferentie: 
overleg: 
opstellen regeling 0M-AID-DOUane (OM -transactie WBUD): 
politiereorganisatie: 
handhaafbaarheidstoetsing lokale wetgeving: 
melkrundveehouderijen: 
Dostoever: 
bestrijdingsmiddelen: 
milieuvluchten: 
oliebron: 
horeca: 
uniformering sanctioneringsbeleid: 
gevelreinigen: 
stappenplan: 
verkeersvervoerscontrole: 
garagebedrijven: 
lozingen: 
jaarplan 1993 ASD-politie: 
Marine: 
Noordzee milieu: 
Project: zonder nadere omschrijving: 

Totaal: (100%) 	 17467 ninuten 
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Tijdsbesteding absoluut 	Genoemd door 
(minuten)/ procentueel 	parket 

7720 (44.2%) 
405 ( 2.3%) 
619 ( 3.5%) 
660 ( 3.8%) 

1373 ( 7.9%) 
460 ( 2.6%) 
15 ( 0.1%) 
30 ( 0.2%) 

420 ( 2.4%) 
490 ( 2.8%) 
255 ( 1.5%) 
60 ( 0.3%) 

135 ( 0.8%) 
100 ( 0.6%) 
700 ( 4.0%) 
40 ( 0.2%) 
25 ( 0.1%) 
50 ( 0.3%) 

205 ( 1.2%) 
250 ( 1.4%) 
185 ( 1.1%) 
240 ( 1.4%) 
565 ( 3.2%) 
630 ( 3.6%) 
720 ( 4.1%) 
25 ( 0.1%) 
5 ( 0.1%) 

330 ( 1.9%) 
90 ( 0.5%) 

345 ( 2.0%) 
320 ( 1.8%) 

Utrecht 
Utrecht, Haarlem 
Haarlem 
Alkmaar, Amsterdam 
Utrecht, Alkmaar, Amsterdam 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Alkmaar 
Alkmaar 
Alkmaar 
Alkmaar 
Alkmaar 
Alkmaar 
Alkmaar 
Alkmaar 
Alkmaar 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Alkmaar, Amsterdam 



3 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Onder verantwoordelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoek en 
Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie vond 
gedurende de periode 19 april tot en met 13 juni 1993 een project 
Tijdschrijven plaats onder off icieren van Justitie en parketsecre-
tarissen belast met de behandeling van milieuzaken binnen het OM-
ressort Amsterdam. Het project beperkte zich tot een persoonsgebon-
den tijdregistratie op procesniveau. Het registreren van tijd 
geschiedde aan de hand van een tijdschrijfformulier, dat in op-
dracht van het WODC is ontwikkeld door Andersson, Elf fers, Felix 
b.v. te Utrecht. 

De doelstelling van het onderzoek is het zichtbaar maken van de 
tijdsbesteding van het milieu-OM aan de milieutaak en de niet-
milieutaak en inzicht verschaffen in de aard van 0M-milieu-werk-
zaamheden en de verdeling van werkzaamheden tussen milieu-officiej 
ren en -parketsecretarissen. 

De behoefte aan het zichtbaar maken van de OM-tijdsbesteding aan 
het taakveld milieu komt o.a. voort uit het algemeen streven de 
interne, alsmede de externe organisatie van het ON doelmatiger en 
doeltreffender te laten verlopen. In toenemende mate wordt het OM 
gezien als bedrijf dat via input (werkaanbod, personele/ materiele 
middelen) en throughput (werkprocessen) komt tot het leveren van 
gewenste produkten en resultaten. Zowel op landelijk als op ressor-
telijk niveau zijn doelstellingen en gewenste resultaten geformu-
leerd (OM, 1990; Stafbureau OM, 1991). Teneinde doelstellingen te 
realiseren is inzicht in werkprocessen onontbeerlijk. Eenvoudig 
gesteld betreft het de vraag: "Hoe komt het ON tot een bepaald 
produkt?". Vervolgens is de vraag aan de orde hoe werkprocessen 
efficienter en effectiever te laten verlopen. 

