
 

 

 

 

Managementsamenvatting 

Achtergrond 

De Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) 

heeft in het najaar van 2018 haar Internationaal strategisch kader (ISK) gepresenteerd. Het kader benadrukt dat de 

beleidsdomeinen van JenV ook op internationaal vlak een prioriteit zijn. Dit zijn de domeinen rechtsstaat en rechtsorde, 

criminaliteitsbestrijding, migratie, terrorismebestrijding/nationale veiligheid en cyber security. In het ISK worden verder 

twee ontwikkelingen benoemd die in de nabije toekomst van belang zullen zijn met betrekking tot deze beleidsdomeinen 

– globalisering/veranderende machtsverhoudingen en technologische ontwikkelingen.  

Het is van belang goed geïnformeerd te zijn over de internationale ontwikkelingen die zich in de komende vijf jaar zullen 

voordoen, wil men doelmatig beleid kunnen maken. Het ministerie van JenV heeft daarom de behoefte uitgesproken 

voor een overzicht van internationale ontwikkelingen die haar (internationale) beleidsthema’s zullen raken in de nabije 

toekomst. Daarnaast heeft het ministerie de behoefte uitgesproken voor betrouwbare bronnen over deze 

ontwikkelingen, die haar internationaal georiënteerde beleidsmedewerkers van relevante informatie kunnen voorzien. 

Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) heeft Significant APE gevraagd onderzoek uit te 

voeren om aan deze behoefte te voldoen. 

Onderzoeksaanpak 

Doel van het onderzoek was ten eerste om de relevante internationale ontwikkelingen met betrekking tot het 

beleidsdomein van JenV te identificeren. Daarna was het onderzoek erop gericht deze ontwikkelingen te trechteren en 

te komen tot de meest belangrijke, op basis van de criteria van kans (dat een ontwikkeling zich voor zal doen) en de 

impact (op het ministerie van JenV, mocht de ontwikkeling zich voordoen). 

De onderzoeksaanpak omvatte verschillende fasen om tot de resultaten te komen. Ten eerste is er deskresearch 

uitgevoerd en zijn interviews gehouden om een longlist van relevante internationale ontwikkelingen voor de vijf 

beleidsdomeinen op te stellen. De interviews zijn ook ingezet om de benodigde expertise voor de expertsessie te 

inventariseren. Deze expertsessie is vervolgens georganiseerd om de ontwikkelingen te trechteren van de longlist naar 

een shortlist. In de expertsessie hebben we gebruik gemaakt van een Group Decision Room. Er zijn meerdere 

stemmingsrondes gehouden, één om een top-tien aan ontwikkelingen te bepalen en één om deze een score te geven 

op de twee eerder genoemde criteria. Omdat de opkomst in de sessie lager was dan verwacht, hebben we additionele 

interviews gehouden om de benodigde expertise in het onderzoek te betrekken. In de additionele interviews is experts 

gevraagd de longlist van ontwikkelingen te scoren op dezelfde criteria van kans en impact.  

Na vaststelling van de definitieve shortlist hebben we betrouwbare bronnen gezocht over de vijf internationale  

beleidsdomeinen in het algemeen, alsook specifiek over de internationale ontwikkelingen. Met vooraf bepaalde criteria 

voor het begrip ‘betrouwbaar’, input uit de interviews en ons eigen deskresearch zijn we gekomen tot een set relevante 

en betrouwbare bronnen. 

Infographic met bevindingen 

De shortlist van internationale ontwikkelingen en de betrouwbare bronnen waren het uitgangspunt voor de 

onderstaande infographic, die als volgt is opgebouwd. De vijf internationale beleidsdomeinen zijn weergegeven aan de 

linkerzijde van de infographic. Deze zijn verbonden met de bijbehorende internationale ontwikkelingen, die op hun beurt 

gelinkt zijn aan relevante betrouwbare bronnen. In de legenda onderaan de infographic staan overkoepelende trends 

benoemd. De iconen geven aan welke trends achterliggende drivers zijn van de ontwikkelingen op ieder beleidsdomein. 

Rechts onderin staan een aantal overkoepelende bronnen benoemd, die relateren aan meerdere of alle 

beleidsdomeinen, of die specifiek toekomstgericht zijn. 



 

 

 

 

 


