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Of het de buitenwereld is opgevallen of niet, feit is dat er de laatste

jaren serieuze inspanningen gepleegd zijn om de zittende magistratuur,

om het neutraal te zeggen, bij de tijd te brengen. Wij noemen kort-

heidshalve alleen het eind vorig jaar afgesloten programma

Versterking Rechterlijke Organisatie (PVRO) en de daarop voortbou-

wende agenda voor de rechtspraak 2002-2005 van de Raad voor de

rechtspraak. Die inspanningen hebben tot veel veranderingen geleid

(PVRO, 20021). Onderwerp van bespreking is of die veranderingen ook

daadwerkelijk (gaan) resulteren in verbeteringen. Om dat vast te stellen

zullen wij achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde

stellen: wiens oordeel is bepalend voor de eisen waaraan de recht-

spraak dient te voldoen, wat houden die eisen globaal in, welke zijn de

in gang gezette veranderingen en, ten slotte, leiden die veranderingen

tot verbeteringen in het voldoen aan de eisen. 

Wie stelt de eisen?

Bij de rechtspraak is niet op voorhand duidelijk wie de kwaliteitseisen

kan bepalen. Is dat de politiek, het publiek, zijn dat de  rechtzoekenden,

de rechters of de medewerkers in den brede van de gerechten? Het zal

duidelijk zijn dat alle genoemde categorieën – gerechtvaardigd – hun

eigen perspectief hebben van waaruit ze oordelen, maar voor het doel

van dit artikel achten wij het publiek de belangrijkste beoordelaar. De

effectiviteit van de rechtspraak is immers vooral afhankelijk van

publiek vertrouwen. Zonder publiek vertrouwen wordt de rechtspraak,

waar mogelijk, gemeden en houdt men zich niet aan vonnissen. Deze

invalshoek lijkt vanzelfsprekend, maar dat het publiek vertrouwen de

maat van alle dingen is, doet pas vrij recent opgeld binnen de zittende

magistratuur. Van oudsher bepaalden de rechters zelf hoe, uiteraard

binnen de financiële beperkingen, goede rechtspraak er uit moest

zien. Dat is trouwens een kenmerk van elke professionele beroepsgroep.

De zittende magistratuur in
verandering
Is moderniseren ook verbeteren?
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Overigens waren die kwaliteitsnormen grotendeels onuitgesproken,

meer een impliciet onderdeel van de rechterlijke cultuur.

Consequentie van publiek vertrouwen als invalshoek is dat

verbeteringsinspanningen moeten leiden tot verbeteringen die niet

alleen door justitiabelen en andere direct betrokkenen worden geper-

cipieerd, maar ook door het brede publiek. Informatie over de recht-

spraak en de kwaliteit daarvan krijgt het publiek uit eigen ervaring als

justitiabele of als nauw betrokkene bij procedures en uit de ervaringen

van anderen, overgedragen via sociale netwerken en media. Omdat de

meeste mensen heel weinig met de rechter te maken hebben in hun

leven, leidt eigen ervaring vaak tot gedateerde beelden. Dergelijke

beelden blijken vaak moeilijk te corrigeren.

Eisen aan kwaliteit

Er is nog betrekkelijk weinig bekend over de eisen die het publiek stelt

aan de rechtspraak. Enig inzicht kan ontleend worden aan de gerichte

klantwaarderingsonderzoeken van de gerechten en aan fragmentarische

opiniepeilingen. Uit de klantwaarderingsonderzoeken blijkt dat recht-

zoekenden vooral groot belang hechten aan de deskundigheid van de

rechter, de ruimte die de rechter hen biedt om hun verhaal te houden

en de uitleg hoe tot een beslissing is gekomen (Prisma, 2002). Aan de

duur van de procedure wordt een minder groot belang toegekend, wat

wellicht te maken heeft met het moment van enquêtering, direct na

de zitting. Voor professionele partners (advocaten, O.M.) ligt de

nadruk op de deskundigheid niet alleen van de rechter, maar ook van

andere medewerkers van de gerechten. Uit onderzoek naar opinies

van ‘repeat players’, zoals grote bedrijven, consumentenorganisaties

en overheden, is bekend dat zij groot belang hechten aan de duur van

procedures en daarnaast ook de rechtseenheid en servicegerichtheid

van de gerechten (Ministerie van Justitie, 1998). Wat het laatste betreft

zijn de vaak lange wachttijden ter zitting een doorn in het oog. 