Het registreren van tijd levert informatie over werkprocessen in 
termen van uitgevoerde werkzaamheden en de tijdsbesteding hieraan. 
Geconcretiseerd levert het tijdschrijfproject informatie over de 
volgende aan de projectdoelstelling gerelateerde kengetallen: 
- de tijdsbesteding van het milieu-OM ressort Amsterdam; 
- de verhouding tijdsbesteding aan milieu - formatieve milieuca-

paciteit; 
- de verdeling van milieuwerkzaamheden onder functionarissen; 
- de aard van werkzaamheden met betrekking tot het aspect ver-

snippering; 
- een indicatie van de duur van milieustrafzaken; 
- de capaciteitsbesteding aan het project Tijdschrijven; 
- de besteding van tijd aan bijzondere projecten. 

Tijdschrijven belicht slechts den schakel uit de logistieke keten 
(werkprocessen). Als sturingsinstrument biedt tijdschrijven uit-
sluitend aanknopingspunten voor de sturing van werkprocessen. 
Periodiek is via tijdschrijven te toetsen of getroffen maatregelen 
ter bevordering van werkprocessen vrucht afwerpen. Tijdschrijven is 
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niet geschikt als structureel bedrijfsvoeringsinstrument", even-
mm n is het geschikt als instrument ter sturing op produkt- of 
inputniyeau. Een persoonsgebonden tijdregistratie op procesniveau 
geeft by. slechts beperkt antwoord op de yraag hoe lang gemiddeld 
een milieustrafzaak duurt. Wel is het instrument zowel intern als 
extern te benutten om aan te geven of en hoe de beschikbare perso-
nele middelen zijn ingezet. 

De belangrijkste conclusies van het project worden per kengetal 
beschreyen. 

Tijdsbesteding 	 ressort Amsterdam 
Het percentage tijdschrijven" loopt uiteen van 76% tot 145%. Het 
percentage pakt bij secretarissen gemiddeld lager uit dan bij offi-
cieren. Verstrekkende conclusies hieromtrent zijn niet redel 
aangezien een norm voor het aantal te geregistreerde uren in 
verhouding tot de formatieye capaciteit niet voorhanden is. Is het 
noodzakelijk - gezien het te leyeren produkt - dat een functionaris 
voor by. 120% tijdschrijft? Wel biedt het kengetal de individuele 
functionaris de mogelijkheid tot een kritische ref lectie op eigen 
werkzaamheden. 

Uit een globale beschouwing van de tijdschrijfgegeyens blijkt 
dat een derde van de tijd is besteed aan niet-milieu-activiteiten. 
Ruin 40% is besteed aan milieu-activiteiten, yooral aan milieu-
strafzaken en bijzondere milieuprojecten. Ruin een yijfde van de 
tijd is niet beschikbaar door yerlof, ziekte, reistijd en 'overi-
ge'. Met algemene actiyiteiten is 6% gemoeid. Verschillen tussen 
parketten zijn aanzienlijk. 

Officieren zijn in yergelijking met parketsecretarissen meer 
tijd kwijt aan reizen, niet-milieu-activiteiten, landelijke mil-
ieu-actiyiteiten en aan bijzondere milieuprojecten. Secretarissen 
besteden meer tijd aan algemene activiteiten, behandeling van 
zaken, overleg, aan milieuliteratuur en aan oyerige milieu-activi-
teiten. 

Tijdsbesteding milieu - formatieve milieucapaciteit 
Vrijwel alle respondenten besteden tijdens het project minder tijd 
aan milieu dan de formatieye milieucapaciteit mogelijk maakt. 
Ressortelijk gezien is 10% van de formatieve milieucapaciteit niet 
benut. 

De formatieve milieucapaciteit in ogenschouw genomen dan beste-
den secretarissen yerhoudingsgewijs minder tijd aan milieu dan 
officieren. Als mogelijke yerklaring geldt dat werkzaamheden van 
secretarissen een minder milieuspecifiek karakter yertonen. 

