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Voorwoord
Ongeveer vijf maanden geleden, op donderdag 18 november 2010 werd mijn aandacht
getrokken door de voorkant van de NRC Next, waar een grote toga op stond afgebeeld.
Naar aanleiding van het boek `De nieuwe kleren van de rechter´ dat die dag erna zou
uitkomen, werd een kritisch artikel geschreven over de organisatie van de rechtspraak
waarbij in werd gegaan op de `verstoorde verhouding´ tussen strafrechters en hun
leidinggevenden. Hadden rechters leidinggevenden? Zij waren toch zelfstandig en
onafhankelijk? Hoe kon je rechters het beste besturen? Dit artikel riep zoveel vragen en
interesse bij mij op, dat het direct duidelijk was: hier wilde ik met mijn bachelorscriptie
iets mee doen! In dit onderwerp kwamen namelijk eindelijk mijn twee grote passies
Rechtsgeleerdheid en Bestuurs – en Organisatiewetenschap samen. Toen daar niet veel
later een college over de bedrijfsvoering in publieke organisaties op volgde, had ik mijn
onderwerp gevonden en kon een proces van veel nadenken, schrijven, schrappen en
analyseren beginnen.
De afgelopen maanden zijn voor mij soms zwaar, maar eerder leerzaam en uitdagend
geweest. Ik vond het een hele mooie ervaring om zo intensief en zelfstandig met een `eigen´
onderzoek bezig te zijn. Omdat dit onderwerp en de twee wetenschappen die er in
samenkomen mij zo liggen, heb ik deze scriptie met heel veel plezier geschreven. Ik vind het
dan ook haast spijtig dat ook aan dit schrijfproces uiteindelijk een einde moest komen.
Gelukkig hebben de uitdagingen en herzieningen die met het schrijven gepaard gingen veel
genoegdoening gegeven. Ik ben dan ook erg tevreden met het eindresultaat en met de
sterke interesse voor het doen van onderzoek die ik de afgelopen maanden heb ontwikkeld.
Hopelijk liggen er nog meer van dit soort enerverende onderzoeken voor mij in het
vooruitzicht.
Ik kan dit voorwoord natuurlijk niet eindigen zonder een woord van dank. Allereerst
wil ik graag Karin, Mirjam en Rozetta bedanken voor hun feedback tijdens onze fijne
intervisiemomenten samen. Daarnaast gaat mijn dank uit naar Martijn Ridderbos voor al zijn
kritische opmerkingen, verhelderende schetsen en bruikbare connecties, die mijn scriptie
naar een hoger niveau hebben getild. Tevens wil ik al mijn respondenten bedanken voor hun
tijd en moeite, want zonder hen had ik geen stof gehad om deze scriptie mee te schrijven!
Tot slot zou ik Stijn en mijn vader willen bedanken voor het telkens opnieuw aanhoren van
mijn kritische, ontevreden klaagzang en hun daaropvolgende bemoedigende woorden.

Ik wens de lezer veel plezier bij het lezen van deze scriptie!

Hilke Grootelaar
April 2011
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Samenvatting
Met de komst van de New Public Management – stroming in de jaren negentig, ontstond in
Nederland het besef dat publieke organisaties veel efficiënter en bedrijfsmater zouden
kunnen werken. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de rechterlijke organisatie, die met de
invoering van verschillende wetten gemoderniseerd is. Een van deze wetten is het Besluit
Financiering Rechtspraak 2005, waarmee een vorm van outputfinanciering via het
prestatiebekostigingssysteem bij rechtbanken is geïmplementeerd. In het algemeen
betekent dit dat rechtbanken worden gefinancierd op de door hun te leveren producties: het
aantal afgehandelde zaken.
In deze scriptie is een koppeling gemaakt tussen prestatiebekostiging en kwaliteit.
Aan de hand van een literatuurstudie en een empirisch onderzoek is onderzocht wat de
omgang met de verhouding tussen beide begrippen betekent voor de onderlinge relatie
tussen managers en professionals. Door middel van kwalitatieve interviews is de strafsector
bij de rechtbank Maastricht en de rechtbank Utrecht onder de loep genomen.
Bij beide rechtbanken is een beïnvloeding van de kwaliteit door prestatiebekostiging
geconstateerd, die zich enerzijds uit in een werkdruk, tijdsnood en anderzijds uit in een
verhoging van de kwaliteit. Managers en professionals gaan hier verschillend mee om.
Managers gaan zoveel mogelijk het gesprek met de professional aan, maar proberen hun
professional ook te beschermen tegen productiedruk. Daarnaast wordt een
kostenbewustzijn gecreëerd, omdat het van maatschappelijk belang wordt geacht dat
verantwoordelijk met de kosten wordt omgegaan. Professionals reageren loyaal op de
werkdruk en tijdsnood door harder te gaan werken. Het essentiële verschil tussen de
rechtbanken is gelegen in hetgeen door het management nadrukkelijk wordt gepresenteerd
als oplossing voor de spanning tussen prestatiebekostiging en kwaliteit. In Maastricht is dit
een intensief communicatiebeleid en in Utrecht is dit een herverdeling van het gerechtelijk
budget over de sectoren.
De invoering van prestatiebekostiging heeft een verandering in de
organisatiestructuur en – cultuur van de rechtbanken meegebracht. Waar vroeger zaken
nogal ongestructureerd en willekeurig waren georganiseerd, is nu gezorgd voor meer
transparantie en uniformiteit tussen rechtbanken. Ook heeft de invoering van
prestatiebekostiging veranderingen teweeggebracht in de relatie tussen managers en
professionals. Een veelgehoord geluid is dat het gesprek van de organisatie veel meer over
cijfers gaat en dat de kwaliteitsgrens soms onder druk staat. Toch leiden deze veranderingen
niet tot een botsing tussen de organisatielogica en professionele logica, omdat beide logica´s
door zowel professionals als managers gedragen worden. Daarnaast worden de
consequenties van het niet halen van de productienormen niet te serieus genomen door het
management en blijven professionals vanuit hun professionele taakopvatting hard werken,
waardoor er een verbinding en balans blijft bestaan tussen beide logica´s.
Dit onderzoek is te plaatsen in een bredere wetenschappelijke discussie over het
functioneren van de rechterlijke professional binnen een veranderende organisatie. In het
laatste hoofdstuk zullen de resultaten van dit onderzoek in deze bredere context worden
geplaatst aan de hand van enkele discussiepunten. Daarnaast zullen enkele aanbevelingen
voor interessant vervolgonderzoek worden gedaan.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding

`Thans richten gerechtsbesturen zich vooral op geld en houden ze zich niet bezig met het
realiseren van de achterliggende doelen van het Wetboek van Strafvordering. Dit wordt in
het bestuurlijke managementjargon strategisch gedrag genoemd, maar het is vooral tactiek
om het jaar goed door te komen. Voor een werkgever een nobel doel, maar het verdraagt
zich niet met de hoogstaande woorden over de kwaliteit van de rechtspleging die elk
gerechtsbestuur pleegt te bezigen.´
(Rinus Otte in zijn boek `De nieuwe kleren van de rechter´)

In Nederland is er vanaf de jaren zeventig noodzaak ontstaan tot organisatorische
verbetering van de rechtspraak. De toenemende eisen aan het functioneren van de
rechterlijke macht vragen om een versterking van het bestuurlijk vermogen. Het
functioneren van de rechterlijke organisatie werd als inefficiënt en archaïsch ervaren. De
gedachtegang was dat meer overheidsinstellingen op een bedrijfseconomische wijze
gestuurd dienden te worden (Weimar, 2008, p. 385).
Het idee dat overheidsinstellingen efficiënter en effectiever moesten gaan werken,
was afkomstig van de stroming New Public Management (NPM). Deze stroming heeft
inzichten en modellen gecreëerd die de overheid resultaatgerichter en efficiënter kunnen
laten werken (Ridderbos, 2010, p.1). Belangrijk hierbij is de verandering van het financieel
management binnen overheidsorganisaties. Steeds meer wordt overgegaan naar een
systeem van outputfinanciering, waarbij budgetten worden vastgesteld voor de te behalen
productie. Op deze productie is steeds meer de nadruk komen te liggen en het meten en
bekostigen van prestaties binnen overheidsorganisaties is toegenomen (Ridderbos, 2010,
p.9)
De verandering van de financiering en verdere modernisering van de rechtspraak is
gegoten in verschillende wetten. Op 1 januari 2002 is de Wet Organisatie Bestuur Gerechten
(WOBG) geïntroduceerd. Hiermee werd een einde gemaakt aan de duale structuur binnen
de rechtbank waarbij er een onderscheid was tussen de president van de rechtbank die
leiding gaf aan het rechtssprekend personeel en de directeur Beheer Gerechten die namens
de minister van Justitie leiding gaf aan het ondersteunend personeel. De WOBG
introduceerde integraal management bij de gerechten, waardoor beleid en beheer van alle
middelen in handen zijn van het verantwoordelijk bestuur van de parketten en rechtbanken
zelf. Dit gerechtsbestuur heeft dus de geïntegreerde verantwoordelijkheid voor zowel
rechtssprekend als ondersteunend personeel.
Tegelijkertijd met de WOBG is de Wet op de Raad voor de rechtspraak in werking
getreden die de relatie tussen het ministerie van Justitie en de gerechten ingrijpend heeft
veranderd. De Raad voor de Rechtspraak is sindsdien intermediair tussen de ministers van
Justitie en Financiën en de gerechten. Dit is een ingrijpende verandering voor de gerechten,
die nu productieafspraken met de Raad maken.
Deze productieafspraken zijn namelijk sinds 2005 geregeld door het Besluit Financiering
Rechtspraak. Hierin is besloten dat het budget dat iedere rechtbank van de Raad van de
Rechtspraak krijgt toegekend, afhangt van de afspraken die zijn gemaakt over de geschatte
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productie van dat gerecht. In het volgende hoofdstuk zal dieper ingegaan worden op dit
bekostigingssysteem via outputfinanciering.
Het blijkt dat de rechterlijke macht en de politiek het er over eens zijn dat de
kwaliteit van de rechtspraak vergroot moet worden. Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van
snelheid, toegankelijkheid en rechtseenheid. Hoewel deze gezamenlijke wens bestaat, moet
de reorganisatie wel vorm krijgen binnen strakke financiële kaders en dat heeft gevolgen
voor de verhouding tussen bekostiging enerzijds en kwaliteit anderzijds. Bovenstaande
ontwikkelingen tezamen betekenen namelijk dat de rechtspraak steeds meer als een bedrijf
wordt gezien, waar een focus ligt op efficiency, doelmatigheid en prestatiemeting. Dit alles
heeft gevolgen voor de inhoudelijke kwaliteit van de rechtspraak, de mate waarin
verantwoording afgelegd dient te worden en voor de autonomie van de rechter als
professional, die waarden als integriteit en onpartijdigheid wil waarborgen.
Daarnaast is er bij veel maatschappelijke dienstverleners, een spanning en verschil van
inzicht tussen professionals en managers (WRR, 2004, p. 28). In dit verband kan ook worden
gesproken over een botsing tussen verschillende logica´s, namelijk de professionele logica
van de professional en de instellingslogica van de organisatie (WRR, 2004, p. 57). In dit
onderzoek zal deze laatste logica voortaan organisatielogica worden genoemd.
1.2 Probleem – en doelstelling
De rechtbank heeft als publieke organisatie dus te maken met verschillende veranderingen
op bestuurlijk en financieel gebied. Net als bij andere overheidsinstellingen is er binnen de
rechterlijke organisatie sprake van een verschil in organisatielogica en professionele logica.
Immers, de rechtbank is een professionele dienstverleningsorganisatie bij uitstek, waarbij
professionals de nadruk op andere doelen leggen dan het gerechtsbestuur of de
middenmanagers. Zoals in Hoofdstuk 4 zal worden uiteengezet, kunnen deze doelen
tegenstrijdig zijn wanneer binnen de logica van de organisatie de waarden productie en
efficiency vooropstaan, terwijl dat binnen de logica van de professional autonomie en
kwaliteit zijn. De invoering van het prestatiebekostigingssysteem heeft de focus van het
gerechtsbestuur namelijk bedrijfsmatiger gemaakt, omdat nu gebudgetteerd wordt op het
aantal zaken. Dit heeft verschillende gevolgen voor de kwaliteit.
Dat prestatiebekostiging gevolgen heeft voor de verhouding tussen productie en
kwaliteit en dat hier sprake kan zijn van botsende logica´s, is op zichzelf interessant om te
bekijken. Maar de manier waarop de actoren binnen de organisatielogica en professionele
logica deze verhouding ervaren is wellicht nog interessanter.
De doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de manier waarop de
manager enerzijds en de professional anderzijds omgaat met de verhouding tussen
prestatiebekostiging en kwaliteit. Daarnaast zal getracht worden inzicht te krijgen wat de
betekenis hiervan is voor hun relatie onderling.
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1.3 Vraagstelling
In dit onderzoek wordt de aanname gedaan dat er sprake is van een spanningsvolle
verhouding tussen prestatiebekostiging en kwaliteit. Hoe dit spanningsveld er precies uitziet
is en hoe hier mee om wordt gegaan, zal worden beantwoord aan de hand van de
hoofdvraag:

Wat betekent de manier waarop managers en professionals binnen de rechtbank omgaan
met de verhouding tussen prestatiebekostiging en kwaliteit voor hun onderlinge relatie?

Deze hoofdvraag kan worden vereenvoudigd aan de hand van een schematische weergave
van de centrale begrippen.

Figuur 1 Schematische weergave van de hoofdvraag
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De hoofdvraag zal worden beantwoord aan de hand van een aantal deelvragen, waar de
centrale begrippen uit bovenstaande figuur in terugkeren.
Allereerst zal door middel van een literatuurstudie antwoord worden gegeven op de
theoretische deelvragen:

1. Wat is prestatiebekostiging binnen de rechtspraak?
2. Wat is juridische kwaliteit?
3. In hoeverre is er sprake van een spanningsveld tussen prestatiebekostiging en juridische
kwaliteit?
4. Welke gevolgen heeft het spanningsveld tussen prestatiebekostiging en juridische kwaliteit
voor de verhouding tussen managers en professionals?

Naast een theoretische beantwoording van bovenstaande vragen, zal ook vanuit de empirie
een antwoord gegeven worden op deze vragen. Dan wordt met name gekeken naar hoe
prestatiebekostiging, juridische kwaliteit en het spanningsveld worden gedefinieerd en
vormgegeven door de geïnterviewde respondenten.
Vervolgens zal door middel van het empirische onderzoek ook antwoord worden
gegeven op de empirische deelvragen:

1. Hoe ervaren managers en professionals de verhouding tussen kwaliteit en
prestatiebekostiging?
2. Op welke manier gaan managers en professionals vervolgens om met deze verhouding
tussen kwaliteit en prestatiebekostiging en wat zijn daar de redenen voor?
3. Welke gevolgen heeft de manier van omgaan met prestatiebekostiging en kwaliteit voor de
onderlinge relatie tussen managers en professionals?

De beantwoording van de empirische deelvragen wordt op een drieledige manier gedaan.
Allereerst zal worden gekeken hoe er met prestatiebekostiging en juridische kwaliteit
wordt omgegaan door managers en professionals. Hier zal aandacht worden besteed aan de
vraag wat zij onder prestatiebekostiging enerzijds en kwaliteit anderzijds verstaan en wat
volgens hen de verhouding tussen beide begrippen is. Interessant is in hoeverre er sprake
van een spanning is en hoe die spanning zich volgens hen uit. Wanneer door de
respondenten invulling is gegeven aan de verhouding tussen prestatiebekostiging en
kwaliteit, zal worden gekeken hoe zij vervolgens met deze verhouding omgaan. Dit is de
tweede stap. De manier van omgaan kan per professional en manager verschillen.
Interessant hierbij zijn de redenen die zowel managers als professionals hebben voor de
door hun gekozen manier van omgang met de verhouding. De derde stap die wordt gezet, is
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dat er zal worden gekeken naar de gevolgen die de manier van omgaan met de verhouding
tussen prestatiebekostiging en kwaliteit heeft voor de onderlinge relatie tussen managers en
professionals.
1.4 Maatschappelijke relevantie
Voor wat betreft de maatschappelijke relevantie, is het van belang dat de ontwikkelingen als
gevolg van modernisering van de rechtspraak zich voordoen binnen een publieke
organisatie. Een publieke organisatie die door haar karakter een bijzondere plek in neemt in
de maatschappij. Enerzijds vanwege haar onafhankelijke en unieke positie, anderzijds
vanwege haar geslotenheid.
Recht spreken is een klassieke overheidstaak en staat in direct verband met burgers.
De rechterlijke organisatie vormt echter een uitzondering op andere publieke organisaties,
zoals ziekenhuizen en universiteiten. Wanneer patiënten of studenten ontevreden zijn over
de gang van zaken, kunnen zij ervoor kiezen zich in te schrijven bij een ander ziekenhuis of
een andere universiteit. Dit maakt dat dergelijke organisaties gemotiveerd zijn om kwaliteit
te blijven leveren en efficiënt en klantgericht te werken. Dit betekent overigens niet dat het
leveren van kwaliteit en efficiënt werken niet van belang worden geacht binnen de
rechtbanken. Ook daar wordt gestuurd op efficiency en snelle doorlooptijden, met name
sinds de invoering van het prestatiebekostigingssysteem. Daarnaast vinden de werkzame
professionals een kwalitatieve afhandeling van de rechtszaak van groot belang. Toch hebben
verdachten die maanden moeten wachten op hun berechting weinig keuzemogelijkheden.
Om die reden is het interessant om de maatschappij – waarvan haar burgers dagelijks met
dit instituut in aanraking komen – meer inzicht te bieden in het functioneren van
bovenstaande elementen in een bijzondere organisatie als de rechtbank. Helemaal wanneer
er zich spanningen kunnen voordoen tussen twee waarden waar de burger belang bij heeft,
namelijk enerzijds een inhoudelijke, kwalitatieve behandeling en anderzijds een efficiënte
(en daarmee snelle) afdoening van de zaak.
Jarenlang was de rechtspraak voor de burger een gesloten boek. Rechters
functioneerden in zogenaamde `ivoren torens´ en stelden zich nauwelijks bloot aan de
media. Tegenwoordig is er een toenemende aandacht voor het functioneren van de
rechterlijke organisatie in de media. Daarnaast is het functioneren van de rechtspraak een
belangrijk onderwerp op de politieke agenda. In de politiek is immers de gedachte ontstaan
dat ook de rechtbanken, net als veel andere overheidsinstellingen, efficiënter en
bedrijfsmatiger zouden moeten werken. Ook hier wordt namelijk gewerkt met het kostbare
belastinggeld van de Nederlandse burger.
1.5 Wetenschappelijke relevantie
Wat er binnen de rechtbank gebeurd en hoe wordt vorm gegeven aan de relatie tussen
managers en professionals, is niet alleen relevant vanuit een maatschappelijk en politiek
oogpunt, maar ook vanuit een wetenschappelijk oogpunt.
Dit onderzoek is in een bredere wetenschappelijke context te plaatsen. Sinds de
invoering van het NPM in de publieke sector, staat het functioneren van verschillende
publieke organisaties ter discussie. Zo ook de rechtspraak. Met name in de rechtspraak is het
soms lastig om de klassiek – rechtsstatelijke normen en waarden te rijmen met de NPM
normen en waarden (Mak, 2008, p. 11).
Naar het functioneren van de verschillende wetten genoemd in paragraaf 1.1 zijn al
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enkele onderzoeken gedaan (bijvoorbeeld door de Universiteit Utrecht met KPMG, 2007 en
de commissie Deetman, 2006). De commissie Deetman constateerde dat er rechters zijn die
zich zorgen maken om de inhoudelijke kwaliteit als gevolg van productiedwang (2006, p. 15).
Binnen de rechtsgeleerdheid is daarnaast veelvuldig geschreven over juridische kwaliteit en
de invoering van het prestatiebekostigingssysteem binnen de rechtspraak. Ook in de
bestuurskundige wereld is al veel geschreven over het leidinggeven aan professionals en de
complexiteit die dit met zich meebrengt. Kortom: aan alle deelaspecten van dit onderzoek is
in de wetenschap aandacht besteed.
Verschillende studies hebben uitgewezen dat waarden van de professional kunnen
botsen met waarden van de organisatie en dat dit kan leiden tot een spanningsvolle relatie
tussen beiden. Echter is nog niet eerder voor de rechtspraak onderzocht hoe de
professionals enerzijds en de managers anderzijds omgaan met het spanningsveld tussen
kwaliteit en prestatiebekostiging en wat dit spanningsveld nu precies met betekent voor hun
onderlinge relatie.
De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek zit dan ook in het feit dat getracht
zal worden een antwoord te geven op de vraag hoe met dit spanningsveld kan worden
omgegaan door managers en professionals en waarom er voor die manier wordt gekozen.
Daarnaast is wetenschappelijk relevant dat getracht zal worden een aanvulling te doen op de
al bestaande onderzoeken naar prestatiebekostiging, kwaliteit, managers en professionals
en dat daarbij een verband tussen deze begrippen zal worden gelegd.
1.6 Intermezzo
Dit hoofdstuk is begonnen met een citaat uit het boek `De nieuwe kleren van de rechter´ van
Rinus Otte, strafrechter en hoogleraar in de Organisatie van de rechtspleging. Naar aanleiding
van het verschijnen van dit boek, in het najaar van 2010, heeft er voor dit onderzoek een
interview plaatsgevonden met Otte en zijn sectorvoorzitter bij het gerechtshof Arnhem.
Voorts zullen kort de eerste indrukken over prestatiebekostiging en kwaliteit verkregen door
dit interview uiteen worden gezet. Zij dienen als beginnend interpretatiekader voor dit
onderzoek en als aanvulling op de opgestelde topiclijst voor de interviews waarop dit
onderzoek verder gebaseerd is.
De cultuur van de rechtspraak is lange tijd geweest dat over de financiering niet
gesproken hoefde te worden. Tegenwoordig is dat veranderd. Met de modernisering, zoals
hierboven beschreven, is de organisatiestructuur en – cultuur van de rechtbank veranderd. De
structuur is enerzijds veranderd door de invoering van integraal management en de komst van
sectorvoorzitters en teamleiders. Anderzijds is de structuur veranderd, doordat het
strafproces veel meer dan voorheen voor de strafrechter wordt georganiseerd. Deze
ontwikkelingen hebben met zich meegebracht dat er meer verantwoording door de
strafrechters moet worden afgelegd en men op de hoogte is gesteld van de financiering en het
functioneren van de rechtbank als organisatie.
Otte is de mening toegedaan dat de strafrechter door bovenstaande ontwikkelingen een
stukje autonomie en zelfstandigheid is verloren. Dit was voor hem een van de redenen – naast
het zo efficiënt mogelijk organiseren van de strafzittingen – om te beginnen met het
zogenaamde `Arnhems experiment´. Dit experiment houdt kortweg in, dat er weer meer
vrijheid aan de rechter wordt teruggeven binnen de door het bestuur gestelde financiële
kaders. Tegen een groep rechters en griffiers wordt dan een quotum van af te handelen
strafzaken opgelegd en daarbij zijn deze rechters en griffiers vrij in hoe zij de invulling hiervan
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organiseren. Houdt men veel zaken aan, dat zal men extra zittingen moeten draaien. Wordt
het quotum snel gehaald, dan blijft er tijd over voor bijvoorbeeld extra scholing.
Verantwoording moet nog altijd worden afgelegd aan de sectorvoorzitter, eens per maand.
Daarnaast wordt veel in de voorfase van de zitting geregeld. In een vroege fase worden
contacten gezocht met advocaten en getuigen om de zaken zo zittingsgrijp als mogelijk te
maken. Het doel hiervan is dat dit uiteindelijk zal leiden tot minder aanhoudingen en indirect
tot minder zittingen, zodat de werkdruk zal afnemen. Deze manier van financiële organisatie
staat in verband met de doelen van het strafrecht, omdat op deze manier de verdachte ook
een snellere berechting krijgt.
Er is voor gekozen om dit interview geen leidende rol te laten spelen binnen dit
onderzoek, omwille van de betrouwbaarheid en validiteit. Immers is er niet gesproken met
andere werknemers van de organisatie en bovendien zijn de respondenten werkzaam bij een
gerechtshof en niet bij een rechtbank. In de discussie zal echter wel een terugkoppeling
worden gemaakt naar dit interview en bovenstaande constateringen. Komen de indrukken die
zijn verkregen overeen met hetgeen speelt binnen de onderzochte rechtbanken? Met name
het zogenaamde Arnhems experiment is hierbij interessant, omdat het tot nu toe uniek in
Nederland is. Is dit een mogelijkheid voor de onderzochte rechtbanken?
1.7 Leeswijzer
Dit scriptieonderzoek is als volgt opgebouwd. In de eerste hoofdstukken zal worden
begonnen met een theoretische verkenning. Allereerst zal een in het contexthoofdstuk een
korte schets van het Nederlandse strafrecht worden gegeven. Vervolgens zullen de
theoretische deelvragen worden beantwoord. In hoofdstuk 3 zal de werking van het
prestatiebekostigingssysteem in de rechtspraak uiteen worden gezet. Vervolgens zal in
hoofdstuk 4 een theoretisch kader gevormd worden rondom juridische kwaliteit, de
verhouding tussen prestatiebekostiging en deze kwaliteit en de manier waarop kan worden
omgegaan met deze verhouding. Hierbij zal ook worden ingegaan op de relatie tussen
managers en professionals. Voordat vervolgens over gegaan kan worden naar de resultaten
van dit onderzoek, wordt in hoofdstuk 5 uiteengezet voor welke onderzoeksmethoden en
technieken gekozen is. In dit hoofdstuk zullen ook de voornaamste begrippen
geoperationaliseerd worden. In hoofdstuk 6 zullen namelijk de empirische deelvragen
beantwoord worden aan de hand van de resultaten die volgen uit dit onderzoek. In de
conclusie zullen deze resultaten vervolgens worden samengevat, waarna tot slot in
hoofdstuk 8 een discussie en reflectie volgt.
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2. Context: de sector strafrecht
Voordat overgegaan zal worden tot de beantwoording van de theoretische en empirische
deelvragen, zal in dit hoofdstuk kort de context waarbinnen dit onderzoek is gedaan, worden
geschetst. De dataverzameling is beperkt tot de sector strafrecht en dit maakt dat enkele
belangrijke begrippen dienen te worden uitgelegd, voordat verder kan worden gegaan met
de theoretische en empirische verkenningen.
2.1 Het strafrecht
In het strafrecht gaat het om het sanctioneren van natuurlijke personen of rechtspersonen
die in strijd met de geldende normen hebben gehandeld (Corstens, 2008, p. 1). Het
strafrecht is onderdeel van het publiekrecht, wat betekent dat het de verhouding tussen
burgers en staat regelt. Dit maakt dat bij een strafzaak drie voorname partijen zijn. De
officier van justitie, die namens het Openbaar Ministerie (hierna: OM) optreedt als openbare
aanklager, de rechter die het uiteindelijke oordeel velt en de verdachte, tegen wie de
vervolging in het strafproces is gericht. Hiermee vormt het strafrecht samen met het
bestuursrecht een uitzondering op de andere sectoren, omdat daar wordt geoordeeld in
geschillen tussen burgers onderling. Ook door de bijzondere rol die het OM speelt als
samensteller van het strafdossier en door het feit dat het OM een monopolie op de
vervolging van verdachten heeft, onderscheid het strafrecht zich van de andere sectoren
(Hofhuis, 2011, p. 2)
Dit heeft ook directe consequenties voor de manier waarop de strafsector wordt
bekostigd. Met het OM worden namelijk jaarlijks convenanten gesloten, waarin besloten ligt
hoeveel zaken het OM dat jaar zal aanleveren. Op basis van deze convenanten maakt de
sector een schatting van de te leveren productie waarvoor zij een budget krijgt. Daarnaast is
men bij de sector strafrecht dus afhankelijk van de politie en het OM, omdat zij de zaken
aanleveren. Dit is anders bij de sector civiel, waar burgers zelf een zaak kunnen beginnen.
2.2 Het Kabinet Rechter – Commissaris: een vreemde eend in de bijt
Onder de sector strafrecht, valt het Kabinet Rechter – Commissaris. Dit is een extra beveiligd
gedeelte van het gerechtsgebouw waar de rechter – commissarissen zich bevinden. De
rechter – commissaris is belast met het doen van het gerechtelijk vooronderzoek, gewoonlijk
ingesteld op initiatief van de officier van justitie (Corstens, 2008, p. 321). Dit houdt kortweg
in dat hij zich bezighoudt met het doen van voorgeleidingen, doorzoekingen en het horen
van getuigen. Het Nederlandse strafproces wordt in die zin weleens bijzonder genoemd
omdat er een grote nadruk ligt op het onderzoek dat plaatsvindt voorafgaand aan de
feitelijke terechtzitting. Dat wil zeggen dat de meeste of soms alle getuigen gehoord zijn en
dat rechters zelfs met getuigenverklaringen `van horen zeggen´ mogen werken. De rechter –
commissaris die belast is met het gerechtelijk vooronderzoek van een zaak, zal overigens
nooit op diezelfde zaak ter zitting recht spreken.
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2.3 De strafzaak
Wanneer het gerechtelijk vooronderzoek van de rechter – commissaris is afgerond, kan het
onderzoek ter terechtzitting beginnen. Dit is het centrale gedeelte van het strafproces, waar
de zaak op zitting bij een rechtbank behandeld wordt. Voordat de zaak op zitting komt, moet
zij worden voorbereid door de strafrechter. De strafrechter wordt ondersteund door zijn
griffie, bestaande uit stafmedewerkers en gerechtssecretarissen. Deze maken de roosters,
houden de jurisprudentie bij en schrijven uiteindelijk de vonnissen in samenwerking met de
rechters.
Een strafzaak kan voorkomen bij een enkelvoudige kamer waar één rechter zitting
heeft of een meervoudige kamer waar drie rechters zitting hebben. Of een zaak enkelvoudig
of meervoudig wordt afgehandeld, is afhankelijk van de zaakzwaarte en de mate van
complexiteit (Kronenberg en De Wilde, 2007, p. 318). Zo zullen overtredingen altijd
enkelvoudig worden afgedaan bij de kantonrechter, behoudens uitzonderingen (Corstens,
2006, p. 169).
Wanneer het onderzoek ter terechtzitting niet onafgebroken wordt voortgezet,
wordt gesproken van een aanhouding. Het aanhouden van een zaak gebeurd wanneer een
zaak wordt onderbroken of wordt geschorst. Redenen voor een aanhouding kunnen
bijvoorbeeld het niet opdagen van een getuige of het ontbreken van een belangrijk
reclasseringsrapport zijn. Hierbij zal de rechter het belang dat met de aanhouding wordt
gediend moeten afwegen tegen het belang van een voortvarende afdoening van de zaak
(Corstens, 2008, p. 629). Het doen van aanhoudingen gaat volgens Otte in het huidige
financieringsstelsel gepaard met het doen van extra zittingen, om toch de productie te
halen.1 Bij veel gerechten worden overigens regiezittingen gehouden voorafgaand aan de
officiële zitting. Tijdens deze zittingen kunnen advocaten en officieren van justitie hun
onderzoekswensen kenbaar maken (Corstens, 2008, p. 595). Het doel hiervan is dat een
aanhouding op de officiële zitting kan worden voorkomen. Wanneer deze zaak namelijk
wordt aangehouden, dient zij tijdens een andere zitting te worden ingehaald. Echter wordt
dit problematisch met de volgeplande zittingsroosters (Otte, 2010, p. 63). Dit heeft
vervolgens weer gevolgen voor de verdachte, omdat diens doorlooptijd trager wordt.
2.4 Het vonnis en de uitspraak
Wanneer een zaak niet wordt aangehouden, wordt het onderzoek ter terechtzitting
beëindigd na volledige behandeling van de zaak. Een van de eisen aan het strafrecht, is de
eis van uitwendige openbaarheid. Deze houdt onder andere in dat de uitspraak in het
openbaar dient te worden gedaan (Corstens, 2006, p. 637). De uitspraak wordt in het
strafrecht maximaal veertien dagen na het sluiten van het onderzoek ter terechtzitting
gedaan. De uitspraak is in feite de mondelinge mededeling van het vonnis. Het vonnis is het
schriftelijke stuk, dat aan allerlei formele en materiële eisen moet voldoen (Corstens, 2006,
p. 742). Dit vonnis met bijbehorende openbare uitspraak is het product waar men middels
prestatiebekostiging op gefinancierd wordt.

