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Hoe kunnen we het met elkaar beter doen? 
 
Vijf jaar samenwerking in de strafrechtketen. Dat vieren de bestuurders tijdens de Brede 
Bestuurdersbijeenkomst van 9 juni. Met elkaar pratend via een scherm, want ook deze keer 
is de bestuurdersmeeting digitaal. Die eerste vijf jaar gaf de keten prioriteit aan drie 
opgaven: doorlooptijden, multiproblematiek en de informatievoorziening. Met de realisatie 
van het Digitaal Procesdossier is het eerste succes daar. Het Actieplan voor de 
strafrechtketen moet ook de andere prioriteiten in een versnelling brengen. 
 
“Digitaal bijeenkomen, na ruim een jaar zijn we het gewend. Welkom!” Hanneke Ekelmans 
(korpsleiding politie) leidt deze woensdagmiddag in juni de Ketenbriefing, de brede 
bestuurdersbijeenkomst van de strafrechtketen. Het Actieplan voor de strafrechtketen staat 
vandaag centraal, voorafgaand daaraan praat Wouter Dronkers (JenV) ons bij over de 
strafrechtketen-monitor en krijgen we via Ron de Milde (politie) de laatste stand van zaken 
van het Digitaal Procesdossier, DPD. 
 
Avondklokrellen 
Maar eerst de actualiteit. In een compilatiefilm van journaalbeelden en interviews uit 
nieuwsprogramma’s komen de belangrijkste strafrechtissues van het afgelopen halfjaar 
voorbij. De vervolging van relschoppers tegen coronamaatregelen en de toepassing van 
snelrecht hierbij; politieoptreden bij incidenten met avondklokovertreders, onder andere in 
het Amsterdamse Vondelpark, daling van de criminaliteit tegenover de stijging van de digitale 
criminaliteit. En tot slot de evaluatie van het tramincident en wat daar misging in de keten. 
“Allemaal incidenten”, schetst Hanneke Ekelmans, “waarvan wij allen vanuit onze rol 
uiteindelijk iets op ons bordje krijgen.” Ze pikt het voorbeeld van het tramincident eruit. “Het 
laat twee kanten zien: aan de ene kant het sterke politieoptreden waarbij snel een aanhouding 
plaatsvond. Aan de andere kant de schijnwerper die wordt gezet op informatievoorziening in 
de keten. We hebben allemaal brokjes en maatschappelijk is er de veronderstelling dat al die 
brokjes op het goede moment en tijdig bij elkaar komen, zodat je zaken kunt voorkomen. Het 
is maar de vraag of dat heel realistisch is. Dit zijn onderwerpen die wij in de keten te bespreken 
hebben om te bekijken wat wij beter kunnen.” 
Wilbert Paulissen (politie-eenheid Oost-Brabant) vindt de 
samenwerking bij de avondklokrellen een mooi voorbeeld 
van hoe je als keten succesvol kunt zijn in het dempen van dit 
soort rellen. “Een heel adequate ketenreactie die ons echt 
helpt in de openbare orde.” 
Waar het gaat om het delen van informatie, wil Wijnand 
Lodder (Justid) nog een kritische noot plaatsen. “De evaluatie 
van het tramincident laat zien dat wij hier echt nog wat te 
doen hebben in de ketensamenwerking.” Hij is benieuwd 
naar hoe datadeling zich ontwikkelt en hoe het BKB tegen dit 
belangrijke onderwerp aankijkt. “Kan zij daar wat meer richting aan geven?” Die onderwerp 
komt straks uitgebreid terug als het over digitalisering gaat, belooft Hanneke. 
 
Pilots Innovatiewet Strafvordering 
De Innovatiewet Strafvordering start begin 2022 met pilots in vijf thema’s: prejudiciële 
procedure bij de hoge raad van strafzaken, de uitbreiding van opsporingsbevoegdheden 
digitale omgeving, de uitoefening van enkele bevoegdheden door de hulpofficier van justitie, 
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mediation na aanvang van de terechtzitting en audiovisuele opnames als alternatief voor het 
schriftelijk proces-verbaal. 
 
