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Het directieteam is verantwoordelijk voor:
•	de aansturing van de Productie, de corebusiness van de Raad, belegd in handen van één manager;
•	de aansturing van de tweede belangrijke kolom voor de organisatie, ‘Dienstverlening, Faciliteiten en 

Financiën (DFF)’. De manager DFF is verantwoordelijk voor de (kwaliteit van de) dienstverlening naar de 
klant, burgers cq. rechtzoekenden, (juridische) intermediairs en (keten)partners, en alle bedrijfsvoering en 
ondersteunende activiteiten ten behoeve van de organisatie;

•	de organisatie van de staf- en bestuurlijk ondersteunende activiteiten, bijeengebracht onder de 
Stafdiensten en onder leiding van een hoofd Stafdiensten.

•	Tot	slot	zijn	in	een	programmadirectie twee programma’s ondergebracht als uitvloeisel van het onderzoek 
van de commissie Wolfsen, waarover later meer, en de uitvoering van de complete vernieuwing van het 
ICT-landschap bij de Raad. De programmadirectie is een tijdelijke organisatie (gedurende de looptijd van 
de programma’s) en staat onder leiding van een programmadirecteur.

1 Wbtv= Wet beëdigde tolken en vertalers; IKV= Inkomensverklaring; Wsnp= Wet schuldsanering natuurlijke 
personen; Wrb= Wet op de rechtsbijstand.

In 2009 is een 
reorganisatie in gang 
gezet van vijf Raden 
naar één Raad voor 
Rechtsbijstand. Mij is 
gebleken dat dit proces 
nog niet is afgerond. 
Op onderdelen 
functioneert 

de Raad nog steeds als vijf 
afzonderlijke vestigingen en 
worden werkprocessen nog per 
vestiging georganiseerd. Afgelopen 
jaar is begonnen om productie 
Raadsbreed aan te sturen. Het 
productieproces wordt sindsdien 
gemanaged als één werkproces. 
Waar op een vestiging een tekort 
aan capaciteit is om de voorraad 
op peil te houden, wordt er vanuit 
andere vestigingen bijgesprongen. 
Dat is een mooi voorbeeld 
waarbij het bewerkstelligen van 
meer samenhang en synergie 
in het werk leidt tot een meer 
doelmatige Raad. Komend jaar zal 
dit ook met andere werkprocessen 
worden gerealiseerd. Het spreekt 
vanzelf dat gemeenschappelijke 
huisvesting van de Raad op 
één locatie bijdraagt aan het 
Raadsbreed managen van 
werkprocessen. Daarom is het 

verstandig om komend jaar met 
meer ambitie dan omschreven in 
het jaarplan 2017 de huisvesting 
ter hand te nemen.

Ook	aan	het	bestaande	ICT-
landschap is goed te zien dat er 
voorheen vijf Raden waren. De 
gebruiksvriendelijkheid van de 
bestaande systemen laat te wensen 
over. Medewerkers werken vaak 
nog met de applicaties alsof er vijf 
afzonderlijke Raden zijn. Met het 
ontwikkelen van nieuwe applicaties 
in het programma IDEA is de 
afgelopen jaren begonnen deze 
problemen op te lossen. Er staat 
een up-to-date zijnde basis om, na 
de Wbtv en IKV, ook de Wsnp- en 
Wrb-applicaties op te bouwen1. Het 
Programma IDEA is ondergebracht 
in de programmadirectie en 
zal met de ervaringen uit het 
verleden met veel inzet en 
aandacht worden gemanaged. Het 
opdrachtgeverschap is zorgvuldig 
belegd en ingericht. Dit geeft 
mij vertrouwen dat de ambities 
in dit programma binnen de 
voorgenomen tijd en binnen het 
beschikbaar budget zullen worden 
gerealiseerd.

Op koers …
Met dit jaarplan 2018 wil ik u, 
in mijn eerste volledige jaar als 
bestuurder van de Raad voor 
Rechtsbijstand, deelgenoot maken 
van mijn voornemens. Kort na 
mijn aantreden vorig jaar is de 
organisatie-inrichting veranderd 
en meer toegesneden op één 
algemeen directeur/bestuurder 
waar er voorheen twee bestuurders 

waren. Doelstelling van deze 
organisatiewijziging was vanuit 
de bestaande werkprocessen een 
meer logische samenhang tussen 
de verschillende onderdelen 
van de Raad aan te brengen. 
Mede op basis van een in 2017 
uitgevoerde (zelf)evaluatie van 
deze organisatiestructuur heeft 
deze nu vaste vorm gekregen 
en is duidelijk geworden hoe 

wij nog verder de onderlinge 
afstemming tussen kolommen en 
afdelingen kunnen verbeteren. 
Naast de twee pijlers ‘Productie’ 
en ‘Dienstverlening, Faciliteiten en 
Financiën’ bestaat de organisatie 
uit de onderdelen ‘Stafdiensten’ 
en een ‘Programmadirectie’. De 
managers van deze onderdelen 
vormen samen met de bestuurder 
het directieteam. 

1

Meer samenhang en synergie 
in het werk leidt tot een meer 
doelmatige Raad 
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De Raad wil zich onderscheiden vanuit zijn 
kernwaarden: de burger centraal, toegankelijk, 
vertrouwen, samenwerken en professioneel. Deze 
kernwaarden staan centraal in het functioneren 
van de Raad, bij het bieden van passende 
dienstverlening aan burgers en 
rechtsbijstandverleners. In 2017 
is veel aandacht besteed aan het 
internaliseren en uitdragen van 
deze kernwaarden. Ook voor 
de komende jaren zijn deze 
kernwaarden richtsnoer voor 
alle medewerkers van de Raad.

maar nog niet op stoom …
De Raad wil in 2018 een regierol 
vervullen bij het uitvoeren van 
de geplande stelselwijziging in 
de gesubsidieerde rechtsbijstand. 
Onzekere ontwikkelingen en 
gebeurtenissen beïnvloeden momenteel de 
voornemens van de Raad. 

De in 2016 door het kabinet met veel overtuiging 
ingezette verandering van het stelsel voor de 
gesubsidieerde rechtsbijstand loopt vertraging op. 
De door de Raad, samen met het Juridisch Loket, 
opgerichte gezamenlijke programmaorganisatie 
‘Herijking Stelsel Gesubsidieerde Rechtsbijstand’ 
(HSGR) staat klaar, maar komt hierdoor niet volledig 
op stoom. Ik hoop dat met de komst van het nieuwe 
kabinet snel duidelijk wordt hoe de nieuwe regering 
de voorgenomen stelselwijziging wil realiseren. Het 
voor de voorgenomen kabinetsmaatregelen benodigde 
wetsvoorstel daarvoor zal voortvarend moeten worden 
afgerond en ingediend. 

Ook de door het kabinet ingestelde commissie Van 
der Meer, die kijkt naar de beloningssystematiek van 
advocaten die werkzaam zijn in de door de overheid 
gefinancierde rechtsbijstand, is een factor van belang. 
Ik kijk met belangstelling uit naar de reactie van het 
kabinet. 

Tot	slot	is	het	voornemen	van	het	vorige	kabinet	tot	
samenvoeging van de Raad en het Juridisch Loket in 
het regeerakkoord Rutte III vastgelegd. Het onderzoek 

in opdracht van het ministerie van Justitie 
en Veiligheid (hierna: JenV) naar de 

samenwerking tussen het Juridisch 
Loket en de Raad kan daar met het 

regeerakkoord als uitgangspunt, 
aan bijdragen. 

Het is mijn hoop dat in het 
laatste kwartaal van 2017 
uitsluitsel op deze punten zal 
komen zodat duidelijk wordt 
wat de komende jaren onze 

opdracht zal zijn.

Regierol van de Raad
De Raad krijgt in het rapport Wolfsen 

nadrukkelijk een regierol in het stelsel 
van de rechtsbijstand opgedragen. De Raad 

is daar blij mee en heeft de ambitie al op voorhand 
die regierol in de toekomst te gaan vervullen. Hoe 
deze regierol vorm moet worden gegeven, dient 
nadere uitwerking te krijgen in het wetsvoorstel dat 
zal worden ingediend. De Raad heeft in de consultatie 
aangegeven dat het wenselijk is die regierol 
uitdrukkelijk in de wetgeving vast te leggen en aan 
te geven welke instrumenten de Raad ter beschikking 
staan om die rol te vervullen. 

Ondanks dit pleidooi tot vastlegging in wetgeving 
is het van groot belang dat er bij de ketenpartners 
draagvlak bestaat voor het vervullen van de regierol in 
de rechtsbijstandsketen door de Raad. Het is de vraag 
of dat draagvlak er op dit moment is. Ik hoop dat de 
eigenaar, de opdrachtgever, de NOvA, het Juridisch 
Loket en de nieuwe minister zullen meewerken aan 
het vervullen van de noodzakelijke randvoorwaarden 
hiervoor. 

