
Draagt zorg voor besluitvorming/ escalatie en fungeert als sponsorgroep  

Governance structuur algemeen

Voert uit de implementatie uit

Werkgroepen: worden geleid door programmamanager of een van de ketenpartners en 
bedoeld voor onderlinge afstemming en advisering aan coördinatiegroep

Projecten: worden geleid door een ketenpartner of het programma. Enkel uitwerking 
van onderwerpen die meerdere ketenpartners raken en integrale coördinatie behoeven 

om het vooraf vastgestelde resultaat te behalen
Implementatie teams: worden geleid door ketenorganisaties en worden ingericht 

wanneer versnelling op implementatie op bepaald onderdeel nodig is.

Ondersteunt en monitort voortgang programma

Coördineert en draagt zorg voor samenhang ketenpartners en onderwerpen

Coördinatie groep: samenhang op onderwerpen en besluitvorming waar mogelijk
Ketenprogrammamanager: 

• Geeft leiding aan het programmateam
• Verantwoordelijk voor goed verloop programma implementatie
• Legt verantwoording af aan BKB+ over voortang implementatie
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Draagt zorg voor strategische besluitvormingen en 
fungeert als sponsorgroep

Governance structuur m.b.t. IV-opgave 

Voert uit de implementatie uit

Ondersteunt en monitort voortgang programma
Zorgt voor volledig overzicht IV opgave

Stemt af met AR en PR

Coördineert en draagt zorg voor samenhang 
ketenpartners en onderwerpen

CIO beraad: verbindt IV-opgave implementatie met 
overige IV-opgaven keten

Architectuurraad: verbindt IV-opgave implementatie met 
architectuur keten 

Portfolioraad: koppelt IV-opgave implementatie aan 
portfolio keten 
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Draagt zorg voor strategische besluitvormingen en 
fungeert als sponsorgroep

Governance structuur m.b.t. JenV 

Voert uit de implementatie uit

Ondersteunt en monitort voortgang programma
Zorgt voor volledig overzicht IV opgave

Stemt af met AR en PR

Coördineert en draagt zorg voor samenhang 
ketenpartners en onderwerpen

CIO beraad: verbinden IV-opgave implementatie met 
overige IV-opgaven keten

Architectuurraad: verbinden IV-opgave implementatie 
met architectuur keten 

Portfolioraad: koppelen IV-opgave implementatie aan 
portfolio keten 
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Overleggen Doel Verantwoordelijkheden Deelnemers Frequentie

BKB+ Bestuurlijke afstemming 
en besluitvorming i.r.t. 
andere ketenprogramma’s. 

 Strategische besluitvorming rondom implementatie.
 Geeft prioritering aan (bijv. op onderwerp/ thema/ urgentie etc.).
 Op strategisch niveau adviseren van programmamanager in de keten.
 Toezien op het goed functioneren van de coördinatie beraad (evt. escalatie voor 

Coördinatiegroep).
 Bevorderen van afstemming waar nodig met andere 

programma’s/ontwikkelingen.
 Zorgen voor de nodige besluitvorming (in escalatie) bij ketenpartner.

 Directeur DGRR
 Directie Wetgeving
 OM
 De Rechtspraak
 NOvA
 CJIB (voor executieketen)
 FIOD
 KMar

1x per 2 maanden

Coördinatie 
groep

Coördinatie samenwerking 
tussen ketenpartners op 
koppelvlakken.

 Voortgang van de implementatie per ketenpartner / ketenprojecten
 Afstemming over beleidsinhoudelijke zaken en de (beleidsmatige) advisering aan 

het BKB+ op basis van deze voortgang
 Afstemming van implementatieplannen van verschillende ketenpartners
 Zicht op coördinatie van interfaces/ schakelpunten binnen de keten
 Adviseert gevraagd en ongevraagd aan projecten, werkgroepen etc.
 Besluit onder andere tot inrichten ketenproject of werkgroepen
 Maakt verbinding met overige programma’ s in de keten waar nodig

 Voorzitter: 
programmamanager

 Implementatiemanagers van 
de ketenpartners die zicht 
hebben op de verandering in 
de eigen organisatie

 1x per maand (OM, 
Politie, BOD-en,, 
Kmar, Justid, ZM)

 2x per jaar een hele 
dag  (alle 
ketenpartners)

Ketenwerk-
groepen

Ondersteunen en 
adviseren van 
implementatiepro-
gramma’ s en voor-
bereiding besluitvorming 
Coördinatiegroep.