1
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Zoals gezegd moet het vonnis aan allerlei eisen voldoen. De laatste jaren heeft die
ontwikkeling zich voortgezet. Met het oog op de verbetering van de motivering van
strafvonnissen is het project PROMIS (Project Motiveringsverbetering in strafvonnissen)
gestart. Een zogenaamd PROMIS – vonnis dient helder en inzichtelijk te worden
gemotiveerd. Dit betekent dat de essentialia door de rechter zelf worden samengevat met
een nauwkeurige verwijzing naar de bron (Corstens, 2006, p. 717). In de praktijk wordt een
groot gedeelte van de vonnissen geschreven door gerechtssecretarissen en vervolgens door
een of meer rechters (afhankelijk van het soort kamer) gecontroleerd.
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3. Het prestatiebekostigingssysteem in de rechtspraak
In dit hoofdstuk zal de eerste theoretische deelvraag worden beantwoord door de
prestatiebekostigingssystematiek binnen de rechtspraak uiteen te zetten. Getracht zal
worden om een zo helder mogelijk beeld van de complexe financieringsystematiek te geven.
Dit zal worden gedaan door de achtergrond van de invoering van dit bekostigingsmodel te
schetsen. Vervolgens zal kort worden ingegaan op het Besluit Financiering Rechtspraak 2005
en enkele belangrijke begrippen. Tot slot zal de werking van het
prestatiebekostigingssysteem worden toegelicht.
3.1 Van een kasverplichtingenstelsel naar een baten – en lastenstelsel
Sinds de opkomst van New Public Management in het publieke domein, wordt er in de
allocatie van geld steeds meer een koppeling gemaakt met prestaties. Prestatiebekostiging
betekent letterlijk het bekostigen op basis van prestaties. Het doel hiervan is dat
uitvoeringsorganisaties dit als een positieve prikkel ervaren en efficiëntie en effectiviteit
gaan bevorderen (Ridderbos, 2010, p. 1). De overgang naar deze prestatiebekostiging heeft
voor – en tegenstanders. Voorstanders menen dat prestatiebekostiging ten goede komt aan
de doelmatigheid van de beleidsvoering, tegenstanders menen dat dit ten koste gaat van de
te leveren producten en diensten. Vast staat in ieder geval dat de overgang naar
prestatiebekostiging een verandering teweeg brengt in de verhouding tussen de
financierende overheid en de uitvoerende organisatie (Herweijer, 2010, p. 84). De
taakorganisaties zijn meer op afstand geplaatst van deze financierende overheid. Hierbij
geeft de overheid nog steeds aan wat de streefdoelen zijn, maar krijgen de organisaties de
ruimte in de wijze waarop zij deze doelen willen bereiken. Dit betekent dat er tussen beide
partijen een groot aantal verantwoordingsdocumenten zullen moeten worden uitgewisseld
(Herweijer, 2010, p.85 – 86). Ook brengt de overgang naar prestatiebekostiging
veranderingen met zich mee voor de houding van professionals ten opzichte van hun
werkorganisatie. Deze veranderingen zijn met name terug te zien in de werkdruk en manier
van verantwoorden (Herweijer, 2010, p. 98).
Met de oprichting van de Raad voor de Rechtspraak (hierna: de Raad) is ook binnen
de rechtspraak een nieuwe manier van bekostiging geïntroduceerd. Waar eerst het
ministerie van Justitie middelen beschikbaar stelde voor de individuele gerechten, verdeelt
nu de Raad deze middelen over de verschillende gerechten. De Raad vervult hier een
intermediaire functie tussen het ministerie en de gerechten en neemt daarmee directe
politieke invloed weg (Boone, Kramer, Langbroek, Olthof en van Ravensteijn, 2007, p. 82).
De hoeveelheid middelen die een gerecht werden toegekend, waren namelijk grotendeels
afhankelijk van goede persoonlijke contacten. Het ministerie van Justitie voert tegenwoordig
louter financiële controles uit op de Raad, maar heeft geen bevoegdheden meer om het
budget van gerechten te controleren (Pressers, Depré en Hondeghem, 2006, p. 33 – 34 ).
Beoogd wordt om een stabiele financieringsrelatie te bevorderen tussen het ministerie van
justitie en de Raad en de gerechten (Boone et al, 2007, p. 117). Met het Besluit Financiering
Rechtspraak is men in 2005 officieel overgestapt van een kasverplichtingenstelsel naar het
zogenaamde baten – en lastenstelsel (hierna: BLS). Oftewel: men is van inputfinanciering
naar outputfinanciering gegaan.

17

Productie en professionaliteit in balans
Over prestatiebekostiging en kwaliteit in de rechtspraak

Al vanaf 2002 was er sprake van ontwikkelingen die sturing op efficiency vergrootten. Zo was
er sprake van een groeiende instroom en werd er tegelijkertijd minder budget ter
beschikking gesteld door het ministerie van Justitie. Door deze combinatie heeft de Raad
gestuurd op het verkleinen van productieverschillen tussen de gerechten door het belonen
van gerechten met een hoge productiviteit met extra financiële middelen. Dit was voor veel
gerechten een prikkel voor productiviteitsverhoging (Weimar, 2008, p. 385).
De belangrijkste elementen van het BLS zijn dat kosten periodiek worden
toegerekend, er wordt afgeschreven op bestaande materiële activa en dat positieve en
negatieve resultaten worden verrekend met het eigen vermogen (Buddendijk, 2006, p. 449).
De invoering van het BLS binnen de rechtspraak, is gepaard gegaan met een vergroting van
de autonomie en verantwoordelijkheid van individuele gerechten (Herweijer, 2010, p. 94).
Het gerechtsbestuur is namelijk vrij in de besteding van het totale budget van zijn gerecht.
Zij is vrij in de verdeling van het personeel, zolang de boekhouding maar blijft kloppen
(Hofhuis, 2009, p. 124).
3.2 Besluit Financiering Rechtspraak 2005
Tegelijkertijd met de invoering van bovenstaand stelsel, is de productgerelateerde
financiering met het Besluit Financiering Rechtspraak (hierna: BFR) ingevoerd, die het BLS
institutionaliseert. De doelstellingen van dit BFR waren een vereenvoudiging van de
financiering, transparantie en het ontwikkelen van prikkels voor meer efficiënt werken
(Boone et al, 2007, p. 111). Voordat de precieze werking van het
prestatiebekostigingssysteem uiteen wordt gezet, is het van belang om enkele basisprincipes
van het BFR te definiëren.
Wanneer wordt gesproken over productie wordt het totaal aantal behandelde zaken
bedoeld. Wanneer wordt gesproken over productiviteit wordt de verhouding tussen het
aantal zaken en het aantal rechterlijke ambtenaren dat wordt ingezet om de productie te
realiseren bedoeld. Wanneer over de gewogen productiviteit wordt gesproken, wordt het
aantal zaken vermenigvuldigd met het aantal minuten dat voor een bepaalde zaak staat
(Boone et al, 2007, p. 152).
In het BFR is bepaald dat bovenstaande begrippen gemeten zullen worden aan de
hand van drie systemen. Het eerste systeem is het productiemetingsysteem. De meting met
dit systeem gebeurt op het niveau van afzonderlijke zaakscategorieën, geclusterd in
productgroepen (artikel 2, BFR 2005). Een voorbeeld van zo´n productgroep is de
productgroep strafrecht. Binnen deze productgroep is dan weer het onderscheid te maken
tussen zaakscategorieën. Zo kon er bijvoorbeeld een onderscheid worden gemaakt tussen
een Uitspraak overtreding en een Uitspraak Meervoudige Kamer Zaak met/zonder tolk en
met/zonder getuigen (Boone et al, 2007, p. 257). Tussen deze zaken zit een aanzienlijk
verschil. Zo worden overtredingen bij de enkelvoudige kamer behandeld met een rechter.
De meervoudige kamerzaak is uitgebreider, waarbij ook tolken en getuigen op zitting kunnen
verschijnen. De indeling van in deze productgroepen en zaakscategorieën wordt beheerd
door de Raad voor de Rechtspraak.
Het tweede systeem is het werklastmetingsysteem, dat de werklast van het
personeel meet op het niveau van afzonderlijke zaakscategorieën (artikel 4, BFR 2005). Dit
systeem heet `Lamicie´, vernoemd naar de commissie Last – minute. Het Lamicie - systeem
houdt in dat op basis van tijdschrijfonderzoeken de gemiddelde behandeltijd per
zaakscategorie wordt vastgesteld. Zo worden het aantal minuten dat een rechter kwijt is aan
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bovengenoemde overtredingszaak op gemiddeld 31 minuten geschat en de meervoudige
kamerzaak op 1023 minuten (Van der Torre et al, 2007, bijlage A). Er is dus een verschil in
zaakzwaarte. In de werklastmeting wordt overigens een onderscheid gemaakt in het aantal
minuten werklast voor rechterlijke ambtenaren (rechters) en het aantal minuten werklast
voor gerechtsambtenaren (zoals gerechtssecretarissen).
Het derde systeem is het prijsmetingsysteem waarbij een prijs wordt gekoppeld aan
de bovenstaande `Lamicie´ minuten. Ook hierbij gebeurt de meting op het niveau van de
afzonderlijke productgroepen. De prijzen per productgroep zijn gebaseerd op in het verleden
gerealiseerde prijzen, het aantal zaken per zaakscategorie, de werklastmeting en
overwegingen van kwaliteit en doelmatigheid (artikel 3, BFR 2005). De prijs valt uiteen in de
kosten voor de afhandeling van de zaken en de kosten voor de overhead, zoals huisvesting
en automatisering (Boone et al, 2007, p.85) De prijzen worden voor drie jaar vastgesteld
door het Ministerie van Justitie.
Bovenstaande drie systemen die samen de financiering van de rechtspraak vormen,
zijn ter verduidelijking in figuur 2 schematisch weergegeven. Aan de hand van het volgende
voorbeeld kan de werking van deze figuur worden uitgelegd. De prijs van een zaak waarin
een uitspraak over een overtreding wordt gedaan, is het aantal minuten maal het
minutentarief dat voor deze zaak staat. In de minutentarieven zijn kosten voor de
afhandeling van een zaak en voor de overhead berekend (Boone et al, 2007, p.114).

Prijsmeting
Productiemeting
Zaak: Uitspraak
Overtreding

Werklastmeting
Rechter: 31 min.
Gerechtssecretaris:
189 min.