De Raad wil de motor zijn voor 
belangrijke en mogelijk zelfs 
noodzakelijke veranderingen, te 
weten:
•	verbetering	van	de	

ketensamenwerking tussen de 
belangrijkste partners in de 
rechtsbijstand, gericht op een 
goed (be-)stuurbaar stelsel 
met duidelijke en eenvoudige 
regelgeving en een goede 
afbakening van de rollen van 
verschillende actoren in de 
keten. De Raad neemt graag 
het initiatief tot ketensturing, 
gesteund door de minister van 
JenV, en voert daar overleg 
over met als doel heldere en 
eenduidige ketenafspraken. Eén 
van de projectplannen in het 
kader van het programma HSGR 
zal ingaan op de regiefunctie en 
wat daar extern en intern voor 
nodig is; 

•	verder	ontwikkelen	van	
risicogericht toezicht en 
preventie;

•	het	initiëren	van	
beleidsvoorstellen om het stelsel 
‘bij de tijd te houden’ en het 
uitvoeren van innovaties.

Jaarplan 2018
Ik heb met dit jaarplan gekozen 
voor een thematische opbouw. 
Onderwerpen waar de Raad in 
2018 haar aandacht op zal richten 
staan beschreven in hoofdstuk 2. 
De doelen die de Raad zich daarbij 
stelt zijn overzichtelijk verzameld, 
per organisatieonderdeel, in 
hoofdstuk 3 inclusief de risico’s 
en beheersmaatregelen. Daarbij 
is getracht doelstellingen en 
subdoelstellingen te formuleren en 
‘smart’ in te vullen.

Duidelijke voornemens in dit 
jaarplan voor 2018, maar met de 
kanttekening dat door de hiervoor 
genoemde ontwikkelingen en 
gebeurtenissen het jaar 2018 voor 
de Raad ook onzekerheid met zich 
zal brengen.

Hans Gerritsen
Algemeen directeur/bestuurder

Naschrift:
Er is een addendum bij het jaarplan gekomen waarin de gevolgen van de 
recente ontwikkelingen, het regeerakkoord en het rapport Van der Meer 
voor het uitvoeringsbeleid zijn beschreven.
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belangrijke en noodzakelijke 
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ADDENDUm

Bij het schrijven van het Jaarplan 2018 kon nog geen 
rekening worden gehouden met de gevolgen van het 
regeerakkoord Rutte III, dat toen nog niet bekend was. 

In het Regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst’  
d.d. 10 oktober 2017 is aangegeven dat het 
stelsel voor de verlening van gesubsidieerde 
rechtsbijstand wordt herzien langs de lijnen van 
het rapport Commissie Herijking Rechtsbijstand 
en het tussenrapport van de commissie Evaluatie 
puntentoekenning rechtsbijstand, binnen de bestaande 
budgettaire kaders. 
Van het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand 
worden geen rechtsgebieden uitgezonderd waarvoor 
rechtsbijstand kan worden aangevraagd. 
Conform het advies van de commissie Wolfsen – 
later ook ondersteund door de bevindingen uit het 
onderzoek dat is uitgevoerd door de heer J. van der 
Vlist – worden de Raad voor Rechtsbijstand en het 
Juridisch Loket juridisch samengevoegd. 
Door deze intensieve samenwerking kan de 
eerstelijnshulp beter worden gestroomlijnd en kunnen 
meer eenvoudige zaken door het Juridisch Loket 
worden afgedaan. 

De Minister voor Rechtsbescherming heeft in zijn 
beleidsreactie naar aanleiding van het rapport van de 
commissie Evaluatie puntentoekenning rechtsbijstand 
aangegeven de denkkracht van alle aangewezen 
partners te zullen betrekken bij de opdracht om het 
stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand langs de 
lijnen van de commissie Wolfsen en de commissie 
Van der Meer zo vorm te geven dat, als dat nodig 
is, kwalitatief goede rechtsbijstand wordt geleverd 
door de persoon of instantie die daarvoor het meest 
is aangewezen. De minister doet een beroep op alle 
partijen om hun vermogen actief in te zetten, met 
verbeteringen te komen en gezamenlijk te komen 
tot een voorstel waarmee binnen de kaders van het 
regeerakkoord wordt bereikt dat de rechtzoekende een 
snelle, laagdrempelige en adequate oplossing krijgt 
en de rechtsbijstandverlener een adequate vergoeding 
ontvangt. De minister gaat ervan uit dat een termijn 
van maximaal zes maanden redelijk is om met deze 
aanpak, onder eindregie vanuit het ministerie van 
Justitie en Veiligheid, tot bruikbare voorstellen voor de 
herziening van het stelsel te komen en zal de Kamer 
rond de zomer 2018 informeren. De Raad zal graag 
een bijdrage aan de aanpak leveren.

In het bestuurlijk overleg met betrekking tot het 
programma HSGR is geconstateerd dat, nu er 
voorlopig geen wetswijziging wordt gestart en 
daarmee enkele maatregelen niet kunnen worden 
doorgevoerd, de Raad en het Loket het programma 
zullen aanpassen. De activiteiten zullen zich dan ook 
richten op:
•	de	versterking	en	verbreding	van	de	eerstelijns	

rechtshulp;
•	het	vergroten	van	de	kwaliteit	van	de	tweedelijns	

rechtsbijstand;
•	de	regierol	van	de	Raad	voor	Rechtsbijstand;
•	het	klantvolgsysteem.

De reeds gestarte projecten (zeven van de veertien) 
gaan door: 
•	klantvolgsysteem	(KVS);
•	regie	en	informatievoorziening	rechtsbijstand;
•	multiproblematiek;	
•	verbeteren	intake;	
•	aanpassing	financiële	processen	Raad;
•	toevoeg-	en	vaststelprocessen	Raad;
•	nulmeting.

Dit blijft een belangrijke opgave voor de Raad en 
het programma HSGR. De overige projecten zouden 
volgens het programmaplan pas starten als de 
projecten die doorgaan voldoende resultaten zouden 
hebben opgeleverd. De Raad zal nu in een later 
stadium beoordelen of de overige projectactiviteiten 
alsnog worden uitgevoerd.

Regierol Raad
De Raad heeft de (hem bestuurlijk opgedragen) 
regierol in de keten als volgt opgevat:
•	inzicht	geven	in	de	vraag	naar	gesubsidieerde	

rechtsbijstand en afstemming van het aanbod op die 
vraag;

•	zicht	op	en	sturing	geven	aan	de	keuze	van	de	beste	
oplossing voor het probleem van de rechtzoekende 
(doelmatigheid en doeltreffendheid);

•	bevorderen,	bewaken	en	borgen	van	kwaliteit;
•	verbeteren	en	verbreden	van	de	samenwerking	in	de	

keten en met organisaties in andere domeinen (dat 
kan ook betekenen dat er nieuwe ketenpartners of 
contractpartijen worden toegevoegd);

•	initiëren	en/of	uitvoeren	van	innovaties;
•	bevorderen	van	efficiënte	processen;
•	verzamelen,	analyseren	en	beschikbaar	stellen	van	

beschikbare gegevens (bijvoorbeeld big data, data-
analytics, open data etc.);

•	signaleren	en/of	voorspellen	van	mogelijke	(beleids-)
ontwikkelingen bijvoorbeeld op basis van data-
analyse of in het kader van het IAK (Integraal 
AfwegingsKader).

Benoeming en opdracht gezaghebbende interim-
leiding samenvoegingsproces Raad-Juridisch Loket
De bevindingen van het onderzoek van de heer Van 
der Vlist naar de samenwerking tussen de Raad en het 
Juridisch Loket ondersteunen het in het Regeerakkoord 
uitgesproken voornemen tot samenvoeging van 
de Raad en het Juridisch Loket. Inmiddels heeft de 
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Minister voor Rechtsbescherming naar aanleiding 
van het rapport van de heer Van der Vlist per brief 
aan het parlement bericht dat hij heeft besloten om 
een gezaghebbende interim-leiding te benoemen 
om uitwerking te geven aan de opdracht uit het 
Regeerakkoord tot een juridische samenvoeging van 
de Raad en het Loket. Ook is een opdrachtformulering 
voor deze opdrachtnemer vastgesteld. Als 
opdrachtgever treedt de plaatsvervangend secretaris-
generaal (pSG) van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid op. Concreet wordt de opdrachtnemer 
gevraagd om een plan van aanpak uit te werken vóór 
april 2018, dat basis is voor:
a. een programma om de synergie tussen beide 

organisaties tot stand te brengen. Voordelen zijn 
te vinden in de inrichting van de gezamenlijke 
informatiehuishouding:	de	frontoffice	(belichaamd	
door	het	Loket)	en	de	backoffice	(de	Raad)	kunnen	
beter op elkaar aansluiten; 

b. een stevig programma om werkprocessen, 
werkwijze en werkcultuur tussen de twee 
organisaties toekomstvast samen te brengen en 
te ontwikkelen. Met goede begeleiding kunnen 
de twee culturen elkaar versterken en wordt 
voorkomen dat er twee eilanden blijven bestaan 
die langs elkaar heen werken.

Uitgangspunten bij de opdrachtformulering zijn:
•	samenvoeging	tot	stand	brengen	op	basis	

van samenwerking en gelijkwaardigheid van 
partijen (gegeven de politieke opdracht uit het 
Regeerakkoord);

•	een	actieve	betrokkenheid	in	verdere	processtappen	
van de leden van de Raad van Advies van de Raad 
en	de	Raad	van	Toezicht	van	het	Juridisch	Loket	is	
onmisbaar.

De opdrachtnemer wordt bijgestaan door een 
begeleidingscommissie. In deze commissie onder 
leiding van de pSG, zijn de directeur-generaal 
Rechtspleging en Rechtshandhaving (dgRR), de 
Raad,	de	RvA	van	de	Raad,	hJL	en	de	RvT	van	hJL	
vertegenwoordigd. De opdrachtnemer werkt met 
een secretaris, die ook de begeleidingscommissie 
ondersteunt.