Vijf jaar duurzame samenwerking 
Waar staan we als keten na vijf jaar duurzame samenwerking, vraagt Hugo Hillenaar (OM 
Rotterdam). “Hoe zien de leden van het BKB de ontwikkeling van die samenwerking en wat is 
de relatie tussen het landelijke BKB en wat er in de regio’s gebeurt?” In zijn antwoord geeft 
voorzitter Gerrit van der Burg (OM) aan verbinding van groot belang te vinden. Van der Burg: 
“In die vijf jaar hebben we het nodige bereikt, zeker op de digitaliseringsagenda. Afspraken op 
het gebied van architectuur, uitgangspunten en principes, eigendom van data, de wijze waarop 
duurzaam, digitaal samengewerkt gaat worden… Allerlei initiatieven die met verschillende 
partners in de keten zijn bezegeld met afspraken. Die mogen er zijn!’ Tegelijkertijd vindt Van 
der Burg het meest spannend de verdere uitvoering van het digitaal procesdossier en de 
multimedia. ‘Dat levert enorme uitdagingen op, ook in de vormen en wijze waarop wij 
samenwerken.” Waar de samenwerkende partners elkaar echt kunnen versterken, is in de 
verbinding tussen het BKB en de eenheden in het land, stelt Gerrit van der Burg. 
 
Steeds minder vrijblijvend 
Henk Naves (Raad voor de Rechtspraak) ziet het BKB als 
steeds minder vrijblijvend. “De ambitie om doelen te 
realiseren wordt sterker. We voelen ons nadrukkelijk 
gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed functionerende 
strafrechtketen, terwijl elk van de organisaties die 
participeert weet dat ie niet verantwoordelijk kan zijn voor 
de bijdrage van de ander. Ik ga niet over de politie, het OM 
of DJI, en zij niet over de rechtsspraak, toch proberen we met 
elkaar de keten beter te laten functioneren. Dat blijft een 
spannend dilemma, maar ook leuk om te doen.” 
Wim van de Donk (Tilburg University) vat de complexiteit mooi samen als hij stelt dat dit eerder 
een netwerk is dan een keten. “We reflecteren voortdurend over wat we aan het doen zijn 
binnen de bijzonderheid van de strafrechtelijke, rechtsstatelijke oriëntaties die we te dienen 
hebben. Tegelijkertijd dwingen we elkaar vragen te stellen die soms ongemakkelijk zijn maar 
wel wezenlijk: wat doe ik als ik het doe in relatie met die ander verderop of voorop in die 
keten? We zijn onafhankelijk maar wel verbonden. Er is geen verklaring van wederzijdse 
afhankelijkheid, maar die voelen we wel voortdurend.” 
Hij besluit met een compliment. “Zaken die al in de lucht hingen, zijn door Covid versneld. De 
mate waarin iedereen snel bij-, terug- en doorschakelde, is bijzonder.” Duurzame 
samenwerking is geen kwestie van haastige politiek in een paar maanden, aldus Van de Donk. 
“Het moet grondig en zorgvuldig gebeuren. We zijn voortdurend met elkaar in gesprek om 
vanuit de ambitie de ene vrucht na de andere te plukken, niet alleen laaghangend fruit.” 
 