Ook parttime functionarissen besteden in verhouding minder aan 
milieu dan fulltime functionarissen. Blijkbaar gaat een parttime 
functie gemakkelijk ten koste van een specialisme. Parttime functi-
onarissen zijn dan ook aanzienlijk meer tijd kwijt aan niet-milieu- 

13 

14 

Ale tijdschr1jven mordt gehanteerd els structured l bedrilfsvoeringeinstrument kr1lgt het al anel het karakter van een 
controle-instrument. Controle ken nuttig run sear past nog slecht binnen de cultuur van het OM. Deernaest dient tijdschrijven 
richt te Walden op verkprocessen, soda mastregelen getroffen Jammu, warden on verkprocessen doelmatiger en doeltref fender in 
te rlchten. Om sicht te ',laden op het functioneren van personen bestaan andere en seer voor at hand liggende methadon dan 
tildschrijvan. Tenslotte geat hat or niet om of ten functionaris mijn/haar deg evolueakte, near of ten functionaris de 
gevenste rasultaten boekt. 

Het dental geregistreerde uren in verhauding tot de formstieve capeciteit. 
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activiteiten dan fulltimers. 
Wat betreft parttime/ fulltime milieufunctionarissen: of een 

functionaris fulltime danwel parttime voor milieu is vrijgemaakt 
heeft weinig invloed op de hoeveelheid tijd besteed aan milieu. Dit 
is een opmerkelijk resultaat aangezien algemeen wordt aangenomen 
dat het volledig vrijmaken van een functionaris voor een specialis-
me tot gevolg heeft dat relatief gezien meer tijd wordt besteed aan 
dat specialisme. Voor het ressort betekent dit dat een herbezinning 
OP de vraag "moet milieu worden ondergebracht binnen een geografi-
sche unit of een specialistische unit" noodzakelijk is. 

Verdeling van milieuwerkzaamheden 
Tijdens het project is ruim een derde van de milieuwerktijd besteed 
aan activiteiten gerelateerd aan milieustrafzaken. Een vijfde is 
besteed aan het voortraject van handhaving. Hieronder zijn te 
verstaan activiteiten die - kunnen - leiden tot feitelijke handha-
ving. 

Een fors percentage (8%) van de totale milieuwerktijd is 
besteed aan - intern en extern - milieu-overleg. Bedacht moet 
worden dat het 'leeg overleg' betreft, een vorm van overleg welke 
niet past binnen een structurele vorm van informatievoorziening. 

Opvallend is dat een aanzienlijke tijdsinvestering in milieuza-
ken gepaard gaat met een geringe tijdsbesteding aan de organisatie 
van handhaving, overleg en het voortraject van handhaving en vice 
versa. 

Versnippering van werkzaamheden 
De mate van versnippering is gedefinieerd als het aantal activi-
teiten dat is uitgevoerd met een duur van hooguit 15 minuten. 

Bij een verdeling van werkzaamheden in milieu, niet-milieu en 
algemene werkzaamheden valt op, dat milieuwerkzaamheden meer zijn 
versnipperd. Vooral activiteiten die zijn gerelateerd aan milieu-
strafzaken zijn verantwoordelijk voor het versnipperde karakter van 
het taakveld milieu. 

De verschillen tussen parketten zijn opvallend. Zo duurt de 
helft van alle werkzaamheden op het parket te Amsterdam maximaal 20 
minuten; in Haarlem duurt 50% van alle werkzaamheden langer dan 45 
minuten. Ook op het niveau van functionarissen zijn er forse 
verschillen. Werkzaamheden van secretarissen, fulltime functiona-
rissen en fulltime milieufunctionarissen zijn meer versnipperd dan 
werkzaamheden van respectievelijk off icieren, parttimers en partti-
me milieufunctionarissen. 