€ minutentarief x
31 min +
minutentarief x
189 min

Figuur 2 Schematische weergave voorbeeld van de werking financieringsstelsel
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3.3 Werking van het prestatiebekostigingssysteem voor de rechtbank
Het prestatiebekostigingssysteem valt in twee delen uiteen. Het eerste deel is het
prestatiegerelateerde deel, waarbij bekostigd wordt via een outputsysteem. Het tweede
deel is het niet – prestatiegerelateerde deel, waarbij gerechten een vooraf vastgesteld
budget krijgen dat niet afhankelijk is van de productie (Boone et al, 2007, p.113).
Het prestatiegerelateerde budget dat aan de gerechten wordt gegeven, is een simpele
vermenigvuldiging van het aantal zaken maal de prijs die daarvoor staat. Eerst krijgt de Raad
een budget toegekend van het Ministerie van Justitie. Vervolgens gaat de Raad over de
verdeling van de budgetten per gerecht. Ook ontwikkelt zij samen met de gerechten een
kwaliteitssysteem, aan de hand waarvan de kwaliteit van de rechterlijke organisatie wordt
gemeten.
Er worden jaarlijks tussen de Raad en de gerechtsbesturen afspraken gemaakt over
de aantal zaken die afgedaan zullen worden. Op basis daarvan worden de voorschotten
verstrekt. Dit betekent dat gerechten moeten inschatten hoeveel zaken zij in het komende
jaar gaan doen en hoeveel werknemers zij daarvoor nodig hebben. Het OM levert in feite de
zaken voor de sector strafrecht aan. Daarom sluit de sectorvoorzitter strafrecht een
convenant met het OM over dit aantal zaken. Op basis van dit convenant wordt vervolgens
de indicatie van het aantal te produceren uitspraken gemaakt die wordt doorvertaald naar
de Raad. Het aantal af te handelen zaken, is het enige component waar gerechten direct
invloed op hebben, aangezien de Raad in onderhandelingen met het ministerie de
gemiddelde behandeltijd en het minutentarief vaststelt (Boone et al, 2007, p. 115). Achteraf
wordt berekend wat het werkelijk aantal afgedane zaken is geweest; pas dan kan ook het
werkelijke budget worden vastgesteld. Belangrijk is hier dus dat het gerechtsbestuur een
heldere planning van de productie maakt. Zij moet hierover uiteindelijk bij de Raad
verantwoording afleggen. Wanneer er meer zaken zijn afgedaan dan afgesproken, dan
worden deze vergoed tegen 70% van de landelijke kostprijs (Boone en Langbroek, 2007, p.
545). Wanneer er minder zaken zijn afgedaan, heeft dit gevolgen voor het eigen vermogen
van de rechtbank.
Bovenstaand gedeelte van het budget wordt aangevuld met het niet
prestatiegerelateerde budget. Dit gedeelte van het budget bestaat uit een taakstellend
lumpsum budget. Dit betekent dat dit budget niet afhankelijk is van de hoeveelheid zaken,
maar dat het gekoppeld is aan een te realiseren resultaat. De gerechten zijn vrij in de keuze
hoe zij dit resultaat willen realiseren (Boone et al, 2007, p. 113).
3.4. Tot slot
In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op de eerste deelvraag door uiteen te zetten wat
prestatiebekostiging binnen de rechtspraak inhoudt. Met dit systeem is de rechtbank op een
grotere afstand gesteld van de financierende overheid. Door een onderscheid te maken in
zaakscategorieën en hieraan een werklast en vervolgens een prijs te koppelen wordt per drie
jaar een budget vastgesteld op basis van het aantal te behalen zaken. Het aantal te behalen
zaken is het enige onderdeel waar de gerechten zelf invloed op hebben. Binnen deze
financiering wordt gewerkt met voorschotten en wordt achteraf het budget vastgesteld.
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4. Juridische kwaliteit en de verhouding tot prestatiebekostiging
In dit hoofdstuk zal worden getracht om de theoretische tweede, derde en vierde deelvraag
te beantwoorden. Allereerst zal aan de hand van literatuur uiteengezet worden wat onder
juridische kwaliteit verstaan wordt. Vervolgens zal ingegaan worden op de gevolgen van een
prestatiebekostigingssysteem voor deze juridische kwaliteit en de mogelijke spanningen die
dit kan opleveren. Tot slot zal uiteengezet worden wat het spanningsveld tussen juridische
kwaliteit en prestatiebekostiging betekent voor professionals en managers in een
rechterlijke organisatie.
4.1 Juridische kwaliteit en indicatoren
4.1.1. Definitie
Voordat daadwerkelijk de invloed van prestatiebekostiging op de kwaliteit van rechtspraak
kan worden onderzocht, zal eerst een definitie moeten worden gegeven van deze kwaliteit.
Volgens Deetman et al is kwaliteit `het voldoen aan normen´ (2006, p. 13). Problematisch is
dat de professionele logica en politieke logica nogal verschillen in hun visie wat deze normen
dan zijn. Gemeenschappelijk aan de verschillende criteria die zij hanteren, zijn de
minimumeisen aan juridische kwaliteit (Deetman et al, 2006, p. 13). Boone en Langbroek
beschrijven die ook wel in het licht van artikel 6 EVRM als `onpartijdigheid, rechtsgelijkheid,
afdoening binnen een redelijke termijn en een eerlijke en zorgvuldige procesvoering´ (2007,
p. 547). Verder wordt volgens de Hoofdlijnen Personeelsbeleid Rechtspraak (2007, p. 4)
onder juridische professionaliteit – en daarmee kwaliteit – verstaan dat een professional ook
een brede niet – juridische kennis heeft, dat een professional integer is en bewust van zijn
omgeving.
4.1.2. Kwaliteitsindicatoren
De projectgroep Kwaliteit in de bekostiging heeft voor de rechtspraak vier
kwaliteitsindicatoren vastgelegd, om de kwaliteit van de rechtspraak zo meer bespreekbaar
en meetbaar te maken (Veenbergen et al, 2006, p.4). De eerst kwaliteitsindicator omvat de
juridische inhoudelijk kwaliteit; hieronder vallen bijvoorbeeld de voorbereidingstijd voor een
zitting, de tijd voor vakinhoudelijk overleg en tijd voor zelfstudie (Veenbergen et al, 2006,
p.8). Het tweede paar kwaliteitsindicatoren bestaat uit onpartijdigheid en integriteit
(Veenbergen et al, 2006, p.16). Bejegening van de zitting is de derde kwaliteitsindicator.
Hieronder vallen de wachttijden en de tijd die voor een zitting nodig is (Veenbergen et al,
2006, p.18). Onder een juiste bejegening van de zitting valt dan bijvoorbeeld dat een zaak op
tijd begint. De vierde kwaliteitsindicator is de doorlooptijd (Veenbergen et al, 2006, p. 22).
Naast de door Veenbergen beschreven kwaliteitsindicatoren, bestaat er volgens
Becht en Lemaire een traditionele, door de rechtspraak zelf ontworpen kwaliteitsindicator,
omdat men een hoger beroep kan aantekenen en de appelrechter zich vervolgens buigt over
eventuele vergissingen, gemaakt door de feitenrechters. Hierdoor ontstaan normen waaraan
deze feitenrechters zich conformeren (2009, p. 206).
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4.1.3. Tot slot
In deze paragraaf is het begrip juridische kwaliteit en bijbehorende kwaliteitsindicatoren
uiteengezet. Hiermee wordt antwoord gegeven op de tweede theoretische deelvraag.
Ondanks het feit dat er geen eenduidige definitie van juridische kwaliteit bestaat, zal in dit
onderzoek gekozen worden voor een overkoepelende, samenvattende definitie van
kwaliteit. Onder juridische kwaliteit wordt vanaf nu verstaan `het voldoen aan inhoudelijke
kwaliteit, onpartijdigheid, integriteit, een juiste bejegening van de zitting en aan een
redelijke doorlooptijd´.
4.2 Gevolgen van prestatiebekostiging
4.2.1 Gevolgen in het algemeen
Voordat in zal worden gegaan op de invloed die prestatiebekostiging heeft op de juridische
kwaliteit, zal eerst kort aandacht worden besteed aan enkele algemene gevolgen van
prestatiebekostiging. In de literatuur worden verschillende veronderstellingen gedaan over
de gevolgen die door prestatiebekostiging worden veroorzaakt in een organisatie. Hieronder
zullen enkele worden onderscheiden.
Allereerst heeft het meten van individuele werknemers in hun prestaties gevolgen
voor de werkdruk. Medewerkers die belast zijn met ingewikkelde dossiers zullen zich
opgejaagd voelen omdat zij de productienormen willen halen. Dit komt omdat
organisatienormen worden vertaald naar individueel niveau. Dit kan leiden tot
motivatieproblemen en ongewenst gedrag (Herweijer, 2010, p. 88). Volgens Boone et al is er
voornamelijk een grote druk op de sectorvoorzitters, die door de landelijke congressen te
weinig tijd voor het primaire proces over houden (2007, p. 157). Ook Weimar laat in zijn
onderzoek zien dat het aantal professionals dat de werkdruk als te hoog beleeft is
toegenomen (2008, p. 386). Deetman et al spreken van een opjaageffect dat het
financieringsstelsel heeft op de werkbelasting (2006, p. 15).
Ten tweede heeft het prestatiebekostigingssysteem gevolgen voor de transparantie
van de organisatie. Deetman et al (2006, p. 8) stellen dat als gevolg van de ingevoerde
verantwoordings- en planningscyclus, de verantwoordingstructuur en transparantie binnen
de rechtspraak zijn verbeterd. Ook Boone et al stelt dat afgezien van de complexiteit van het
bekostigingsstelsel, de werking transparant is (2007, p. 89). Door middel van een input –
output analyse kan de rechtbank duidelijk maken welke producten zij levert en welke kosten
hieraan verbonden zijn (De Bruijn, 2001, p. 17).
Een derde gevolg van het prestatiebekostigingssysteem is dat de koppeling van
prestaties aan geld onderdeel geworden is van het takenpakket van een publiek manager
(Ridderbos, 2010, p. 2). Binnen de rechtspraak is leiderschap sterk verbonden met
professionaliteit. Het management komt grotendeels voort uit de professie en dit wordt
volgens de Hoofdlijnen Personeelsbeleid Rechtspraak (2007, p.8) gezien als iets positiefs,
omdat de afstand tussen de professional en manager daardoor klein is en zij elkaars taal
spreken. Echter, in beginsel leidt deze veranderende financieringsstructuur tot een
versterking van de positie van het management en dit kan gevolgen hebben voor de positie
van professionals. Of de interne machtbalans tussen professionals en managers ook
werkelijk verschuift, hangt volgens Herweijer af van `zelforganiserend vermogen van de
professionals en de wijze waarop de overheid gebruik maakt van haar bevoegdheden´ (2010,
p. 87).
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4.2.2 Gevolgen van prestatiebekostiging voor de juridische kwaliteit
Het antwoord op de vraag of de focus op prestatiebekostiging er voor zorgt dat de kwaliteit
van de rechtspraak afneemt, hangt voornamelijk af van de doelgroep die deze zal
beantwoorden. Gebleken is dat klanten van de rechtspraak en de visitatiecommissie van
mening zijn dat de kwaliteit van de rechtspraak juist is gestegen. Dit is te verklaren doordat
de werkprocessen voor de klant aanzienlijk verbeterd zijn (Deetman et al, 2006, p. 16).
De steeds grotere nadruk op productiviteit en efficiency heeft ervoor gezorgd dat er
bij professionals en gerechtsbesturen echter de wens ontstaat dat kwaliteit expliciet moet
worden gemaakt (Veenbergen et al, 2006, p. 4). Binnen de gerechten is er grote zorg over
het gebrek aan aandacht voor kwaliteit. Men is bang dat de nadruk te veel op de productie is
komen te liggen. (Boone et al, 2007, p. 152). Omwille van deze economische benadering
heeft de wetgever ook gewild dat er een kwaliteitssysteem zou worden ontwikkeld om een
tegenwicht te bieden (Zuurmond, Castenmiller en Jörg, 2006, p. 2).
De hierboven beschreven werkdruk en gevoeligheid voor productiedruk van rechters
heeft er ook voor gezorgd dat het werk van de professional onder druk staat. Rechters
blijken namelijk zeer gevoelig te zijn voor productiedruk; alleen het noemen van targets is
vaak genoeg om de productie op te voeren (Boone et al, 2007, p.152). Toch lokt volgens
Boone en Langbroek het financieringsstelsel niet direct uit tot het opvoeren van de
productie (2007, p. 7). Ten tijde van hun onderzoek had de ervaren werkdrukverzwaring te
maken met de stijging van de instroom van zaken die niet voorzien waren in de ramingen
van de rechtbank (Boone en Langbroek, 2007, p. 7). In 2010 was de instroom van de sector
strafrecht op landelijk niveau ook hoger dan de behaalde productie en de verwachting is dat
de financiering achter zal blijven bij de instroomverwachtingen. Hierdoor kunnen voorraden
en wellicht een verhoogde productiedruk ontstaan (Jaarplan Rechtspraak 2011, p. 26).
Toch wil dit niet zeggen dat professionals altijd negatief tegenover deze productiedruk staan.
Uit het onderzoek van Weimar (2008) is bijvoorbeeld gebleken dat 78% van de rechters
bereid is om zich te conformeren aan de productieafspraken en het zelfs een belangrijke
professionele waarde vindt om hieraan een bijdrage te leveren. Opvallend is dus dat de
waarde `doelmatigheid´ minder strijdig lijkt met de professionele waarden dan
verondersteld (Herweijer, 2010, p. 96 - 98).
Tenslotte moet worden gesteld dat prestatiebekostiging met zich meebrengt, dat er
wordt gewerkt met gemiddelde afdoeningstijden, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk.
Deze zijn weliswaar tot stand gekomen door empirische tijdschrijfonderzoeken, maar dit
sluit niet uit dat er rechters zijn die ver onder of boven dit gemiddelde kunnen zitten
(Hofhuis, 2009, p. 125). Deze constatering gaat gepaard met de werkdruk en het opgejaagde
gevoel wat rechters kunnen ervaren. Dit kan er volgens Hofhuis toe leiden, dat rechters een
eigen belang krijgen bij een zo vlot mogelijke eindafdoening. Het doet vervolgens een
beroep op de integriteit van de rechter om te kiezen voor de juiste, inhoudelijke oplossing
wanneer hij voor het dilemma staat tussen snelheid en deugdelijkheid (2009, p. 125). Feit
blijft namelijk dat productie en kwaliteit communicerende vaten zijn, die de individuele
rechter voor een keuze stellen (Van der Torre en Van Thulder, 2008, p. 99). Het doen van
een extra zitting leidt onontkoombaar tot minder tijd voor jurisprudentieoverleg of opleiding
(Boone et al, 2007, p. 169). Ook Deetman et al stellen dat er sprake is van een
spanningsvolle verhouding tussen prestatiebekostiging en kwaliteit. Een van hun
aanbevelingen is dan ook dat kwaliteit niet een variabele in het
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prestatiebekostigingssysteem zou moeten zijn, maar een voorwaarde voor bekostiging
(2006, p. IV).
4.2.3 Tot slot
In deze paragraaf is een getracht een antwoord te geven op de derde deelvraag, die
behandeld in hoeverre er sprake is van een spanningsveld tussen prestatiebekostiging en
kwaliteit. Uiteengezet is dat prestatiebekostiging gevolgen heeft voor de werkdruk,
transparantie en de rol van de publiek manager. Ook kan zij de kwaliteit negatief
beïnvloeden door de werkdruk, tijdsdruk en de nadruk op efficiëntie. Productie en kwaliteit
zijn in die zin ook wel communicerende vaten. Onder professionals bestaat er een wens voor
een grotere aandacht voor de kwaliteit, terwijl de cliënten van de rechtspraak de ervaring
hebben dat de kwaliteit de afgelopen jaren juist is verbeterd.
4.3 De organisatielogica versus de professionele logica
In deze paragraaf zal worden ingegaan op de relatie tussen managers en professionals en
hun verhouding tot de termen prestatiebekostiging en kwaliteit binnen de rechtspraak.
4.3.1 De verhouding tussen de professional en de manager
In de literatuur is veel geschreven over de verhouding tussen de professional en de manager
of bestuurder. Vast staat dat er een verschil is tussen verschillende waarden van beide
personen. Oftewel: er is een verschil tussen de professionele logica en de organisatielogica.
Dit maakt het leidinggeven aan en besturen van professionals dan ook complex (Weimar,
2008, p. 385).
Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt, dat veel rechterlijke professionals
heen en weer zweven tussen de rol van professional en manager. De sectorvoorzitter en
teamleiders doen zelf ook rechtszaken. Daarnaast kan een sectorvoorzitter zich ten opzichte
van het bestuur beschouwen als vertegenwoordiger van de professie, terwijl een individuele
rechter zichzelf kan zien als de professional en de sectorvoorzitter als manager (De Bruijn,
2006, p. 6). Silvis stelt ook wel dat de sectorvoorzitter zich heen en weer beweegt te midden
van de gelaagde structuur; bij hem komen de spanningen samen (2011, p. 79).
Volgens de WRR is de professional een specialist met een zeker monopolie op zijn
eigen set van taken (2004, p.66). Volgens Weimar is een professional een hoogwaardig
opgeleide expert met waardevolle kennis en vaardigheden die zorg draagt voor het naleven
van zijn professionele waarden (2008, p. 385). De beroepswaarden van de rechterlijke
professional komen grotendeels overeen met wat onder juridische kwaliteit wordt verstaan,
zoals integriteit, autonomie en onpartijdigheid.
Tegenover de beroepswaarden van de professional staan de waarden van de
manager. De manager maakt keuzes op hoofdlijnen en moeit zich zoals gezegd vooral met
de waarden van een organisatie (De Bruijn, 2006, p. 4). Volgens Otte richten
gerechtsbesturen zich vooral op geld en houden zij zich niet bezig met het realiseren van
achterliggende, kwalitatieve doelen (2010, p. 144). Weggeman stelt dat managers zich
vooral bezighouden met het plannen en het faciliteren van de resultaatverplichting (2007, p.
19).
Organisatiewaarden kunnen overeenkomen met de professionele waarden,
bijvoorbeeld wanneer het aankomt op het leveren van kwalitatief werk. Er wordt namelijk
door managers niet alleen waarde gehecht aan output en kwantiteit, maar ook aan outcome
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en kwaliteit (De Bruijn, 2001, p. 27). Niet alleen aan de resultaatverplichting, maar ook aan
de inspanningsverplichting (Weggeman, 2007, p. 19). Echter heeft de manager wel
voornamelijk te maken met efficiency, de sturing op productie en het halen van bepaalde
targets. Voor de manager is het lastig om het belang van de organisatie te verzoenen met
het belang van de professional (Trappenburg, 2010, p. 9). Daarnaast stelt Hofhuis dat de
individuele professional vanuit zijn werkbeleving vaak niet veel op heeft met de algemene
grootheden waarmee managers zich bezighouden (2009, p. 124). Becht en Lemaire voegen
daaraan toe dat er bij rechters een zeker ongenoegen heerst over de bestuurlijke focus op
meetbare resultaten (2009, p. 205). Toch is de houding van professionals ten opzichte van de
organisatiewaarden al mogelijk veranderd volgens Weimar. In tegenstelling tot een aantal
jaren geleden, is het nu wel acceptabel om productienormen bespreekbaar te maken (2008,
p. 386). Een ruime meerderheid van rechters accepteert ook de sturing op output door het
bestuur. Voorwaarde hierbij is wel, dat het op een genuanceerde manier gebeurt (Weimar,
2008, p. 387). Echter plegen diegenen die niet tot deze meerderheid behoren, soms openlijk
verzet wanneer het bestuur pogingen onderneemt om productieafspraken te maken
(Weimar, 2008, p. 387). Een dergelijke houding wordt ook herkend door Otte, die stelt dat
de rechterlijke professionals zich niet altijd en soms zo min mogelijk committeren aan de
bestuurlijke besluitvorming (2010, p. 146).
Becht en Lemaire zien de spanning tussen organisatielogica en professionele logica
ook tot uiting komen in de visie op kwaliteit. Volgens hen zijn er twee soorten
kwaliteitsfilosofieën; de lijngestuurde en de professionele kwaliteitsfilosofie (2009, p. 207).
Het onderscheid zit in het `denken´ en `doen´, oftewel in het sturen en uitvoeren.
Gerechtsbesturen hebben een wettelijke taak ten aanzien van de kwaliteit en onder andere
door de komst van de Raad zijn er verschillende kwaliteitsnormen geformuleerd op
bestuurlijk niveau. Deze kwaliteitsnormen bestaan zoveel mogelijk uit objectief meetbare
gegevens (Becht en Lemaire, 2009, p. 207). Bij de professionele kwaliteitsfilosofie
daarentegen heeft men voor wat betreft de kwaliteit geen verantwoordelijkheid naar
`hogere´, verticale normen, maar naar de (horizontale) professie zelf. Dit brengt met zich
mee dat er spanningen kunnen bestaan tussen beide filosofieën. Een professional kan zich
beroepen op zijn professionele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud, terwijl
een manager meer stuurt op de waarneembare facetten van kwaliteit. Dit doet hij
bijvoorbeeld middels benchmarking: het verzamelen van gegevens van vergelijkbare
professionals in andere gerechten (Becht en Lemaire, 2009, p. 208). Volgens Becht en
Lemaire worden deze cijfers beleefd als `metingen van de buitenkant´ en niet als `de echte
kwaliteit´(2009, p. 208).
Volgens Noordegraaf zijn tegenstellingen tussen managers en professionals een
normaal fenomeen, wat niet direct op een kloof of een breuk hoeft te duiden (2008, p. 23).
Volgens hem zijn tegenstellingen naar soort en intensiteit te onderscheiden. Hierdoor
ontstaat er een spectrum van geringe botsing naar sterke botsing. Tegenstellingen kunnen
dan oplopen van harmonie naar meningsverschil, conflict, kloof en uiteindelijk naar een
breuk (Noordegraaf, 2008, p. 25). Er is sprake van harmonie of een meningsverschil wanneer
het gaat om tegenstellingen tussen beroepsgroepen die nauwelijks leiden tot veel gedoe of
wanneer het gaat om tegengestelde inzichten. Er is daarentegen bij kloven en breuken wel
sprake van een ernstige tegenstelling die nauwelijks of niet te herstellen is. De middenweg
wordt gevonden in het conflict, waarbij tegengestelde opvattingen gepaard kunnen gaan
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met wat gedoe, maar dit gaat niet zo ver dat herstel onmogelijk wordt (Noordegraaf, 2008,
p. 24).
4.3.2 De publiek manager en de omgang met prestatiebekostiging en kwaliteit
In deze paragraaf zal gekeken worden naar manieren waarop een publiek manager om kan
gaan met prestatiebekostiging en de spanning die het kan opleveren tussen de
organisatielogica en professionele logica. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van
literatuur geschreven over prestatiemeting. Immers, voordat er bekostigd kan worden door
middel van prestaties, moeten deze prestaties gemeten worden. Prestatiemeting en –
bekostiging worden niet gelijkgesteld, maar de instrumenten van prestatiemeting lenen zich
goed voor prestatiebekostiging. Met prestatiemeting wordt volgens De Bruijn dan ook
bedoeld `dat een overheidsorganisatie beoogde prestaties formuleert en aangeeft hoe deze
prestaties gemeten kunnen worden door prestatie – indicatoren te definiëren´ (2001, p. 16).
Zoals uiteengezet in het vorige hoofdstuk, wordt ook binnen de rechtspraak gewerkt met
verschillende prestatie – indicatoren in de vorm van productgroepen en zaakscategorieën.
De Bruijn stelt dat niet voor alle overheidstaken prestatiemeting mogelijk is. Dit is
bijvoorbeeld het geval wanneer kwaliteit niet in prestatie – indicatoren te definiëren is of
wanneer een organisatie sterk waarde – gebonden is (2001, p. 22). Rechterlijke professionals
zijn sterk gebonden aan hun beroepswaarden en ook al wordt er gewerkt met
kwaliteitsindicatoren; dit maakt kwaliteit niet altijd even meetbaar. Gevolg is dat er
spanningen kunnen ontstaan tussen de professionele – en organisatielogica. Hoe kan de
publiek manager, de sectorvoorzitter of teamleider in het geval van de rechtspraak, omgaan
met deze complexiteit rondom prestatiemeting?
Ten eerste stelt De Bruijn dat een manager prestatiemeting moet `fine tunen´ op zijn
organisatie. Dit houdt bijvoorbeeld een omvangrijke en gevarieerde set productindicatoren
in, maar ook het gebruik van procesindicatoren (2001, p. 25 - 26). Ook Van Thiel stelt dat
juist meerdere prestatie – indicatoren positief zijn, ook al hebben leidinggevenden vaak de
neiging om de werkelijkheid te versimpelen met weinig indicatoren (2009, p. 20). Hier kan
aan worden toegevoegd, dat het verstandig is om de prestatie – indicatoren te ontwikkelen
in samenwerking met de professionals. Er is immers kennis van de praktijk op de werkvloer
vereist (Van Thiel, 2009, p. 22). Dit wordt bevestigd door Weimar, die stelt dat rechters het
noodzakelijk achtten dat diegene die de productienormen en naleving vaststelt, net zoveel
verstand van zaken heeft als de professional (Weimar, 2008, p. 387)
Ten tweede moet naast de output, ook gekeken worden naar de outcome: het
uiteindelijke, beoogde effect. Zo ontstaat een rijker beeld van de prestatie. Hierbij zijn
kwalitatieve analyses belangrijk en noodzakelijk (De Bruijn, 2001, p. 27). Dit wordt beaamd
door Deetman et al, die stellen dat een sectorvoorzitter een kwaliteitssysteem met normen
en cijfers extern dient te communiceren (2006, p. 27). Door de invoering van het
prestatiebekostigingsstelsel, kan de indruk bij de professionals bestaan dat de inhoudelijke
kwaliteit op de tweede plek is komen te staan. Dit moet veranderen en daarom moet
kwaliteit weer hoog op de agenda komen te staan; bestuurders dienen zich meer op de
inhoud te richten (Deetman et al, 2006, p. 28). Weggeman voegt daar aan toe, dat de
professional vooral met deze inhoud bezig wil zijn en het management een soort hitteschild
zou moeten opwerpen tegen `bestuurlijke ruis´ van bovenaf (2007, p. 158). Professionals
moeten echter wel op deze inhoud aangesproken kunnen worden. Daarom zouden
bestuurders er iets aan kunnen doen om de feedbackcultuur te verbeteren, omdat het nog
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niet vanzelfsprekend is dat rechterlijke professionals elkaar aanspreken op inhoudelijk werk
(Deetman et al, 2006, p. 28).
Ten derde moet prestatiemeting gebruikt worden als een van de informatiebronnen
over het functioneren van de organisatie, maar niet als enige informatiebron (De Bruijn,
2001, p. 28). Hierbij is ook de manier belangrijk waarop de manager met cijfers omgaat en
welke betekenis aan cijfers moet worden gegeven. Uitsluitend aan cijfers die uit de
prestatiemeting voortkomen waarde hechten, is onjuist (De Bruijn, 2001, p. 98). Het is dan
ook van belang dat de manager betekenis haalt uit andere factoren dan cijfers. Daarnaast
kunnen cijfers soms foutief geïnterpreteerd worden wanneer zij niet binnen hun context
worden gelezen (Otte, 2010, p. 136). Hier moeten managers voor waken. Ook wanneer er
cijfers opvallen doordat zij niet voldoen aan het gemiddelde, moet hier door de manager
niet direct een oordeel aan verbonden worden. De manager moet altijd zoeken naar de
achtergronden, betekenissen en oorzaken van cijfers (Otte, 2010, p. 142).
Tot slot is vertrouwen belangrijk voor de verhouding tussen de manager en de
professional. Zodra er wantrouwen is bij beide actoren, ontstaan er prikkels om
prestatiemeting te doen perverteren (De Bruijn, 2001, p. 68). Prestatiemeting kan
professionals verleiden tot strategisch gedrag en managers tot strenge controles; beide
tastten het onderling vertrouwen aan (De Bruijn, 2001, p. 68). Om dit onderling vertrouwen
te bevorderen, is interactie van belang. Een professional die weet dat hij invloed heeft op de
manier waarop met prestatiemeting wordt omgegaan, zal meer vertrouwen hebben in het
bestuur dan de professional die prestatiemeting van bovenaf krijgt opgelegd (De Bruijn,
2001, p. 69). Daarnaast moet de professional de ruimte worden gegeven om zelf invulling te
geven aan het proces waarmee de doelen bereikt zullen worden; dit doet het meeste recht
aan het werk van de professional (De Bruijn, 2001, p. 86). Dit wordt beaamd door Otte, die
stelt dat de rechter meer autonomie zou moeten worden gegeven in de uitvoering van zijn
werk. In ruil hiervoor moet er wel meer verantwoording worden afgelegd richting de
manager (2010, p. 249). In zijn Arnhems experiment, zoals beschreven in paragraaf 1.6 gaat
Otte nog een stapje verder. Dit experiment vertoont veel gelijkenissen met het
gedachtegoed van Weggeman (2007). Hij schrijft over zelfsturing, dat uiteindelijk tot
zelforganisatie zal leiden (2007, p. 146). Bij zelforganisatie onthoudt de manager zich van het
geven van regels, procedures en functieomschrijvingen. In plaats van het regisseren van het
werk van zijn professionals, laat hij hen hun eigen werk regisseren.
4.6 Tot slot
In dit hoofdstuk is allereerst aandacht besteed aan de juridische kwaliteit en de indicatoren
waarmee dit eventueel gemeten kan worden. Ten tweede is ingegaan op de gevolgen van
prestatiebekostiging. Deze hebben onder andere betrekking op de werkdruk van
professionals en de verantwoordingsstructuur binnen de rechtbank. Een van de belangrijkste
gevolgen van de invoering van prestatiebekostiging, is dat dit een spanningsveld kan
veroorzaken met de juridische kwaliteit. Tijd en mankracht kunnen immers maar één keer
gebruikt worden, wat tot dilemma´s leidt tussen productie en kwaliteit. Ten derde is in dit
hoofdstuk ingegaan op de botsende logica´s van de professional enerzijds en de organisatie
anderzijds. Deze botsing ontstaat door strijdige waarden en doordat prioriteit wordt
gegeven aan andere doelen. Tot slot is aandacht besteed aan de manier waarop de publiek
manager vervolgens om kan gaan met het spanningsveld tussen prestatiebekostiging en
kwaliteit.
27

Productie en professionaliteit in balans
Over prestatiebekostiging en kwaliteit in de rechtspraak

5. Onderzoeksaanpak
In dit hoofdstuk zal worden beschreven welke methoden en technieken gebruikt worden om
de hoofdvraag `Wat betekent de manier waarop managers en professionals binnen de
rechtbank omgaan met de verhouding tussen prestatiebekostiging en kwaliteit voor hun
onderlinge relatie? met behulp van de empirie te beantwoorden. Allereerst zal worden
toegelicht vanuit welk wetenschapsfilosofisch perspectief dit onderzoek wordt gedaan.
Vervolgens zal worden toegelicht welke onderzoeksmethode is gehanteerd en zal worden
ingegaan op de onderzoekseenheden. Daarna zal er worden ingegaan op de
betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek. Tot slot zullen de key – concepts van dit
onderzoek geoperationaliseerd worden.
5.1 Wetenschapsfilosofisch perspectief
Door middel van wetenschapsfilosofie kan met verschillende modellen naar de werkelijkheid
worden gekeken. Voor dit onderzoek is gekozen voor een interpretatieve benadering. In de
interpretatieve benadering wordt de nadruk gelegd op de betekenis die mensen hebben en
de wetenschap moet in staat zijn om naar voren te brengen wat betekenisvol voor mensen
in hun sociale situatie is. Dit vereist dat men moet begrijpen hoe groepen en individuen die
betekenis ontwikkelen, uitdrukken en communiceren (Tsouskas en Knudson, 2003, p. 63). Bij
het interpretativisme is er aandacht voor het bijzondere van het object. Er is dan ook
speciale aandacht voor het individu, waarbij het gaat om de redenen, intenties en motieven
van dit individu.
Dit alles sluit goed aan bij dit onderzoek, omdat er namelijk gekeken wordt hoe de
verschillende actoren binnen de rechtbank handelen, denken en redeneren. Getracht wordt
niet alleen te constateren wát de complexe verhouding is tussen prestatiebekostiging en
juridische kwaliteit – zoals bij het positivisme – maar er wordt ook getracht te begrijpen
wáárom deze verhouding als complex wordt ervaren en hoe hier op een bepaalde manier
door de respondenten mee om wordt gegaan. De manier waarop hiermee om wordt gegaan
kan per individu sterk verschillen en afhangen van persoonsgebonden en situatiegebonden
factoren. Er wordt hierbij dan ook niet gedacht aan een algemene, te generaliseren oorzaak.
Zoals uit de volgende paragraaf zal blijken, zal managers en professionals naar hun
(subjectieve) betekenis van het begrip prestatiebekostiging gevraagd worden en zal
onderzocht worden hoe zij het eventuele spanningsveld ervaren. Een van de doelstellingen
van dit onderzoek is om het doen en laten van de actoren binnen de rechtbank bloot te
leggen en de betekenis hiervan te ontdekken.
5.2 Onderzoeksmethode
Omdat er binnen dit onderzoek vanuit een interpretatief perspectief wordt gekeken en er
veel oog is voor de betekenisgeving van individuen aan een sociale situatie, is er gekozen
voor het doen van kwalitatief onderzoek. De wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven,
is als volgt.
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5.2.1 Case – study
Allereerst wordt gewerkt met een case – study. Dit houdt in dat één geval of casus
bestudeerd wordt (Van Thiel, 2010). Volgens Yin kan een hedendaags fenomeen binnen de
dagelijkse context onderzocht worden aan de hand van een case – study. Met een case –
study wil een onderzoeker bijvoorbeeld beslissingen, processen of individuen laten zien en
het waarom en hoe blootleggen (2003, p. 12 - 13). Een case – study is gebaseerd op
meerdere bronnen en maakt gebruik van theoretische vooronderstellingen die de
verzamelde data leiden (Yin, 2003, p. 14). Deze onderzoeksmethode is allereerst passend bij
dit scriptie – onderzoek omdat er al een en ander over prestatiebekostiging, kwaliteit en de
verhouding tussen managers en professionals is geschreven. De literatuuranalyse vormt dan
ook een kader om mee naar de onderzoeksresultaten te kijken. Een tweede argument voor
een case – study als onderzoeksmethode, is dat met dit onderzoek ook beoogd wordt om te
laten zien hoe en waarom de actoren binnen de rechtbank met een bepaalde spanning
omgaan. Hierbij vormt de rechtbank de context waarin de respondenten zich dagelijks
bevinden en de context waarbinnen dit onderzoek gedaan wordt. Ook Yin stelt dat hoe – en
waaromvragen zich goed lenen voor een case – study onderzoek, omdat zij verklarend zijn
(2003, p. 6).
In dit onderzoek zal worden gewerkt met een multiple case – study. Er wordt
ingezoomd op twee casussen, namelijk de rechtbank Maastricht en de rechtbank Utrecht. Er
is om meerdere redenen voor een onderzoek bij twee rechtbanken gekozen. Ten eerste
omdat de situatie van de rechtspraak in Nederland zich hier erg goed voor leent. De Raad
voor de Rechtspraak streeft namelijk uniformiteit en rechtseenheid na, waardoor alle
rechtbanken met dezelfde protocollen en instructies werken. Hierdoor is er sprake van
constante variabelen, waardoor de opbrengsten bij de verschillende rechtbanken samen
voor de beantwoording van de hoofdvraag gebruikt kunnen worden.
Ten tweede is gekozen voor een onderzoek bij verschillende rechtbanken omdat uit
voorbereidende gesprekken met de rechtbank Utrecht is gebleken dat managers en
professionals zoekende zijn naar een juiste invulling van de onderlinge relatie. Een
vergelijkend onderzoek tussen rechtbanken zou dan op inspirerende en vernieuwende
bevindingen kunnen stuiten, die als voorbeeld kunnen dienen voor elkaar.
Tot slot is gekozen voor deze twee rechtbanken vanwege methodologische redenen.
Een van de subdoelen van deze scriptie is om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van
de verhouding tussen managers en professionals binnen de rechtspraak. Omdat de tijd,
capaciteit en contacten het niet mogelijk maken om bij alle rechtbanken in Nederland
kwalitatieve interviews te doen met managers en professionals, is het een meerwaarde dat
dit ten minste gedaan kan worden bij meer dan één rechtbank. Hierbij wordt ook het nadeel
van een enkelvoudige casestudy ondervangen, omdat nu niet louter niet – generaliseerbare
resultaten geproduceerd worden. Er is een mogelijkheid dat er een patroon in de resultaten
van beide rechtbanken is te vinden, dat wellicht voor alle Nederlandse rechtbanken zou
kunnen gelden. Toch moet hier voorzichtig mee worden omgegaan, omdat dit een zeer
specifieke multiple casestudy blijft die erg toegespitst is op de context van enerzijds de
rechtbank Maastricht en anderzijds de rechtbank Utrecht.
5.2.2 Kwalitatieve interviews
In deze case – studies zijn kwalitatieve interviews gehouden met verschillende
medewerkers. Deze interviews zijn semi - gestructureerd en zijn gehouden aan de hand van
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een topiclijst. Dit betekent dat er voorafgaand aan het interview een lijst met relevante
gespreksonderwerpen is bepaald. Gekozen is voor deze manier van interviewen, omdat op
deze manier dieper op het onderwerp kan worden doorgegaan. Ook zit de onderzoeker
hierbij niet vast aan voorgeschreven vragen en kan er worden doorgevraagd op interessante
antwoorden van de respondent. Ook past het doen van kwalitatieve interviews het beste bij
de doelstelling van dit onderzoek.
5.3 Onderzoekseenheden
In deze paragraaf zal kort worden ingegaan op de organisatiestructuur van beide
rechtbanken en zal een korte schets worden gemaakt van de geïnterviewde respondenten.
5.3.1 Onderzoekslocatie: de rechtbank
Dit onderzoek is gericht op de rechtbank Utrecht en de rechtbank Maastricht. Deze
rechtbanken hebben een vergelijkbare organisatiestructuur, zoals is te zien in figuur 3.