De algemeen directeur/bestuurder van de Raad 
zal in aansluiting op de opdracht aan de interim-
leiding uitvoering geven aan het verdere proces tot 
samenvoeging.
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Het belangrijkste uitgangspunt voor de Raad bij de 
uitvoering van zijn wettelijke taken is dat de burger 
centraal staat. Of het nu gaat om schuldsanering 
door een bewindvoerder, rechtsbijstand door een 
advocaat of de diensten van een tolk of vertaler. De 
dienstverlening is gericht op het zo goed mogelijk 
ondersteunen van de burger. De Raad wil dat op een 
professionele wijze doen en daarbij het vertrouwen 
kunnen bieden aan klanten, dienstverleners, 
leveranciers, ketenpartners en bestuurders. De Raad 
realiseert dit door samenwerking na te streven en 
toegankelijk te zijn.

In dit hoofdstuk worden de voor de Raad belangrijke 
thema’s vanuit het perspectief van de kernwaarden 
beschreven.

De Raad en het Juridisch Loket 
spelen een belangrijke rol in de 
realisatie van de kabinetsplannen 
om de rechtsbijstand te verduur-
zamen. 2018 wordt voor deze 
stelselherziening een kritisch jaar. 

Om dat mogelijk te maken worden 
processen,	(IT-)voorzieningen,	

uitvoeringsbeleid, regelingen 
en andere instrumenten 

aangepast. Daarnaast 
worden betrokkenen 
binnen het stelsel 
toegerust om de nieuwe 
werkwijzen te hanteren.
 
De in 2016 opgezette 

programmaorganisatie 
Herijking Stelsel 

Gesubsidieerde 
Rechtsbijstand (HSGR) 

coördineert alle voorbereidingen 
en de uitvoering op basis van een 
gezamenlijk programmaplan van 
het Juridisch Loket en de Raad. 

De projecten 
In 2018 zullen projecten worden 
uitgevoerd. Daarbij wordt een 
beroep gedaan op deskundigheid 
van veel medewerkers van de Raad 
en het Juridisch Loket, zonder 
dat dat ten koste mag gaan van 
het primair (productie)proces. 
In het nog niet geaccordeerde 
programmabudget zijn hiervoor 
middelen bestemd.

Resultaat
Dit alles moet ertoe leiden dat 
in 2019 vanaf de eerste intake 

de diagnose van problemen 
beter en sneller verloopt, meer 
passende oplossingen beschikbaar 
zijn en worden benut waardoor 
de aanspraak op reguliere 
toevoegingen wordt verminderd, 
de rechtzoekende in staat wordt 
gesteld zelf een goede kosten-
batenafweging te maken met 
betrekking tot de oplossing van zijn 
probleem en de aansluiting tussen 
het probleem en de beste oplossing 
is verbeterd.

Het programmabureau
Het programmabureau vormt 
het ‘kloppend hart’ van de 
programmaorganisatie die het 
Juridisch Loket en de Raad 
faciliteert in de realisatie 
van de kabinetsplannen. Het 
programmabureau zal voor 
de programmaorganisatie en 
de staande organisatie van de 
Raad een makelaarsrol vervullen 
wat betreft het matchen van 
projectopdracht(gever) en project-
leider op door het directieteam 
aangemerkte projecten. In het 
mobiliteitsbeleid is de functie 
van projectleider belangrijk. 
Projectleiderservaring vergroot 
de doorgroeimogelijkheden naar 
leidinggevende functies binnen 
de Raad en (gedetacheerd) 
projectleiderschap bij bijvoorbeeld 
ketenpartners. Vanuit het program-
ma bureau worden projectleiders 
begeleid en ondersteund. De 
projecten worden in het kader van 
portfolio management gemonitord n

De dienstverlening van de Raad 
aan burgers en intermediairs is 
Raadsbreed georganiseerd. Aan de 
vormgeving daarvan dragen alle 
medewerkers en organisatieonder-
delen bij. Passende dienstverlening 
van de Raad wordt bevorderd via 
verdere ontwikkeling en verbete-
ring van de dialoogvaardigheden 
van medewerkers.
De Raad wil ervoor zorgen dat 
burgers en intermediairs in een zo 
vroeg mogelijk stadium de juiste 
route krijgen aangereikt. Dit moet 
bijdragen aan een meer effectieve 
en efficiënte inzet van beschikbare 
voorzieningen van de Raad. Onder 
andere door:
•	de	huidige	versnipperde	

telefonische dienstverlening van 
de Raad om te bouwen;

•	naar	één	contactcentrum	dat	
gaat werken volgens het principe 
‘in één keer goed’;

•	het	gebruikmaken	en	faciliteren	
van de digitale diensten van de 
Raad. Hierbij zal ook aandacht 
zijn voor ondersteuning van 
minder digitaal vaardige burgers.

Klantreizen 
Bij het periodiek meten en 
verbeteren van de dienstverlening 
maakt de Raad gebruik van het 
instrument ‘klantreizen’ waarvoor 
in 2017 een pilot bij het Financieel 
Klantencentrum van start is 
gegaan. De Raad stelt in 
2018, mede op basis 
van de bevindingen 
uit de klantreizen, 
een plan van 
aanpak op. De 
Raad zal het 
Juridisch Loket 
hierbij betrekken.
Het publieke 
deel van de 

website rechtwijzer.nl zal in 
2018 worden geactualiseerd, 
onder meer door updates van 
een aantal zelfdiagnoses voor 
veelvoorkomende problemen. Voor 
de ontwikkeling van twee andere 
digitale tools, namelijk een quick 
scan (voor het signaleren van 
risico’s op juridische problemen 
en multiproblematiek) en een 
kostenhulp (om burgers te 
helpen bij het maken van goed 
geïnformeerde, prijsbewuste 

keuzes) wordt een 
verkenning naar 

de haalbaarheid 
uitgevoerd n
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STELSELHERZIENING

De Raad maakt gebruik van  
het instrument ‘klantreizen’ 
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Het huidige productieproces 
voor de beschikkingen kent twee 
hoofdstromen; het deel, rond de 
75% van het productievolume, 
dat onder het regime van High 
Trust	wordt	afgehandeld,	en	het	
deel dat nog onder het ‘oude’ 
controleregime	valt.	In	het	HT-
proces is compliance leidend 
principe in het aanvraaggedrag 
van rechtsbijstandverleners 
en in de relatie Raad/
rechtsbijstandverleners. Dit is niet 
het	geval	in	het	niet-HT	proces.	
Ook daar moet echter gewerkt 
kunnen worden op basis van het 
uitgangspunt van compliance en op 
basis van een relatie met kantoren 
die gebaseerd is op onderling 
vertrouwen. Om dat te kunnen 
bereiken is randvoorwaardelijk dat 
het organisatorisch onderscheid 
tussen	afdelingen	HT	en	niet-HT	
verdwijnt. Hiertoe zijn in 2017 al 
diverse acties in gang gezet. Dit 
betreft het samenbrengen van 
overleggen en het uitrollen van 
relatiemanagement, ook voor 
de	productieafdeling	niet-HT.	In	
2018 zal de focus worden gelegd 
op het up-to-date brengen van 
vaardigheden en kennis op het 
gebied van dialoogvaardigheden en 
compliance. Medewerkers van de 
productieafdeling	niet-HT	worden	
getraind in kennis en vaardigheden, 
met als doel een verbeterde 
sturing op het aanvraaggedrag 
van advocaten. Via deze aanpak 
wordt een grotere professionaliteit 
bevorderd en zal op termijn 
een steeds groter deel van de 
advocatuur onder het regime van 
steekproefsgewijze controle kunnen 
gaan vallen. 

Borging 
Versterking draagt bij aan borging 
van de rechtmatigheid en integri-
teit van het stelsel. Borging van 
rechtmatigheid en integriteit vraagt 

om een meer informatiegestuurde 
controle, met een daarop toege-
sneden business intelligence, met 
nieuwe eisen aan technologie en 
medewerkers. Het vertrouwen dat 
de Raad in advocaten wil hebben 
is niet blind. Borging van recht-
matigheid en integriteit vraagt 
verder dat regelgeving een snelle 
en doortastende aanpak 
van mis- en oneigenlijk 
gebruik faciliteert. 
De Raad stelt 
regels op waar-
aan de advocaat 
die werkzaam wil 
zijn in de door de 
overheid gesubsi-
dieerde rechtsbij-
stand moet vol-
doen.	Tevens	houdt	
de Raad slim toezicht op 
de naleving van die regels. 
Vanuit de paralellen met de uitvoe-
ring van de Wsnp (vergoedingen-
systematiek en toezicht op de kwa-
liteit van bewindvoerders) en de 
integratie van informatiesystemen 
(IDEA), worden de Wsnp-processen 
op dit traject aangesloten. Gezien 
de afwijkende status van de Wsnp-
werkzaamheden (mandaat van de 
minister) zal tijdig afstemming met 
het departement plaatsvinden.