Dat versnippering van werkzaamheden ten koste gaat van effici-
ent werken behoeft geen betoog. Een van de oorzaken van versnippe-
ring kan zijn het veelvuldig worden gestoord door de telefoon. Dat 
functionarissen telefonisch direct zijn te benaderen is gezien de 
bereikbaarheid een groot goed. De vraag is echter of alle functio-
narissen in eenzelfde mate direct bereikbaar moeten zijn. Het is 
mogelijk versnippering te voorkomen door inkomend telefoonverkeer 
vroegtijdig te selecteren (receptie, secretariaat) of door afspra-
ken te maken over tijdstippen waarop functionarissen bereikbaar 
zijn. Uiteraard is het ook mogelijk de telefoon niet op te nemen of 
de hoorn ernaast te leggen gedurende de tijd dat men niet gestoord 
wenst te worden. Dit vereist een bezinning op de werkcultuur op het 
parket. 
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Duur van milieustrafzaken: een indicatie 
Zonder onderscheid naar soort/ fase van zaken bedraagt de gemid-
delde tijdsduur van milieustrafzaken 9 uur en 36 minuten. De 
gemiddelde tijdsbesteding per milieustrafzaak overschrijdt ruim de 
norm voor behandeling van een (economische) misdrijfzaak ter 
zitting van de enkelyoudige kamer (65-70 minuten). Verklaringen 
hieryoor zijn de complexiteit van milieuzaken, het betrekkelijk 
'nieuwe' van milieuzaken en de verwantschap met fraudezaken. 

Veel milieuzaken zijn van beperkte duur, in die zin dat ruim 
50% van de zaken een gemiddelde tijdsduur hebben van maximaal 2 
uur. 

Off icieren besteden gemiddeld meer tijd per strafzaak dan 
secretarissen. Verhoudingsgewijs zijn off icieren bij bulkzaken 
vooral in de beginfase actief, bij grote zaken vooral in de eindfa-
se. Secretarissen besteden gemiddeld weinig tijd aan bulkzaken in 
de beginfase en yeel aan bulkzaken in de eindfase en zijn bij grote 
zaken vooral betrokken in de beginfase. Zoals gezegd nemen off icie-
ren de afronding voor hun rekening. 

Tijdschrijven: beslag op capaciteit 
Tijdschrijven kost gemiddeld 7 minuten per dag. Dit komt neer op 
1.7% van de geregistreerde werktijd (excl. niet-beschikbare uren). 
Het argument 'geen tijd voor tijdschrijven' houdt op basis van dit 
project geen stand. 

Tijdsbesteding aan bijzondere pro jecten 
Een kleine 8% van de geregistreerde werktijd is besteed aan projec-
ten. De projecten zijn inhoudelijk gezien zeer divers. Het yermoe-
den bestaat dat werkzaamheden al (te) snel als project zijn beti-
teld. Een definitie van datgene wat onder 'project' dient te worden 
verstaan is aanbevelingswaardig. 

Met het project Milieukaart is een kleine 10% van de totale 
tijdsbesteding aan projecten gemoeid, wat neerkomt op 0.8% van de 
geregistreerde werktijd. Het project Tijdschrijyen beslaat 0.6% van 
de geregistreerde werktijd en blijft daarmee onder de geindiceerde 
tijdsbesteding van 1.7%. 

Net verband tussen tijdsbesteding aan milieuzaken en tijdsbesteding 
aan de organisatie/ het voortraject van handhaving, het versnipper-
de karakter van milieuwerkzaamheden en de vrij lange duur van 
milieustrafzaken zijn belangrijke ingrediOnten in het kader van 
sturing van werkprocessen. In het vormgeven van werkprocessen en 
het treffen van maatregelen om werkprocessen effectiever en effi-
cienter te laten verlopen is het raadzaam met deze conclusies 
rekening te houden. 