De onafhankelijkheid van de rechtspraak wordt niet genoemd, terwijl

dat in internationaal opinieonderzoek juist de kernwaarde is. Een

voorbeeld is het jaarlijkse onderzoek naar de concurrentiekracht van
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landen van het World Economic Forum (2002), waar de centrale vraag

ten aanzien van de rechtspraak is of deze onafhankelijk is in de zin dat

rechters geen last hebben van inmenging van de overheid of proces-

partijen. Nederland behaalt met een aantal andere Westerse landen

een bijna maximale score, wat aannemelijk maakt dat onafhankelijkheid

als vanzelfsprekend wordt ervaren. Van deze vanzelfsprekendheid kan

de rechtspraak zelf niet uitgaan. In recente media-uitingen worden

hierbij overigens ook kanttekeningen geplaatst (bijvoorbeeld De Jong,

2002). Met deze beperkte bronnen in combinatie met de berichtgeving

in de media moeten we het vooralsnog doen bij de vaststelling van

datgene waarmee het publiek vertrouwen is gediend. Belangrijk is wel

dat in de toekomst beter opinie-onderzoek wordt gedaan onder het

publiek, in aanvulling op de klantwaarderingsonderzoeken van de

gerechten. In het onderzoekprogramma van de Raad voor de recht-

spraak is dit voorzien. Wij komen globaal tot de volgende eisen, te

onderscheiden naar de verschillende niveaus waarop zij betrekking

hebben.

Op het macro-niveau van het instituut rechtspraak als onderdeel van

het staatsrechtelijk systeem is vooral van belang de onafhankelijkheid

van de andere staatsmachten. Deze onafhankelijkheid komt op ver-

schillende manieren tot stand. Allereerst door institutionele onafhan-

kelijkheid. Dat is de onafhankelijkheid bewerkstelligd door de op dit

punt gekozen staatsinrichting. Vervolgens door gebleken onafhanke-

lijkheid van de rechtspraak, zolang ervan uitgegaan mag worden dat

het verleden een goede voorspeller is van de toekomst. Verder is van

belang dat er formele regels zijn, die voorkomen dat de rechtspraak

speelbal wordt van specifieke belangen en belangengroepen; te

denken valt aan benoemingsprocedures, nevenfunctieregistratie en

procedures voor het toewijzen van zaken. Deze regels moeten trans-

parant en openbaar zijn willen zij hun doel dienen. Tenslotte wordt de

onafhankelijkheid gediend door het feitelijk bewaren van afstand tot

de andere staatsmachten door de leden van de zittende magistratuur.

Op het meso-niveau van de gerechtelijke organisaties is vooral van

belang de kwaliteit van de dienstverlening. Kwaliteit van dienstverlening

vanuit het oogpunt van de rechtzoekende (dat deel van het publiek
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dat daadwerkelijk met rechtspraak te maken krijgt) kan ruwweg

beschreven worden als het tijdig verkrijgen van een duidelijke en

rechtvaardige oplossing van een geschil door middel van een toegan-

kelijke, inzichtelijke en effectieve procedure. Om dat te bewerkstelligen

dient een gerecht vooral te beschikken over:

– een voldoende aantal goede medewerkers, waaronder onafhankelijke

en kundige rechters;

– efficiënte, op elkaar afgestemde werkprocessen;

– cliëntvriendelijke voorzieningen, zoals goede zittingzalen en wacht-

ruimten; 

– goede leiding. 

Op het niveau van de individuele rechter (micro-niveau) draait 

het – kortgezegd – om de kwaliteit van diens functioneren. Aan het

bovenstaande kunnen als kernelementen daarvan ontleend worden:

deskundigheid, bejegening, onafhankelijkheid, snelheid  en rechts-

eenheid. 

De onderscheiding in niveaus heeft overigens geen absoluut karakter.

Zo speelt de factor onafhankelijkheid natuurlijk niet alleen op macro-

niveau, maar ook op de beide andere niveaus een belangrijke rol. De

gemiddelde kwaliteit van het  rechterlijk functioneren op gerechts-

niveau en sectorniveau (meso-niveau) is ook van groot belang en zo

zijn er nog vele andere niveau-overschrijdende voorbeelden te noemen.