Figuur 3 Organogram van de rechtbank
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Beide rechtbanken hebben een gerechtsbestuur dat bestaat uit de president, de directeur
bedrijfsvoering en vier sectorvoorzitters van de onafhankelijke rechtssectoren strafrecht,
kantonrecht, civiel recht en bestuursrecht. Tot de sector strafrecht behoort ook de afdeling
Kabinet Rechter – Commissaris. Dit is een aparte afdeling bestaande uit rechter –
commissarissen die zich hoofdzakelijk bezighouden met het horen van verdachten,
doorzoekingen en andere onderzoekshandelingen.
De verschillende bestuursleden staan in een gelijkwaardige relatie tot elkaar. Het
gerechtsbestuur is op basis van de Wet Organisatie en Bestuur Gerechten belast met de
algemene leiding, het primaire proces (het spreken van recht), de organisatie en de
bedrijfsvoering van het gerecht. De directeur bedrijfsvoering is hierin de enige “niet-rechter”
in het gerechtsbestuur. Hij of zij is de eerst verantwoordelijke voor de afdeling
bedrijfsvoering. Hieronder vallen zaken zoals het personeelsbeleid, de controlfunctie, de
bestuurlijke informatievoorziening, het communicatiebeleid en kwaliteitsbeleid. De
directeur Bedrijfsvoering geeft leiding aan het bureau Bedrijfsvoering. De medewerkers van
het bureau Bedrijfsvoering kunnen op hun plaats ook weer als sectorcoördinatoren voor een
bepaalde sector werken.
De sectorvoorzitters zijn belast met de dagelijkse leiding van de sector. Een
sectorvoorzitter heeft een dubbele rol in de organisatie, omdat hij of zij enerzijds als
bestuurslid collectief verantwoordelijk is voor de rechtbank als geheel en anderzijds als
sectorvoorzitter verantwoordelijk is voor de eigen sector. Binnen de sectoren werken de
rechters en gerechtsambtenaren. De sectoren zijn zodanig groot dat er een indeling in teams
wordt gemaakt. Ieder team wordt geleid door een teamleider. Deze is in hoge mate
verantwoordelijk voor de prestaties van zijn of haar team.
Dit onderzoek beperkt zich tot de sector strafrecht bij beide rechtbanken. Dit
betekent dat alleen met respondenten werkzaam in deze sector is gesproken. Gekozen is
voor deze afbakening, omdat dit ten goede komt aan de vergelijkbaarheid van de
onderzoeksresultaten van beide rechtbanken. Daarnaast vormt de sector strafrecht een
uitzondering op de andere sectoren. Voor de levering van zaken is zij afhankelijk van het OM
en voor het verloop van zaken is zij afhankelijk van het gerechtelijk vooronderzoek. Dit is in
tegenstelling met de andere sectoren. Voor het thema prestatiebekostiging – waarin
ingegaan wordt op prestaties en het productieproces – is het omwille van de
betrouwbaarheid en validiteit beter om het onderzoek tot één sector te beperken.
5.3.2 Respondenten
Er is zoveel mogelijk getracht om bij beide rechtbanken respondenten met gelijksoortige
functies te interviewen. Alle respondenten zijn werkzaam in de sector Strafrecht.
Bij de rechtbank Maastricht is gesproken met:
 Eén sectorvoorzitter
 Eén sectorcoördinator Bedrijfsvoering (niet – rechterlijke ambtenaar)
 Eén teamleider strafrecht
 Eén teamleider Kabinet R – C
 Twee strafrechters
 Eén gerechtssecretaris
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Bij de rechtbank Utrecht is gesproken met:
 Eén sectorvoorzitter
 Eén teamleider strafrecht
 Eén rechter – commissaris bij het Kabinet R – C
 Eén strafrechter
 Twee gerechtssecretarissen
Voorafgaand aan de interviewvragen, is naar relevante achtergrondinformatie van de
respondenten gevraagd. Van belang is met name de duur dat de respondenten werkzaam
zijn in hun functie en of zij ook een andere functie buiten de rechtspraak hebben vervuld. Dit
kan namelijk van invloed zijn op de manier waarop zij op bestuurlijk of professioneel niveau
met prestatiebekostiging omgaan.
5.4 Validiteit en betrouwbaarheid
Voor het doen van wetenschappelijk onderzoek zijn validiteit en betrouwbaarheid
belangrijke criteria. Onder validiteit wordt de geldigheid van het onderzoek verstaan; wordt
ook daadwerkelijk gemeten wat beoogd was te meten? Met betrouwbaarheid wordt onder
andere de consistentie en nauwkeurigheid bedoeld.
Allereerst moet voorop worden gesteld dat het doen van kwalitatieve interviews
nooit volledig objectief kan gebeuren. Kwalitatieve interviews zijn vaak persoonsgebonden
en zorgen daardoor voor minder duidelijkheid, validiteit en betrouwbaarheid. Het onderzoek
wordt minder controleerbaar, omdat men zich ook baseert op gevoelens en gedachten.
Daarnaast hangt een deel van de resultaten af van de interpretatie van de onderzoeker. Ook
is voor de significantie van onderzoeksresultaten van belang hoe vaak en hoeveel bepaalde
ervaringen of gedachten voorkomen. Omdat dit onderzoek gebaseerd zal zijn op vijftien
respondenten, is het lastig om de significantie vast te stellen. Ondanks de mindere
significantie en controleerbaarheid, is toch voor het doen van kwalitatief onderzoek
gekozen, omdat het ook heel veel positiefs kan opleveren. Zoals gezegd kan samen met de
respondenten dieper op het thema worden ingegaan en kan worden getracht echt naar het
waarom op zoek te gaan.
Ten tweede is validiteit te onderscheiden in interne en externe validiteit. Bij interne
validiteit gaat het om de geldigheid van het onderzoek; is er gemeten wat er gemeten moest
worden (Van Thiel, 2010, p. 57)? Om de interne validiteit van dit onderzoek te waarborgen,
is het van belang dat de onderzoeksonderwerpen goed worden geoperationaliseerd. In het
theoretisch kader zijn de belangrijkste begrippen binnen dit onderzoek gedefinieerd. In de
volgende paragraaf zal in de operationalisering opnieuw met deze begrippen gewerkt
worden. Niet alleen zal worden uitgelegd wat er onder elk begrip wordt verstaan, maar ook
aan de hand van welke waarden of indicatoren deze begrippen te meten zijn. Hierbij is het
belangrijk dat er een duidelijk onderscheid in indicatoren is, zodat deze niet hetzelfde meten
(Van Thiel, 2010, p. 57). Om de interne validiteit te waarborgen, zijn de key – concepts van
dit onderzoek duidelijk met de respondenten samen gedefinieerd.
Bij externe validiteit gaat het om de generaliseerbaarheid van het onderzoek; in
hoeverre mogen de resultaten van dit onderzoek gegeneraliseerd worden voor een breder
domein (Van Thiel, 2010, p. 57)? In eerste instantie zullen de resultaten van dit onderzoek
alleen gelden voor de twee onderzochte rechtbanken. Zoals in paragraaf 5.2.1 is gesteld, is
het weliswaar mogelijk dat er een zeker patroon of een zekere wederkerigheid terug te
vinden zal zijn in de resultaten. Echter moet hier zorgvuldig mee om worden gegaan en kan
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niet zomaar over worden gegaan tot generalisaties die voor alle rechtbanken in Nederland
gelden. Immers heeft iedere rechtbank zijn eigen samenstelling van personen en zijn eigen
cultuur met informele waarden, normen en rollen. Dit maakt dat er naast de formele
structuur zich zaken kunnen voordoen, die per rechtbank verschillen. Hier zal bij het trekken
van conclusies rekening mee worden gehouden.
Om consistentie en nauwkeurigheid te waarborgen, is gewerkt met een topiclijst. Op
die manier is er een eenduidige lijn te zien in de verschillende interviews en kunnen de
verschillende topics met elkaar worden vergeleken. Door een theoretisch raamwerk met
verschillende topics kan ook gemakkelijker een koppeling gemaakt worden tussen de
bevindingen en de theoretische begrippen. Hoewel gewerkt is met een topiclijst, is hier in
het uiteindelijke onderzoek soms in interviews van afgeweken. Dit had dan bijvoorbeeld te
maken met de persoonlijkheid of antwoorden van de respondent of de tijdsdruk waaronder
het interview werd gehouden. Ook zijn eerst de interviews bij de rechtbank Maastricht
gehouden en daarna zijn de interviews bij de rechtbank Utrecht gehouden. Dit had tot
gevolg dat soms op interessante nieuwigheden is gestuit, die niet meer te verifiëren waren
bij de andere rechtbank. Dit heeft uiteraard consequenties voor consistentie en interne
validiteit.
5.5 Operationalisering
In deze paragraaf zullen de theoretische begrippen waarneembaar en meetbaar worden
gemaakt; zij zullen worden geoperationaliseerd (Van Thiel, 2007, p. 50). Uit de theoretische
hoofdstukken komen de volgende key – concepts naar voren:
 Prestatiebekostiging
 Juridische kwaliteit
 Spanningsveld
 Relatie tussen managers en professionals
5.5.1 Prestatiebekostiging
Zoals uit de theorie is gebleken, wordt onder prestatiebekostiging verstaan dat rechtbanken
letterlijk bekostigd worden op hun prestaties. Zij worden op hun output gefinancierd,
namelijk op het aantal afgehandelde zaken. Echter is ook belangrijk wat de respondenten
verstaan onder prestatiebekostiging. Dit komt ten goede aan de betrouwbaarheid en
validiteit van dit onderzoek.
In de interviews zullen de volgende topics voor prestatiebekostiging worden gebruikt:
 Definitie en kenmerken van prestatiebekostiging
 Uiting van prestatiebekostiging in de dagelijkse werkzaamheden
 Doel van prestatiebekostiging
 Gevolgen van prestatiebekostiging

33

Productie en professionaliteit in balans
Over prestatiebekostiging en kwaliteit in de rechtspraak

5.5.2 Juridische kwaliteit
Voor juridische kwaliteit is in dit onderzoek gekozen voor de definitie: `het voldoen aan
inhoudelijke kwaliteit, onpartijdigheid, integriteit, een juiste bejegening van de zitting en aan
een voldoende doorlooptijd´. Ook hier is het in het belang van de betrouwbaarheid en
validiteit wat de respondenten onder juridische kwaliteit verstaan en welke
kwaliteitsnormen zij hanteren.
In de interviews zullen de volgende topics worden gebruikt:
 Definitie van kwaliteit
 Met welke indicatoren kun je juridische kwaliteit meten?
5.5.3 Spanningsveld tussen prestatiebekostiging en juridische kwaliteit
In dit onderzoek wordt aangenomen dat er sprake is van een spanningsveld tussen
prestatiebekostiging en kwaliteit. In de literatuur wordt geen eenduidige definitie van een
spanningsveld gegeven. Wel wordt gesteld dat de begrippen prestatiebekostiging en
kwaliteit werken als communicerende vaten en dat in de praktijk vaak blijkt dat meer van
het een, minder van het ander inhoudt.
In de interviews zullen voor spanningsveld de volgende topics worden gebruikt:
 Uiting: op welke manier beïnvloedt prestatiebekostiging de kwaliteit?
 Omgang: hoe wordt omgegaan met dit spanningsveld?
 Gevolgen: wat betekent het spanningsveld tussen prestatiebekostiging en kwaliteit
voor de relatie tussen managers en professionals?
5.5.4. Relatie tussen managers en professionals
Omdat `relatie´ een breed begrip is en er op verschillende niveaus relaties kunnen bestaan
tussen managers en professionals, zal voor de relatie tussen managers en professionals in dit
onderzoek Mastenbroek (1996) gevolgd worden. Hoewel Mastenbroek vier relaties tussen
actoren binnen een organisatie onderscheid, is met name de instrumentele relatie in dit
onderzoek van belang. Deze relatie is vooral zakelijk en taakgericht en het gaat dan om de
manier waarop werk georganiseerd wordt, doelen en middelen vastgesteld worden (1996, p.
176). In de interviews zullen voor de relatie tussen managers en professionals de volgende
topics worden gebruikt:
 Taakverdeling en planning: veranderingen in inzet personeel
 Sturing: op prestatiebekostiging en kwaliteit
 Overleg en besluitvorming: in hoeverre wordt professional hierbij betrokken?
 Communicatie: over prestatiebekostiging en juridische kwaliteit
 Onderlinge uitwisseling en afstemming: van de doelen van de organisatielogica en
professionele logica
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6. Prestatiebekostiging en kwaliteit in de praktijk
In dit hoofdstuk zullen de empirische deelvragen zoals beschreven in hoofdstuk 1 aan de
hand van de empirische data worden beantwoord. Allereerst zal er een algemene schets
worden gegeven van de termen prestatiebekostiging en kwaliteit, zoals die door de
respondenten zijn beschreven. Vervolgens zal worden ingegaan op de vier deelvragen die
samen leiden tot de beantwoording van de hoofdvraag. Tot slot zal worden gekeken naar de
algemene visie van respondenten op het prestatiebekostigingssysteem, waar zowel positieve
als negatieve punten belicht zullen worden.
Vooropgesteld moet worden dat deze analyse en bijbehorende conclusies zijn
gebaseerd op een beperkt aantal interviews. Zoals in hoofdstuk 5 is toegelicht, zijn de
resultaten in dit hoofdstuk gebaseerd op dertien respondenten. Zeven respondenten zijn
werkzaam bij de rechtbank Maastricht en zes respondenten zijn werkzaam bij de rechtbank
Utrecht. Van de dertien respondenten vervullen er zes een managementfunctie, variërend
van teamleider, sectorvoorzitter tot sectorcoördinator.2 Deze zullen in de analyse met de
term manager worden aangeduid, de citaten uitgezonderd. De overige zeven respondenten
zijn professionals. Deze zijn op hun beurt te verdelen in drie gerechtssecretarissen en vier
strafrechters, waarvan één werkzaam binnen het Kabinet R- C.
Bovenstaand onderscheid is van belang omdat in de analyse van de resultaten
voortdurend een drieledig onderscheid zal worden gemaakt. Ten eerste zal worden gekeken
naar het verschil tussen de beide rechtbanken. Vervolgens zal worden gekeken naar het
onderscheid in managers en professionals. Tot slot zal binnen deze professionals weer een
onderscheid worden gemaakt tussen rechters en gerechtssecretarissen.
6.1 Prestatiebekostiging
6.1.1 Definitie
`Het systeem dat wij hebben is dat je per product gefinancierd wordt, dus per geleverde
prestatie vindt de bekostiging plaats.´ Teamleider bij de rechtbank Utrecht
Het merendeel van de respondenten hoeft niet lang na te denken en definieert zonder
twijfel prestatiebekostiging letterlijk als bekostiging van de prestaties. Dit komt duidelijk
overeen met hoe prestatiebekostiging is gedefinieerd in de literatuur. In de definiëring van
prestatiebekostiging zijn geen verschillen tussen de beide rechtbanken op te merken. Ook
geven managers en rechters een zelfde definitie. Opvallend hierbij is dat zowel een manager
bij de rechtbank Maastricht als een manager bij de rechtbank Utrecht vooraf heeft voorspeld
dat rechters niet zullen weten wat prestatiebekostiging inhoudt. Het tegendeel blijkt uit de
interviews, waar alle rechters een definitie van de term kunnen geven. Twee
gerechtssecretarissen kunnen echter geen definitie van prestatiebekostiging geven en geven
aan dat prestatiebekostiging geen term is waar zij in hun werk mee geconfronteerd worden:
`Daar ben ik als niet – manager helemaal niet mee bezig´.

2

Voor het organogram van een rechtbank, zie Figuur 3 op pagina 30.
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Ook twee rechters van het Kabinet R – C geven aan dat zij in hun dagelijkse
werkzaamheden niet met prestatiebekostiging te maken hebben omdat zij geen vonnissen
schrijven en dat is juist waar de rechtbank op bekostigd wordt in dit financieringssysteem.
Het Kabinet R – C gaat `mee in de grote pot van het strafrecht´. Wanneer de overige
respondenten moeten aanduiden wanneer zij prestatiebekostiging terug zien komen in hun
dagelijkse werkzaamheden, verwijst een deel naar de convenanten die gemaakt zijn met het
OM en een ander deel naar het aantal zaken wat zij moeten afdoen. Typisch is dat de
gerechtssecretarissen die geen eenduidige definitie konden geven van prestatiebekostiging,
wel denken met een direct gevolg ervan te maken hebben. Zij zijn namelijk van mening dat
er meer werk op hun bord is gekomen door de afspraken die de rechtbank met de Raad
over het aantal zaken heeft gemaakt.
6.1.2 Doel
`Om te proberen een systeem te hebben dat je voor alle rechtbanken gelijk kan trekken.´
Rechter – commissaris bij de rechtbank Utrecht.

Over het doel waarmee prestatiebekostiging in 2005 officieel is ingevoerd, is veel consensus
onder de respondenten. Hierbij is geen verschil aan te duiden tussen de rechtbanken of
tussen de functies. Over het algemeen wordt gedacht dat prestatiebekostiging is ingevoerd
om de willekeur tussen rechtbanken te veranderen; het maakt rechtbanken meer
vergelijkbaar. Hierdoor moet ook meer verantwoording worden afgelegd. Een derde van de
respondenten voegt daaraan toe dat het de kosten beheersbaar maakt en het de
transparantie vergroot. Een paar respondenten spreken over vergroting van de efficiëntie en
slechts één respondent is van mening dat prestatiebekostiging is ingevoerd om rechters aan
te zetten tot meer productie.
Het idee dat respondenten hebben over de doelstelling achter prestatiebekostiging
komt overeen met de in de literatuur geformuleerde doelstelling. Daar staan
vereenvoudiging van de financiering, transparantie en efficiëntie voorop (Boone, 2007, p.
111).
6.1.3 Gevolgen
Hoewel er maar één respondent van mening is dat prestatiebekostiging is ingevoerd om de
productie te verhogen, ervaren de andere respondenten wel een verhoging van de
werkdruk. Wanneer gevraagd wordt naar de gevolgen van prestatiebekostiging en de
veranderingen die dat met zich meebrengt voor de respondenten persoonlijk, wordt door de
meeste respondenten bij beide rechtbanken verwezen naar de werkdruk. Opvallend hierbij
is dat een paar managers van beide rechtbanken het heeft over een zwaardere beleving van
de werkdruk. Met name de professionals – zowel rechters als gerechtssecretarissen –
ervaren ook een zwaardere werkdruk. Echter wijten zij dit niet of niet alleen aan
prestatiebekostiging. Een andere belangrijke oorzaak is bijvoorbeeld de komst van PROMIS –
vonnissen, die door hun uitgebreide motivering beduidend meer tijd kosten dan het
schrijven van vonnissen in de oude stijl. Voor deze PROMIS – vonnissen wordt niet altijd
meer tijd uitgetrokken, waardoor met name gerechtssecretarissen een verzwaring van de
werkdruk ervaren. Zij typen in feite alles uit en schrijven de vonnissen; deze moeten binnen
veertien dagen geschreven zijn.
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Dit komt overeen met de literatuur, waar Weimar (2008) stelt dat de rechterlijke
professionals in zijn onderzoek een verhoging van de werkdruk ervaren. Herweijer (2010)
stelt dat professionals zich sneller opgejaagd zullen voelen omdat zij de productienormen
willen halen. Dit komt volgens hem omdat de organisatienorm vertaald is naar individueel
niveau. Deze verklaring lijkt niet van toepassing op de rechterlijke organisatie, omdat
volgens de managers van beide rechtbanken die organisatienorm niet vertaald is naar de
individuele professionals. Toch zijn er professionals die daar een verzwaring van de werkdruk
ervaren. Een manager bij de rechtbank Utrecht verklaart dit als volgt: `Er is zeker een hoge
werkdruk, waarvan ik vind dat die goed is. Je hebt een mooi salaris, dan moet je ook hard
werken. Maar als er te veel of te weinig werkdruk is, wil dat niet zeggen dat je te veel of te
weinig geld hebt. (…) Ook in de jaren tachtig was er een geweldige werkdruk. Toen hadden
we ontzettend hard gewerkt, dat had niets te maken met financiering.´ Kortom, deze
respondent lijkt te suggereren dat hard werken en een hoge werkdruk los staan van de
financiering en nu eenmaal bij de rechterlijke macht horen, want een eenduidige oorzaak
voor het fenomeen kan hij niet geven.
Een verklaring voor het feit dat rechters toch een verhoging van de werkdruk
ervaren ondanks dat niet op individueel niveau gestuurd wordt, kan liggen in het feit dat
rechters erg gevoelig zijn voor productie. Volgens Boone et al is alleen het noemen van
targets vaak genoeg om de productie op te voeren (2007, p.152). Boone en Langbroek
(2007, p. 7) hebben in hun onderzoek ook geconstateerd dat rechters in 2005 een enorme
productiedruk voelden. Volgens hen lokt het financieringssysteem niet direct uit tot het
opvoeren van de productie, maar had de ervaren werkdrukverzwaring te maken met de
toenmalige stijging van de instroom van zaken die niet in de ramingen van de rechtbank was
voorzien. Eenzelfde ontwikkeling is ook in de huidige stand van zaken te zien. In het Jaarplan
Rechtspraak 2011 is te zien dat de instroom voor de sector strafrecht in 2010 hoger was dan
de behaalde productie. In dit rapport wordt gesteld dat de financiering de komende jaren
achter zal blijven bij de instroomverwachtingen, waardoor het risico ontstaat dat er
voorraden ontstaan en doorlooptijden zullen oplopen (Jaarplan Rechtspraak 2011, p. 26).
Ook Van der Torre en Van Thulder (2008, p. 102) geven aan dat het aanbod van zaken een
aantoonbare invloed heeft op de productie. Echter moet hierbij de kanttekening worden
gemaakt dat bovenstaande gegevens een inschatting op nationaal niveau voor de
rechtspraak als geheel vormen en dus niet alles zeggen voor de sectoren strafrecht bij de
onderzochte rechtbanken Utrecht en Maastricht.
Een ander gevolg van prestatiebekostiging dat zich bij beide rechtbanken voordoet is
dat respondenten het gevoel hebben dat veel meer over cijfers wordt gesproken binnen de
rechtbank. Dit gevoel is goed te verklaren. De sectorvoorzitter en teamleiders praten meer
met hun professionals over cijfers en bedrijfsvoering sinds de invoering van
prestatiebekostiging. Dit wordt binnen alle functies bevestigd, maar met name de
professionals bij beide rechtbanken hebben het gevoel `dat het meer over cijfers gaat´ in de
organisatie. Dit gevoel heerst daarnaast in grotere mate bij de rechtbank Maastricht, omdat
daar ook zeer openlijk over `de cijfers´ wordt gesproken. Op deze communicatie wordt in
6.4.1 dieper ingegaan.
Een derde gevolg van prestatiebekostiging dat wellicht samenhangt met het
communiceren van cijfers, is het ontwikkelde kostenbewustzijn bij professionals en
managers. Alle geïnterviewde managers zijn het erover eens dat dit een positieve
ontwikkeling is. Een manager bij de rechtbank Maastricht: `Het is opeens heel gebruikelijk
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om ook in de rechtspraak te praten over een soort kostenbewustzijn. Er is een soort financiële
verantwoordingsplicht van: `God mensen, jullie hebben een salaris, jullie hebben goede
arbeidsvoorwaarden, er moet gewoon aan de burger uitgelegd worden wat wij voor hun
dure belastinggeld hebben gedaan´´.
Weimar (2008, p. 386) geeft ook aan dat een paar jaar geleden binnen de rechtspraak
niet over cijfers werd gesproken, maar dat dit tegenwoordig wel anders is. Op deze
cultuurverandering zal in 6.5.1 dieper worden ingegaan. Verder wordt in de literatuur over
de ontwikkeling van een kostenbewustzijn bij professionals als gevolg van
prestatiebekostiging niet expliciet gesproken.
6.1.4 Tot slot
Prestatiebekostiging wordt door de meeste respondenten gedefinieerd als de financiering
op basis van de geleverde prestaties, met als doel uniformiteit, transparantie en efficiëntie.
Niet binnen alle functies binnen de rechtbank komt men even frequent en op dezelfde wijze
in aanraking met een vorm van prestatiebekostiging. Voor wat betreft de gevolgen wordt bij
beide rechtbanken gesteld dat het gesprek in de organisatie meer over cijfers gaat en dat er
een kostenbewustzijn is gecreëerd. Daarnaast wordt met name door professionals een
zwaardere werkdruk en werkdrukbeleving genoemd, deze zal in 6.3 worden toegelicht.
6.2 Kwaliteit
6.2.1 Definitie
`Kwaliteit is voor mij snelheid, omdat mensen anders heel lang moeten wachten. Kwaliteit is
snelheid in het verwerken en behandelen van zaken, snelheid in het doen van een vonnis.
(Juridische) kwaliteit is dat het juridisch inhoudelijk goed in elkaar steekt. (…) Kwaliteit is ook
dat mensen begrijpen wat er staat, dat het toegankelijk is. Voor mijn gevoel is dat
betrokkenen zich herkennen in wat jij hebt opgeschreven.´ Gerechtssecretaris bij de rechtbank
Utrecht.