Eigen huis eerst 
Covid was een mooie katalysator, stelt ook Albert Hazelhoff (CJIB), “vooral in de 
samenwerking, waarin we elkaar veel beter en sneller vonden, ook in de samenhang en 
samenwerking met de volledige executieketen. Hetzelfde geldt voor de digitalisering. 
Resultaten waar we met z’n allen heel erg trots op mogen zijn, niet alleen het BKB landelijk, 
ook de velen die daaraan meewerken vanuit de regio’s. Dit is echt iets wat we samendoen en 
waar we ook een basis leggen voor het vervolg. Daar kijk ik naar uit.’ 
Ook René de Beukelaer (OM) is te spreken over de samenwerking in de keten, maar over de 
digitalisering is hij kritisch. “Juist daarin blijven we te veel op ons eigen spoor. Misschien 
moeten we eens kijken of we ons eigen huis niet te veel verdedigen in het gezamenlijke 
appartementencomplex.” 
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Maak de samenwerking concreter 
Peter Pulles (rechtbank Limburg) haakt daarop aan: “De digitalisering is erg ingewikkeld, het is 
niet zomaar gedaan. Ook daar spelen staatsrechtelijke verhoudingen een rol.” Pulles 
benadrukt dat het – waar het over samenwerking gaat – gebeurt in de regio. “Je kunt verzinnen 
in Den Haag wat je wilt, hier in de regio moet het gebeuren. Vanuit het hele land kunnen we 
dat begeleiden.” Pulles, als relatieve nieuwkomer binnen het BKB, vindt dat het concreter mag. 
“Wat is dat dan precies, die samenwerking tussen die organisaties? We kunnen hele mooie 
woorden spreken, maar maak het maar eens concreet.” 
 
Waterbakjesmodel 
Volgend onderwerp op de agenda is de strafrechtketen-monitor, de feiten en cijfers van de 
afgelopen periode. Wouter Dronkers (hoofd Ketenregie bij JenV) laat zien welke impact de 
coronaepidemie had op de keten en welke knelpunten ontstonden. Dronkers: “Ik schets de 
drie knelpunten die in het voorjaar van 2020 acuut ontstonden. Vanwege de anderhalve-
meter-samenleving moesten veel rechtbanken noodgedwongen de deuren sluiten met 
gevolgen voor de zittingscapaciteit, het aantal projectplaatsen voor werk- en taakstraffen van 
de Raad voor de Kinderbescherming en 3RO nam sterk af en de Dienst Justitiële Inrichtingen 
had minder celcapaciteit om epidemie-uitbraken in gevangenissen te voorkomen.” Om deze 
knelpunten het hoofd te bieden is het Bestuurlijk Dak opgericht: het BKB aangevuld met 3RO 
en DJI, met als doel gezamenlijk te verkennen wat raakvlakken en mogelijke 
oplossingsrichtingen zijn, zodat de organisaties eind 2021 de voorraden weer op de stand van 
maart 2020 zouden hebben. Een ketendatateam monitorde de maatregelen en de 
keteneffecten daarvan. Daarnaast hielde het team maandelijks de voorraadontwikkeling bij 
met behulp van een ‘waterbakjesmodel’. Dronkers: “Daarin wordt de keten voorgesteld als 
een serie bakjes met water die onderling verbonden zijn door pijpleidingen met kraantjes. Zo’n 
model stelt je in staat om door te rekenen wat er gebeurt als de kraan bij een ketenpartner 
meer opengaat, bijvoorbeeld door een financiële injectie, of dat de kraan dichtgaat, door extra 
strenge coronamaatregelen. Zo kun je de stroom van zaken door de keten op een eenvoudige 
én kwalitatieve manier, voorspellen en volgen. Krijgt de politie bijvoorbeeld meer zaken door 
meer overtredingen, dan sijpelt dat via die waterleidingen door naar collega’s elders in de 
keten.” 
 