Veranderingen

Hoe kort ook de bovengenoemde kwaliteitseisen zijn weergegeven,

het zal duidelijk zijn dat de rechtspraak van oudsher niet in alle

opzichten aan die eisen voldeed. Binnen de rechterlijke organisatie

werd dit steeds sterker gevoeld, wat leidde tot het aanbrengen van

veranderingen; eerst geleidelijk, later met meer intensiteit.

Veranderingen zijn grofweg in te delen in culturele en organisatorische

veranderingen, ofwel veranderingen in de, grotendeels impliciete,

normen en waarden van de beroepsgroep respectievelijk veranderingen

in de inrichting. Beide soorten van verandering beïnvloeden en
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versterken elkaar. Reorganisatie zonder bijbehorende mentaliteits-

verandering leidt veelal tot mislukking. Op beide typen van verandering

gaan we hierna in.

Cultuurverandering

Als startpunt nemen wij de schets van de cultuur van de gerechten die

te vinden is in het samenvattend doorlichtingsrapport van Prisma uit

1996 en het beruchte rapport van Terpstra en Tukker over de

Arnhemse rechtbank (1996), later onder andere bevestigd in het

rapport van de Commissie Leemhuis (1998). De bevindingen kwamen

erop neer, dat de leden van de rechterlijke macht erg naar binnen

gericht waren, weinig geneigd zich te bekommeren om de organisatie

en afstand hielden tot de ondersteuning.

Ook waren productie en doorlooptijd nog geen factor van belang bij

het rechterlijk werk. Juridische kwaliteit, zoals die geacht werd beoor-

deeld te worden door de beroepsgenoten, vormde de meetlat voor het

rechterlijke functioneren. Elkaars functioneren gestructureerd en con-

structief ter sprake brengen was niet aan de orde. Ook de gerechtelijke

organisaties als zodanig waren naar binnen gekeerd (onderling contact

tussen de gerechten kwam nauwelijks voor), kenden een eilandencul-

tuur (weinig contact tussen de afdelingen onderling) en werden weinig

professioneel geleid.   

Ons inziens is de laatste jaren veel ten goede veranderd. Enerzijds

hebben wij daarvoor duidelijke aanwijzingen in de vorm van zichtbare

veranderingen, anderzijds berust ons oordeel op eigen ervaringen.

Om te beginnen is de externe oriëntatie sterk toegenomen. Dit leiden

wij onder meer af uit de eerder genoemde klantwaarderingsonderzoe-

ken, waarvan er op het moment van schrijven circa tien zijn gedaan,

en de verbeterprogramma’s die daarop worden gebaseerd. De belang-

stelling voor deze onderzoeken betekent dat veel rechters de beoorde-

ling van de kwaliteit van het rechtspreken niet alleen meer leggen bij

de beroepsgenoten, maar vooral ook bij de justitiabelen en andere

direct belanghebbenden. Rechters zijn zich ook meer betrokken gaan

voelen bij hun organisatie. De meesten werken niet meer thuis, maar

gewoon in organisatorisch verband in het gerechtsgebouw, krijgen
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informatie over productiecijfers, worden betrokken bij de inrichting

van werkprocessen, een en ander culminerend in de inmiddels van-

zelfsprekende situatie dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor en leiding

geven aan hun organisaties. Door de betrokkenheid bij de organisatie

is ook de afstand tussen rechters en ondersteuning merkbaar vermin-

derd. Rechtspraak wordt steeds meer teamwork van rechters en

gerechtsambtenaren (Hangelbroek, 2002). 

Nog geen tien jaar geleden werden snelheid en tijdigheid niet gerekend

tot de kwaliteitsbepalende factoren van het rechterlijk functioneren.

Het standaardantwoord in die tijd op oplopende achterstanden was

uitsluitend dat er meer rechters bij moesten. Ook leefde onder rechters

de vaste overtuiging dat snelheid afbreuk deed aan de (juridische)

kwaliteit. Dat was een axioma, dat bij aandringen op grotere snelheid

de gemoederen tot grote verhitting kon brengen zonder dat men ove-

rigens een gedeeld beeld had van wat die juridische kwaliteit precies

inhield. Ook informatie over productiecijfers kon tot beroering leiden.

Vaak wilde men elkaars productiecijfers niet weten; sommigen beriepen

zich daarbij zelfs op hun onafhankelijkheid. 