Algemeen adyies hierbij is de beschreven resultaten at te 
zetten tegen geformuleerde doelstellingen en de resultaten als 
leidraad te hanteren voor te formuleren doelstellingen van de OM-
organisatie. Op basis van bovenstaande kan/moet het ressort uit-
spraken doen over de vraag of het by. gewenst is dat slechts een 
beperkte tijd wordt besteed aan milieustrafzaken en overleg en 
studie vrij veel beslag leggen op de tijd. Resultaat hiervan kan 
zijn dat het ressort zich als doel stelt zich meer te richten op - 
en dus meer tijd te besteden aan - de behandeling van milieustraf- 
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zaken. 
Tijdschrijven biedt het ressort een houvast en maakt het 

noodzakelijk om doelstellingen van de OM-organisatie in termen van 
resultaten te (her)formuleren en daarmee de mogelijkheid afspraken 
te maken met parketten/units over te behalen resultaten (sturing). 
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Datum 	Zaak/Produkt/Project 	Tijdsduur 
(zaken: parketnummer 	(in minuten) 
niet zaken: zie codelijst) 

BIJLAGE 1: 	TIJDSCHRIJFFORMULIEREN 

Formulier 1 

Arrondissement: 
Naam: 
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Zaak 	Begin-/ tussen-/ 	Tijd reeds 
eindfase 	 besteed 

(in uren) 

_ 

Formulier 2 (zakenformulier) 

Arrondissement: 
Naam: 
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Arrondissement: 
Naam: 

Datum Probleem 
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Codelijst werkzaamheden 

A Niet-beschikbare uren 
1 	Verlof. 
2 	Ziekte. 
3 	Overige (recepties, e.d.). 
4 Reistijd (niet woon-werkyerkeer) voorzover tijdens de reistijd 

niet wordt gewerkt. 

B Niet-milieu-activiteiten 
5 Niet-milieu-actiyiteiten by. zitting gewone zaken, piketdienst, 

overige strafzaken, etc.. 

C Algemeen, kan mede ten dienste zijn van milieu 
6 Algemene (parket-)activiteiten, die mede ten dienste zijn van 

milieu, by. parketyergadering, parketorganisatie. 
7 Algemene strafrechtelijke literatuur. 

D Nilieustrafzaken (na inschrijving op parket) 
8 Economische milieustrafzaken (onderscheiden per parketnummer). 
9 Kanton milieustrafzaken (niet onderscheiden naar parketnummer). 

E Overige milieu-activiteiten 
10 Landelijke milieu-actiyiteiten, by. landelijke commissies, 

handhaafbaarheidstoets, wetgeving opstellen, landelijke be-
leidsregels. 

11 Voorbereiden concrete strafzaken, die nog niet als zodanig zijn 
ingeschreven (nog geen parketnummer). 

12 Voorbereiden, volgen, begeleiden van milieu-onderzoeken en 
milieuprojecten c.q. milieuhandhayingsprojecten (nog geen 
concrete strafzaak). 

13 Milieumeldingen. 
14 Meewerken aan bestuurlijke handhaving, by. volgen toezichtbe-

zoeken en gedoogsituaties. 
15 Milieu-organisatie, by. opzetten netwerk provincie (extern). 
16 Milieu-organisatie (intern). 
17 Bijzondere projecten, by. milieukaart politie (per project 

benoemen 17a, 17b etc.). 
18 Advisering andere parketten in concrete zaken. 
19 Opstellen eigen (jaar)programma, (jaar)plan. 
20 Geven van cursus, yoorlichting, opleiding en PR-activiteiten - 

ook intern - op milieugebied. 
21 Volgen van opleiding, cursussen, symposia, etc. gericht op 

milieu. 
22 Intern milieu-overleg parket (voorzover niet hierboyen kan 

worden ondergebracht). 
23 Extern milieu-overleg (voorzover niet hierboven kan worden 

ondergebracht). 
24 Bijhouden milieuliteratuur, bestuderen milieuwetgeying en niet 

algemeen strafrechtelijke literatuur. 
25 Overige milieu. Administratieve handelingen, die niet direct 

toegerekend kunnen worden aan strafzaken en-of projecten, by. 
doornemen post. 
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BIJLAGE 2: 	NIVEAUS EN EENHEDEN VAN ANALYSE 

niet-beschikbare uren 
(categorie 1 t.m. 4) 