Voorraden namen toe 

Dronkers schetst de statistieken van het afgelopen jaar, zoals 
die ook langskwamen in het filmpje: forse daling van bepaalde 
typen misdrijven, minder woninginbraken omdat mensen meer 
thuiswerken, minder winkeldiefstallen omdat veel winkels 
gesloten zijn, minder uitgaansgeweld omdat horeca gesloten is. 
Daartegenover staat de stijging van cybercrime en de 
handhaving van coronamaatregelen die een grote wissel trok 
op de politie. De doorstroom in die waterbakjes stokte. Bij 
vervolging en berechting van misdrijven nam de voorraad tot 
en met de zomer van 2020 fors toe. Na noodzakelijke 
aanpassingen in de rechtszalen kon dat werk weer opgepakt 

worden en inmiddels zijn we, aldus Dronkers, terug op de stand van maart 2020. “Een prestatie 
van formaat.” 
Bij de tenuitvoerlegging is de situatie minder rooskleurig, licht Dronkers toe. De Raad voor de 
Kinderbescherming en reclasseringsorganisaties konden door coronamaatregelen veel minder 
taakstraffen uitvoeren. Dat leidde tot een stevige toename van de voorraad. Ook DJI werd 
stevig geraakt door de maatregelen. Er waren substantieel minder meerpersoonscellen 
beschikbaar. Om er toch voor te zorgen dat mensen die echt moeten worden opgevangen toch 
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terechtkunnen bij DJI, was er minder inzet op arrestanten en zelfmelders. “Een van de 
successen van het Dak, hierin was goed overleg tussen de ketenpartners.” 
Inmiddels heeft het Bestuurlijk Dak zichzelf opgeheven en haar taken overgedragen aan het 
BKB-plus. 
 
Digitaal Procesdossier 
Nog meer feiten in de volgende presentatie waarin Ron de Milde (Politie) bericht over een van 
de eerste ketensamenwerkingen waarin de applicatie van belang is voor de totale keten: het 
Digitaal Procesdossier (DPD). “Het is eindelijk zover”, stelt een trotse De Milde, “mét een 
disclaimer. Alles is door en door en in de hele keten getest en goedgekeurd. We wachten alleen 
nog op de goedkeuring van de elektronische handtekening.” 
Ron de Milde schetst kort de voordelen van het DPD: een landelijke standaard, verbeterde 
doorlooptijden, beter leesbaar en doorzoekbaar, snellere afdoening van zaken, minder papier 
en een hogere kwaliteit, bijvoorbeeld van foto’s. Samen met datamodellen werkt het team 
aan doorontwikkeling van DPD. “Bijvoorbeeld voor High Impact Crime en de koppeling in het 
systeem met multimedia. We moeten goed gaan kijken hoe we dit kunnen doorzetten in de 
keten maar vooral ook hoe we het kunnen koppelen aan de bedrijfssystemen die we hebben 
waar onze registraties in staan.” 
De verwachting is dat de uitrol van DPD dit najaar start naar de 168 basisteams, samen met 
het Openbaar Ministerie. Dit traject zal een jaar in beslag nemen. 
 