Bijna alle respondenten, ongeacht rechtbank of functie, vinden het moeilijk om één definitie
van kwaliteit te geven; het bestaat namelijk uit zoveel aspecten. Toch zijn er drie aspecten
uit die definitie die veelvuldig onder de meeste respondenten terugkeren, deze zijn de
rechtmatigheid van het vonnis, de snelheid waarmee de zaak wordt afgedaan en de
begrijpelijkheid van de uitspraak.
Voor dit onderzoek is op basis van de literatuur gekozen voor `het voldoen aan
inhoudelijke kwaliteit, onpartijdigheid, integriteit, een juiste bejegening van de zitting en aan
een redelijke doorlooptijd´ als definitie van kwaliteit. De door de respondenten gekozen
definities komen grotendeels overeen met deze definitie. Echter is opvallend dat de typisch
professionele waarden als onpartijdigheid, onafhankelijkheid en integriteit nauwelijks tot
niet worden genoemd. Dit is mogelijk te verklaren door het feit dat sommige respondenten
aangeven dat deze waarden vanzelfsprekend en niet meer dan logisch zijn; het zijn
intrinsieke waarden die nadrukkelijk aan hun ambacht zijn verbonden. Onpartijdigheid en
onafhankelijkheid zijn immers dé waarden waar de rechtspraak voor staat.
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6.2.2 Meetbaarheid
Voor wat betreft de meetbaarheid van de kwaliteit, zijn geen opmerkelijke verschillen in
visie aangetroffen tussen beide rechtbanken en binnen de verschillende functies. Het
merendeel van de respondenten meent dat kwaliteit te meten valt aan de hand van PROMIS
– vonnissen. Ook vindt een deel dat kwaliteit is af te leiden aan het aantal zaken dat in hoger
beroep gaat. Hiermee wordt verwezen naar wat Becht en Lemaire het traditionele
kwaliteitssysteem van de rechtspraak zelf noemen (2009, p. 206). Echter wordt hier door de
respondenten wel telkens de kritische kanttekening gemaakt dat aan het aantal alleen niet
te veel waarde moet worden gehecht, omdat bijna alles toch wel wordt vernietigd in hoger
beroep. De reden voor vernietiging is dus ook van belang.
Een kwart van de respondenten stelt voor dat kwaliteit te meten zou zijn door bij
advocaten, justitiabelen en ketenpartners te vragen hoe men het als rechtbank doet. Een
enkeling noemt verder intervisie tussen collega´s en de maatlat die de Hoge Raad hanteert
als kwaliteitsindicator. Van de kwaliteitsindicatoren van de projectgroep Kwaliteit in de
bekostiging – zoals beschreven in paragraaf 4.1 – worden de onpartijdigheid en integriteit
nooit genoemd. Ook de bejegening van de zitting komt in deze context weinig aan bod. De
inhoudelijke juridische kwaliteit en de doorlooptijden komen wel vaker aan bod, maar deze
worden niet zozeer bewust door de respondenten genoemd als kwaliteitsindicator. Een
mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat professionals veelal redeneren vanuit hun
eigen professionele kwaliteitsfilosofie. Dit wordt ook gesteld door Becht en Lemaire, die
stellen dat professionals weinig op hebben met de externe kwaliteitsnormen geformuleerd
door een projectgroep (2009, p. 207).
6.2.3 Tot slot
Kwaliteit is volgens veel respondenten moeilijk te definiëren. Toch wordt zij vaak met
snelheid, rechtmatigheid en begrijpelijkheid geassocieerd. Kwaliteit te meten aan de hand
van verschillende indicatoren, zoals het aantal appѐllen en de veelbesproken PROMIS –
vonnissen.
6.3 De beïnvloeding van de kwaliteit door prestatiebekostiging
Vrijwel alle respondenten zijn van mening dat prestatiebekostiging de kwaliteit beïnvloedt.
Onderstaande subparagrafen laten zien op welke manier dit gebeurt.
Echter moeten vooraf enkele nuances worden aangebracht. Zo maakt een
gerechtssecretaris bijvoorbeeld de opmerking dat zij door haar plaats in de rangorde niet
goed kan beoordelen of de kwaliteit wordt beïnvloed door prestatiebekostiging. Daarnaast
geven twee managers van verschillende rechtbanken aan, dat op dit moment de kwaliteit
niet wordt beïnvloed, omdat zij het prestatiebekostigingssysteem op een zodanige manier
georganiseerd hebben, dat dit niet nodig is. Wanneer zij precies zouden doen wat de Raad
voor de rechtspraak van hun verwacht, zou dit anders zijn. In Maastricht wordt namelijk
volgens de sectorcoördinator 6% te veel uitgegeven aan rechters om de kwaliteit op peil te
houden. In Utrecht wordt het prestatiebekostigingssysteem niet direct doorvertaald naar de
individuele rechters. Op deze organisatorische verschillen zal in 6.5.1 worden ingegaan.
Tot slot moet een nuance gemaakt worden in de frequentie van beïnvloeding. Niet
iedere respondent heeft deze frequentie benoemd. Maar onder hen die dat wel hebben
gedaan, hebben twee professionals het gevoel dat de kwaliteit doorlopend door
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prestatiebekostiging beïnvloed wordt, terwijl een drietal managers daarentegen meent dat
dit slechts af en toe het geval is.
6.3.1 Tijdsdruk
`Je hebt soms zo weinig tijd dat je genoegen moet nemen met een zesje en dat is niet leuk.
Het kan er dan net mee door. Het vonnis heeft minder… dan denk ik: nou ja, nou ja, het is een
zes minnetje, het kan er net mee door.´ Gerechtssecretaris bij de rechtbank Utrecht
Allereerst kan er gesteld worden dat de beïnvloeding van kwaliteit zich bij beide
rechtbanken uit in een tijdsdruk. Deze tijdsdruk wordt door een ruime meerderheid van de
respondenten ervaren en uit zich op verschillende manieren.
Zoals gezegd vergen PROMIS – vonnissen meer tijd dan de vonnissen die in oude stijl
worden geschreven. Echter wordt er geen extra geld vrijgegeven voor deze PROMIS –
vonnissen, waardoor men in hetzelfde tijdsbestek een uitgebreider vonnis moet schrijven.
Voor een gerechtssecretaris bij de rechtbank Maastricht kan dit er soms toe leiden dat deze
schrijfstijl wordt verlaten.
De tijdsdruk komt ook tot uiting in het aantal aanhoudingen van een rechtbank. Daar
zijn zowel managers als professionals het over eens. Feit is namelijk dat een rechter nu
eenmaal niet eindeloos de tijd heeft om een zaak aan te houden. Op het moment dat een
zaak wordt aangehouden, betekent dit dat er geen vonnis komt en dat betekent op haar
beurt weer dat er geen bekostiging volgt. Een paar respondenten ervaart soms een dilemma
tussen het wel of niet aanhouden van een zaak. Hierbij moet wel gesteld worden dat dit
nooit om essentiële inhoudelijke punten gaat, maar veelal om praktische punten die de
inhoud van de zaak niet direct beïnvloeden.
Als het gaat om verdieping in een zaak of voorbereiding van een zaak, speelt tijdsdruk
ook een rol. Omdat het prestatiebekostigingssysteem werkt met werklastmeting, is er voor
bepaalde zaken een tijd afgesproken voor de voorbereiding, behandeling en afwerking. Een
paar rechters geven aan dat zij soms voor een dilemma staan tussen afwerking van een zaak
en het doen van eigen voorbereiding van de volgende zitting. Een enkeling geeft aan dat hij
soms nog wat meer verdieping in de jurisprudentie had willen doen, maar dat uit tijdsgebrek
niet kon doen. Ook geeft een rechter aan dat zij soms het vonnis nog wel had willen
herschrijven en dan genoegen moet nemen met kwalitatief minder goed vonnis.
Deze tijdsdruk wordt herkend door Boone et al (2007), die in hun onderzoek stellen
dat 20% van de geïnterviewde rechters niet genoeg tijd hebben voor standaardzaken en 50%
van de rechters niet voor bijzondere zaken. Volgens hen leidt het doen van een extra zitting
onontkoombaar tot minder tijd voor jurisprudentieoverleg of opleiding (2007, p. 169). Dit
onderzoek is gedaan toen de implementatie van het financieringsstelsel nog vers was, maar
uit de empirie blijkt dat nog steeds een tijdsdruk door de respondenten wordt ervaren. Een
mogelijke ervaring voor de ervaren tijdsdruk, wordt gegeven door Hofhuis die stelt dat er
binnen het huidige financieringsstelsel voortdurend wordt gewerkt met gemiddelden
gebaseerd op tijdschrijfonderzoeken, hoewel de `de gemiddelde rechter´ niet bestaat (2009,
p.125). Dit wordt herkend door een rechter en manager bij de rechtbank Maastricht, waarbij
de rechter stelt: `Rechters zijn allemaal anders. Er worden algemene normen gemaakt voor
zaken waarvan rechters natuurlijk altijd willen zeggen dat ze onvergelijkbaar zijn´.
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6.3.2 Kwaliteit onder druk
`Ik vind dat het bezuinigen op kwaliteit ergens moet ophouden. Ik vind dat er een minimum
aan kwaliteit zou moeten zijn. Ik denk dat het ook wel zo gevoeld wordt en zeker als je kijkt
naar het feit dat wij pas een aantal jaren die prestatiebekostiging hebben, om het zo maar
even te noemen. Heel veel mensen zijn het helemaal niet gewend om het zo te zien dus die
hebben al snel het gevoel; het gaat om het geld en die kwaliteit die hobbelt er maar een
beetje achteraan.´ Teamleider bij de rechtbank Maastricht
De tijdsdruk hangt nauw samen met de kwaliteit die af en toe onder druk staat. Minder tijd
betekent vaak indirect ook minder kwaliteit. Daar is men het zowel in Utrecht als in
Maastricht mee eens. Zo blijkt uit het Jaarverslag 2010 van de rechtbank Maastricht dat de
productie – en werkdruk geleid heeft tot andere prioriteiten die ten koste gingen van de
kwaliteitsindicator `Meelezen EK zitting´ (Jaarverslag rechtbank Maastricht, 2010, § 6.1.2.).
Echter zijn het met name de professionals – zowel de rechters als de gerechtssecretarissen –
die van mening zijn dat de kwaliteit onder druk staat. Slechts twee managers benoemden dit
als een gevolg van prestatiebekostiging. Dit kan mogelijk verklaard worden door het feit dat
deze professionals natuurlijk dagelijks met de kwaliteit van hun werk geconfronteerd
worden in de uitoefening van hun functie. Ook Boone en Langbroek geven aan dat naarmate
men hoger in de organisatie kwam, de opvattingen over de verhouding tussen kwaliteit en
productie gematigder werden (2007, p. 6). Een manager bij de rechtbank Utrecht geeft aan
dat de kwaliteit altijd onder druk staat, maar dat dit niet per se een gevolg van
prestatiebekostiging is.
Meerdere respondenten van beide rechtbanken zijn het er mee eens dat er een soort
grens bestaat tot waar deze beïnvloeding kan doorgaan. Bij sommige respondenten heerst
een algemeen gevoel dat deze kwaliteitsgrens onder druk staat. Anderen stellen juist dat die
kwaliteitsgrens nog niet bereikt is omdat deze is op te rekken vanwege de loyaliteit waarmee
rechters zich willen inzetten voor hun werk. Hier zal in paragraaf 6.4.3 verder op in worden
gegaan. In de literatuur worden de zorgen om de kwaliteitsgrens verklaard door het feit dat
er een steeds grotere nadruk is komen te liggen op productiviteit en efficiency (Veenbergen
et al, 2006, p. 4, Boone et al, 2007, p. 152).
6.3.3 Kwaliteitsverhoging
Prestatiebekostiging beïnvloedt de kwaliteit niet louter op een negatieve manier. Het kan
namelijk ook leiden tot een kwaliteitsimpuls. Dat is met name het geval wanneer gekeken
wordt naar de doorlooptijden. Prestatiebekostiging brengt efficiëntie met zich mee en dat
zorgt voor minder lange doorlooptijden omdat sneller naar een uitspraak wordt toegewerkt.
Een manager bij de rechtbank Maastricht: `Als wij voor iedere zaak ongegeneerd veel tijd
zouden nemen om alles nog eens te onderzoeken, dan zou het zomaar eens zo kunnen zijn
dat je geweldige opstoppingen aan de poort krijgt (…) Er moet wel binnen afzienbare tijd een
oordeel komen. En de prestatiebeloning en de druk die je daarop legt, helpt daarbij wel.´
Opvallend hierbij is dat de kwaliteitsverhoging alleen genoemd wordt door managers van
beide rechtbanken. Door professionals wordt over deze kwaliteitsverhoging niet in verband
met prestatiebekostiging gesproken.
Echter zijn er ook managers die stellen dat de kwaliteit zich de afgelopen jaren
onafhankelijk van prestatiebekostiging op een positieve manier heeft ontwikkeld. Hier voegt
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een manager bij de rechtbank Utrecht aan toe dat er naast prestaties ook bekostigd wordt
op kwaliteit. Onder andere door het onderzoeksrapport `Kwaliteit kost tijd´ is men een paar
jaar geleden gaan realiseren dat het belangrijk was dat er ook bekostiging op kwaliteit zou
plaatsvinden. De manager bij de rechtbank Utrecht vertelt dat uitgerekend is hoeveel tijd
het kostte om een basis – kwaliteit te leveren en die tijd is nu toegevoegd aan de tarieven
die de rechtbank krijgt. Dit heeft ook tot een kwaliteitsimpuls geleid. Ook Deetman et al
gaven aan dat de werkprocessen ten opzichte van de klant aanzienlijk zijn verbeterd als
gevolg van prestatiebekostiging (2006, p. 16). Zoals in paragraaf 4.3 is gesteld, vonden
klanten van de rechtspraak dat de kwaliteit op het gebied van doorlooptijden juist is
gestegen.
6.3.4 Tot slot
In deze paragraaf is de deelvraag beantwoord hoe managers en professionals de verhouding
tussen prestatiebekostiging en kwaliteit ervaren. Geconstateerd kan worden dat de invloed
die prestatiebekostiging op kwaliteit heeft, kan leiden tot een spanningsveld tussen beide
begrippen, maar ook een positieve impuls voor kwaliteit kan betekenen. Dit spanningsveld
uit zich in de tijdsdruk en de daarmee gepaarde druk op de kwaliteit. De positieve impuls
heeft betrekking op de snellere doorlooptijden. Hierbij wordt het negatieve aspect, de
toegenomen werkdruk met name door professionals genoemd en het positieve aspect, de
verbetering van de doorlooptijden louter door de managers. Verder zijn er in de manier
waarop managers en professionals de verhouding tussen prestatiebekostiging en kwaliteit
ervaren geen opvallende verschillen geconstateerd tussen de respondenten van de
rechtbank Utrecht en de respondenten van de rechtbank Maastricht.
6.4 Managers, professionals en de omgang met de verhouding tussen prestatiebekostiging
en kwaliteit
In deze paragraaf zal inzicht worden gegeven in de manier waarop managers enerzijds en
professionals anderzijds omgaan met de hiervoor besproken verhouding tussen kwaliteit en
prestatiebekostiging. Uit de interviews is gebleken dat er tussen managers en professionals
verschillen bestaan in de manier van aanpak. Daarom zullen eerst in 6.4.1 de methoden van
de managers worden behandeld, waarna in 6.4.2 de professionals aan bod komen. In 6.4.3
wordt de gezamenlijke visie van managers en professionals in de omgang met de verhouding
tussen prestatiebekostiging en kwaliteit behandeld.
6.4.1 De aanpak van de manager
Uit de interviews is gebleken dat er een grote hoeveelheid manieren zijn die managers
binnen de rechtbank bewust en onbewust gebruiken in hun dagelijkse omgang met de
verhouding tussen kwaliteit en prestatiebekostiging. De eerste drie manieren zijn te scharen
onder de noemer `communicatie´, hoewel zij onderling nogal verschillen.
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Het aangaan van het gesprek
` Ze merken het in de beleving van de werkdruk en de feitelijke werkdruk, daar ligt voor hen
die spanning. En het gaat er om die spanning te faciliteren en te helpen `handelen´. Daarom
is communicatie belangrijk. `Vertel me wat het probleem is, wat kan ik doen?´. Als de zaken
zwaarder worden, moet je het gemiddelde beperken. Dat is iets wat je doet voor je
rechters.(…) Je kunt niet eindeloos doorgaan met ophogen van managementachtige dingen.
Door er wel gehoor aan te geven, hebben zij het idee dat er naar ze geluisterd wordt en
ontstaat er een verbinding tussen de organisatie en de professional.´ Sectorvoorzitter bij de
rechtbank Maastricht

Allereerst valt er een onderscheid te maken tussen formele en informele
gespreksmomenten.
Formele gespreksmomenten zijn met name het sectoroverleg en het teamoverleg van
de sector strafrecht. Tijdens het sectoroverleg dat twee keer per jaar wordt georganiseerd,
worden de cijfers van de sector aan alle medewerkers van de strafsector gepresenteerd.
Hierdoor wordt transparantie over de gang van zaken binnen de sector gestimuleerd.
Daarnaast bestaan beide strafrechtsectoren uit drie teams, geleid door teamleiders. De
teamleiders komen eens in de zoveel tijd met hun professionals in een teamoverleg bij
elkaar en ook daar wordt gesproken over zaken als het aanhoudingspercentage en de te
behalen productie. Deze formele gespreksmomenten geven de professionals inzicht over
hoe de rechtbank er financieel voorstaat en wat de consequenties zijn van bijvoorbeeld de
stijging van het aanhoudingspercentage.
De informele communicatiemomenten bestaan uit individuele, persoonlijke
gesprekken of uit het `even binnenlopen bij de teamleider´. Uit de gesprekken met het
management van beide rechtbanken blijkt dat zij graag met hun professionals willen spreken
over wat schappelijke normen zijn. Hoeveel procent zou de rechtbank PROMIS moeten
schrijven? Hoeveel tijd denkt men nodig te hebben voor een zaak? Ook wordt er overleg
gepleegd met de professional wanneer hij of zij erg lang over een zaak doet. Door de
manager wordt dan in het gesprek met de professional gezocht naar de oorzaak en wordt
gekeken hoe zaken anders georganiseerd kunnen worden. Dit is volgens Otte een goede
ontwikkeling, want cijfers moeten altijd in hun context worden gezien en wanneer niet aan
de cijfers voldaan kan worden, moet de manager moet altijd zoeken naar de achtergronden,
betekenissen en oorzaken van cijfers (2010, p. 142). De Bruijn voegt daaraan toe dat
prestatiemeting weliswaar als informatiebron voor functioneren moet worden gebruikt,
maar niet als enige informatiebron (2001, p. 98). Naast de informele communicatie tussen
manager en professional, wordt gestimuleerd dat professionals met elkaar gaan praten, in
zogenaamde intervisiebijeenkomsten. Dit is een positieve ontwikkeling, omdat het nog niet
vanzelfsprekend is dat rechterlijke professionals elkaar aanspreken op inhoudelijk werk
(Deetman et al, 2006, p. 28).
Van Thiel (2009, p.22) geeft aan dat het een verstandige zet is om prestatie –
indicatoren samen met de professionals te ontwikkelen omdat er kennis van de praktijk op
de werkvloer is vereist. Dit gebeurt dus ten dele bij de rechtbanken. Zoals in hoofdstuk 3
namelijk uiteen is gezet, zijn de tijdnormen (de zogenaamde Lamicie - minuten) al wel door
de Raad bepaald. Managers kunnen dus met hun professionals praten over het PROMIS
percentage, maar zijn niet geheel vrij om nieuwe prestatie – indicatoren te ontwikkelen.
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Wanneer namelijk besloten wordt om langer over een soort zaken te doen, betekent dit dat
ergens anders sneller gewerkt zal moeten worden om de productienorm te blijven halen.
Zowel bij de rechtbank Maastricht als bij de rechtbank Utrecht worden de formele en
informele gespreksmomenten gebruikt in de omgang met de verhouding tussen
prestatiebekostiging en kwaliteit. Echter speelt de communicatie bij beide rechtbanken een
verschillende rol. Bij de rechtbank Maastricht wordt communicatie gezien als hét
sleutelwoord. Daar wordt door de sectorvoorzitter en sectorcoördinator bewust een sfeer
gecreëerd waar open met elkaar gepraat wordt over de cijfers, de afspraken die de
rechtbank heeft met de Raad en het aantal zaken dat per jaar moet worden afgedaan. Ook
wordt precies in kaart gebracht hoeveel tijd iedere professional kwijt is aan een zaak en wat
de werklast per professional is. Bij deze rechtbank is men van mening dat men het beste zo
open mogelijk kan zijn naar professionals en om die reden wordt er veel in communicatieve
exercities geïnvesteerd. Dit betekent niet dat er bij de rechtbank Utrecht niet veel aan
communicatie gedaan wordt, maar communicatie wordt minder als hét instrument in de
omgang tussen prestatiebekostiging en kwaliteit neergezet. Het wordt niet zozeer als een
beleidsstrategie gepresenteerd als bij de rechtbank Maastricht. Een gerechtssecretaris bij de
rechtbank Maastricht vertelt: `Het management heeft al een bepaalde koerswijziging laten
zien. Er was behoorlijk wat onrust over de financiële toestand van de rechtspraak. Ons
bestuur is daar veel opener in gaan communiceren. Je hebt niets aan onrustige
arbeidskrachten en ik denk dat het bestuur dat ook zo gevoeld heeft. Dat heeft zich geuit in
vergaderingen waar alles heel open besproken werd, welke koers men wilde gaan volgen,
wat men wilde veranderen. Gesprekjes op persoonlijke basis, al dan niet vrijblijvend,
binnenlopen bij je leidinggevende. Ik voel me wel wat meer gehoord.´
Communicatie wordt onder andere gebruikt om managers en professionals met
elkaar te verbinden. Ook De Bruijn stelt dat interactie met de professionals belangrijk is om
vertrouwen tussen de managers en professionals te stimuleren (2001, p.68). Volgens hem is
het belangrijk dat professionals het gevoel hebben dat zij invloed hebben op de manier
waarop met prestatiemeting wordt omgegaan.
Bescherming van professionals
`Het is mijn grondige overtuiging dat individuele rechters niet hoeven te weten hoe de
financiering plaats vindt. Het is voor mij onbestaanbaar dat een rechter opdracht krijgt van
zijn leidinggevende: je mag niet meer dan zoveel tijd aan die zaak besteden. Als je die
opdracht als leidinggevende al zou geven, dan zou die rechter daar niet aan gebonden zijn,
daar is hij namelijk onafhankelijk in. Als dat al zou gebeuren, dan zou ik het onjuist vinden.
Als die rechters er naar zouden luisteren, dan doen die rechters wat verkeerd; als rechter
moet je bestand zijn tegen die druk om zaken in zo kort mogelijke tijd af te doen. En als
bestuur moet je ook bestand zijn tegen de druk om die financieringsstructuur maar een op
een door te vertalen naar individuele zaken.´ Teamleider bij de rechtbank Utrecht
Dit tweede managementinstrument wordt in de literatuur ook wel `het opwerpen van een
hitteschild´ genoemd (Weggeman, 2007, p.160). Met andere woorden: managers kunnen er
bewust voor kiezen om hun professionals te beschermen. Door ze de ruimte te geven in hun
inhoudelijke beslissingen, proberen managers de productiedruk weg te houden bij hun
professionals. Bij beide rechtbanken wordt door het management aangegeven, dat de
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bescherming van hun professionals niet betekent dat bij professionals geen
verantwoordelijkheid wordt neergelegd. Ondanks het feit dat zij niet continu een hete adem
in hun nek moeten voelen, moeten professionals zich er wel van bewust zijn dat zij niet
eindeloos over zaken kunnen doen en dat zij een zekere verantwoordelijkheid hebben in een
redelijke afhandeling van de zaak.
In Utrecht proberen de sectorvoorzitter en teamleider nadrukkelijk een druk weg te
houden bij de professionals. Er wordt verteld aan de professionals dat het niet uitmaakt
hoeveel er wordt aangehouden; dat mag de inhoud van de zaak niet bepalen. In Maastricht
wordt ook niet direct gestuurd op prestaties en cijfers, maar daar is de sectorvoorzitter wel
van mening `dat prestatiebekostiging mee zou moeten spelen in het achterhoofd van iedere
rechter´. Hierin verschilt zijn mening met die van bovenstaande geciteerde teamleider bij de
rechtbank Utrecht. Het feit dat er niet per individuele professional gestuurd wordt op cijfers,
neemt niet weg dat er via communicatie geen beïnvloeding van deze cijfers mag
plaatsvinden. Een manager bij de rechtbank Maastricht vertelt dat men daar probeert om
met de communicatieve exercities die zij doen, te stimuleren dat professionals meer met
elkaar gaan praten over bijvoorbeeld aanhoudingen. Dit kan er toe leiden dat er dan
uiteindelijk ook minder aanhoudingen plaatsvinden en dat zou dan een gunstig neveneffect
zijn. Het volgende citaat illustreert dit.
`Wat wij wel merken: doordat je mensen kunt laten zien en het inzichtelijk kunt maken: `Dit
hebben we gedaan het afgelopen half jaar en nu zitten we hier´ merken wij wel dat dit
mensen beïnvloedt. En dat de rechters uit zichzelf naar ons toekomen en zeggen: `Ik heb
vandaag moeten aanhouden omdat ik dit niet kon en dat niet kon.´ Wij merken wel dat het
aantal aanhoudingen afneemt sinds wij ze de cijfers laten zien. Wij weten niet wat de relatie
is, maar het correleert met onze informatie. Wij weten niet wat de correlatie is, maar in elk
geval: het bewustzijn is er.´ Sectorcoördinator bij de rechtbank Maastricht
Creëren van kostenbewustzijn
Hiermee komen we bij een derde manier voor managers om met prestatiebekostiging en
kwaliteit om te gaan, het creëren van een kostenbewustzijn bij de professionals, ook
besproken als een van de gevolgen van prestatiebekostiging in paragraaf 6.1.3. Zoals de
sectorcoördinator van de rechtbank Maastricht onder andere aangeeft in haar citaat, kan
het praten over cijfers en prestatiebekostiging er wel toe leiden dat het aantal aanhoudingen
afneemt of dat mensen efficiënter gaan werken. Zelf ziet zij dit als een neveneffect van
prestatiebekostiging, waar men in het management natuurlijk wel blij mee is. Ook bij de
rechtbank Utrecht wordt er met een werkgroep aan gewerkt om het
aanhoudingspercentage te verlagen. Er wordt getracht om zaken die vanwege luttele
praktische redenen worden aangehouden, te verminderen. Dit wordt gedaan door de
professional bewust te maken van zijn verantwoordelijkheid en samen met de professional
te bespreken wat er kan gebeuren om zaken soepeler te laten verlopen. Opvallend is dat er
over dit kostenbewustzijn bij professionals als specifiek gevolg van prestatiebekostiging in de
literatuur nog niets is geschreven. Veelal wordt er iets gezegd over de gevolgen die
prestatiebekostiging voor de rechtbanken als geheel heeft. Wel wordt gesteld dat het
belangrijk is dat ook de rechterlijke macht zich op financieel gebied meer verantwoord.
Bij beide rechtbanken zijn de managers het er over eens, dat zij het belangrijk vinden
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om met hun professionals te praten over de kosten die de rechtbank maakt. Dit wordt
gedaan in het teamoverleg, maar ook worden professionals er persoonlijk op aangesproken
als zij bijvoorbeeld gaten in het zittingsrooster veroorzaken. Belangrijkste reden hiervoor is
dat de rechtbank een publieke organisatie is, waar gewerkt wordt met belastinggeld van de
burger. Dit maakt dat het belangrijk is dat de individuele rechters en gerechtssecretarissen
zich ervan bewust moeten zijn dat als zij verschrikkelijk lang over een dossier doen, er op dat
moment andere dossiers liggen te wachten. Ook wordt bewustzijn gecreëerd over de
financiële positie die de rechtbank heeft ten opzichte van andere rechtbanken, door te
praten over benchmarks en inzichtelijk te maken waar de rechtbank staat op nationaal
niveau.
Becht en Lemaire stellen dat benchmarking een manier voor managers is om de
kwaliteit meetbaar te maken. Volgens hen hoeft deze methode niet te rekenen op veel
enthousiasme van de professional (2009, p. 208). Een dergelijke houding is in de gesprekken
met de respondenten niet herkend; zij staan hier relatief neutraal tegenover.
Organiseren en faciliteren
`Als je een dossier ziet als boek: tot aan de kaft, bepaalt de manager wat er gebeurt.
Hoeveel zaken een rechter op zitting moet doen en wat de werklast is. Zodra je het boek
opendoet, blijft de manager er helemaal buiten. Als de kaft weer dichtgaat, ga ik er weer
over. Van kaft tot kaft is het rechterlijk oordeel onafhankelijk.´ Sectorvoorzitter bij de rechtbank
Maastricht