Totaal geschreven tijd 

Werkzaamheden 

(cat. 5) 

Wilieustrafzaken (cat. 8, 9, 11, 18) 

Voortraject handhaving (cat. 12, 13, 14, 17) 

Overleg (cat. 22, 23) 

Organisatie van handhaving (cat 15, 16, 19) 

Landelijke milieu-activiteiten (cat. 10) 

Scholing & studie (cat. 20, 21, 24) 

Overige milieu-activiteiten (cat. 25) 
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activiteiten 
(categorie 5 t.m. 25) 

verlof ziekte overige reistijd 	niet-milieu activiteiten 	algemene activiteiten milieu -activiteiten 
(cat. 6, 7) 	(cat. 8 t.m. 25) 



V \ 
fulltime officieren 	parttime officieren 

Ressort Amsterdam 

Parketten 

Alkmaar 	Amsterdam 	Haarlem 	Utrecht 

respondenten 

Officieren 	 Secretarissen 

fulltime milieu-officieren 	fulltime milieu-officieren 	fulltime milieusecretaris 

parttime tilieu-officieren 	parttime milieu -officieren 	parttime idlieusecretaris 	parttite tilieusecretaris 
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fulitime secretarissen parttime iecretarissen 

fulltime milieusecretaris 



BIJLAGE 3: 	INHOUDELIJKE PROBLEMEN/ OPMERKINGEN 

Als inhoudelijke problemen betreffende de categorie-indeling van 
werkzaamheden zijn o.a. gesignaleerd: 

- Categorie 17: hieronder valt de registratie van tijdsbesteding 
aan bijzondere projecten. Bijzondere projecten zijn de door 
respondenten zelf te benoemen projecten (17a, 17b etc.). In een 
groot aantal gevallen zijn hieronder projecten aangegeven die 
slechts den keer gedurende de tijdschrijfperiode met een 
geringe tijdsbesteding voorkomen. Ook hanteren respondenten by. 
17a gedurende de looptijd van het project niet consequent voor 
den en hetzelfde project. Daarnaast is in een enkel geval geen 
nadere aanduiding gegeven van het project en is bij registratie 
volstaan met een aanduiding als: 17a. 

- Categorie 8: registratie vindt niet consequent plaats; soms 
noteert men - correct - een parketnummer, soms een naam van een 
zaak en soms alleen een "8". 

- Categorie 1 (verlof): soms zijn (nationale) feestdagen geregis-
treerd onder verlof; deze dagen moeten worden opgevat als 
'weekenddag'. 

Registratie van activiteiten vindt plaats via een cijfer dat 
correspondeert met de codelijst van werkzaamheden. In veel gevallen 
registreren respondenten tevens een A, B etc. of registreren via 
tekst welke activiteit het betreft. 

Registratie van tijd yindt niet altijd consequent plaats: soms in 
minuten, soms in uren. 

Drie respondenten gaan langer door met tijdschrijven. De reden 
hiervan is onbekend. 
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BIJLAGE 4: 	OVERIGE TABELLEN/ FIGUREN 

Tabel 1: 	Procentuele verdeling van tijd per respondent 

Produkt 

Respondent (0 = officier van Justitie; S parketsecretaris; U Utrecht; H Haarlem; AL Alkmaar; AM = Amsterdam) 

0 	OSSSO 	0 	OSSSO 	OSO 	S 
UUUUUHHHHHAL 	AL 	AL 	AM 	AM 	AM 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	Totaal 