Actieplan voor de strafrechtketen 
We gaan door naar het hoofdthema van vanmiddag: de realisatie van het Actieplan voor de 
strafrechtketen. “Veel slachtoffers en verdachten van heftige zaken maar ook van minder 
zware feiten, moeten heel lang wachten”, zegt Martine Vis (Politie). “Soms omdat het bij de 
politie op een stapel ligt, soms bij het OM, bij de rechtspraak of bij ons allemaal. Maar het 
effect op slachtoffers en verdachten is hetzelfde: zij moeten lang wachten voordat zij weer 
verder kunnen met hun leven. Daar willen we gezamenlijk wat aan doen. De samenleving 
vraagt daar namelijk om.” 
Hiermee schetst zij in een paar zinnen de kerngedachte van het 
Actieplan voor de strafrechtketen. Martine Vis weet ook, er zijn 
al heel veel rapporten geweest die de noodzaak benadrukken 
om aan de slag te gaan. En we willen het ook allemaal. 
“Waarom het nu wel gaat lukken? Door de gezamenlijke 
gevoelde noodzaak vanuit het Realisatieteam, het BKB en in 
onze eigen organisaties, om het beter te doen. Iedereen wil 
daaraan zijn steentje bijdragen.” 
We hebben die gezamenlijke focus, stelt ze, “van: vlot, zorgvuldig en betrouwbaar en het liefst 
in één keer goed. Geen dingen overdoen, maar bekijken of we bestaande instrumentaria, zoals 
de ZSM, snelrecht en supersnelrecht, kunnen uitbreiden met bijvoorbeeld snelrecht voor niet-
gedetineerden. Nu zijn snelrecht en supersnelrecht op veel plekken iets uitzonderlijks. Terwijl 
we dat willen omdraaien: het gaat snel, tenzij er een reden is om het langzamer te doen. 
Hetzelfde geldt voor de doorontwikkeling van de ZSM. Laten we eens kritisch kijken naar wat 
we allemaal die strafrechtketen inpompen. Zijn dat echt allemaal zaken die om een 
strafrechtelijke interventie vragen? Of zijn er ook zaken waarvan we eigenlijk moeten 
vaststellen dat een andere interventie veel effectiever is? Hoe kunnen we dat met elkaar beter 
doen?” 
Martine Vis stelt dat het Actieplan niet iets is dat we in Den Haag moeten doen, het moet in 
alle regio’s en eenheden gebeuren. Nogmaals die vraag: waarom gaat dat nu wel lukken? 
“Omdat het moet. We moeten met elkaar echt die stap zetten. Wij van Realisatieteam kunnen 
daarbij faciliteren, ondersteunen en stimuleren, het oliemannetje zijn.” 
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Mentimeter 
Tot zover de toelichting van Martine Vis op het Actieplan. Wat vinden de bestuurders er tot 
dusver van, welk gevoel hebben zij erbij? Door vragen via de Mentimeter kan dat gevoel kleur 
krijgen door de woorden die deelnemers eraan geven. ‘Enthousiasme’, ‘actie’ en ‘energie’ 
scoren hoog, maar ook ‘drive, ‘noodzakelijk’, ‘doen’ en ‘eindelijk’ geven de gedachten van de 
bestuurders weer. Mensen wisten al iets en soms iets meer van het plan, blijkt ook. Op de 
vraag waar prioriteit zou moeten liggen binnen de hoofdlijnen van het actieplan – ZSM, 
snelrecht of executie – komt een levendige discussie op gang. 
Jan Moors (rechtbank Noord-Holland) kiest voor ZSM. “Mooi aan het Actieplan vind ik dat het 
niet gaat over doorlooptijden verkorten en dat soort zaken, maar over een heel ander 
perspectief. Uitgangspunt is dat je snel bent, tenzij. Dat andere perspectief bereik je eerder als 
je bij ZSM begint, daar liggen nog meerdere perspectieven open.” 
Rosa Jansen (Slachtofferhulp) geeft aan dat bij snelrecht en supersnelrecht slachtoffers in de 
knel komen omdat er heel beperkt ruimte voor ze is. Ze doet een oproep aan de groep dat het 
belangrijk is om dit elke keer mee te nemen. “Er hoeft maar iets mis te gaan of het slachtoffer 
komt nauwelijks meer in beeld. Aan de ZSM-tafel hebben we daar een andere dimensie aan 
gegeven.” Johan Bac (Reclassering) sluit daarop aan: “ZSM zie ik als de belangrijkste draaiknop, 
ook snelrechtzaken en een snelle executie. Juist omdat ZSM veel meer een 
samenwerkingswijze is die in een pril stadium alle perspectieven op tafel legt. 
 Via deze draaiknop kun je op een goede en intrinsieke manier informatie met elkaar 
uitwisselen, een echte ketenwerkwijze waar veel potentie in zit.” 
 