Conformeren 
De noodzakelijke aanpassing van 
werkprocessen wordt als project 
uitgevoerd in nauwe samenhang 
tussen de organisatieonderdelen 
Productie, DFF en Stafdiensten en 
het programma HSGR. Noodza-
kelijke projectactiviteiten worden 
verderop in hoofdstuk 3 beschre-
ven.	Tevens	worden	de	taken	en	
processen op het gebied van Wsnp 
en Wbtv aangehaakt. Resumerend 
geldt	dat	High	Trust	verdwijnt	als	
aanduiding voor de samenwerking 
met rechts bijstandverleners. Deel-
name aan het stelsel van gesubsi-

dieerde rechtsbijstand zal voor alle 
rechtsbijstandverleners betekenen 
dat zij zich moeten conformeren 
aan de primaire voorwaarde van 
compliance, dat wil zeggen het na-
leven/zich richten naar de toepas-
selijke wet- en regelgeving en het 
beleid van de Raad. Compliance 
in uitvoering en gedrag wordt de 

norm.

Resultaten 
Toezicht	en	
controle krijgen 
in 2018 extra 
aandacht, 
ook vanuit 
de afdelingen 

Kwaliteit en 
Inschrijven. Hierbij 

wordt sinds een 
aantal jaren nauw 

samengewerkt met de 
Dekens van de Raden van Orde. 
Die werkzaamheden werpen 
resultaten af. De samenwerking 
met de Orde wordt wat de Raad 
betreft nog verder geïntensiveerd 
en versterkt. De Raad zal in 2018 
vanuit het regievraagstuk ook zijn 
eigen rol weer gaan herijken. Dit 
wordt vormgegeven in een nieuw 
maatregelbeleid als belangrijk 
instrument bij handhaving van 
compliance.

Procesoptimalisatie
De Raad zal deze uitgangspunten 
ook toepassen op Wsnp- en 
Wbtv-processen. Bij de Wsnp 
geldt dat in eerste instantie 
voor procesoptimalisatie 
vooruitlopend op vervanging van 
het informatiesysteem (IDEA). Bij 
de uitwerking voor dit onderdeel 
van de taken van de Raad worden 
ook de resultaten van de pilot 
met controles van Wsnp-subsidies 
achteraf en aanpassing van de 
bevoorschotting (wijziging AMvB) 
meegenomen n

Extra investeren in professionaliteit, 
deskundigheidsbevordering 
en vaardigheden van 
onze medewerkers en 
rechtsbijstandverleners zal een 
van de hoofdpijlers zijn voor de 
afdeling Kwaliteit in 2018. Dit 
zal gebeuren door een extra 
formatieve inzet bij de afdeling 
Kwaliteit en versteviging van 
de driehoek kwaliteit, bezwaar 
en beroep en primair proces. 
Doelstelling voor 2018 is om de 
afdeling Kwaliteit beter aan te laten 
sluiten bij de nieuwe structuur van 
de organisatie. 

Caribisch Nederland 
Met ingang van 1 juli 2016 is 
de uitvoering van de kosteloze 
rechtskundige bijstand Caribisch 
Nederland overgedragen aan de 
Raad voor Rechtsbijstand. Aan het 
einde van 2017 wordt de uitvoering 

geëvalueerd. Daarbij wordt 
bekeken	in	hoeverre	de	ICT-
ondersteuning afdoende is. 
Eventuele bevindingen die 
vragen om aanpassingen 
zoals bijvoorbeeld in de 
ICT-ondersteuning	zullen	in	
2018 in gang worden gezet. 

Eveneens wordt gekeken naar 
de mogelijke synergievoordelen 

door de uitvoering van deze voor 
de Raad nieuwe taak beter te 
integreren in het productieproces.

Organisatieonderdelen 
Over de uitvoering en de 
activiteiten van Wsnp, Wbtv 
en Legal Aid en meer in het 
bijzonder de positionering van 
deze organisatieonderdelen binnen 
de Raad, zijn dit jaar discussies 
gestart. Deze discussies zijn 
uitgemond in visienotities en/of 
adviezen over deze positionering. 
De Raad bereidt hierover interne 
besluitvorming voor, waarbij de 
besluitvorming in het kader van het 
programma	‘Tolken	in	de	toekomst’	
zal worden betrokken.

Uitgangspunt bij de besluitvorming 
is om de uitvoerende taken van 
deze organisatieonderdelen 
eveneens beter te integreren in het 
productieproces. 

Integraliteit
Organisatiebreed pakt de Raad 
integraliteit als volgende stap 
op om aan een compactere, 
meer samenhangende 
organisatie te bouwen die kan 
blijven meebewegen met alle 
ontwikkelingen en toekomstige 
veranderingen. Hierbij wordt ook 
gekeken naar de huisvesting. 
De Raad kijkt goed naar de 
apparaatskosten. De dalende 
tendens in het aantal toevoegingen 
zorgt ervoor dat de Raad moet 
bijsturen op de uitgaven. 
Huisvesting is een grote kostenpost 
omdat de Raad over zeven 
vestigingen verspreid is. De huidige 
huisvesting is een belemmering 
voor verdere migratie en is niet 
doelmatig. 
De Raad versnelt daarom de 
beoogde concentratie van 
werkzaamheden op in eerste 
instantie drie locaties en 
uiteindelijk één locatie. Gekeken 
wordt naar de momenten waarop 
de diverse huurcontracten 
aflopen, dan wel een eventueel 
contractueel afgesproken 
tussentijds breekmoment. Ondanks 
de beoogde financiële voordelen 
die bij het afstoten van locaties 
te behalen zijn, mag het aspect 
van personeelszorg niet uit het 
oog worden verloren. Goed 
werkgeverschap in combinatie met 
tijdige, complete communicatie zijn 
essentieel tijdens een dergelijke 
ingrijpende verandering. Dit 
betekent dat er vroegtijdig overleg 
met vakbond en OR zal plaatsen, 
vervolgens zal het personeel op 
de betreffende locatie persoonlijk 
worden geïnformeerd en daarna zal 
de gehele organisatie via intranet 
op de hoogte worden gebracht. 

COmPLIANCE WORDT DE NORm INTEGRATIE VAN PROCESSEN EN DIENSTEN
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Projectenportfolio 
Aangezien bij het betrekken van 
een nieuwe locatie ook gebruik 
gemaakt zal worden van moderne 
werkplekconcepten zijn ook hier 
communicatie en betrokkenheid 
van het personeel essentieel. 
Werkplekken en overige inrichting 
dienen te voldoen aan de vereiste 
normen, maar dienen wel van een 
gepaste soberheid te getuigen 
die hoort bij een organisatie 
zoals de Raad. Het streven naar 
grotere integraliteit leidt er ook 
toe dat reeds lopende en te 
starten projecten die niet direct 
aan de stelselherziening en de 
ICT-vernieuwing	te	relateren	
zijn, onder coördinatie van 
het programmabureau voor 
de	stelsel-	en	ICT-vernieuwing	
worden gebracht. Het 
programmabureau beheert een 
poule van projectleiders die op de 
geselecteerde projecten worden 
ingezet. Deze projecten vormen het 
projectenportfolio van de Raad en 
worden als zodanig gemanaged.

Legal Aid
Voor Legal Aid staan er naast 
de vaste activiteiten vanuit het 
ketenjaarplan, die gericht zijn op 
het op een adequate manier laten 
functioneren van de asielketen en 
ketenpartners COA en IND, voor 
het komende jaar de volgende 
activiteiten gepland: 
•	een	betere	aansluiting	tussen	

de verrichte werkzaamheden 
en	de	financiële	verantwoording	
daarover;

•	ingebruikname	van	een	eigen	
planningssysteem waarmee 
eenvoudig gegevens uitgewisseld 
kunnen worden met de 
ketenpartners;

•	samen	met	de	Nederlandse	
Orde van Advocaten 
(NOvA) onderzoeken of en 
op welke wijze het aantal 
ingeschreven asieladvocaten in 
overeenstemming gebracht kan 
worden met het aanbod van 
zaken als kwaliteitsmaatregel. 

MH17
In het jaarverslag van 2016 is 
aandacht besteed aan de regierol 
van de Raad bij de afhandeling 
van de civiele claims van de 
nabestaanden van de slachtoffers 
van MH17. Het OM wil de 
verdachten van deze vliegramp 
in Nederland vervolgen. In deze 
strafzaak kunnen nabestaanden 
van de slachtoffers - zowel in 
Nederland als in het buitenland 
woonachtig - zich voegen als 
benadeelde partij. Het gaat 
dan om nabestaanden die in 
de civiele zaak (nog) geen 
volledige genoegdoening hebben 
gekregen. De Raad zal ook in deze 
zaak de regie voeren voor een 
goede rechtsbijstand aan deze 
benadeelde partijen. 
Daarnaast geeft de Raad uitvoering 
aan zijn wettelijke taak tot 
financiering van de rechtsbijstand 
aan de verdachten n

De Raad staat de komende jaren 
voor grote uitdagingen. Daarbij 
worden de wendbaarheid en veer-
kracht van de Raad factoren van 
betekenis.

Aanpassingsvermogen:  
een kerncompetentie
Om een wendbare organisatie te 
zijn, zijn flexibele medewerkers 
nodig. Medewerkers die het 
vermogen hebben om zich 
makkelijk aan te passen aan de 
veranderende werksituaties, taken 
en verantwoordelijkheden. 