1 	3.4 	19.3 	15.1 	17.9 	15.8 	1.1 	30.4 	21.7 	31.8 	12.6 	13.4 	4.0 	8.6 	6.4 	11.9 	35.2 	15.1 (41860) 
2 	1.0 	- 	- 	0.9 	2.3 	- 	- 	- 	- 	- 	0.5 	- 	- 	- 	0.5 	0.6 	0.3 ( 890) 
3 	- 	- 	3.2 	- 	2.0 	5.8 	1.1 	2.0 	2.2 	0.9 	0.2 	2.1 	- 	10.2 	5.2 	2.5 	2.4 ( 6805) 
4 	1.6 	2.0 	0.9 	- 	3.1 	7.3 	3.6 	2.7 	1.0 	- 	3.9 	6.9 	5.1 	4.0 	1.1 	2.2 	3.0 ( 8400) 
5 	30.7 	48.3 	38.5 	68.2 	- 	46.0 	30.7 	51.3 	24.1 	50.1 	5.4 	41.9 	36.4 	4.5 	3.8 	16.0 	30.7 (85267) 
6 	2.0 	3.1 	2.1 	- 	0.8 	7.7 	9.0 	2.6 	10.1 	1.1 	15.8 	6.1 	5.6 	7.2 	0.9 	2.7 	4.9 (13624) 
7 	0.8 	- 	0.3 	1.6 	0.8 	2.2 	2.7 	1.3 	- 	0.2 	2.5 	1.3 	0.8 	3.5 	1.3 	0.5 	1.3 ( 3593) 
8 	9.1 	8.4 	11.1 	4.2 	11.3 	1.0 	0.8 	3.8 	3.5 	14.8 	11.4 	4.7 	30.0 	20.5 	25.3 	19.4 	11.4 (31804) 
9 	1.3 	0.2 	8.9 	0.5 	- 	- 	- 	0.4 	0.5 	3.3 	3.8 	0.3 	- 	0.1 	- 	1.9 	1.1 ( 3194) 
10 	4.1 	0.9 	- 	- 	3.1 	1.9 	5.7 	3.3 	- 	- 	0.8 	4.4 	9.2 	0.1 	21.6 	1.9 	4.2 (11808) 
11 	1.1 	3.5 	1.5 	- 	- 	0.2 	1.7 	0.9 	0.7 	2.3 	5.5 	0.8 	0.5 	4.3 	1.9 	3.7 	1.8 ( 5057) 
12 	0.7 	2.2 	1.1 	- 	1.5 	3.5 	1.7 	1.4 	2.5 	1.6 	2.9 	1.0 	0.6 	0.7 	2.5 	0.5 	1.6 ( 4372) 
13 	0.1 	0.1 	0.1 	- 	- 	- 	0.7 	0.2 	- 	0.5 	3.0 	3.5 	1.0 	0.1 	0.1 	1.0 	0.7 ( 1862) 
14 	- 	- 	0.5 	- 	- 	1.5 	1.8 	- 	1.7 	- 	1.7 	0.5 	- 	0.1 	0.3 	2.2 	0.7 ( 1882) 
15 	0.1 	0.1 	1.1 	- 	2.0 	0.5 	- 	- 	- 	- 	1.0 	3.4 	- 	3.4 	0.3 	- 	0.7 ( 1997) 
16 	0.5 	0.3 	0.5 	- 	- 	3.2 	1.4 	1.2 	3.8 	2.3 	0.4 	0.9 	0.6 	1.8 	0.3 	- 	1.1 ( 2934) 
17 	37.2 	3.2 	- 	0.3 	4.5 	4.2 	0.3 	0.9 	3.8 	0.5 	12.0 	7.0 	1.0 	12.5 	3.2 	1.8 	6.3 (17467) 
18 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	0.7 	0.8 	0.6 	0.1 	0.1 	0.1 	0.2 ( 444) 
19 	1.6 	0.2 	- 	- 	- 	1.0 	0.2 	- 	3.4 	0.4 	0.1 	1.1 	- 	- 	- 	- 	0.5 ( 1406) 
20 	2.6 	1.2 	2.2 	- 	- 	1.1 	0.9 	1.1 	0.9 	1.3 	0.4 	- 	- 	7.2 	3.9 	- 	1.5 ( 4213) 
21 	- 	3.2 	- 	- 	- 	- 	- 	0.5 	- 	- 	1.1 	- 	- 	2.8 	0.1 	- 	0.5 ( 1425) 
22 	0.3 	0.8 	0.5 	- 	2.3 	2.2 	1.4 	1.2 	0.9 	1.5 	3.4 	1.4 	- 	0.8 	0.6 	1.6 	1.2 ( 3203) 
23 	0.1 	1.4 	3.3 	2.6 	3.1 	2.6 	2.9 	1.6 	4.3 	1.9 	4.7 	3.9 	- 	1.5 	2.0 	0.9 	2.2 ( 6131) 
24 	1.4 	0.5 	4.3 	1.8 	41.4 	3.9 	0.2 	0.8 	1.5 	1.2 	4.7 	2.4 	0.2 	2.5 	9.8 	2.3 	4.1 (11505) 
25 	0.4 	1.1 	4.9 	2.0 	6.1 	3.2 	2.7 	1.0 	3.2 	3.5 	0.7 	1.4 	- 	5.7 	3.4 	2.9 	2.5 ( 6855) 
missing - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	0.2 	- 	- 	0.1 ( 	40) 