Een vierde methode waar managers binnen de rechtbank gebruik van maken, is organiseren
en faciliteren, om op die manier zo goed mogelijk om te gaan met de soms spanningvolle
relatie tussen prestatiebekostiging en kwaliteit. Dit kan op verschillende manieren.
`Je moet het gewoon zo goed mogelijk plannen, dan krijg je het meeste rendement van
de zaken en het meeste geld´, stelt een manager bij de rechtbank Utrecht. Door zaken op
een bepaalde manier in te plannen, wordt geprobeerd om te gaan met de meest besproken
gevolgen van prestatiebekostiging: werkdruk en tijdnood. Zo wordt er geprobeerd om de
juiste afwisseling van zware en lichtere zaken op zitting te krijgen. Ook wordt volgens een
teamleider van de rechtbank Utrecht geprobeerd om zo efficiënt mogelijk om te gaan met
lege zittingsruimte. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door te investeren in de voorbereidingen.
Door te zorgen dat dossiers er op tijd zijn en de getuigen allemaal zijn gehoord. In paragraaf
1.6 was te zien dat Otte ook een groot voordeel ziet in het investeren in de voorfase. Gaten
in het zittingsrooster worden overigens door meerdere managers van beide rechtbanken als
iets ernstigs gezien, omdat in die tijd andere verdachten geholpen hadden kunnen worden.
Zij spreken hun professionals er dan ook op aan, wanneer deze gaten ontstaan. Een andere
vorm van organiseren die hiermee samenhangt, is volgens een managerbij de rechtbank
Maastricht het zo goed mogelijk faciliteren van randvoorwaarden, zoals het voorzien van
kopieën van dossiers, zodat rechters zich goed kunnen inlezen.
Een paar van de gesproken managers, geeft aan dat zij ook bewust hun personeel op
een bepaalde manier inzetten. Er wordt rekening gehouden met professionals die wat
langzamer werken of wat meer aanhouden. Gezorgd wordt dan voor een juiste mix van
rechters op een meervoudige kamer. Deze mix kan bijvoorbeeld bestaan uit rechters die erg
efficiënt werken samen met rechters die uitermate zorgvuldig zijn in hun werk. Maar het kan
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ook bestaan uit rechters die meer ervaring hebben of specialist zijn met het soort zaak
samen met wat jongere, nieuwere rechters.
Voor wat betreft de manier van organiseren wordt bij beide rechtbanken een andere
verdeelsleutel gehanteerd dan die waarmee de Raad voor de Rechtspraak werkt. Dat wil
zeggen: beide rechtbanken vertalen het budget dat zij krijgen niet exact volgens de Lamicie –
berekeningen door naar iedere sector, maar maken intern een herverdeling. Het aantal
zaken dat met de Raad is afgesproken wordt wel doorvertaald naar de sector, maar het geld
dat daarvoor binnenkomt wordt niet direct aan de sector gegeven. Deze herverdeling vindt
plaats aan de hand van hoeveel geld de sectoren nodig denken te hebben. Dit kan tot gevolg
hebben dat de strafsector deels leeft `op de zak van´ andere sectoren. Volgens de
sectorvoorzitter bij de rechtbank Maastricht was dit in Maastricht een tijd het geval. Maar
sinds de Lamicie – normering gunstiger is geworden voor de sector strafrecht, schuiven de
budgetten van de sector meer naar elkaar toe. Dit alles wordt duidelijk geïllustreerd met het
volgende citaat:
`Je krijgt als rechtbank die pot met Lamicie- geld. Hoe je dat geld verdeelt, is een kwestie van
intern bestuur: hoe je dat geld verdeeld moet je als rechtbank helemaal zelf weten. Er zijn
rechtbanken waar ze dat hebben doorvertaald naar individuele teams, dus er wordt tegen
dat team gezegd: `Jij zit hier met 5 rechters, die 5 rechters kunnen volgens Lamicie zoveel
producten leveren op jaarbasis, dus dat levert zoveel geld op. Doe ermee wat je goed dunkt.´
In Utrecht hebben we gezegd: We krijgen Lamicie- geld, mooi, dankjewel, we gaan binnen
het gerecht zelf bepalen waar we dat geld aan besteden. Dus je krijgt per sector een budget
toegekend en die budgetten zijn niet een of een gekoppeld aan Lamicie - gelden. Het kan
best zijn dat de strafrechtsector relatief iets meer geld krijgt. Je bent als gerecht volstrekt
zelfstandig in de besteding van het Lamicie - geld. (…) Besturen en financieren zijn twee
verschillende dingen. Wat een heleboel slechte gerechtsbesturen doen, die zeggen: ik wordt
zo gefinancierd, dus ik moet de organisatie zo inrichten. Dat is flauwekul, dat is helemaal
nergens zo geregeld.´ Teamleider bij rechtbank Utrecht
Managers bij beide rechtbanken zijn het er over eens dat het een misvatting is dat de
budgetten zoals die door de rechtbanken volgens de Lamicie – normering verkregen worden,
ook over de verschillende sectoren volgens de Lamicie – normering verdeeld moeten
worden. Opvallend is dat tijdens de interviews het hanteren van een andere verdeelsleutel
bij de rechtbank Utrecht veel nadrukkelijker als dé oplossing voor de omgang met de
spanning tussen prestatiebekostiging en kwaliteit wordt aangedragen. Bij de rechtbank
Maastricht is deze vorm van organiseren niet gepresenteerd als een methode voor de
omgang met het spanningsveld tussen prestatiebekostiging en kwaliteit. Zoals hierboven al
gesteld is, zag men daar met name dé oplossing in het communicatiebeleid.
Tot slot moet voor wat betreft het organiseren worden gesteld, dat men volgens de
sectorvoorzitter van de rechtbank Utrecht naar een meer individuele zelforganisatie toe wil
gaan. Dit houdt in dat prestaties op individueel niveau worden neergelegd waardoor de
verantwoordelijkheid van de individuele rechter groter wordt. De rechter kan dan zijn eigen
werkproces inrichten, mits de resultaten worden gehaald. Dit idee heeft veel
overeenkomsten met het experiment van Otte, zoals beschreven in paragraaf 1.6. Bij de
rechtbank Maastricht is dit idee niet expliciet aan de orde gekomen. Wel is in het jaarverslag
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te vinden dat er in de toekomst gedacht wordt om meer individuele afspraken met
medewerkers te maken (Jaarverslag rechtbank Maastricht, 2010, § 7.4).
6.4.2 De aanpak van de professionals
Bij de professionals is een andere aanpak te zien wanneer het gaat om de manier waarop zij
met prestatiebekostiging en kwaliteit omgaan.
Harder werken
`Ik kies zelf meestal voor de kwaliteit en om wel de tijd te nemen. Dat betekent wel dat je
harder moet werken. Zaken die in aanhoud plan ik achter reeds volgeplande zaken. Ik
compenseer het.´ Strafrechter bij de rechtbank Maastricht
Allereerst moet gesteld worden dat de professionals binnen de rechtbank reageren op zaken
zoals werkdruk en tijdnood door nog harder te werken. Dit geldt voor zowel rechters als
gerechtssecretarissen van beide rechtbanken. Het merendeel van de geïnterviewde
professionals geeft aan dat dit voor hen eigenlijk de oplossing is. Ook de sectorvoorzitter van
de rechtbank Utrecht vertelt: ` Mijn ervaring is dat ik best vaak in sectoren heb gezeten waar
de werkdruk te hoog was en waar ik zei: `Ik schrap de zitting, zeg het maar! Dan zeggen we
tegen partijen: Sorry, het kan niet doorgaan´ Maar dat doen rechters niet vaak. Als
leidinggevende doe ik het gemakkelijker dan rechters. Rechters gaan daar dus ook dubbel
mee om. Ze kunnen in de algemeenheid wel het gevoel hebben: jullie zetten ons te veel onder
druk. Maar op het moment dat je dan tegen de individuele rechter zegt: `Dan halen we die
druk weg, dan laten we de zitting niet doorgaan´, dan doen ze dat ook weer niet.´ Ook de
sectorvoorzitter van de rechtbank Maastricht heeft hier ervaring mee. Hij wilde vanwege de
hoog ervaren werkdruk het percentage PROMIS – vonnissen verlagen, in overleg met zijn
professionals. Ondanks het feit dat het percentage van 70% naar 50% werd teruggebracht,
werd dat jaar 79% van de vonnissen in PROMIS – stijl gedaan. `Het zit zo ingebakken in
professionele habitus, dat ze het niet meer kunnen loslaten´.
Het feit dat rechters harder gaan werken, heeft te maken met twee veel terugkerende
begrippen in de interviews: de taakopvatting en loyaliteit van een rechter. Volgens veel
respondenten is er sprake van een professionele drijfveer, waardoor een rechter harder zal
werken om alles te kunnen voorbereiden en nog belangrijker: om zaken op zitting te
behandelen. Dit heeft met name te maken met het belang van de justitiabele. Men laat
bijvoorbeeld niet graag verdachten wachten op een uitspraak en men is zich er sterk van
bewust dat de beslissing die genomen wordt ingrijpende gevolgen voor de justitiabele kan
hebben. Daarnaast ervaren rechters hun baan niet als een 9 tot 5 baan, wat maakt dat het
maken van overuren en het verrichten van extra werk voorkomen. Ten tweede voelen
rechters zich zeer gecommitteerd aan hun werk. Een enkele strafrechter spreekt over
loyaliteit naar de rechtbank zelf, maar uit de andere interviews is meer een loyaliteitsgevoel
naar het rechtersvak en dus de professie af te leiden. Dit komt overeen met de resultaten
van het onderzoek van Weimar (2008) waaruit is gebleken dat 78% van de rechters bereid is
om zich te conformeren aan de productieafspraken en het zelfs een belangrijke
professionele waarde vindt om hieraan een bijdrage te leveren. Ook Boone et al geven in
hun onderzoek aan dat rechters pas in uiterste noodzaak concessies doen aan de kwaliteit.
Men kiest er dan liever voor werk mee naar huis te nemen en thuis jurisprudentie en
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vakliteratuur te lezen (2007, p. 172).
Het feit dat gerechtssecretarissen harder gaan werken, komt eerder voort uit een soort
plichtsbesef. Bij de geïnterviewde gerechtssecretarissen heerst het gevoel dat zij als
uitvoerend medewerker weinig invloed hebben op de hoeveelheid werk. Dit resulteert er
grotendeels in dat zij dus harder gaan werken om de grote stapel werk op het bureau weg te
werken.
Begrip
De meeste professionals – zowel rechters als gerechtssecretarissen – stellen zich begripvol
op ten opzichte van het management. Dit begrip komt bij een paar voort uit het feit dat zij
weten dat het management `ook een lastige positie heeft, tussen hen en de Raad voor de
rechtspraak in´. Zij menen dat het management het ook wel op punten met hen eens is. Een
rechter geeft aan dat hij begrijpt dat men als leidinggevende aan ander belang te dienen
heeft: `de tent moet gewoon draaien´. Maar dit wil niet zeggen dat zij geen kritiek hebben op
het huidige systeem en de manier waarop daarmee door het management wordt omgegaan.
Hier wordt in 6.6.2 dieper op ingegaan.
Opvallend is dat in de begripvolle houding van rechterlijke professionals ten opzichte
van hun management in de literatuur nauwelijks wordt genoemd. Daar wordt meer een
meer kritische kanttekening gemaakt bij de komst van integraal management binnen
rechtbanken.
Weerstand
`Zouden we maar eens een opstand plegen en zeggen: zo kan het niet langer! We zijn
enorm, enorm loyaal, we laten allemaal over onze kant gaan. In Den Haag is bedacht dat er
tien miljoen af moet, niemand gaat op de barricade staan. Jammer (lacht), maar ja, dat
hoort niet bij ons, he?´ Gerechtssecretaris bij de rechtbank Utrecht
Wanneer in interviews een bepaalde weerstand te voelen was tegenover de manier waarop
het management met de klachten van professionals omging en doorgevraagd werd of de
respondent hier dan iets mee deed, was het antwoord vaak ontkennend. In sommige
interviews uitten respondenten hun onvrede, maar er was over het algemeen geen
dringende behoefte om dit aan te kaarten of te veranderen. Dit is ten dele te verklaren
vanuit het begrip voor de lastige positie van het management, zoals hierboven beschreven.
Een respondent vertelt dat sommigen van haar collega´s echt niets met de cijfers hebben;
die komen dan niet naar overleggen waar over de cijfers wordt besproken. Echter blijk uit de
interviews niet dat er sprake is van openlijk verzet zoals in de literatuur beschreven door
Weimar (2008) en Otte (2010). Sommige respondenten hebben het idee dat het
management soms ook met de rug tegen de muur staat. Anderen hebben het gevoel dat het
weinig zal uithalen om hun onvrede te uiten. Ook kan de vergaande loyaliteit een verklaring
zijn voor het feit dat men zich niet tegen het management keert. Onderstaand citaat licht dit
toe.
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`Rechters zijn niet zo obstinaat. Het zijn erg loyale mensen en wij worden ingehuurd om de
wet te volgen en te toetsen of iedereen de wet volgt. Wij zijn daarom ook hele brave
mensen. Als iets van ons wordt gevraagd dan doen wij dat ook. Pas als wij tegen een
bepaalde grens aan zitten, dan hoor je pas wat van ons. Dat is wel het nadeel van de
populatie rechters. We laten het ook gewoon gebeuren.´ Strafrechter bij rechtbank Utrecht
Interesse
Tenslotte zijn onder de professionals een paar rechters, die zich juist sinds de komst van het
prestatiebekostigingssysteem, meer interesse zijn gaan tonen voor `de cijfertjes´. Zij willen
weten hoe het precies zit en doen hier navraag naar bij hun teamleider of sectorvoorzitter.
Dit wordt bevestigd door een strafrechter, die aangeeft dat sommige collega´s van de oude
generatie ook bewust niet naar teamoverleg komen waar geldzaken worden besproken.
Enkele andere respondenten geven aan dat hun interesse voor het financieringsstelsel ook
voortkomt uit het feit dat zij hiervoor werkzaam zijn geweest in een andere commerciële
sector. Toch is er bij sommige rechters nog steeds weerstand en desinteresse ten opzichte
van het financieringsstelsel. Dit laat zich vooral verklaren door een generatieverschil.
`De oudere generatie heeft echt zoiets van: `En ik hoef me er ook niet in te verdiepen, dat is
jullie ding´. De jongere generatie snapt beter dat het een onderdeel is en zijn er ook
nieuwsgierig naar. Je merkt ook bij rechters op het moment dat er achterstanden zijn, dat ze
dan wel geïnteresseerder zijn, dan voelen ze zich wel verantwoordelijk. Ze vinden het
vervelend als mensen heel lang moeten wachten op vonnissen. Dat is dan een inhoudelijke
drijfveer om zich in de cijfers te verdiepen. Maargoed weetje, de hele wereld moet het doen
met beperkte middelen. In de rechtspraak is er ook geen rechtvaardiging dat omdat je
rechter bent, dat er maar eindeloos veel geld is.´ Sectorvoorzitter bij rechtbank Maastricht
De geïnterviewde gerechtssecretarissen hebben in vergelijking met de rechters veel minder
interesse in de cijfers. Zij zien het meer als iets `van het management´ en zien het
bezighouden met cijfers niet als onderdeel van hun eigen taak.
6.4.3 Gezamenlijke visie op de omgang met prestatiebekostiging en kwaliteit
Bescherming van de kwaliteitsgrens
`Ik neem de beslissingen die noodzakelijk zijn om die kwaliteit te waarborgen. Dat kan ertoe
leiden dat je ziet dat je onder het quota zit. Dat probeer je vanuit het loyaliteitsgevoel wel
weer recht te trekken in de loop van het jaar. Soms lukt dat niet en dan denk ik ook; dat is
het probleem van het gerechtsbestuur om daar iets aan te doen.. dat is niet mijn probleem.
Je probeert tot op zekere hoogte met de organisatie mee te denken, maar er zijn grenzen. Er
zijn ook nog andere dingen in het leven.´ Strafrechter bij de rechtbank Maastricht
In hun omgang met de verhouding tussen prestatiebekostiging en kwaliteit keert er bij
managers en professionals van beide rechtbanken steeds een item terug: het beschermen
van de kwaliteitsgrens. Afgezien van de soms tegenstrijdige belangen die de
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organisatielogica en professionele logica met zich mee kunnen brengen, hebben zowel
managers als professionals kwaliteit hoog in het vaandel.
Hoewel daar door enkele professionals soms anders over wordt gedacht. In feite is er
een onderscheid te maken tussen geïnterviewde professionals die van mening zijn dat hun
managers inderdaad ook kwaliteit hoog in het vaandel hebben en professionals die daar hun
twijfels bij hebben. Bij hen bestaat het gevoel dat het uiteindelijk om de cijfers gaat. Een
geïnterviewde rechter van de rechtbank Maastricht noemt kwaliteit voor de manager ook
wel `window dressing´; het staat goed in het jaarverslag. Als het op bezuinigingen aankomt,
wordt kwaliteit wel als eerste losgelaten. Opvallend is dat een manager van dezelfde
rechtbank dit tegenspreekt en juist stelt dat kwaliteit voor haar als manager heel belangrijk
is. Zij uit dezelfde kritiek als de professional, maar zij richt zich juist op de Raad voor de
Rechtspraak: `Ze zeggen wel dat ze voor kwaliteit zijn, maar daar merken we niets van hier.
Want dan zou je allang geld moeten hebben voor bepaalde kwaliteiten, maar daar merk je
niets van. (…) De kwaliteitsindicatoren nemen ze niet echt serieus hoor. Je wordt veel
strenger aangekeken als je de productie niet hebt gehaald. Dat zegt ook al wat.´ Dit is
overigens opvallend, omdat Boone et al (2007) stellen dat de wetgever juist een
kwaliteitssysteem heeft ontwikkeld als tegenwicht; omdat de nadruk anders te veel op de
productie zou komen te liggen. Het feit dat een manager van een rechtbank kritiek uit op de
Raad, is overigens volgens Noordegraaf (2008, p. 22) iets wat vaker gebeurt. In de publieke
sector gebeurt het vaker dat managers die zich in een lastige positie bevinden hun klachten
richten op een hogere organisatie in de keten.
De sectorvoorzitters moeten zich verantwoorden naar de Raad, wanneer bepaalde
productie – en kwaliteitsnormen niet gehaald worden. Uit gesprekken met de
sectorvoorzitters van beide rechtbanken blijkt dat zij zich erg hard willen maken naar de
Raad voor de kwaliteit binnen hun sector. Zij zijn zich er van bewust dat zij moeten
beargumenteren waarom een productienorm niet gehaald is, maar vrezen niet om de
discussie aan te gaan. Ook wordt in beide sectoren over het budget heen gegaan wanneer
dit de kwaliteit ten goede komt. Wanneer deze sectorvoorzitters menen een legitieme reden
te hebben voor het niet halen van de productienorm, dan schromen zij niet om dit aan de
Raad te vertellen. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn wanneer het aantal zwangerschapsverloven
die periode erg hoog was en er daardoor minder geproduceerd kon worden. Dat managers
nog altijd veel waarde hechten aan kwaliteit, werd in de literatuur ook bevestigd door De
Bruijn (2001, p. 27) en Weggeman (2007, p. 19) die stellen dat niet alleen het resultaat en
kwantiteit waarden zijn voor de manager, maar ook de kwaliteit, het proces en de
inspanningen. Daarnaast stellen verschillende auteurs dat het erg belangrijk is dat er ook
gekeken wordt naar outcome en dat kwaliteit weer hoog op de agenda moet komen.
Helemaal omdat in de rechtspraak het gevoel bij professionals kan leven dat inhoud op de
tweede plek is komen te staan (De Bruijn, 2001, p. 27; Deetman et al, 2006, p. 28)
Veel respondenten zijn het er over eens dat er een minimum van kwaliteit moet
bestaan: een zogenaamde kwaliteitsgrens. De meningen zijn echter verdeeld wanneer het er
om gaat of deze kwaliteitsgrens ook al onder druk staat. Dit wordt mooi verwoord door een
respondent:
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`Het probleem is alleen: waar ligt nou het omslagpunt? Waar verlies je het moment waar de
snelheid echt ten koste gaat van de kwaliteit. En dat is heel moeilijk te bepalen. Ik denk dat
het een van de grote risico´s is, zeker in deze tijd. Dat er wel eens een moment gaat komen
dat die kwaliteitsgrens overschreden gaat worden. Alleen die kwaliteitsgrens is voor
iedereen individueel. De een accepteert nog dit en voor de ander is dat al volstrekt
onbespreekbaar. En dat merk je ook in dit team.´ Teamleider bij de rechtbank Maastricht
De beschreven individuele kwaliteitsgrens blijkt ook uit de interviews. Sommige managers
vertellen dat er binnen hun team verschil is in rechters. Sommigen willen graag alles tot
achter de komma uitzoeken, anderen zijn eerder tevreden met een vonnis. Onder andere
door de rechterlijke onafhankelijkheid, realiseren sommige rechters zich dat zij een zekere
machtspositie hebben ten opzichte van het management. Managers kunnen sturen en
beïnvloeden op aanhoudingen en prestaties, maar uiteindelijk beslissen de rechters wat er
qua inhoud gebeurt. Met andere woorden: of zij die kwaliteitsgrens wat willen verschuiven
of oprekken. Volgens een teamleider in Maastricht zit in ieder team wel één rechter die alles
tot achter de komma blijft uitzoeken en het liefst honderd uur over een vonnis wil doen, ook
al is hij zich bewust van het prestatiebekostigingssysteem. Een teamleider in Utrecht
bevestigt dat `iedere professional het liefst van ieder bulkzaakje een kroonjuweeltje wil
maken, maar dat kan nou eenmaal niet´. Twee managers van beide rechtbanken geven aan
dat je formeel geen instrumenten hebt om met deze `soms lastige rechters´ om te gaan,
maar dat er informeel wel op een bepaalde manier strategisch personeelsbeleid gevoerd kan
worden. Deze rechters hebben volgens de een bijvoorbeeld niet meer echt kans op een
carrière en volgens de ander worden deze rechters soms juist `weggepromoveerd´ naar een
andere sector of een gerechtshof.
6.4.4 Tot slot
In deze paragraaf is de deelvraag beantwoord op welke manier managers enerzijds en
professionals anderzijds omgaan met de hiervoor besproken verhouding tussen kwaliteit en
prestatiebekostiging en wat hun redenen hiervoor zijn. Gebleken is dat managers met name
het gesprek aangaan, hun professionals tegen productiedruk willen beschermen, een
kostenbewustzijn willen creëren en alles zo goed mogelijk willen organiseren en faciliteren,
om zo een balans te vinden tussen prestatiebekostiging en kwaliteit. Bij professionals is
meer begrip dan weerstand ten opzichte van het management, is men ten dele
geïnteresseerd in de cijfers en gaat men vooral harder werken om aan de toenemende
werkdruk tegemoet te komen. Dit komt voort uit een vergaande loyaliteit naar het
rechtersvak en professionele taakopvatting bij rechters. Bij gerechtssecretarissen is de
oorzaak eerder gelegen in het feit dat zij afhankelijk zijn van het systeem. Zowel managers
als professionals willen uiteindelijk de kwaliteitsgrens beschermen en stellen naar eigen
zeggen kwaliteit nog altijd boven de productie.
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6.5 De relatie tussen managers en professionals
Op basis van bovenstaande paragrafen kunnen enkele constateringen gedaan worden die
relevant zijn voor de beantwoording van deze deelvraag. De vraag die in deze paragraaf
beantwoord moet worden, is of bovenstaande ontwikkelingen iets veranderd hebben in de
onderlinge relatie tussen managers en professionals. Voorop moet worden gesteld dat de
verschillende wetten ter modernisering van de rechtspraak op zichzelf al veranderingen
hebben meegebracht voor de rechtbank als organisatie.
6.5.1 Veranderingen
`Op de een of andere manier is de relatie tussen manager en professional minder
vrijblijvend, omdat die verantwoordingsstructuur er zit. Het ligt nu meer `in´ de rechtbanken.
Vroeger kon je als sectorvoorzitter net zo inefficiënt met je collega´s mee doen; de
verantwoordelijkheid lag minder in de rechtbank. Die voel je nu soms wel.´
Sectorvoorzitter bij de rechtbank Utrecht

Allereerst hebben cijfers een prominente rol gekregen in de rechterlijke organisatie. Hoewel
er door het management niet expliciet gestuurd wordt op cijfers, leeft het gevoel onder
sommige professionals dat cijfers heel belangrijk voor het management zijn en soms tot
prioriteit worden verheven. Ook heeft de komst van prestatiebekostiging en de
communicatie hierover een zeker kostenbewustzijn bij beide partijen opgewekt. Deze
ontwikkeling hangt volgens Weimar nauw samen met de veranderende cultuur van de
rechterlijke organisatie (2008, p. 286). Waar het vroeger een taboe was om over financiën te
praten met rechters, gaat het gesprek van de organisatie nu veel meer over de cijfers. Dit
heeft tot gevolg dat ook het gesprek tussen de manager en de professional hier meer over
gaat. Wanneer gevraagd wordt wat er nu veranderd is in de relatie tussen manager en
professional, wordt er door respondenten veel verwezen naar het onderlinge gesprek dat
opeens ook over cijfers gaat.
Ten tweede zijn managers – tevens door de komst van de Raad voor de Rechtspraak –
een lastige positie gaan vervullen, tussen enerzijds de Raad die de financiering controleert
en anderzijds de professionals voor wie kwaliteit leveren altijd primair doel zal blijven. Dit
heeft er voor gezorgd dat zij een balans moeten zoeken tussen beiden en een verbinding
moeten maken tussen organisatielogica en professionele logica. Uit gesprekken met
managers is gebleken dat zij zichzelf ook zo zien. Enerzijds vormen zij een buffer voor de te
waarborgen professionele kwaliteit en anderzijds een sluis voor de productieafspraken zoals
deze gemaakt zijn met de Raad. Dit komt overeen met hetgeen De Bruijn schetste, dat een
sectorvoorzitter zich ten opzichte van het bestuur kan beschouwen als vertegenwoordiger
van de professie, terwijl een individuele rechter zichzelf kan zien als de professional en de
sectorvoorzitter echt als manager (2006, p. 6).
Ten derde is de houding van professionals deels veranderd. Nog altijd zijn zij bijzonder
loyaal in de uitvoering van hun werk. Toch hebben de professionals wel degelijk een mening
over de toegenomen werkdruk die soms met een verminderde kwaliteit gepaard gaat.
Enerzijds zien zij het management als verantwoordelijk aanspreekpunt voor deze spanning,
anderzijds zijn zij zich er van bewust dat het management zich ook in een `dwangbuis´
begeeft.
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6.5.2 Gevolgen voor de relatie tussen manager en professional
Bij dit alles moet overigens een kritische kanttekening worden gemaakt. Want afgezien van
bovenstaande beschreven veranderingen, is er weinig aanleiding om over een heuse breuk
tussen de organisatielogica en professionele logica te spreken. Zolang de kwaliteitsgrens
voor professionals nog is op te rekken en het management afziet van inhoudelijke
inmenging, is er nog geen reden voor paniek. Daarnaast kan wellicht worden aangenomen
dat de cultuur van de rechtbank en de arbeidsmoraal van haar werknemers maakt dat
voortdurend gezocht wordt naar manieren om met de spanningen om te gaan.
Uit de gesprekken met een meerderheid van de managers van beide rechtbanken
blijkt, dat wanneer doorgevraagd wordt naar wat verwacht wordt managers verwachten
wanneer de spanning tussen prestatiebekostiging en kwaliteit zich doorzet, zij zich niet veel
zorgen maakt over de consequenties. Dit heeft meerdere redenen.
Allereerst is het opvallend om te zien hoe serieus het prestatiebekostigingssysteem en
de consequenties die gepaard gaan met het niet halen van de productie genomen worden
door sommige managers, zoals onderstaand citaat illustreert.
`Wij voelen hier die druk zoals je die in de zorg hebt, totaal niet. Het is speelgoedgeld omdat
het niet echt is. En dat zenden wij ook uit. (…) Het wordt anders als het ooit wel een zichzelf
bedruipend orgaan wordt waarvan men zegt: met dit geld moet je uitkomen en als je niet
uitkomt heb je volgend jaar met de bank een probleem en kun je de salarissen niet meer
betalen. Als dat eenmaal begint dan wordt het heel iets anders. Dan ben je dus de
rechtsstaat in onze ogen aan het bedreigen.´ Sectorcoördinator bij de rechtbank Maastricht
Veel managers maken een vergelijking met de commerciële sector en komen tot de
conclusie dat rechtbanken gewoonweg niet failliet kunnen gaan. Dit maakt dat er volgens
sommigen al anders met de productieafspraken wordt omgegaan. Daarnaast heerst vooral
bij de sectorcoördinator van de rechtbank Maastricht het gevoel, dat men bezig is met
`monopolygeld´. Hierdoor kan de sector zich veroorloven om over het budget heen te gaan
en in kwaliteit te blijven investeren; vergaande consequenties zijn er niet. De rechtbank kan
dus niet failliet gaan en daarbij kunnen rechters ook niet zomaar ontslagen worden. Zij zijn
immers voor het leven benoemd.
Dat er geen vergaande gevolgen zijn wanneer de productieafspraken niet worden
gehaald, wordt ook bevestigd door de sectorvoorzitter van de rechtbank Utrecht. Verder
voelt zij weinig druk door het financieringssysteem, omdat zij de persoonlijke overtuiging en
ervaring heeft, dat alles wel op zijn pootjes terecht komt: `Als het maar in een soort
evenwicht zit qua werkdruk in de sector, dan komt het altijd goed met geld. Het is meer
sturen op gevoel. Als mensen gaan stressen, dan zit er ergens in het proces iets niet goed,
dan kan het uiteindelijk heel veel geld gaan kosten. Het proces moet goed lopen. Ik kijk
natuurlijk wel iedere maand hoeveel geld we uitgeven en hoe het loopt met de productie,
maar ik weet dat dit best een beetje kan fluctueren. Als ik een goed verhaal heb bij het niet
halen, dan zit ik er ook niet mee om dat te verkondigen.´
Bovenstaande constatering zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat er binnen
beide rechtbanken nog geen sprake is van een botsing tussen de professionele en
organisatielogica. Immers, managers zijn nog steeds bereid om zich hard te maken voor de
kwaliteit en menen dat er weinig tot geen serieuze gevolgen zijn voor het niet halen van
productieafspraken. Daarnaast moet gesteld worden dat de professionals ook niet geheel
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negatief ten opzichte van de organisatielogica staan. Dit wordt bevestigd door de literatuur,
waar gesteld wordt dat het binnen de rechtspraak grotendeels geaccepteerd om te praten
over productienormen. Dit in tegenstelling tot een aantal jaren geleden (Weimar, 2008, p.
286).
Daarnaast kan het ook een rol spelen dat het management van de sectoren strafrecht
grotendeels bestaat uit rechterlijke professionals. Beide sectorvoorzitters gaven aan dat de
mensen die bevoegdheden hebben en keuzes maken, uit het vak zelf komen. Dit met
uitzondering van de functie sectorcoördinator bij de rechtbank Maastricht. Een
´meewerkend voorman´ zou voor meer draagvlak voor de organisatielogica bij de
professionals kunnen zorgen. Een dergelijke verklaring is ook terug te vinden in de
Hoofdlijnen Personeelsbeleid Rechtspraak (2007, p.8), waarin wordt gesteld dat de afstand
tussen de professional en manager klein is en dat zij elkaars taal spreken, wanneer het
management voortkomt uit de professie.
6.5.2 Tot slot
In deze paragraaf is de deelvraag beantwoord welke gevolgen de manier waarop met
prestatiebekostiging en kwaliteit wordt omgegaan, heeft voor de relatie tussen managers en
professionals. Door de komst van het prestatiebekostigingssysteem en de invloed daarvan
op de kwaliteit, hebben er binnen de rechtbank veranderingen plaatsgevonden. Het gesprek
van de organisatie gaat meer over cijfers, professionals hebben het idee dat zij harder
moeten werken en meer op cijfers worden afgerekend en managers zijn een lastige
tussenpositie tussen professionals en de Raad voor de Rechtspraak gaan vervullen. Toch is er
van een heuse botsing tussen de professionele logica en organisatielogica geen sprake.
Enerzijds is dit te verklaren door het feit dat managers de consequenties van het niet halen
van productienormen met een korreltje zout nemen en anderzijds doordat professionals wel
een financiële druk ervaren en zich hier naar willen conformeren door harder te gaan
werken.
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6.6 Visie op prestatiebekostiging
In deze slotparagraaf zal de balans worden opgemaakt. Wat vinden respondenten nu overall
van het prestatiebekostigingssysteem?
6.6.1 Positieve ontwikkelingen door de invoering van prestatiebekostiging
`Rechters waren heel erg lang mensen die leefden onder het adagium: onder heren praat je
niet over geld. En ze zijn pas een aantal jaren bekend met het fenomeen leidinggeven,
management, wat vervolgens is overgegaan op integraal management. Je moet dus een
beetje sjoege hebben van automatisering, personeel, financiën, terwijl rechters eigenlijk
alleen maar groot zijn geworden met het kijken naar zaken.´Strafrechter bij de rechtbank
Maastricht