Flexibele Inzet
Door het aanpassingsvermogen en 

de veerkracht van de medewerkers 
te vergroten zal de inzetbaarheid 
toenemen. Het vergroten van de 
inzetbaarheid wordt ondersteund 
door: 
•	trainingen	dialoogvaardigheden	

(in het kader van Passend 
Contact);

•	het	programma	KOERS	(Keuze	
Om Eigen Richting op te Sturen) 
dat bestaat uit workshops over 
inzetbaarheid, een digitaal 
platform Flexpool, interne 
instrumenten voor begeleiding 
en ontwikkeling en externe 
opleidingen en trainingen;

•	aanstellen	van	een	adviseur	
Learning & Development.

Leiderschap
Om aan de veranderingen goed 
leiding te kunnen geven, is in 
2017 een startschot gegeven 
om het leiderschap binnen 
de Raad te versterken. Het 
managementprogramma, waarvan 
inzetbaarheid een belangrijk 
onderdeel uitmaakt, wordt in 2018 
gecontinueerd. Deelnemers hieraan 
zijn de managers, hoofden en 
teamleiders van de Raad. 

In 2018 gaat de nieuwe HR-
cyclus van start. In het eerste 
kwartaal van het jaar maken 
leidinggevenden en medewerkers 
afspraken met elkaar over 
de doelen voor het komende 
jaar. In het laatste kwartaal 
vinden er in het kader van deze 
cyclus evaluatiegesprekken 
plaats. Door middel van deze 
‘personeelsgesprekken met een 
conclusie’, beogen we een uniforme 
werkwijze en (management)
afspraken binnen alle lagen van de 
organisatie. In ieder gesprek komt 
mobiliteit aan de orde.

Integriteit
Integriteit staat hoog in het 
vaandel bij de Raad. Dit onderwerp 
blijft niet beperkt tot een papieren 
exercitie. Activiteiten die hiervoor 
worden ingezet zijn bijvoorbeeld 
interactieve workshops over 
gebruik van sociale media, 
kernwaardensessies in relatie 
tot integriteit en het geven van 
feedback. Het is verder een 

terugkerend onderwerp dat tijdens 
werkoverleggen wordt besproken.

Vitale organisatie
Vanwege de constante 
veranderingen is het van belang 
dat medewerkers vitaal zijn en de 
veranderingen fysiek en mentaal 
aan kunnen. Hiervoor is continue 
en actieve aandacht nodig. Het 
MD (Management Development)-
traject besteedt aandacht aan hoe 
leidinggevenden deze gesprekken 
kunnen voeren.

Communicatie
Een cruciale rol in de communicatie 
is weggelegd voor leidinggevenden. 
Bij alle teams van de Raad worden 
kernwaardensessies uitgevoerd. 
Medewerkers moeten weten welke 
rol zij spelen en kúnnen spelen in 
het bereiken van de doelstellingen, 
om vervolgens daarnaar te kunnen 
handelen. Een goed verhaal helpt 
daarbij. De communicatieadviseurs 
zullen een heldere corporate story 
definiëren. 

Diversiteit
Conform het overheidsbeleid zal 
ook de samenstelling van het 
personeelsbestand van de Raad 
gericht zijn op diversiteit. Dit 
betekent een afspiegeling van onze 
samenleving, jongeren de kans 
blijven bieden op een baan bij de 
Raad, en de kennis en ervaring 
van oudere medewerkers beter 
benutten.

Banenafspraak Instroom 
Arbeidsbeperkten
In het kader van de participatiewet 
zal de Raad volgend jaar formatie 
beschikbaar stellen voor mensen 
met een arbeidsbeperking. Om 
deze doelgroep goed te begeleiden 
en ondersteunen, is er een 
partnership aangegaan met de 
Stichting Studeren en Werken op 
Maat n

ICT-vernieuwing
Het programma IDEA2 realiseert 
de nieuwe bedrijfsapplicaties voor 
de primaire processen van de Raad 
voor Rechtsbijstand. De applicaties 

worden ontwikkeld in het 
(inmiddels) bestaande Quartz-

landschap, dat bestaat 
uit een aantal standaard 
Microsoft producten, 
waarvan Dynamics CRM 
en Sharepoint de kern 
vormen. Dit landschap 
is de nieuwe basis voor 

de bedrijfsapplicaties 
van de Raad. Het huidige 

applicatielandschap wordt 
daarmee stap voor stap vervangen. 

De Raad legt actief verbinding met 
onder andere de Rechtspraak en 
organisaties van bewindvoerders 
en andere dienstverleners 
om samen de gehele keten te 
beschouwen en waar mogelijk te 
verbeteren. De vernieuwing van 
het	ICT-landschap	in	2018	en	
2019 maakt dat de bestaande en 
toekomstige taken van de Raad en 
ten dele ook het Juridisch Loket 
op een effectieve en efficiënte 
wijze worden ondersteund. In het 
kader van de stelselherziening 
(onderzoek commissie Wolfsen) 
wordt ook uitvoering gegeven 
aan de ontwikkeling van een 
klantvolgsysteem.
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Het programma IDEA2 omvat twee 
ontwikkelprojecten: het project 
Quartz Wsnp en het project Quartz 
Wrb. Het eerstgenoemde project 
levert in het eerste halfjaar van 
2018 de nieuwe bedrijfsapplicatie 
op voor Bureau Wsnp, waarmee 
de subsidieverzoeken van 
bewindvoerders worden 
afgehandeld en waar het register is 
ondergebracht. 
Het project Quartz Wrb levert de 
nieuwe bedrijfsapplicatie voor de 
corebusiness van de Raad, zijnde 
de organisatie van de verlening van 
de gesubsidieerde mediation en 
rechtsbijstand in Nederland en het 
toezicht op de uitvoering daarvan. 
De huidige applicaties GRAS, 
Filenet en RIS zullen daarmee 
worden vervangen. Aansluitend 
op de oplevering van Quartz 
Wsnp kan worden gestart met de 
realisatiefase van de applicatie voor 
de Wrb.

Legacyproblematiek
In 2018 wordt de migratie van de 
legacy voor de ondersteuning van 
Wsnp afgerond. Bovendien zal 
gestart worden met het migreren 
van de ondersteuning voor de 
Wrb. Hiervoor is een programma 
opgesteld, waarbij direct rekening 
gehouden zal worden met de 
wijzigingen die van toepassing zijn 
in het kader van de voorgenomen 

herijking van het stelsel voor de 
verlening van gesubsidieerde 
rechtsbijstand.

Aansluiting op 
gemeenschappelijke 
voorzieningen
De Raad wil daar waar 
mogelijk aansluiten op de 
gemeenschappelijke voorzieningen. 
Dit zal vanaf het derde kwartaal 
2018 met een impactanalyse 
starten, aangezien de Raad 
momenteel bezig is met het 
migreren	van	het	bestaande	ICT-
applicatielandschap naar een nieuw 
ICT-applicatielandschap,	en	dit	
proces niet wil verstoren.

Baseline ICT-Management
Aan de meeste eisen die gesteld 
worden	in	de	Baseline	ICT-
Management wordt door de 
Raad voldaan. Op een aantal 
onderwerpen ontbreekt nog de 
beschrijving van de procedures 
die reeds worden gevolgd, zodat 
een betere controle op de naleving 
hiervan kan worden uitgevoerd. 
De governance m.b.t. de Baseline 
ICT-Management	zal	in	het	derde	
kwartaal van 2018 zijn ingericht.
De Raad heeft besloten 
portfoliomanagement in te richten 
voor projecten die van belang zijn 
voor de gehele organisatie. Op 
basis van kosten, opbrengsten 

en risico’s worden afgewogen 
keuzes gemaakt en prioriteiten 
gesteld. In 2017 is een aanvang 
gemaakt met het inrichten van 
portfoliomanagement en in het 
derde kwartaal 2018 wordt dit 
afgerond. 

Keteninformatie en 
-performance
In het kader van de regierol 
(in de keten) die de Raad krijgt 
toebedeeld in het rapport van de 
commissie Wolfsen, heeft de Raad 
in 2017 de eerste stappen gezet 
richting	IT	Operations	Analytics	
(ITOA).	De	eerste	procesketens	
binnen de nieuwe bedrijfsapplicatie 
van de Raad (Quartz) zijn voorzien 
van tools om (nagenoeg) realtime 
informatie uit die keten te halen. 
Deze informatie wordt continue 
gemonitord en is gekoppeld aan 
de	operationele	IT-processen	van	
de Raad. Alles met de bedoeling 
om direct te kunnen anticiperen op 
gebeurtenissen binnen de gemeten 
ketens. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan een toename van aanbod, 
verstoringen in de keten et cetera. 
Verder wordt diezelfde informatie 
gebruikt voor trendwatching om 
daarmee proactief te kunnen 
acteren op mogelijk aankomende 
problemen. 
In 2018 zal de Raad verder gaan 
op de ingeslagen weg en zich meer 

en meer toeleggen op invulling 
van deze (technische) regierol 
voor alle procesketens. In het 
tweede kwartaal van 2018 zullen 
alle ketens binnen Quartz conform 
ITOA	zijn	ingericht.	

Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de AVG in de 
Europese Unie van toepassing 
en vervalt de Wet bescherming 
persoonsgegevens. In dat kader 
worden er bij de Raad maatregelen 
getroffen om vanaf die datum 
compliant te zijn aan de AVG voor 
alle bedrijfsonderdelen. Hiervoor 
dienen de onderstaande producten 
te worden gerealiseerd:
1. register van 

verwerkingsactiviteiten;
2. privacy statement;
3. verwerkersovereenkomsten met 

leveranciers;
4. procedures t.b.v. het recht van 

de burger om gegevens zelf te 
mogen wijzigen;

5. procedures t.b.v. de governance 
van de AVG.