Alle zaken via snelrecht? 
Wilbert Paulissen (Politie Oost-Brabant) koos voor snelrecht als grootste prioriteit. “Juist 
daarmee kan ZSM haar naam echt eer aan kan doen, je kunt snel op die zittingen terecht. 
Eenmaal gekozen voor strafrecht, is een echt goed functionerend ZSM een voorwaarde.” 
René de Beukelaer (OM Amsterdam) heeft nog een vraag aan Johan Bac. “Kunnen we niet alle 
zaken tot snelrecht maken? Dat heb ik in Amsterdam geopperd. Ik weet dat dat problemen 
met zich meebrengt, zoals de termijnen voor de Reclassering. Maar als je zo’n pad inslaat met 
elkaar, kun je daadwerkelijk iets enorms bereiken.” Deze gamechanger zou tot goede 
resultaten kunnen leiden, meent De Beukelaer. Johan Bac vindt het een goed idee, maar stelt 
tegelijkertijd dat je dan moet bekijken in welke zaken je wel of niet rapporteert. “In nauwe 
samenwerking met ZM en OM hebben we onze rapportages steeds meer gebaseerd op risico-
taxatie-instrumenten zodat de kwaliteit hoger is. Manier van rapporteren kun je niet zomaar 
omdraaien.” Hij besluit met de opmerking dat het idee van andersoortige rapportages een 
aantrekkelijke gedachte is om te verkennen.  
 
Evenwicht 
Ook Gerrit van der Burg (OM) koos voor snelrecht. “Dat geeft 
de meeste aanknopingspunten aan praktijken die al gaande zijn 
in diverse arrondissementen. Maar als je kijkt naar het 
vraagstuk van maatschappelijke legitimatie en genoegdoening 
aan slachtoffers en verdachten, dan zijn ze alle drie zo waar als 
wat. Maar, zoals Wilbert al zei: als je erin slaagt meer zaken op 
korte termijn af te doen, krijg je vanzelf ruimte voor zaken die 
meer context verdienen. De kunst is om het met elkaar in evenwicht te houden.” Van der Burg 
is enthousiast over het Actieplan, hij is er gerust op dat het nu wel gaat lukken. “De verbinding 
is al aanmerkelijk beter en kan nóg beter worden als we profiteren van wat in de verschillende 
arrondissementen in ontwikkeling is.” 
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Nationale Ketenbriefing in beeld 
  
Ook in beeld komen de ambities van vijf jaar duurzame samenwerking in de strafrechtketen terug. 
Tijdens de bestuurdersbijeenkomst illustreerde Rolf Arts (programmamanager bij JenV) de ambities 
en koers van de keten. Ga je in gesprek met collega’s over de ambities van de strafrechtketen? 
Gebruik deze illustratie als ‘praatplaat’ en aftrap van je bijeenkomst om actie(s) in gang te zetten. 
  
Rolf Arts: ‘Ik weet, het is veel om naar te kijken. Een kleine toelichting voor de leesrichting kan helpen, 
zeker als je dit beeld gebruikt in bijeenkomsten over het Actieplan. 
Begin onderin: hier ligt de basis, de fundamenten van vijf jaar ambities in de strafrechtketen die al 
resultaten opleverden. Eén stapje omhoog kom je op de stations Wetboek van Strafvordering, het 
Actieplan voor de strafrechtketen, en Digitalisering. Samen zijn we aan de slag met deze opgaven, 
van daaruit gaan we verder, omhoog. Vanuit de stations stappen we in de lift, maar we houden zicht 
op elkaar en zorgen voor onderlinge verbinding. Op de bergtoppen aangekomen zie je het gedrag dat 
past bij het denken vanuit de keten, vanuit ons netwerk: nieuwsgierig naar elkaar, vertrouwen en de 
kracht van samen. Dat is uiteindelijk wat je wilt: langs die lijn resultaten bereiken. Niet om vinkjes te 
zetten bij onze doelstellingen, maar om recht te doen aan de burgers, samen zorgen voor een veilige, 
rechtvaardige samenleving.’ 
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