Zoals ook in paragraaf 1.1 is beschreven, bestond er vanaf de jaren zeventig noodzaak tot
organisatorische veranderingen in de rechtspraak. Deze noodzaak is er volgens
respondenten met name in gelegen, dat het vroeger `een zooitje´ was bij de rechtbanken. De
president met de beste contacten kreeg het meeste geld en er bestond geen uniform
systeem dat de financiering voor alle rechtbanken gelijk trok. Door weinig verantwoording
en controle was het goed mogelijk om een jaar over één dossier te doen.
De komst van het prestatiebekostigingssysteem heeft volgens respondenten in ieder
geval geleid tot een meer georganiseerd systeem van financiering. Het maakt dat er meer
vergelijkbaarheid tussen rechtbanken en meer transparantie is ontstaan. Ook vinden de
meesten het positief dat er in ieder geval structuur en organisatie is. Het heeft er toe geleid
dat er minder willekeur is en dat is positief.
Tot slot stelt een manager bij de rechtbank Utrecht dat prestatiebekostiging ertoe leidt
dat er beter na wordt gedacht waar tijd in wordt gestoken. Er moeten scherper keuzes
gemaakt worden tussen zaken en dat is positief. Daarnaast brengt de transparantie van het
systeem volgens haar met zich mee, dat de kwaliteit ook weer meer zichtbaar gemaakt moet
worden.
6.6.2 Kritiek op het prestatiebekostigingssysteem
`Een sleutel die alleen maar ingegeven is door datgene wat je produceert, ik vind dat
onvoldoende recht doen aan wat we hier doen in de rechtspraak. Je betaalt alleen maar het
vonnisje.´ Teamleider bij de rechtbank Maastricht
De meest gehoorde kritiek bij de respondenten op het prestatiebekostigingssysteem is dat
er te veel wordt gekeken naar het eindproduct. Voor dit eindproduct zijn wel bepaalde
inspanningen door mensen geleverd en in feite wordt daar niet voor betaald. Dit is
bijvoorbeeld het geval wanneer een zaak wordt aangehouden en er die dag wel een
meervoudige kamer een zitting heeft gedraaid. Hierbij vinden een paar respondenten dat
door die nadruk op het resultaat er te weinig aandacht is voor de kwaliteit. Een enkeling
vindt de menselijke kant in het werk onderbelicht wordt. Een ander punt van kritiek is dat
een van de respondenten het prestatiebekostigingssysteem meer toepasselijk vindt in een
commercieel bedrijf en dat is iets wat de rechtbank niet is en niet zal worden: `Het moet
ondernemingszin toelaten en dat kan hier niet´. Deze kritiek werd ook herkend door Becht en
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Lemaire, die schrijven over het ongenoegen van rechters over de focus op de aantallen
zaken (2009, p. 205)
Daarnaast brengt prestatiebekostiging volgens sommige respondenten perverse
effecten met zich mee. Dit laat zich aan de hand van voorbeelden illustreren. Zo noemt men
bij de rechtbank Maastricht het voorbeeld van een rechter die plotseling meer is gaan
produceren en daardoor minder aan de kwaliteit deed. In Utrecht wordt het voorbeeld
genoemd van de planning van zaken. Wanneer men weet dat bepaalde zaken meer
opleveren, zullen die meer worden ingezet.
Deze perverse effecten zijn ook terug te vinden in de literatuur. De Bruijn stelt dat
prestatiemeting professionals kan verleiden tot strategisch gedrag en managers kan
verleiden tot strenge controles; beide verleidingen tasten het onderling vertrouwen aan
(2001, p. 68). Ook Langbroek en Boone geven aan dat er soms beslissingen worden genomen
onder druk van de productie. Dit is bijvoorbeeld de keuze om een zaak enkelvoudig af te
doen, terwijl hij zich eigenlijk beter leent voor een meervoudige afdoening. Echter betaalt de
Raad maar 12% van de zaken als meervoudig (2007, p.6). Tot slot stelt Hofhuis dat rechters
een belang kunnen krijgen bij een zo vlot mogelijke afdoening van zaken. Een rechter moet
dan sterk in zijn schoenen staan om toch de beslissing te maken die het meeste recht doet
aan de inhoud (2009, p. 125).
6.6.3 Alternatieven voor het huidige prestatiebekostigingssysteem
`Ik pak een voorbeeld van een andere professional: een loodgieter. Die heeft een hell of a
job in mijn keuken gehad en die is uren met mijn kraan bezig geweest. Wat vind ik dan
redelijk? Dat die man die kraan betaald krijgt en een uurtje loon, of mag hij ook die uren dat
hij bezig is geweest en dus geen andere dingen heeft gedaan ook betaald krijgen? Nou, de
vraag stellen is hem beantwoorden.´ Strafrechter bij de rechtbank Maastricht
Allereerst geven sommige respondenten aan dat het wel gemakkelijk is om kritiek te geven,
maar dat het lastig is om een beter werkend systeem te bedenken. Zij komen in hun
antwoord dan ook niet met een alternatief.
Anderen geven aan een financieringssysteem te willen dat meer kijkt naar het proces.
Dit verbeterpunt hangt natuurlijk samen met de veelgehoorde kritiek op het feit dat er
momenteel te veel gekeken wordt naar het eindproduct. De respondenten die een
`throughput´ financieringsmodel voorstellen, zijn van mening dat de inspanningen die
voorafgaand aan de uitspraak zijn geleverd ook betaald zouden moeten worden. Deze
inspanningen zijn bijvoorbeeld de `extra´ inspanningen die worden geleverd, zoals het zich
verdiepen in de jurisprudentie voor een zaak. Maar ook meer gangbare inspanningen
worden genoemd, zoals het zitting houden met zaken die uiteindelijk niet tot een uitspraak
leiden. Onder de respondenten die een focus op het proces prefereren, is verschil in de
opvatting hoe dat in praktijk zou moeten worden gebracht. Twee professionals noemen dat
zij een meer genuanceerde indeling willen van de zaken, terwijl een manager juist voorstelt
om een grove indeling van enkelvoudige, meervoudige en mega zaken te hanteren.
Ten derde zien drie gerechtssecretarissen met name een verbeterpunt in de
verdeling van de werkdruk. Een van hen stelt voor om meer personeel aan te nemen, maar is
zich er tegelijkertijd van bewust dat dit binnen het huidige financieringssysteem natuurlijk
niet lucratief is. De andere twee gerechtssecretarissen stellen een verdergaande delegatie
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voor. Sommige van hun (minder inhoudelijke) taken, zouden ook door de administratie
kunnen worden uitgevoerd.
Een manager en een professional van de rechtbank Utrecht denken dat een oplossing
kan liggen in een betere samenwerking met het OM. Op dit moment wordt het OM
gefinancierd op input en de rechtbank dus op output. Dit kan tot gevolg hebben dat zij soms
tegenstrijdige belangen hebben. Voor het OM `hebben achterstanden een andere financiële
waarde´. Wanneer zij een zaak binnenkrijgen, krijgen zij ook direct het geld daarvoor. De
rechtbank krijgt haar geld pas wanneer deze zaak tot een uitspraak leidt. Hoe een zaak dus
wordt afgedaan is voor het OM minder relevant dan voor de rechtbank.
Tot slot zijn er nog ideeën die niet door meerdere respondenten genoemd zijn. Zo
noemt een manager bij de rechtbank Maastricht de duur van het huidige
financieringssysteem, deze vindt hij te kort. Op deze manier kunnen namelijk moeilijk
mensen worden ontslagen of worden aangetrokken, afhankelijk van de financiële situatie.
Daarvoor is het tijdsbestek van één jaar nu te kort. Het voorstel van deze respondent zou
een financieringssysteem `met een langere adem zijn´. Een andere manager bij deze
rechtbank noemt een ietwat opvallend alternatief. Zij is van mening dat naar de input moet
worden gekeken: wat komt er bij de rechtbank binnen? Om de kosten te beheersen, zou er
volgens haar opnieuw gekeken moeten worden naar welke zaken op een MK – zitting komen
en de noodzaak daarvan. Een alternatief voor deze justitiabelen, zou een andere aanbieder
van rechtspraak zijn, zoals mediation. Op die manier komen er minder `flutzaakjes´ bij de
rechter terecht. Tenslotte stelt een manager bij de rechtbank Utrecht een versimpeling van
de zaakscategorieën voor en alleen een onderscheid te hebben in enkelvoudige,
meervoudige en mega zaken. Zij verwacht dat haar professionals dat niet zullen waarderen.
Dit wordt in de literatuur herkend door Van Thiel, die stelt leidinggevenden vaak de neiging
hebben om de werkelijkheid te versimpelen met weinig indicatoren. Maar volgens haar is
het voor professionals juist positief als er meerdere prestatie – indicatoren zijn (2009, p. 20).
6.6.4 Tot slot
Dat het prestatiebekostigingssysteem transparantie, efficiency en maatstaven voor een
vergelijking tussen rechtbanken met zich meebrengt, vinden de meeste respondenten een
positieve ontwikkeling. Echter is er ook veel kritiek op het financieringssysteem. Deze is met
name gericht tegen het feit dat er te weinig naar het (werk)proces wordt gekeken. Ook kan
prestatiebekostiging perverse effecten met zich meebrengen. Door managers en
professionals worden verschillende alternatieven gegeven, zoals procesfinanciering in plaats
van outputfinanciering, of een financieringssysteem dat is gelijkgetrokken met het OM. Op
andere alternatieven zal in de discussieparagraaf van hoofdstuk 8 dieper worden ingegaan.
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7. Conclusie
Voor deze scriptie is onderzoek gedaan naar de spanningsvolle relatie tussen
prestatiebekostiging en kwaliteit en de manier waarop managers en professionals binnen de
rechtbank Maastricht en Utrecht hier mee omgaan. In dit hoofdstuk zal in paragraaf 7.1
eerst een beknopte conclusie worden gegeven, welke vervolgens in paragraaf 7.2 zal worden
uitgewerkt.
7.1 Een beknopt overzicht
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Wat betekent de manier waarop managers en
professionals binnen de rechtbank omgaan met de verhouding tussen prestatiebekostiging
en kwaliteit voor hun onderlinge relatie? Het beknopte antwoord op deze hoofdvraag kan
worden gevonden door de schematische weergave van de deelvragen van dit onderzoek in
figuur 5 langs te lopen.

Figuur 5 Schematische weergave deelvragen
Bovenstaande figuur kan als volgt worden toegelicht. Allereerst kan gesteld worden dat de
prestatiebekostiging de kwaliteit op twee manieren beïnvloedt. Enerzijds positief, doordat
de focus op efficiëntie de doorlooptijden heeft doen verbeteren en anderzijds negatief,
doordat de komst van prestatiebekostiging een verhoogde werkdruk en een gebrek aan tijd
met zich mee brengt, waarbij met name de werkdruk door managers en professionals
anders wordt beleefd. Vervolgens hanteren managers en professionals ieder hun eigen
methoden in de omgang met deze spanningsvolle verhouding tussen prestatiebekostiging en
kwaliteit. Concluderend kan gesteld worden dat managers met name communiceren en
organiseren en professionals met name harder gaan werken. Rechters en
gerechtssecretarissen doen dit beide vanuit hun taakopvatting, zij het dat rechters dit meer
zien als hun professionele roeping en dat gerechtssecretarissen het meer zien als hun taak
binnen het systeem. Beiden hechten waarde aan het belang van de verdachte dat zij
hiermee dienen. Tot slot kan gesteld worden dat de verschillen tussen managers en
professionals uiteindelijk weer bij elkaar komen in de bescherming van de kwaliteit, wat
beide groepen nog altijd hoog in het vaandel hebben. Van een kloof tussen organisatielogica
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en professionele logica is geen sprake: deze zijn zogezegd `in balans´. Binnen de groep
professionals blijft men namelijk hard werken en worden om die reden de productienormen
gehaald. Binnen de groep managers is de perceptie dat er geen `harde´ consequenties zijn bij
het niet halen van de productienormen. Dit maakt dat professionals en managers beiden
bijdragen tot het functioneren van het prestatiebekostigingssysteem, zij het vanuit een
verschillend belang. Het punt waar de organisatielogica en professionele logica samenkomen
is gelegen in de kwaliteit. Hier zit nog altijd ruimte voor speling. Professionals leveren soms
een stukje kwaliteit in om zo meer werk in minder tijd te kunnen doen. Managers kunnen
het zich veroorloven om in kwaliteit te blijven investeren, door de zwakke controle en
sanctionering van de Raad. Hierdoor heffen beide stromingen elkaar als het ware op.
Bovenstaande conclusie zal in onderstaande paragraaf nauwkeurig worden
uitgewerkt door aan de hand van het literatuuronderzoek en het empirisch onderzoek een
antwoord te geven op de deelvragen. Overigens zijn er vrij veel overeenkomsten tussen
beide rechtbanken gevonden. Dit heeft ertoe geleid dat de beantwoording van de
deelvragen algemeen gedaan zal worden voor de gehele groep respondenten. Hierbij zullen
in een kort intermezzo de meest opvallende verschillen tussen de onderzoekslocaties
worden behandeld. Onderstaande conclusies hebben geleid tot verschillende punten van
discussie en tot aanbevelingen voor een vervolgonderzoek. Deze zullen in het volgende
hoofdstuk worden behandeld.
7.2 Managers en professionals in hun omgang met prestatiebekostiging en kwaliteit en de
gevolgen daarvan voor hun relatie
7.2.1 Prestatiebekostiging en kwaliteit: communicerende vaten
Allereerst moet gesteld worden dat er zich met de invoering van het
prestatiebekostigingssysteem veranderingen hebben voorgedaan in de structuur en cultuur
van de rechtbanken. Waar het vroeger een ongeorganiseerde en ongestructureerde manier
van financieren was, is nu een systeem geïmplementeerd dat verantwoording, transparantie
en uniformiteit tussen de rechtbanken met zich meebrengt.
Zoals uit de literatuur al bleek en in de empirie werd bevestigd, bestaat er bij beide
rechtbanken een trade – off tussen het voldoen aan de productienormen enerzijds en het
behouden van inhoudelijke kwaliteit anderzijds. Meer van het een betekent veelal minder
van het ander. Prestatiebekostiging heeft een zekere invloed op de kwaliteit en dat uit zich
op verschillende manieren. Enerzijds wordt er door de invoering van prestatiebekostiging
efficiënter gewerkt, wat een positief effect heeft op de doorlooptijden. Anderzijds brengen
de productie afspraken ook een verzwaarde werkdrukervaring bij de professionals en
tijdnood met zich mee. Met name deze werkdruk en tijdnood zetten de kwaliteit soms onder
druk. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat managers veel meer spreken van
een werkdrukbeleving en professionals ook daadwerkelijk een verhoogde werkdruk ervaren.
7.2.2 Omgang met de verhouding tussen prestatiebekostiging en kwaliteit
Managers en professionals hebben verschillende manieren in de omgang met de verhouding
tussen kwaliteit en prestatiebekostiging.
Allereerst moet gesteld worden dat managers zo open mogelijk proberen te zijn naar
hun professionals toe in de communicatie over de cijfers en productie afspraken. Echter
moet hierbij een onderscheid worden gemaakt met het daadwerkelijk sturen op cijfers, want
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dat gebeurt volgens het management bij geen van beide rechtbanken. Men wil het
prestatiebekostigingssysteem niet doorvertalen naar individueel niveau en de professionals
beschermen tegen de daarmee gepaarde productiedruk. Toch ervaren professionals wel
degelijk dat het in de organisatie veel meer over de cijfertjes gaat en veroorzaakt dit soms
een opgejaagd gevoel. Dit is een opvallende constatering, omdat enerzijds het management
probeert om een productiedruk weg te houden bij haar professionals, terwijl anderzijds deze
professionals wel een verhoging van de werkdruk en tijdruk ervaren. Dit kan liggen aan de
groter wordende instroom van zaken of aan het feit dat rechters zeer gevoelig zijn voor het
praten over cijfers. Professionals gaan op hun beurt met deze productiedruk om, door nog
harder te werken. Dit is enerzijds te verklaren vanuit de professionele taakopvatting en de
vergaande loyaliteit naar de professie bij rechters. Anderzijds is bij gerechtssecretarissen
veel minder sprake van een professionele taakopvatting. Zij voelen zich door hun positie in
de organisatie voor de werkdruk meer afhankelijk van het systeem. Wel voelen beiden zich
maatschappelijk verantwoordelijk voor de wachtende verdachte.
Er is daarnaast door het management geprobeerd een kostenbewustzijn bij de
professionals te creëren. Gebleken is dat professionals veel bewuster zijn van de kosten die
met hun werk gepaard gaan. Een deel van de professionals is zich ook meer voor de
financiering gaan interesseren. Dit is grotendeels door werkervaring in de commerciële
sector en generatieverschillen te verklaren. De oude generatie rechters is namelijk in een
andere cultuur grootgebracht, waar spreken over geld taboe was. Daarnaast brengt
werkervaring in de commerciële sector, zoals de advocatuur, met zich mee dat men gewend
is dat prestaties worden gemeten en dat efficiënt werken een belangrijke rol speelt.
Tot slot proberen managers bij beide rechtbanken om te gaan met de verhouding
tussen kwaliteit en prestatiebekostiging door het werkproces zo goed mogelijk te
organiseren en te faciliteren. Dat uit zich in de inzet van personeel, de mix van zaken op de
zitting en de investeringen die worden gedaan in de voorbereiding van de zitting.
7.2.3 Intermezzo: Utrecht en Maastricht in vergelijkend perspectief
De insteek van dit onderzoek is geen vergelijkend onderzoek geweest. Gebleken is dan ook
dat er geen significante verschillen tussen de twee rechtbanken bestaan. Zoals in hoofdstuk
5 uiteen is gezet, lenen beide rechtbanken zich voor een vergelijkend onderzoek doordat zij
veel uniforme kenmerken hebben. Dit leidt er ook toe dat er op veel fronten weinig verschil
in de beantwoording is. Deze verschillen zijn meer aangetroffen tussen de functies binnen de
rechtbanken. Toch is er een punt van verschil tussen de rechtbanken opgevallen tijdens dit
onderzoek. Deze zal hieronder worden toegelicht.
Het punt waarop de rechtbanken verschillen is gelegen in de visie die het management
heeft op de omgang met de professional. Deze omgang kan onderscheiden worden in
betrekken en beschermen.
Zoals in hoofdstuk 6 is geconstateerd, spelen de formele en informele gesprekken die
managers met professionals hebben een grote rol bij de rechtbank Maastricht. Communicatie
wordt daar bewust als een beleidsinstrument gebruikt en respondenten op alle niveaus
hebben dit bevestigd in de beantwoording van de interviewvragen. De oplossing voor de
lastige verhouding tussen prestatiebekostiging en kwaliteit worden gezocht in de
communicatie en men is van mening dat een open sfeer belangrijk is voor de relatie tussen
manager en professional. Gesteld zou kunnen worden dat men bij de rechtbank Maastricht
bewust haar professionals betrekt in de soms lastige omgang met het spanningsveld tussen
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prestatiebekostiging en kwaliteit.
Bij de rechtbank Utrecht wordt communicatie niet expliciet als beleidsinstrument
gepresenteerd. Daar wordt juist benadrukt dat het gerechtsbestuur een andere verdeelsleutel
gebruikt voor de financiering dan de Raad voor de Rechtspraak doet. Als autonome organisatie
maken zij een herverdeling van het budget dat zij van de Raad krijgen, afhankelijk van de
behoefte die er per sector is. Volgens het management van deze rechtbank is de oplossing
voor het dilemma tussen prestaties en kwaliteit dus in de manier van organiseren gelegen.
Hierbij moet de professional niet zozeer betrokken worden, maar eerder beschermd worden.
Hier wordt de oplossing gezocht in het voorafgaand slim organiseren van zaken, waardoor
geprobeerd wordt de productiedruk `weg te houden´ van de professional.
Het bovenstaande is ter verduidelijking schematisch weergegeven in figuur 6. Hierin is te
zien dat beide methoden door de rechtbanken gebruikt kunnen worden en ook zullen worden,
maar dat het één bij de ene rechtbank meer benadrukt wordt dan het ander.

Rechtbank
Utrecht

Rechtbank
Maastricht

Betrekken

Betrekken
Beschermen
Beschermen

Figuur 6 Schematische weergave verschillen tussen beide rechtbanken

7.2.4 De relatie tussen managers en professionals
Door de komst van het prestatiebekostigingssysteem en de invloed daarvan op de kwaliteit,
hebben er binnen de rechtbank veranderingen plaatsgevonden. Deze komen er kortweg op
neer dat het bedrijfsmatige perspectief binnen de rechtbank als organisatie een steeds
grotere rol is gaan spelen. Professionals worden naast het primaire proces van rechtspreken
geconfronteerd met de productie – afspraken met de Raad, aanhoudingspercentages en
jaarlijkse presentaties in Excel over de voortgang van de rechtbank. Managers zijn zich door
de komst van prestatiebekostiging in een lastige positie gaan begeven tussen de
professionals en de Raad in. Beiden hebben andere belangen en dat maakt dat managers
enerzijds een bufferfunctie voor wat betreft de belangen van de professionals en anderzijds
een sluisfunctie voor wat betreft de doelstellingen van de Raad hebben.
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Wat zijn nu de gevolgen van dit alles voor de onderlinge relatie tussen managers en
professionals? Is er sprake van een door Noordegraaf (2008) beschreven kloof of breuk
tussen de organisatielogica en professionele logica? Zoals Herweijer (2010, p. 87) stelt, is het
voor de interne machtsbalans tussen managers en professionals van belang hoe er door
professionals en managers wordt omgegaan met hun bevoegdheden en met het nemen van
tegenmaatregelen. Binnen de rechtbank Utrecht en de rechtbank Maastricht is tot nu toe
nog geen sprake van een kloof of breuk. Er zijn weliswaar tegenstellingen, maar deze zijn
niet onoverbrugbaar en leiden ook niet tot escalaties. Daar zijn verschillende verklaringen
voor mogelijk.
Allereerst kan het een belangrijke rol spelen dat teamleiders en sectorvoorzitters zelf
professionals zijn en het rechterschap ook nog uitoefenen. Zoals gezegd in het theoretisch
kader is leiderschap binnen de rechtspraak sterk verbonden met professionaliteit en wordt
dit gezien als iets positiefs, omdat daardoor de afstand tussen professional en manager
kleiner is. Gebleken is dat managers zich nog altijd hard maken ten opzichte van de Raad
voor de kwaliteitsgrens van hun professionals. Zelf hechten zij ook veel waarde aan die
kwaliteit en in die zin spreken zij nog altijd de taal van hun professionals. Zowel managers als
professionals zijn van mening dat de beïnvloeding van de kwaliteit door prestatiebekostiging
niet eindeloos kan doorgaan en dat er sprake is van een zekere kwaliteitsgrens. Daarnaast
hebben zij zelf ook kritiek op het financieringssysteem, wat kan bijdragen in een
verbondschap met hun professionals.
Ten tweede is gebleken dat managers het niet zo nauw nemen met de consequenties
die verbonden zijn aan het niet halen van hun productie afspraken. Dit maakt ook dat het
mogelijk is om te blijven investeren in kwaliteit, zoals hierboven werd gesteld. Gesproken
wordt van `speelgoedgeld´ en men is zich er van bewust dat de rechtbank niet failliet kan
gaan. Dit wil overigens niet zeggen dat managers en professionals zich niet serieus inzetten
om de productienormen te halen en te voldoen aan de afspraken met de Raad. Er hangen
alleen geen harde consequenties boven hun hoofd wanneer dit niet helemaal lukt. Dit is een
opvallende constatering van dit onderzoek, omdat niet is gebleken dat professionals hier
zich ook van bewust zijn. Zij ervaren juist een enorme verantwoordelijkheid en werkdruk en
proberen de productienormen zoveel mogelijk te halen. Blijkbaar wordt dit door het
management zo serieus gecommuniceerd of wordt dit door de professionals te serieus
geïnterpreteerd.
Ten derde is gebleken dat professionals zich intrinsiek willen conformeren aan de
waarden die voortkomen uit de organisatielogica. De meesten van hen zijn enorm loyaal aan
de rechtspraak in het algemeen. Opvallend is dus dat professionals niet per se een sterke
verbondenheid met hun rechtbank voelen, maar meer met hun professie. Professionals
zouden vanuit hun professionele taakopvatting het liefst zoveel mogelijk zaken doen. Dit
heeft ook voor een groot gedeelte te maken de verantwoordelijkheid die zij voelen ten
opzichte van de maatschappij en de verdachte, die men niet te lang wil laten wachten. Ook
is er weinig weerstand onder de professionals tegenover het management. Er is weliswaar
onvrede met het huidige financieringsstelsel, maar dit uit zich niet in expliciete weerstand
ten opzichte van het management. Kortom: men is kritisch tegenover het systeem, niet
zozeer tegen diegenen die dit systeem binnen hun organisatie moeten monitoren.
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Bovenstaande ontwikkelingen kunnen schematisch worden weergeven in figuur 7 en deze
figuur kan als volt worden toegelicht. Aan ene kant is er de beweging van het management
dat heeft om te gaan met het prestatiebekostigingssysteem. Deze managers zullen nooit
koste wat kost de productienorm willen halen en kunnen het zich veroorloven te blijven
investeren in de kwaliteit. De reden hiervoor is dat zij zich er van bewust zijn dat er geen
sprake is van een strakke controle vanuit de Raad op het niet halen van de productienormen
met bijbehorende consequenties. Dit maakt dat zij een zeker niveau van kwaliteit kunnen
blijven handhaven. Aan de andere kant is de beweging van de professionals te zien. Zij
blijven hard werken vanuit hun professionele taakopvatting en afhankelijkheid van het
systeem en werken in die zin mee aan het halen van de productienorm. Zij laten kwaliteit
niet ten koste gaan van het prestatiebekostigingssysteem en proberen dit te compenseren
door harder te gaan werken en zo een acceptabel kwaliteitsniveau te behouden. Beide
partijen werken zo dus mee aan het functioneren van het prestatiebekostigingssysteem, al is
dit vanuit verschillende drijfveren. Hierdoor wordt in feite een balans gevonden tussen beide
groepen in de kwaliteit; dat is immers waar beide bewegingen samenkomen. Op dit moment
zit er ook nog ruimte in de kwaliteitsbalans, omdat de kwaliteitsgrens volgens respondenten
nog niet is bereikt.