Wij durven te stellen dat dit allemaal in de afgelopen tien jaar radicaal

is veranderd. Er is geen rechter meer te vinden, die van mening is dat

snelheid in de afwikkeling van de hem voorgelegde geschillen geen

integraal onderdeel is van de rechterlijke prestatie. In het recent

ontworpen en binnen afzienbare tijd in de gerechten te hanteren,

meetsysteem van de kwaliteit van het rechterlijk functioneren is snelheid

en tijdigheid zelfs een van de vijf succesbepalende factoren, naast

onpartijdigheid en integriteit, deskundigheid, bejegening, en rechts-

eenheid.  

Ten slotte wordt  intervisie in het bijzonder in de vorm van intercolle-

giale toetsing steeds vaker gebruikt om het persoonlijk functioneren

van de rechters te verbeteren. Hieruit blijkt dat ook het eigen en

andermans functioneren bespreekbaar is en voor verbetering vatbaar

gevonden wordt. Hierbij heeft ook geholpen dat eerdergenoemd

meetsysteem een basis heeft gelegd voor breed gedragen opvattingen

hoe kwalitatief goed rechterlijk functioneren er eigenlijk uitziet. Het

enthousiasme van veel rechters voor het bespreken en het verbeteren
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van het eigen functioneren is opvallend. De onaantastbare rechtspositie

van rechters – vooral de benoeming voor het leven – zou toch een

zekere mate van onverschilligheid ten opzichte van de kwaliteit van

het eigen functioneren met zich mee kunnen brengen. Een belangrijke

oorzaak voor de positieve houding bleek gelegen in de mening van

veel rechters dat de laatste jaren te zeer de nadruk is komen te liggen

op productie en productiviteit. Een tegenwicht in de vorm van struc-

turele aandacht voor kwaliteit, inclusief de kwaliteit van het eigen

functioneren, werd daarom toegejuicht. 

Organisatieveranderingen

Wij richten ons nu op de organisatieveranderingen die zich thans

voltrekken. Hierbij maken we een onderscheid tussen de ontwikkeling

van instrumenten voor de oplossing van specifieke problemen, de

invoering van algemeen werkende managementmethoden en veran-

deringen van de organisatiestructuur. Zonder naar volledigheid te

streven, noemen we enkele van de ontwikkelde instrumenten. 

Er is veel energie gestoken in de totstandkoming en toepassing van

uniforme rolreglementen met het oog op de rechtseenheid in proce-

durele zin en de normering van doorlooptijden. Aan de inhoudelijke

rechtseenheid en in algemene zin de bevordering van deskundigheid

is vooral gewerkt via jurisprudentiedatabanken. Zeer onlangs zijn aan

Porta Juris, het jurisprudentie-intranet van de rechtspraak, de uitspraken

van het Europees Hof van Justitie en andere relevante

Europeesrechtelijke informatie toegevoegd. Ook is een systeem 

voor consistente straftoemeting operationeel. Via de website

Rechtspraak.nl worden uitspraken ook toegankelijk gemaakt voor het

brede publiek. Een ander voorbeeld is de invoering van een landelijk

geldende klachtenregeling.

De rechtspraak voert met vertraging managementmethoden in die in

andere organisaties allang gebruikelijk zijn. Een belangrijk thema is

kwaliteitmanagement. Het ontwikkelen en, voorlopig nog experimen-

teel, hanteren van een systeem ter meting van de kwaliteit van het

rechterlijk functioneren, het op gestandaardiseerde wijze uitvoeren

van klantwaarderingsonderzoek en intervisie zijn al besproken.
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Structureel werkt het merendeel van de gerechten aan verbeteringen

van diverse aspecten van hun organisatie aan de hand van het analyse-

model en de methodiek van het Instituut Nederlandse Kwaliteit

(INK). Ook zijn kwaliteitsstatuten, die betrekking hebben op het primair

proces van respectievelijk de kantonsector en de familie- en jeugd-

sector, ontwikkeld. Naar aanleiding van al deze activiteiten heeft de

Raad voor de rechtspraak, waarover hieronder nader, het initiatief

genomen voor een overkoepelend kwaliteitmanagementsysteem. De

bedoeling is de verbeteringen te borgen en nieuwe verbeteringsinstru-

menten te ontwikkelen. De hoofdlijnen van dit systeem zijn met de

presidenten van de gerechten inmiddels vastgesteld.