De producten 1 en 3 zullen uiterlijk 
1 januari 2018 zijn gerealiseerd. 
De producten 2, 4 en 5 worden in 
de loop van 2018 gerealiseerd.

eIDAS
eIDAS is de Europese richtlijn 
waarmee inwoners uit landen 
van de Europese Unie uiterlijk 
in september 2018 eenvoudiger 
overheidsdiensten in het buitenland 
kunnen afnemen met hun 
landseigen authenticatiemiddelen 
(zoals DigiD in Nederland). Deze 
voorziening zal eind september 
2018 zijn gerealiseerd. De Raad 
participeert in een EU-aanvraag 
voor een subsidietraject (onder 
leiding van het ministerie van 
Economische Zaken). 

Open data
De Raad stelt op dit moment 
reeds open data ter beschikking 
van de toevoegingsgegevens. 
In 2017 is het beschikbaar 
stellen van vaststellingsgegevens 
(toevoegingsvergoedingen) hieraan 
toegevoegd. In 2018 worden ook 
de gegevens met betrekking tot 
extra uren inzet (voor toevoegings- 
en vaststellingsbeslissingen) 
gepubliceerd.

Blockchain
De Raad heeft in 2017 meegedaan 
met een Blockchainpilot. Deze 
nieuwe technologie draagt 
de belofte in zich van meer 
transparantie en daardoor 
mogelijkheden van vereenvoudigen 
van processen. De Raad ziet de 
mogelijkheden en het belang van 
deze nieuwe technologie en zal 
in 2018 een nieuw experiment 
uitvoeren met Blockchain. In 
dit nieuwe experiment wil zij 
samen met haar ketenpartner de 
rechtsbijstandverlener op zoek 
gaan naar de meerwaarde van de 
Blockchaintechnologie n
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Doelstelling 

1.		Telefonische	

dienstverlening volgens 

principe in één keer goed

2.  Optimalisering gebruik 

voorzieningen

3.  Uitvoering programma 

Passend Contact

4.  Bekendheid en draagvlak 

Rechtwijzer

 

5.  Netwerk Rechtwijzer

6.  Aanbod marktpartijen op 

Rechtwijzer

7.  Update publiek deel 

Rechtwijzer

Doelstelling 

Uitvoeren van het 

programmaplan HSGR

Sub-doelstelling 

Invoeringsplan

2a. Verbreding inzet ontwikkeling en 

gebruik klantreizen

2b. Plan van aanpak kanaalsturing (juiste 

route) en uitvoering

Toegankelijkheid	van	de	informatie	en	

communicatie

Communicatieplan, publicaties, link-building

Samenwerking t.b.v. draagvlak, 

kennisdeling, gezamenlijke ontwikkeling 

Aanjagen en scouten van innovatieve 

producten/diensten

Diagnose en triages actualiseren

Sub-doelstelling 

Uitvoeren van de bestuurlijk vastgestelde 

projecten (14 projecten)

Verantwoordelijk 

DFF

DFF

DFF

DFF

Stafdiensten

Stafdiensten

Stafdiensten

Stafdiensten

Verantwoordelijk 

Programma HSGR

Realisatie 2018

Q2

Q3

Q4

Q4

Q1 (en daarna 

doorlopend)

Q1 – Q4 

Q1 – Q4

Q1 en Q2 

Realisatie 2018

Conform 

vastgestelde 

programma-

planning

Doelstelling 

1.  Compliance als norm/

rebranding	High	Trust

2.  Risicogestuurde controle 

en productie

3.  Versterking 

rechtmatigheid

4.  Versterken regie op 

toezicht

Sub-doelstelling 

1a. Plan van aanpak met Orde

1b. Compliance ondersteuning 

rechtsbijstandverleners

1c. Aanpassing inschrijvingsvoorwaarden

1d. Versterking toezicht en sanctiebeleid

Requirements nieuwe bedrijfsapplicatie

Opstellen en uitvoeren

plan van aanpak

Bepalen rollen en verantwoordelijkheden, 

opstellen nieuw maatregelbeleid

Verantwoordelijk 

Productie

Productie

Stafdiensten

DFF

Programma IDEA2

Productie

DFF

Realisatie 2018

Q1

Q4

Q3

Q3

Q1

Q2

Q4

Dit hoofdstuk vormt de 
schematische vertaling van de 
activiteiten die zijn beschreven in 
de voorgaande hoofdstukken. 
Per paragraaf en per activiteit 
worden de doelen en de 

subdoelstellingen aangegeven. 
Aangegeven wordt verder 
welke afdeling binnen de 
Raad verantwoordelijk is voor 
de realisatie. De directeur 
maakt op basis hiervan 

managementafspraken met de 
afdelingsmanagers Productie, 
Dienstverlening, Financiën en 
Faciliteiten (DFF), Stafdiensten en 
de Programmadirectie.  

De dienstverlening van de Raad

Stelselherziening

Compliance wordt de norm

3

DOELSTELLINGEN

Op basis van de doelstellingen 
worden managementafspraken 
gemaakt
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Doelstelling 

1.  Wendbare organisatie met 

flexibele	medewerkers

2.  Leiderschap 

Doelstelling 

1.  Ontwikkelen en 

implementeren Quartz 

Wsnp

2.  Ontwikkelen en 

implementeren Quartz 

Wrb

3.  AVG

4.  Implementatie eIDAS

5.		 Baseline	ICT

6.  Portfoliomanagement

7.  Ketenperformance

8.  Gemeenschappelijke 

voorzieningen

9.  Legacy

10. Open data

Doelstelling 

1.  Geïntegreerde processen

2.  Deskundigheids-

  bevordering

3.  KRB Caribisch Nederland

4.  Positionering Wsnp, Wbtv, 

en Legal Aid

5.  Concentratie huisvesting

6.  Verbetering aansluiting 

financiële	verantwoording	

en werkzaamheden  

Legal Aid

7.		Vernieuwing	ICT/ 

planningssysteem 

8.  Kwaliteitsborging

Sub-doelstelling 

1a. Vergroten inzetbaarheid medewerkers

1b. Aanvangen vernieuwen functiegebouw

2a. Uitvoeren MD-programma

2b. Uitvoeren vernieuwde HR-cyclus

Sub-doelstelling 

1a. Ingebruikname Minimum Viable Product

1b. CDS en aparte desktopomgeving 

uitgefaseerd

1c. Decharge project

2a. Procesontwerp gereed

2b. Nogo/go-besluit na de Voorfase, waarin 

Solution Design, WBS en Proposal

2c. Ingebruikname Minimum Viable Product

3a. Register van verwerkingsactiviteiten 

vaststellen, inclusief beleggen van beheer 

3b. Publiceren Privacy Statement op 

rechtsbijstand.nl

3c. Verwerkersovereenkomsten met 

leveranciers up-to-date, inclusief beleggen 

van beheer

3d. Procedures burgerrechten, inclusief 

beleggen afhandeling verzoek burger

3e. Procedures governance, zodat beheer 

goed is ingericht

Gebruik diensten vanuit buitenland 

faciliteren, realiseren aansluiting op register 

voor buitenlandse aanvragers 

Governance, organiseren jaarlijkse audit

Governance, beheerprocedure portfolio 

volledig geïmplementeerd

Alle ketens in Quartz ingericht conform 

ITOA

Impact-analyse consequenties van 

aansluiting op gemeenschappelijke 

voorzieningen

Wsnp afgebouwd

Publiceren gegevens toevoegingen en 

vaststellingen exu op rvr.org

Sub-doelstelling 

1a.	Projectplan	samenvoeging	HT/niet-HT

1b. Herijking functies 

2a. Scholing en training medewerkers

2b. Verstevigen kwaliteitsdriehoek

Besluitvorming en uitvoering

Besluitvorming en uitvoering

Opstellen huisvestingsplan

Besluitvorming en uitvoering

Eenvoudiger uitwisseling gegevens met 

ketenpartners

Beperken aantal ingeschreven advocaten

Verantwoordelijk 

DFF

DFF

DFF

DFF

Verantwoordelijk 

Programma IDEA2

Programma IDEA2

Programma IDEA2

Programma IDEA2

Programma IDEA2

Programma IDEA2

Stafdiensten

Stafdiensten

DFF

Stafdiensten

Stafdiensten

Stafdiensten

Stafdiensten

Stafdiensten

DFF

Stafdiensten

DFF

Stafdiensten

Verantwoordelijk 

Productie

DFF

DFF

DFF

DFF

Productie

DFF

Productie

Productie

Stafdiensten

Realisatie 2018

Q1 (en daarna 

doorlopend)

Q4 (en daarna 

doorlopend)

Q3

Q4

Realisatie 2018

Q2

Q2

Q3

Q1

Q2

Q4-Q1 (2019)

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q2

Q3

Q3

Q3

Q2

Q3

Q4

Q3

Realisatie 2018

Q1

Q4

Q4

Q2

Q1

Q2

Q1

Q1

Q4

Q4

Drie I’sIntegratie van processen en diensten
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De Raad heeft voor 2018 een risicoanalyse uitgevoerd. Hieronder staan  
de belangrijkste risico’s genoemd, samen met de beheersmaatregelen.