Tot.%: 100.1 100.0 100.1 100.0 100.1 100.1 	99.9 	99.9 	99.9 100.0 100.0 	99.8 100.2 100.2 100.1 	99.9 	100.1 
Abs.: 21033 20406 14160 13440 10625 21679 18967 17485 14358 10729 16350 19665 18895 16896 24278 19072 	278038 
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Tabel 2: 	Verdeling tijdsbesteding rilieuwerkzaanheden per parket 

Milieustraf- Voortraject 	Overleg 	Organisatie 	Landelijke 	Scholing & 	Overige 	Totaal 
taken 	handhaving 	 van handhaving activiteiten 	studie 	activiteiten 	abs. 

Categorie: 	8, 9, 11, 18 	12, 13, 14,17 	22, 23 	15, 16, 19 	10 	20, 21, 24 	25 	8th 25 

Parket 

Utrecht 	291 	30% 	6% 	31 	4% 	22% 	61 	33481 
Haarlem 	20% 	21% 	161 	13% 	9% 	11% 	10% 	22140 
Anwar 	42% 	24% 	9% 	6% 	11% 	6% 	2% 	25185 
Amsterdam 	43% 	13% 	41 	3% 	15% 	16% 	6% 	36753 

Total (100%) 	34% 	22% 	8% 	51 	10% 	151 	6% 	117559 
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Figuur 2 

Milieutijdsbesteding fulltimers 
(Tataal: 96.656 minuten) 

Overige activ. (5%) 

Scholing & stud* (1n) 

Landolijle activ. (11%) 

Organisatie Handh. (5%) 
Overleg (7%) 

MWeuzaken (38%) 

Worts.,Oct Handh. (24%) 

Milieutijdsbesteding parttimers 
(Totaal: 20.903 minuten) 

&haling & studio (27%) 

Overige activ. (9%) 
Milieuzaken (27%) 

Landellike activ. (4%) -4444EMEINgw'" ovetieg (12%)  

Organisate Handh. (8%) 

Vosetralect Handh. (12%) 



Figuur 3 

Milieutijdsbesteding milieufulltimers 
(Totaal: 54.268 minuten) 

Overige wet (814) 

&dialing & etude (21%) 

Landellfice adv. (11%) 

Milieutijdsbesteding milieuparttimers 
(Totaal: 63.291 minuten) 

Overige =Iv. (8%) 

Schollng & studs (9%) 

Landelide eclat (FM) 

Organised) Handh. (8%) 

Overkill (8%) 

Organised) Handh. (3%) 

Ovedeg (EN 
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Milieuzaken (37%) 

Veattraject Handh. (M%) 

MOINIZAIM (32%) 

Vedireject Handh. (27%) 
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