Het ontwikkelen en hanteren van een integraal personeelsbeleid is

een andere wezenlijke verandering. Tot voor kort werd het niet passend

gevonden met rechters functioneringsgesprekken te houden. Hierin is

verandering gekomen en er is een modus gevonden, waarbij deze

gesprekken uiteraard geen betrekking hebben op de rechterlijke oor-

delen. Competentiemanagement, loopbaan- en mobiliteitsbeleid en

management development doen hun intrede. Een goed personeels-

beleid zorgt voor een grotere beschikbaarheid van gekwalificeerd

personeel, maar bevordert daarnaast ook het individueel functioneren.

Ten aanzien van de rechterlijke organisatie bestaan de belangrijkste

structurele veranderingen uit het in het leven roepen van de Raad

voor de rechtspraak en het invoeren van het zogenoemd integraal

management, zeg maar rechterlijk zelfbestuur binnen de, voornamelijk

budgettaire, kaders van de Raad. De daarmee verband houdende

wetswijzigingen zijn van kracht sinds 1 januari 2002. De raad is in het

leven geroepen met het doel grotere afstand te creëren tussen de

Minister van Justitie, uitvoerende macht immers, en de rechtspraak 

en het beheer over en het beleid met betrekking tot de rechtspraak in

handen te leggen van de rechters zelf. Het passeren van een wet alleen

is niet voldoende om de gewenste verhoudingen te bewerkstelligen.

Het blijkt tijd te vergen tot alle betrokken partijen eraan gewend zijn

dat de rechtspraak iets anders is dan een uitvoerende dienst van het

Ministerie van Justitie. De raad zal zich een zelfstandige positie zowel

ten aanzien van politiek en bestuur als ten aanzien van de afzonder-
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lijke gerechten moeten verwerven, wil de onafhankelijkheid van de

rechtspraak als geheel verankerd worden.

De Raad voor de rechtspraak heeft ook een faciliterende functie.

Hierdoor wordt – onder voorwaarde van nauwe samenwerking tussen

raad en gerechten – het organisatievermogen van de rechtspraak ver-

groot. Op dit moment worden bijvoorbeeld programma’s voorbereid

voor de afzonderlijke sectoren van de gerechten. Daarbij wordt voor-

rang gegeven aan de strafsector. Deze zijn bedoeld om het hoofd te

bieden aan toenemende werklast en tegelijk doorlooptijden, rechts-

eenheid en doelmatigheid te bevorderen. Integraal management van

de gerechten vergroot evenzeer het organisatievermogen van de

gerechten en is in feite voorwaarde voor alle geschetste organisatie-

veranderingen.

Verbeteringen

Al met al is er de laatste jaren een indrukwekkende reeks veranderingen

in gang gezet. De geschetste veranderingen spelen zich vooral af 

op het niveau van de gerechtelijke organisaties en hun sectoren

(meso-niveau) en de rechtspraak als geheel (macro-niveau). Het

niveau van de individuele rechter wordt echter ook bereikt, onder

andere door kwaliteitsmanagement en personeelsbeleid. De meeste

van de genoemde initiatieven hebben het ontwikkelstadium achter

zich gelaten en hebben tenminste het implementatiestadium bereikt.

Veel ontwikkelwerk heeft namelijk plaats gevonden in het kader van

bovengenoemd programma Versterking Rechterlijke Organisatie, dat

eind 2001 is afgesloten. Sommige instrumenten zijn al common

practice. De gerechten verschillen overigens in de mate en het tempo

waarmee zij de veranderingen introduceren, maar dat laat onverlet

dat die veranderingen substantieel zijn en tussen nu en vijf jaar in de

gerechten gemeengoed zullen zijn geworden.  

Leiden al de veranderingen aantoonbaar tot verbeteringen en zijn die

veranderingen ook merkbaar voor het publiek? Sommige instrumenten,

zoals de uniformering van de rolreglementen, leiden rechtstreeks tot

verbeteringen op punten die voor het publiek van belang zijn (bij-
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voorbeeld rechtseenheid en doorlooptijden). Ook verbeterprogramma’s