1. Overschrijding 
rechtmatigheidsnormen

Maatregel: de Raad heeft een 
evenwichtig stelsel van control-
instrumenten ontwikkeld. 
De Raad voert naast de 
jaarlijkse steekproef ten 
behoeve van de jaarrekening 
een tussentijdse steekproef 
uit. Over de bevindingen 
wordt gerapporteerd aan het 
ministerie en de accountant. De 
bevindingen worden opgevolgd, 
gecommuniceerd naar de 
medewerkers en gebruikt voor 
scholing.

3. Asiel: de instroom van 
het aantal asielzoekers stijgt 
opnieuw

Maatregel: de Raad staat in de 
AC’s in directe verbinding met 
de ketenpartners en kan binnen 
grenzen flexibel schakelen met 
een toenemende instroom. 
Wanneer de instroom blijft 
stijgen, brengt dit wel extra 
kosten met zich mee.

5. Niet-naleving van Europese 
aanbestedingsregels

Maatregel: de Raad heeft 
eind 2016 het inkoopbeleid 
opnieuw vastgesteld en handelt 
overeenkomstig. In 2017 is een 
herziene aanbestedingskalender 
opgesteld en deze wordt ook in 
2018 weer herijkt. 

6. Onvoldoende middelen 
beschikbaar voor het uitvoeren 
van de programma’s Herijking 
stelsel gesubsidieerde 
rechtsbijstand en IDEA

Maatregel: de Raad heeft 
een meerjarenprognose 
opgesteld waarbij de verwachte 
programma-uitgaven worden 
geconfronteerd met de 
beschikbare middelen van het 
ministerie en de middelen die 
de Raad zelf kan vrijmaken 
vanuit de vernieuwingsgelden. 
Deze prognose wordt periodiek 
herijkt en besproken met het 
ministerie.

7. Onvoldoende draagvlak 
voor de regierol van de Raad

Maatregel: de Raad wil binnen 
het programma HSGR een 
project uitvoeren, waarbij na 
overleg met alle ketenpartners 
invulling wordt gegeven aan de 
regierol van de Raad.

8. Het wetsvoorstel Herijking 
stelsel gesubsidieerde 
rechtsbijstand wordt uitgesteld 
of substantieel aangepast

Maatregel: de Raad onderhoudt 
met het ministerie contact 
over de voortgang m.b.t. 
de consultatie van het 
wetsvoorstel en houdt bij de 
voorbereidingen rekening met 
eventuele uitloop en wijzigingen 
om zo de desinvesteringen 
in personeel en middelen zo 
beperkt mogelijk te houden bij 
uitstel of aanpassing.

9. Onvoldoende beheersing 
ICT-kosten Wbtv en Wsnp

Hoog risico bij Wbtv nu er nog 
geen definitief besluit is over 
upgrade Wbtv: migreren naar 
CRM 2016 of nieuwbouw in 
kader	van	ICT-ontwikkeling	
Programma	‘Tolken	in	de	
toekomst’. De verhouding en 
hoogte van investeringen en 
beheerkosten is nog moeilijk 
te voorspellen. Een impact-
analyse uit te voeren samen 
met	het	programma	‘Tolken	in	
de toekomst’ geven hier beter 
inzicht.
Wsnp: daar de bestaande 
applicatie sterk verouderd is, 
zijn de kosten om haar in stand 
te houden totdat vervanging 
in Quartz (CRM 2016) is 
gerealiseerd, verhoudingsgewijs 
hoog.	Tegelijkertijd	is	er	nog	
geen compleet zicht op de 
investeringskosten voor de 
vervanging van de applicatie. 
Maatregel: wordt afgevangen 
door royale egalisatiereserve 
Wsnp en goede afspraken over 
minimum viable product als 
resultaat Quartz Wsnp.

4. Onvoldoende in control op 
de PIOFAH-processen 

In 2017 heeft de Raad 
een zelfassessment 
uitgevoerd op de PIOFAH-
processen (Personeel, 
Informatievoorziening, 
Organisatie, Financiën, 
Automatisering/Administratie  
en Huisvesting).  
Daarmee zijn de eventuele 
onvolkomenheden in de 
bedrijfsvoering in beeld. Op  
basis van dit zelfassessment 
zal door de concern-controller 
eind 2017 een plan van 
aanpak worden opgesteld 
met voorstellen voor 
te nemen maatregelen.  
Maatregelen waartoe besloten 
wordt, zullen in 2018 (door 
het management) worden 
geïmplementeerd.

2. Fraude binnen het 
stelsel van gesubsidieerde 
rechtsbijstand

Maatregel: de Raad heeft 
een nota ‘beheersing risico’s 
stelselfraude’ opgesteld. De 
nota biedt handvatten voor 
de vaststelling van (een 
vermoeden) van fraude, 
doorlopende activiteiten 
en maatregelen gericht op 
preventie en detectie van 
fraude alsmede de activiteiten 
na het vaststellen van 
(vermoeden van) fraude. 
De te volgen procedure 
is beschreven. De Raad 
voert minimaal twee keer 
per jaar een analyse uit op 
basis van risicoprofielen. Bij 
geconstateerde fraude doet de 
Raad hiervan aangifte. In 2018 
wordt het toezicht van de Raad 
weer herijkt en vormgegeven 
aan een nieuw maatregelbeleid. 

RISICO’S EN BEHEERSmAATREGELEN
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Algemeen

De raming 2017 komt ruim € 3,3 miljoen hoger uit dan de verwachte subsidie voor 2017. Dit heeft een aantal 
oorzaken:
1. Het aantal afgegeven toevoegingen ligt in 2017 naar verwachting circa 4.000 toevoegingen hoger dan het 

aantal toevoegingen waarop de aanvullende subsidie is gebaseerd. Effect is circa € 2,5 miljoen.
2. Het aantal piketten ligt naar verwachting in 2017 circa 10.000 hoger dan waarop de aanvullende subsidie is 

gebaseerd. Effect is circa € 2,8 miljoen.

De aanvullende subsidie wordt berekend op basis van de aantallen vanaf 1 september 2016 t/m 31 augustus 
2017, terwijl de prognose is berekend op basis van de aantallen voor heel 2017. Dit is inherent aan de 
bekostigingssystematiek, waarbij de aantallen over de laatste vier maanden van 2017 in 2018 zullen worden 
gefinancierd. De verrekening hiervan verloopt via de egalisatiereserve.

3. De apparaatskosten overschrijden de subsidie met ruim € 1,2 miljoen. Dit heeft een tweetal oorzaken:
a. Allereerst is de subsidie lager dan verwacht door de afname van het aantal toevoegingen in 2017.
b. Er heeft nog geen doorberekening vanuit de apparaatskosten plaatsgevonden van de inzet voor het 

programma HSGR.

Een deel hiervan wordt echter gecompenseerd door een aantal andere effecten:
4. Door de weer afgenomen instroom van het aantal asielzoekers liggen de kosten voor asiel, met name de tolk- 

en vertaaldiensten circa € 1,2 miljoen lager dan de toegekende subsidie.
5. De verwachte uitbetaalde subsidie aan bewindvoerders is circa € 1,5 miljoen lager dan de ontvangen 

subsidie.
6. Verder is er nog een aantal kleine posten die samen het restant van € 0,4 miljoen compenseren. 

De begroting 2018 is circa € 1,9 miljoen onder het kader. Dit komt door drie belangrijke effecten:
1. De subsidie voor asiel en tolk- en vertaaldiensten ligt ruim € 4,2 miljoen hoger.
2. De apparaatskosten overschrijden de subsidie met € 1,6 miljoen.
3. Het kader bij de Wsnp heeft geen ruimte voor afschrijvingskosten van de nieuw te bouwen Wsnp-applicatie, 

circa € 0,4 miljoen. Deze kosten zullen ten laste komen van de egalisatiereserve Wsnp.

Programmakosten

De programmakosten bestaan voor het grootste gedeelte uit de kosten voor de toevoegingen en piketten. 
De prognose 2017 en begroting 2018 zijn verkregen door het verwachte aantal toevoegingen of piketten te 
vermenigvuldigen met de verwachte prijs.

Aantallen
In de onderstaande tabel is het verloop van de aantallen weergegeven over de jaren 2015-2018. 

Tabel 1: Aantallen toevoegingen en piketten 2014-2018

 Realisatie Realisatie Realisatie Prognose Begroting

 2014 2015 2016 2017 2018

     

Civiel (incl. mediation) 195.853 190.240 194.644  192.500 195.000

Bestuur (incl. mediation) 87.211 78.216 74.941  72.000 71.000

Asiel 27.528 31.856 45.515 33.000 33.000

Straf regulier 77.336 79.693 78.463 80.000 80.000

Ambtshalve straf 46.330 45.205 43.088 42.000 41.000

Lichte adviestoevoegingen 10.190 9.603 9.054 9.500 9.000

Totaal toevoegingen 444.448 434.813 445.705 429.000 429.000

     

Piketten 126.166 120.308 116.367 129.000 125.000

Het aantal toevoegingen laat in 2017 en 2018 een substantiële daling zien ten opzichte van 2016. Dit wordt met 
name veroorzaakt door de sterke daling van het aantal asieltoevoegingen. Op de overige rechtsgebieden zijn de 
effecten beperkter.

Bij civiel wordt voor 2017 een lichte daling verwacht ten opzichte van 2016, waarna op basis van het Prognose 
Model Justitie weer een stijging wordt verwacht voor 2018.