Omgang met PBK
€

Kwaliteit

Professionele
taakopvatting

Figuur 7 De balans in de relatie tussen managers en professionals
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7.2.5 Tot slot
Uit dit onderzoek is gebleken dat van een heldere breuklijn in de relatie tussen managers en
professionals geen sprake is. Dit komt omdat de waarden van de professionele logica en
organisatie logica door beide partijen worden gedragen. Over het algemeen hebben veel
professionals begrip voor de organisatielogica. Een grote meerderheid van de rechterlijke
professionals vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan deze organisatielogica.
Echter doen zij dit wel vanuit hun loyaliteit naar de professie. Professionals zijn zich meer in
de organisatielogica gaan interesseren en diegenen die meer kritisch zijn, verzetten zich hier
niet openlijk tegen. Managers op hun beurt, zullen nooit voor honderd procent de
vertegenwoordigers van de organisatielogica worden, door de binding met het vakmanschap
en hun sceptische houding tegenover het financieringsstelsel en de bijgaande
consequenties. Dat er weliswaar nu geen sprake is van een onherstelbare breuk tussen
managers en professionals, wil niet zeggen dat de manier waarop nu wordt omgegaan met
prestatiebekostiging en kwaliteit, de onderlinge relatie tussen managers en professionals
niet heeft beïnvloed en nog steeds zal beïnvloeden.
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8. Discussie
De conclusies die zijn getrokken in het vorige hoofdstuk, leveren nieuwe vragen en
uitdagingen op met betrekking tot dit onderzoek. In dit hoofdstuk zullen de meest
opvallende discussiepunten uiteen worden gezet. Deze hebben achtereenvolgens betrekking
op de inhoud en op de methodologie. Iedere subparagraaf zal eindigen met een passende
aanbeveling voor vervolgonderzoek naar aanleiding van het beschreven discussiepunt.
8.1 Inhoudelijke discussiepunten
8.1.1 Procesfinanciering: het ideale alternatief?
De invoering van prestatiebekostiging binnen de rechtspraak, is onderdeel van de grote New
Public Management wind die door allerlei publieke organisaties waait. Maar zijn de NPM –
waarden op iedere publieke organisatie even toepasbaar? Leent de rechtspraak zich eigenlijk
wel voor een dergelijk financieringsstelsel?
Dit punt stellen ook veel respondenten ter discussie. Velen van hen prefereren een
stelsel waarbij gekeken wordt naar hun werkelijke inspanningen, oftewel naar het
werkproces. Ook binnen de rechtspraak lijkt men te twijfelen aan het functioneren van
outputfinanciering. Op verzoek van de Raad is namelijk in 2010 onderzocht in hoeverre een
financiering op basis van het werkproces werkbaar is. Dit onderzoek had een positieve
uitkomst en daarom zullen er dit jaar enkele pilots worden voorbereid (Jaarverslag
Rechtspraak, 2011, p. 23).
Echter moet de kritische kanttekening gemaakt worden dat ook dit
financieringsstelsel niet ideaal zal zijn. Ieder stelsel dat gepaard gaat met planning en
controle, brengt namelijk de eis van meetbaarheid met zich mee. Ook wanneer
procesfinanciering binnen de rechtspraak zal worden ingevoerd, zullen meetbare
algemeenheden moeten worden geformuleerd om het systeem hanteerbaar te maken.
Ditzelfde probleem lieten Becht en Lemaire eerder zien voor wat betreft de meetbaarheid
van kwaliteit, zoals beschreven in hoofdstuk 4. Een manager stuurt op de meer
waarneembare facetten, terwijl een professional zich wil beroepen op de lastig meetbare
professionele inhoud (2009, p. 207). Toch willen de geïnterviewde respondenten het liefst
zoveel mogelijk aandacht voor deze inhoudelijke kwaliteit binnen een financieringssysteem.
De vraag is dan ook hoe de kwaliteit meetbaar kan worden gemaakt in een systeem van
procesfinanciering. Elementen uit het werkproces zullen moeten worden vertaald in
meetbare facetten, maar brengt dit ook direct een waarborg voor de kwaliteit met zich
mee?
Interessant zou zijn om de bovengenoemde pilots van procesfinanciering te evalueren. In dit
onderzoek is geconstateerd dat veel respondenten een vorm van procesfinanciering
prefereren. Of op het daadwerkelijk werken met procesfinanciering ook positief zal worden
gereageerd, is optioneel om in de toekomst te onderzoeken. Dit zal waarschijnlijk afhangen
van de manier waarop de procesfinanciering wordt geïmplementeerd en in welke meetbare
facetten het werkproces gegoten zal worden.
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8.1.2 Prestatiebekostiging: een zwakke controle van de Raad voor de rechtspraak?
Zoals in de conclusie is gesteld, is één van de redenen dat er geen sprake is van een breuk
tussen de organisatielogica en professionele logica dat er geen serieuze waarde wordt
gehecht aan de consequenties van het niet voldoen aan de productie – afspraken. Op dit
moment zijn er in de praktijk nog geen vergaande consequenties verbonden aan het niet
halen van de productie normen. Althans, dit is de ervaring van de respondenten. Een punt
dat in dit onderzoek onderbelicht is gebleven, is hoe de mate en de vorm van controle van
de Raad voor de Rechtspraak op de gerechten er precies uitzien. Op dit moment lijkt er
sprake te zijn van wat Merchant (1997, p. 155) `loose control´ noemt. Dit houdt in dat er een
relatief zwakke controle plaatsvindt waarbij het accent ligt op de eigen verantwoordelijkheid
van de uitvoeringsorganisatie en waarbij achteraf verantwoording moet worden afgelegd.
Dit in tegenstelling tot `tight control´ waar door middel van regels en procedures uitgebreid
gerapporteerd dient te worden (Merchant, 1997, p. 165).
Volgens Merchant (1982, p. 44) is goede controle nodig om overeenstemming te
laten bestaan tussen de doelstellingen van de individuele werknemer en die van de
organisatie. In het geval van prestatiebekostiging kan een gerecht als een individuele
werknemer worden gezien en de Raad als de grotere, controlerende organisatie. Formeel
gezien heeft de Raad als taak om toezicht te houden op de bedrijfsvoering van de individuele
gerechten. Er vanuit gaande dat zij over de zogenaamde `harde´ instrumenten beschikt om
dit toezicht uit te oefenen, kan dit betekenen dat het een bewuste keuze om louter `zachte´
controle uit te oefenen in de vorm van gesprekken met gerechtsbesturen zoals deze nu
plaatsvinden.
Interessant is wat de gevolgen zullen zijn wanneer de Raad wel over zal gaan tot een
tight control van de gerechten. Met andere woorden: wanneer er wel vergaande
consequenties verbonden kunnen zijn aan het niet halen van de productie – afspraken. Wat
zullen deze consequenties dan zijn? In hoeverre zal dit de houding van managers in de
naleving van de productie – afspraken veranderen? En wellicht de belangrijkste vraag: wordt
dan de balans tussen managers en professionals zoals geïllustreerd in figuur 7 verstoord?
Wanneer de tight control van de Raad wordt doorvertaald in een strikte controle van de
managers op de rechterlijke professionals, kan dit gevolgen hebben voor de kwaliteitsgrens
die dan ten koste van de prestatienormen kan worden aangetast.
Een interessante aanbeveling zou zijn om een vervolgonderzoek te doen naar de visie van de
Raad voor de rechtspraak op hetgeen hierboven is besproken. Hoe ziet zij de
verantwoordingsstructuur met de gerechten? Welke overwegingen maakt de Raad voor de
rechtspraak in hun keuze voor een bepaalde controle?
8.1.4 De perceptie van werkdruk
Opvallend punt van discussie dat in de resultaten en conclusie telkens terugkeert, is de
perceptie van werkdruk. De werkdruk wordt klaarblijkelijk anders ervaren door managers
dan door professionals. Managers hebben het veelal over een werkdrukbeleving en
professionals spreken over een werkdrukervaring. Managers proberen bewust een
productiedruk weg te houden bij hun professionals, maar de druk wordt door die
professionals niet minder ervaren. Hoe is dit mogelijk? Met behulp van de literatuur is een
verklaring gezocht in het feit dat rechters zeer gevoelig zijn voor het noemen van targets.
Hiermee gepaard gaat de verandering van de rechterlijke organisatie die wellicht een ferme
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indruk heeft gemaakt bij de rechters en om omschakeling heeft gevraagd. Het feit dat alles
nu expliciet gecommuniceerd, verantwoord en besproken wordt, kan een verklaring zijn
voor het feit dat rechters hoe dan ook een druk op hun schouders ervaren, zonder dat de
productie per definitie gestegen is. Hierbij kan de kanttekening worden gemaakt, dat door
veel professionals een verhoogde werkdruk en de komst van het
prestatiebekostigingssysteem vaak in één zin genoemd worden. Maar moeten deze twee
ontwikkelingen wel in een causaal verband gezien worden? Ervaart een professional, die het
liefst van iedere zaak een kroonjuweeltje wil maken, niet hoe dan ook een constante
werkdruk? In hoofdstuk 6 is immers verklaard dat het harde werken van de rechters met
name voortvloeit vanuit de verantwoordelijkheid die zij voelen ten opzichte van de
maatschappij in het algemeen en de verdachte in het concrete geval. Deze verdachte zal er
altijd zijn, ongeacht het soort financieringssysteem.
Opvallend met betrekking tot dit punt is tot slot, dat professionals zich momenteel
niet zo bewust lijken te zijn van het feit dat het niet halen van de productie eigenlijk geen
vergaande consequenties heeft. Zij nemen de productienormen vrij serieus en weten dat
hun sectorvoorzitter ter verantwoording zal worden geroepen wanneer de sector niet naar
behoren produceert. Zij proberen hier weliswaar met name vanuit een intrinsieke
professionele motivatie aan tegemoet te komen, maar dit neemt niet weg dat deze
productienormen spanningen en stress kunnen opleveren bij de professional. Dit is een
interessant gegeven, omdat gebleken is dat de managers het zelf niet zo nauw nemen met
het niet halen van de productie. Failliet kan de rechtbank toch niet gaan. Dit is ook
interessant, omdat het de managers natuurlijk niet slecht uitkomt dat professionals hard
blijven werken en de consequenties serieus blijven nemen. Is het een naïeve aanname dat
professionals zich hier niet zo bewust van zouden zijn? Of is het een bewuste keuze van het
management om dit niet zozeer naar professionals te communiceren? Of hangt het meer
van de interpretatie van deze professionals af en stralen de managers wel uit dat het niet zo
nauw komt met de controle van de Raad?
Een aanbeveling voor vervolgonderzoek kan zijn om dieper in te zoomen op de
communicatie tussen professionals en hun managers. Wat wordt er nu gecommuniceerd en
belangrijker: hoe wordt dat geïnterpreteerd? Ook kan het interessant zijn om professionals
en managers directer te confronteren met elkaars gedachtegoed. Gedacht kan worden aan
rondetafelgesprekken met managers en professionals, waar gezamenlijk gezocht kan
worden naar de crux. Is het een werkdrukbeleving of toch een werkdrukervaring? Verbindt
de professional consequenties aan het niet halen van de productie? En los daarvan; hoe kan
een goede manager de werkdruk kanaliseren en het bedrukkende gevoel bij professionals
verminderen?
8.1.4 Is de zelfsturende rechter een nieuwe professional?
In de inleiding werd gestart met een citaat van Rinus Otte. Niet alleen in de inleiding werd er
in de context van het `Arnhems experiment´ gesproken over zelforganiserende rechters,
maar ook uit de empirie bleek dat managers bij de beide rechtbanken spelen met het idee
van een geïndividualiseerde toepassing van het prestatiebekostigingssysteem. Echter is de
vraag in hoeverre een goed functionerend voorbeeld een garantie is voor alle andere
organisaties. Met name de zogenaamde `oude generatie rechters´, zoals beschreven door
verschillende respondenten, zal hier ook niet altijd even enthousiast op reageren. Daarnaast
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stelt bijvoorbeeld Noordegraaf (2011, p. 86) dat er meer vernieuwingen en veranderingen
nodig zijn, voordat de rechter klaar is voor volledig zelfbeheer. Zo is intercollegiale feedback
nog niet eens vanzelfsprekend binnen de rechtspraak, iets wat ook als punt voor verandering
wordt aangedragen door respondenten.
Wanneer het idee van Otte wordt voortgezet, zou dat een zeer interessante
ontwikkeling zijn voor de organisatie van de rechtspraak. Dat dit vernieuwend is, staat vast.
Bijna kan gesproken worden van een nieuwe generatie rechterlijke professionals, of zelfs van
de rechter als nieuwe professional. Waar de taken van de rechter vroeger beperkt waren tot
zijn primaire proces, zal hij nu zelfs sturing geven aan dit primaire proces.
Het primaire proces kan niet alleen worden uitgebreid, maar kan ook worden
geherdefinieerd. Dit is een ontwikkeling die professionals in andere publieke sectoren al
hebben doorlopen. Naast de klassieke, professionele vakinhoudelijke waarden, zal de
rechter zich als nieuwe professional moeten bezighouden met andere waarden, zoals
resultaatgerichtheid, klantvriendelijkheid en efficiëntie. De vraag die nu gesteld moet
worden, is of het voor de rechterlijke macht een kwestie van tijd is voordat ook hier met de
nieuwe professional gewerkt zal worden of dat de cultuur en aard van de rechtspraak zich er
gewoonweg niet voor lenen om over te gaan op een dergelijke verandering.
Een aanbeveling zou dan ook zijn om de mogelijke experimenten geïnspireerd door Otte en
de omslag van rechters naar nieuwe professionals vanaf hun aanvang te volgen, waardoor er
goed ingezoomd kan worden op eventuele tekortkomingen. Wanneer de experimenten net
zo goed zullen lopen als het `Arnhems experiment´, is interessant om naar enkele
randvoorwaarden of factoren te zoeken om daarmee tot een zo perfect mogelijke
implementatie te komen bij andere rechtbanken.
8.1.5 Twee klassieke professionals in vergelijkend perspectief
Veel publieke organisaties zijn de rechtbanken voorgegaan in de ontwikkeling naar een meer
bedrijfsmatige manier van werken. Veel publieke organisaties overigens, waar ook klassieke
professionals werkzaam zijn. De andere klassieke professional pur sang, is natuurlijk de
medisch specialist. In de zorgsector is de overgang naar een bedrijfsmatig perspectief niet
zonder slag of stoot gegaan. Hier voeren de professionals dezelfde tegenargumenten aan als
in de rechtspraak. Een patiënt verdient ook een kwalitatief hoge behandeling, waarbij veel
aan komt op het professionalisme van de specialist. Dit is niet in meetbare tijdseenheden en
kwaliteitsindicatoren te vatten. Omwille van twee redenen is het interessant om medisch
specialisten en rechters met elkaar te vergelijken. Deze redenen vormen tevens ook direct
de punten waarop beide professionele sectoren van elkaar verschillen. Het kan dan ook
interessante bevindingen opleveren om hier een vergelijkend onderzoek naar in te zetten.
Ten eerste wordt er ook binnen de zorgsector gewerkt met een vorm van
prestatiebekostiging. Deze komt bijvoorbeeld tot uiting in het werken met de zogenaamde
diagnosebehandelingcombinaties (DBC´s). In het gebruik van DBC´s wordt gewerkt met
gemiddelde behandelprofielen die zijn opgemaakt door wetenschappelijke verenigingen van
het betreffende vakgebied (Wijnsma en Kimpen, 2010, p. 50). Uiteraard is de systematiek
van de DBC´s niet volledig te vergelijken met de Lamicie – normering. Toch zijn er
algemeenheden die aanleiding zouden kunnen bieden tot een vergelijking van beide
systemen. Zo leiden de DBC´s allereerst net als in de rechtspraak tot transparantie.
Professionals krijgen beter zicht op de kosten en opbrengsten van hun werk en wellicht
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belangrijker: de mogelijkheden om daar zelf in te kunnen sturen. Volgens Wijnsma en
Kimpen leggen de DBC´s een verbinding tussen de vakgroepen en de bedrijfseconomie
(2010, p. 56). Gezamenlijk moet in ieder geval nagedacht worden over de kwaliteit en de
inhoud van zorg, waarbij met name de meetbaarheid van beide begrippen een belangrijke
rol speelt. Het komen tot een gezamenlijke opvatting over een acceptabele, meetbare vorm
van kwaliteit, is iets wat ook bij de rechtspraak een terugkerend knelpunt is.
Ten tweede is het interessant om een rechtbank te vergelijken met een medische
organisatie, zoals een ziekenhuis, voor wat betreft het management van professionals. Zoals
gezegd komt het merendeel van het management van de rechtbank voort uit de professie
zelf. De directeur bedrijfsvoering is hier vaak de enige niet – rechterlijke professional. Voor
de medisch specialisten in een ziekenhuis ligt dit anders. In deze sector komt zeker de helft
van buiten het vakgebied. Voor beide keuzes is iets te zeggen. De voordelen van een vakman
als manager zijn onder andere in dit onderzoek naar voren gekomen: het brengt kennis van
en ervaring met de taakuitvoering met zich mee, het kan leiden tot meer begrip bij de
werkvloer en daarnaast zal het veelal gemakkelijker zijn voor de manager zelf dan wanneer
hij van een totaal andere sector afkomstig zou zijn geweest. Echter zijn er ook de
tegenstanders, die menen dat het managen een professie apart is, dat specifieke
vaardigheden vergt waar de professional vaak niet over beschikt. Zo moet een manager
voornamelijk de `externe´ doelstellingen van de organisatie als geheel vertegenwoordigen
en beschermt de professional voornamelijk zijn innerlijke, professionele waarden. De
oplossing voor ziekenhuizen wordt nu gezocht in duaal management. Medisch specialisten
gedogen management `afkomstig van buitenaf´, mits dit duaal gebeurt. Volgens
Stroopendaal (2005, p. 15) hebben dan een arts en een paramedisch manager gezamenlijk
de verantwoordelijkheid voor het gehele zorgproces.
Bij dit alles moet wel de kanttekening gemaakt worden, dat de verschillen niet geheel
zwart – wit zijn. Zo wordt er bij een van de onderzoekslocaties van dit onderzoek, namelijk
de rechtbank Maastricht, al gewerkt met een duale structuur. Daar wordt aan de sector
strafrecht leiding gegeven door een sectorvoorzitter (vanuit de professie) en een
sectorcoördinator (`van buitenaf´). Overigens kan het gegeven dat in Maastricht op deze
wijze wordt gewerkt en in Utrecht slecht met één sectorvoorzitter uit het vak, al genoeg stof
zijn voor een interessant vervolgonderzoek.
Hierboven zijn slechts twee punten geschetst die aanleiding zouden kunnen zijn voor een
vergelijkend onderzoek tussen de rechterlijke en medische sector. Daarnaast moet worden
gesteld dat de veranderingen de rechterlijke macht tot nu toe relatief geruisloos hebben
gepasseerd, terwijl deze bij de zorg veel spanningen en aandacht met zich mee hebben
gebracht. Waarin is dit verschil gelegen? Feit is in ieder geval dat de medisch specialisten
zich door de werking van vraag – en aanbod in een meer private sfeer bevinden, terwijl de
rechterlijke professionals bij uitstek functioneren in een louter publieke sfeer. De indruk
bestaat dan ook dat mede hierdoor medisch specialisten veel meer vrijgevochten
professionals zijn. Zo functioneren zij binnen maatschappen en zijn zij in die zin zelfstandig
ondernemers. Daarvan is bij de rechterlijke professionals nog altijd geen sprake. Zij zijn voor
het leven benoemd en maken onderdeel uit van het onafhankelijke, bijna onaantastbare
rechterlijke systeem. Kortom: genoeg redenen voor een grootschalig, vergelijkend
onderzoek tussen de twee klassieke professionals.
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8.2 Methodologische discussiepunten
8.2.1 De kleinschaligheid van een bacheloronderzoek
Een bekende en veelgehoorde tekortkoming bij het doen van een (kwalitatief)
bacheloronderzoek, is de kleinschaligheid en daarmee significantie van het onderzoek.
Vanwege veel praktische bezwaren, zoals tijd en capaciteit, is dit onderzoek gebaseerd op
slechts vijftien interviews, waarvan twee alleen een context vormden. Er is zeker op
interessante bevindingen gestuit. Echter is voor wat betreft de frequentie waarmee deze
bevindingen zich voordoen binnen de gehele sector strafrecht of de rechtbank als geheel,
weinig te zeggen.
Een interessante aanbeveling en wens van de onderzoeker zou dan ook zijn om eenzelfde
onderzoek op grootschalige wijze op te zetten. Bij voorkeur zou de lijst met
onderzoekslocaties naast de rechtbanken Maastricht en Utrecht, uitgebreid kunnen worden
met meer rechtbanken. Interessant is dan om te zien of deze rechtbanken voor aanvulling of
juist voor vernieuwing van de huidige bevindingen zorgen.
8.2.2 Het voordeel van observeren en terugkoppelen
Voor dit onderzoek zijn eerst de zeven interviews bij de rechtbank Maastricht gedaan,
waarna vervolgens de zes interviews bij de rechtbank Utrecht zijn gedaan. Voorop moet
worden gesteld dat deze interviews een zeer interessante en essentiële bijdrage hebben
geleverd aan dit onderzoek. Echter zijn er ook enkele kanttekeningen te maken.
Zo zou het bijvoorbeeld waardevol zijn geweest, wanneer op langere termijn en op
meer gestructureerde basis binnen de organisaties zou kunnen worden meegelopen. Dit
heeft verschillende voordelen. Hierdoor kunnen er allereerst naast kwalitatieve interviews,
ook observaties worden gedaan. Observaties kunnen aan een interpretativistisch onderzoek
een belangrijke en waardevolle bijdrage leveren. Daarnaast zou dit ook de terugkoppeling
van de resultaten vergemakkelijken. Binnen dit onderzoek heeft het zich voorgedaan dat bij
de rechtbank Utrecht andere punten belicht werden dan bij de rechtbank Maastricht.
Vanwege de gebondenheid van de onderzoeker aan de tijd, wil en vermogen van de
respondenten, is het in dit onderzoek niet mogelijk geweest om resultaten van beide
rechtbanken over en weer terug te koppelen. Hierdoor `moet er geroeid worden met de
riemen die er zijn´ en dat zou eventueel afbreuk kunnen doen aan de validiteit en
betrouwbaarheid van dit onderzoek.
Een aanbeveling voor vervolgonderzoek zou dan ook zijn, om die op een meer structurele
manier te doen, waarbij vaker dan een keer met de respondenten gesproken moet worden.
Dit zou bijvoorbeeld kunnen door voor een langere duur `mee te lopen´ in de organisatie en
ook gebruik te maken van de formele en informele gespreksmomenten die respondenten
met elkaar voeren.
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8.3 Tot slot: terugkoppeling naar de bredere context van dit onderzoek
Met dit onderzoek is getracht meer inzicht te geven in twee relaties. Die tussen
prestatiebekostiging en kwaliteit enerzijds en die tussen managers en professionals
anderzijds. Dit onderzoek ging over de veranderingen die plaats hebben gevonden binnen de
rechterlijke organisatie als gevolg van de NPM – filosofie en het daarmee gepaard gaande
financieringssysteem. Daarmee maakt het deel uit van een veel groter debat, waar volgens
Noordegraaf (2011, p. 83) twee ontwikkelingen de boventoon voeren. De eerste
ontwikkeling is gelegen in het feit dat publieke organisaties worden onderworpen aan
kwalitatieve standaarden en verantwoordingsvereisten van de overheid en waardoor
bureaucratie met professionaliteit gecombineerd wordt. De twee ontwikkeling is de
opkomst van het `managerialism´ waarbij publieke organisaties zoveel mogelijk als bedrijven
worden gerund. Zoals Noordegraaf aangeeft, heeft de rechterlijke macht zich lange tijd door
haar positie in de trias politica kunnen vrijwaren van deze `kaders´, maar tegenwoordig
wordt ook hier de omslag gemaakt (Noordegraaf, 2011, p. 94). Weliswaar met wat moeite
en tegensputteren, want de rechterlijke cultuur en haar professionals leken niets te hoeven
weten van alle managementinvloeden. Wanneer met de respondenten over deze
cultuurverandering gesproken werd, kwamen woorden als `taboe´ en `de rechtbank is geen
bedrijf´ voorbij. Toch heeft deze kritiek er nooit toe geleid dat rechters en
gerechtssecretarissen een barricade opwierpen. Om in de bewoordingen van een
respondent te blijven: `Rechters zijn nu eenmaal niet zo obstinaat´.
Dit brengt met zich mee dat veel veranderingen tot nu niet tot grote ophef hebben
geleid. Wel is er steeds meer aandacht voor deze sector in het publieke debat. In dit
publieke debat houdt men zich onder andere bezig met de vraag in hoeverre het proces
rondom de professional georganiseerd zou moeten worden. Noordegraaf spreekt van een
basisspanning tussen organisatielogica en professionele logica die bij alle professionele
organisaties bestaat (2011, p. 83). De rechtspraak vormt hierbij geen uitzondering. Het zal
altijd punt van discussie blijven waar het omslagpunt ligt tussen onschuldige tegenstellingen
en daadwerkelijke kloven of botsingen tussen beide logica´s. De vraag is dan wie er zal
moeten veranderen. Moet de rechter omschakelen tot de ideale nieuwe professional die de
organisatielogica omarmt, of zal de manager moeten accepteren dat hij over de grenzen van
de professional komt en zijn managerial invloed daar moet stoppen?
Zoals weergegeven in figuur 7, is er op dit moment sprake van een evenwicht. In de
titel van dit onderzoek wordt verwezen naar een positieve spanningsbalans, omdat de
verschillende bewegingen van managers en professionals niet leiden tot een breuk tussen
logica´s. Ondanks het feit dat rechtbanken niet failliet kunnen gaan en niet concurreren met
andere aanbieders, bestaat er binnen de rechtspraak een prikkel tot efficiëntie en is er meer
structuur, doelmatigheid en transparantie. Momenteel heffen de positieve en negatieve
gevolgen van prestatiebekostiging elkaar op en wordt er een ruimte in de kwaliteit
gevonden. Echter kan ook hier een grens bereikt worden. De vraag is dan ook óf de balans
tussen productie en professionaliteit doorbroken zal worden en zo ja, wanneer dit zal
gebeuren. De toekomst zal het ons leren.
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