naar aanleiding van klantwaarderingsonderzoeken hebben in de

betreffende gerechten concrete effecten. De jaarplannen van de

gerechten bevatten een scala van maatregelen die tot concrete verbe-

teringen leiden voor rechtzoekenden en professionele partners. Deze

maatregelen variëren van eenvoudige ingrepen, zoals het verbeteren

van de bewegwijzering en het verschaffen van informatie over het ver-

loop van zittingen, tot complexe projecten zoals het gaan werken met

digitale dossiers. Andere veranderingen, zoals de ontwikkeling van

personeelsmanagement, hebben indirecte werking en effecten zijn

moeilijker aantoonbaar. Het beschikbare cijfermateriaal biedt geen

goed inzicht in de ontwikkeling van de kwaliteit van de rechtspraak in

de tijd. Lastig is ook de gevolgen van  interne veranderingen en externe

ontwikkelingen, die bijvoorbeeld resulteren in toenemende werkdruk,

te scheiden. Geruststellend is dat uit de klantwaarderingsonderzoeken

een relatief gunstig beeld naar voren komt en dat dit beeld eerder lijkt

te verbeteren dan te verslechteren. Zo is 81% van de professionele

partners van zes rechtbanken, waar recentelijk onderzoeken hebben

plaats gevonden, alles overziende (zeer) tevreden over de rechtbank.

Slechts 3% van de partners zegt (zeer) ontevreden te zijn (Prisma,

2002, pp. 6 en 19). Voor de rechtzoekenden zijn deze percentages 69%

en 7%. Hierbij moet nog bedacht worden dat procedures per definitie

niet voor alle rechtzoekenden bevredigend kunnen aflopen en dat dit

hun oordeel over de rechtbank kleurt. Overigens bestaat over sommige

deelaspecten zoals rechtseenheid veel minder tevredenheid.

Professionele partners is ook gevraagd hoe hun tevredenheid zich het

jaar voorafgaand aan de onderzoek heeft ontwikkeld. De resultaten

zijn licht positief: 14% zegt tevredener te zijn geworden en 7% minder

tevreden. Bij gebrek aan tijdreeksen zijn deze cijfers uiteraard geen

bewijs voor het succes van veranderingen. Andere veranderingen,

zoals in de organisatie van de rechtspraak, zijn nog te recent om

aantoonbaar effect te kunnen hebben. 
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Conclusie

Het geheel overziende is naar onze mening de conclusie gerecht-

vaardigd dat vanuit het perspectief van rechtzoekenden, professionele

partners en andere direct betrokkenen de kwaliteit van de rechtspraak

verbetert en bij voortgaande goede uitvoering van de lopende initia-

tieven verder zal verbeteren. Daarbij past wel de kanttekening dat de

samenleving niet stilstaat – zeker deze jaren – en dat de eisen aan

publieke dienstverleners in het algemeen en dus ook aan de recht-

spraak steeds hoger worden (voor een analyse van belangrijke trends

voor de rechtspraak en de mogelijke gevolgen daarvan zie Van Dijk,

2003). De kwaliteitsverbetering kan, zolang deze althans sneller verloopt

dan de verhoging van de eisen, een gunstige uitwerking hebben op

het publiek vertrouwen in de rechtspraak, en daarmee op de effecti-

viteit en de onafhankelijke positie van de rechtspraak. Of graduele

kwaliteitsverhoging waargenomen wordt door het brede publiek en

dus kan doorwerken in het publiek vertrouwen is echter onzeker. De

rechtspraak doet er daarom goed aan gerealiseerde verbeteringen

actief onder de aandacht te brengen van het publiek.

De veranderingen hebben natuurlijk ook een prijs. De rechterlijke

organisatie was in zekere zin een anomalie. De gerechten bestonden

uit een losse verzameling van rechters en daarnaast administraties die

de stukkenstroom veelal efficiënt in goede banen leidden. Er was heel

weinig overhead en weinig management. Sterke intrinsieke prikkels –

de professionele motivatie en het verantwoordelijkheidbesef van de

rechter – zorgden voor goede prestaties, zij het met een eenzijdige

nadruk op juridische kwaliteit. In feite was de rechtspraak ‘mean and

lean’. De huidige veranderingen leiden tot meer overhead, management

en voegen extrinsieke prikkels toe. Als de extrinsieke prikkels leiden

tot verzwakking van intrinsieke prikkels, kan het effect van de veran-

deringen tegenvallen. Dit is een risico dat onderkend moet worden.

Managementmethoden moeten gebruikt worden voor verbetering van

de eigen prestaties en zo min mogelijk voor bureaucratische controle

– boven en binnen gerechtelijk – zeker omdat de rechtspraak de klas-

sieke waarborgen van hoger beroep en openbaarheid kent. 
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