 Ondersteunen en adviseren met feitelijke werkzaamheden het ketenprogramma 
ten behoeve van de implementatie

 Adviseren en ondersteunen implementatie consequenties keten
 Voorbereiden besluitvorming voor ten behoeve van de coördinatiegroep
 Brengen (technische) mogelijkheden in kaart met bijbehorende kosten
 Maken verbinding met overige programma’ s in de keten waar nodig

 Voorzitter: n.t.b. door
Coördinatiegroep afhankelijk 
van de inhoud van de 
werkgroep 

 Inhoudelijke deskundigen 
ketenorganisaties

Afhankelijk van de te 
maken afspreken door de 
leden van de werkgroep

Ketenprojecten Gezamenlijke realisatie 
deel van de implementatie, 
al dan niet geleid door een 
ketenpartner of vallend 
binnen het programma

 Onderlinge samenwerking in projectvorm
 Uitwisseling van mogelijkheden en vakinhoudelijke expertise tussen 

ketenpartners
 Werkend op basis van een projectplan inclusief begroting

 Programmateam
 Inhoudelijke deskundigen 

ketenorganisaties en 
programma

 Eventueel aangevuld met 
externe specialisten

Afhankelijk van procesfase

Departementale 
afstemmings-
groep

Coördinatie en afstem-
ming beleid binnen 
departement.

 Coördinatie en afstemming beleid binnen het departement 
 Initiëren en in kaart brengen uitvoeringsconsequenties, samen met ketenpartners
 Creëren beleidsluwte
 Afstemming inhoud uitvoeringsregelgeving

 Team VIS 
 Medewerkers van betrokken 

DG’s

Te bepalen door de groep

Gecombineerde 
werkgroep 
overleggen

Afstemming tussen DWJZ 
en ketenpartners

 Afstemming tussen DWJZ en ketenpartners over onder andere wetgevingstraject 
en traject uitvoeringsregelgeving en eventueel beleid

 Voorzitter: DWJZ
 Inhoudelijke deskundigen 

ketenorganisaties
 J en V medewerkers

Te bepalen door de groep

Toelichting overlegstructuren



Rollen en verantwoordelijkheden programmateam

Programma team Taken en werkzaamheden
 Aanjagen en faciliteren van implementatie bij ketenpartners
 Opstellen van het programmaplan en de invulling daarvan (coördineren) 

incl. begroting en tijdslijnen
 Faciliteren en coördineren ketenprojecten en keten brede werkgroepen 

(indien gewenst)
 Voorbereiding, agendering en verslaglegging Coördinatiegroep.
 Tussentijdse herijking faciliteren en realiseren.
 Verantwoording organiseren aan BKB+ over voortgang implementatie 

inclusief financiën 

Taak ketenprogrammamanager :geeft leiding aan het 
programmateam, legt verantwoording  af aan BKB+

Doel: een centrale programma organisatie voor een effectieve en 
efficiënte implementatie van het nieuwe Wetboek van 
Strafvordering

Ondersteuning: 
 Draagt zorg voor het overzicht en inzicht in de ketenplanning 

voor projectleiders van projecten die meerdere ketenorganisaties 
raken

 Is het secretariaat van de coördinatie groep en ondersteunt waar 
nodig het secretariaat van het BKB+

Verantwoording: Het programma werkt onder inhoudelijke 
verantwoordelijkheid van het BKB+

Team

• Directie
• Ketenprogramma/ implementatiemanager
• Plv.  Programmamanager/ senior adviseur

Programma bureau
• Programmasecretaris
• Programmaondersteuner / secretarieel 

medewerker

• Specialistisch adviseur digitalisering 
• Specialistisch adviseur (keten) 

implementatie en 
uitvoeringsplanning

• Strafrechtjurist / senior adviseur 
kansen wetboek / themasessies

• Senior adviseur 
communicatie

• Specialistisch 
adviseur financiën

• Business 
analist/architect

• Externe begeleiding thema-
sessies

• Technische ondersteuning 
doorontwikkeling 
kennisbank

• Internationale vergelijking 
op IV in strafrechtketen

Staf

Leiding

Flexibele schil Werkgroepen Projecten*

Verantwoordelijk voor: 
 Gezamenlijk bewaking voortgang
 Overleg en afstemming met departementale afstemmingsgroep
 Verbinden op het juiste moment tussen ketenpartners
 Integrale programmaplan en meerjarenbegroting
 Integrale planning en afstemming tijdlijnen
 Verwerking van resultaten pilots Innovatiewet
 Verbinden met ketenprogramma’s zoals DDS
 Inzichtelijk maken risico’s in voortgang en kwaliteit