Bij bestuursrecht is het aantal toevoegingen sinds een aantal jaren afnemend. De verwachting is dat deze trend 
zich in 2018 voortzet, al zal de daling wel minder sterk zijn dan in de afgelopen jaren.

Na een piek in 2016 is het aantal asieltoevoegingen in 2017 teruggelopen tot 33.000. Voor 2018 wordt hetzelfde 
aantal toevoegingen verwacht.

Het aantal reguliere strafzaken loopt al een aantal jaren licht op en het aantal ambtshalve strafzaken laat een 
daling zien. Beide trends lijken af te vlakken.

Het aantal lichte adviestoevoegingen laat een licht dalende trend zien de komende jaren.

Het aantal piketdeclaraties ligt in 2017 substantieel hoger dan in 2016. Dit wordt veroorzaakt door meer 
aanspraak op piketbijstand als gevolg van nieuwe wetgeving en het wegwerken van een opgelopen werkvoorraad 
uit 2016.
 

BIJLAGE

BEGROTING EN TOELICHTING
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Prijzen
Het prijsverloop van de toevoegingen en piketten over de jaren 2014-2017 is in de onderstaande tabel 
weergeven.

Tabel 2: Prijzen toevoegingen en piketten 2014-2018

 Realisatie Realisatie Realisatie Prognose Begroting

 2014 2015 2016 2017 2018

Civiel 670 668 664 664 665

Bestuur 659 666 666 666 669

Asiel 966 1.001 954 954 954

Straf regulier 867 707 668 668 668

Ambtshalve straf 1.786 1.773 1.626 1.626 1.609

Lichte adviestoevoegingen 193 195 193 193 193

     

Piketten 219 218 300 300 312

Met ingang van 1 februari 2015 is de AMvB februari 2015 van kracht. Met deze maatregel is de indexering 
tijdelijk stopgezet, is voor een aantal zaken in het straf(proces)recht de forfaitaire vergoeding verlaagd en is de 
vergoeding voor bewerkelijke strafzaken voor verdachten met 4,5% verlaagd. 

Door het afschaffen van de indexering is het prijsverloop in de jaren 2014-2018 redelijk stabiel. Bij straf en 
ambtshalve straf dalen de prijzen als gevolg van de verlaging van de vergoeding en de afname van het aantal 
extra-urenzaken. De stijging van de prijs bij de piketten vanaf 2016 wordt veroorzaakt door de toegenomen 
kosten, omdat advocaten met ingang van 1 maart 2016 aanwezig mogen zijn bij het politieverhoor. De prijs loopt 
in 2018 op, omdat het aantal verhoren gedurende 2017 nog steeds toeneemt.

Voor de begroting 2018 is uitgegaan van de prijzen uit de kaderstelling van het ministerie van JenV. 

Piketten
De kosten van de piketdeclaraties gaan in 2017 en 2018 omhoog als gevolg van de stijging van het aantal 
piketdeclaraties en de hiervoor genoemde prijsstijging.

In de kosten is nog geen rekening gehouden met de effecten van uitbreiding van de ZSM-rechtsbijstand in 
de eerste fase van het opsporingsonderzoek. De implementatie was in eerste instantie voorzien voor 2017, 
maar is uitgesteld. Eventuele benodigde financiële middelen zullen door het ministerie bij een aanvullende 
subsidiebeschikking worden toegekend. In de begroting 2018 zijn wel - net als vorig jaar - kosten opgenomen 
voor de implementatie van de genoemde maatregel en de benodigde aanpassingen aan de automatisering van 
de Raad.

Het Juridisch Loket
De subsidie voor het Juridische Loket is zowel in 2017 als 2018 gelijk aan de van het ministerie ontvangen 
subsidie, waarbij conform afspraak de door de Raad voorgefinancierde investeringen in mindering worden 
gebracht.

Asiel/tolk- en vertaaldiensten
Als gevolg van de weer dalende instroom zijn de kosten voor asiel en tolk- en vertaaldiensten na een piek in 
2016 in 2017 weer afgenomen. Voor 2018 wordt verwacht dat de instroom en de kosten op hetzelfde niveau 
blijven.

Projecten en experimenten
Binnen het budget van de vernieuwingen/projecten is in 2017 een ruimte van € 2,8 miljoen en in 2018 van  
€ 1,5 miljoen. Conform afspraak worden deze bedragen gereserveerd voor het programma HSGR.

Wsnp
Met betrekking tot de programmakosten gaat de begroting uit van het door het ministerie vastgestelde kader. De 
werkelijke kosten zijn door de inwerkingtreding van de nieuwe vergoedingensystematiek enigszins onzeker. Met 
het ministerie is afgesproken dat, indien nodig, bijstelling van het budget kan plaatsvinden.

Apparaatskosten

Wrb
In de onderstaande tabel is de verwachte subsidie voor de apparaatskosten, verminderd met de gecumuleerde 
taakstellingen, afgezet tegen de verwachte kosten.

Tabel 3: Verwachte subsidie en kosten apparaat 2016-2018
 
  Realisatie Begroting Prognose Begroting

 2016 2017 2017 2018

Subsidie 20.104.000 19.908.000 19.323.000 19.544.000 

Kosten 20.040.000 20.342.000  20.567.000  21.122.000 

Verschil 64.000 -434.000  -1.244.000 -1.578.000 

De subsidie neemt af als gevolg van de afname van het aantal toevoegingen. De kosten nemen in 2018 met  
circa € 0,8 miljoen toe. Dit wordt met name veroorzaakt door een stijging van de automatiseringskosten met  
€ 200.000 en toename van de personeelskosten van circa € 500.000. Dit wordt veroorzaakt door een stijging  
van de contractlonen, de uitbreiding van de formatie met 1,0 fte en de invulling van een tweetal in 2017 nog  
niet ingevulde formatieplekken.

De apparaatskosten zijn als volgt uitgesplitst:

Tabel 4: Kosten apparaat uitgesplitst 2016-2018
 
 Realisatie Begroting Prognose Begroting

 2016 2017 2017 2018

Raadskosten 196.000 166.000 205.000 203.000 

Personeelskosten 12.654.000 12.653.000 12.796.000 13.150.000 

Huisvestingskosten 1.530.000 1.574.000 1.559.000 1.591.000     

Organisatiekosten 1.596.000 1.614.000 1.601.000 1.540.000

Automatiseringskosten 3.769.000 3.932.000 4.038.000 4.244.000

Afschrijvingskosten 295.000 403.000 369.000 394.000 

Totaal 20.040.000 20.342.000 20.567.000 21.122.000 

Raadskosten
De Raadskosten zijn in 2017 hoger dan de begroting door toegenomen kosten van de bezwarencommissie door 
meer zittingen en de toegenomen proceskosten. Voor 2018 wordt verwacht dat de kosten ongeveer op hetzelfde 
niveau zijn.
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Personeelskosten
De prognose van de personeelskosten komt in 2017 circa € 150.000 hoger uit dan de begroting. Dit wordt met 
name veroorzaakt door de CAO-loonstijging die nooit wordt meegenomen in de begroting. De Raad ontvangt 
hiervoor van het ministerie looncompensatie bij de aanvullende subsidiebeschikking. 
De begroting 2018 komt bijna € 500.000 hoger uit dan de prognose 2017. Dit wordt veroorzaakt door een 
stijging van de contractlonen, de uitbreiding van de formatie met 1,0 fte en de invulling van een tweetal in 2017 
nog niet ingevulde formatieplekken.

Huisvestingskosten
De huisvestingskosten stijgen in 2017 en 2018 licht. Dit betreft met name de stijging als gevolg van de 
prijsindexering. De effecten van het onderzoek naar de huisvesting van de Raad worden in 2018 nog niet 
verwacht.

Organisatiekosten
De prognose van de organisatiekosten blijft binnen de begroting 2017. Voor 2018 wordt verwacht dat de kosten 
nog wat zullen dalen als gevolg van lagere advieskosten.

Automatiseringskosten
De automatiseringskosten komen circa € 100.000 hoger uit dan de begroting. Dit komt met name door 
onverwacht hogere licentiekosten voor Ingres en de niet-begrote uitbesteding van de helpdesk bij CEGEKA voor 
een half jaar. In 2018 nemen de kosten hierdoor verder toe.

Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten blijven in 2017 ruim onder de begroting doordat de aanschaf van de nieuwe hardware pas 
halverwege 2017 heeft plaatsgevonden. Dit verklaart ook de stijging in 2018.

Apparaatskosten overig

Asiel/AC’s
De prognose 2017 voor de apparaatskosten AC’s ligt als gevolg van de dalende instroom ruim € 200.000 lager 
dan de begroting. Door de inzet van flexibele arbeidskrachten voor de opvang van de piek kon de formatie ook 
weer snel worden teruggebracht. Voor de begroting 2018 wordt verwacht dat instroom en derhalve de kosten 
gelijk blijven aan 2017.

Wsnp 
De reguliere begroting 2018 voor Wsnp is nagenoeg gelijk aan de raming van 2017 en blijft binnen het door het 
ministerie verstrekte kader. In de begroting zijn boven kader de afschrijvingskosten voor de investering in de 
nieuwe Wsnp-applicatie onder Quartz opgenomen. Het kader biedt geen ruimte voor deze kosten, zodat deze 
ten laste komen van de egalisatiereserve van Wsnp. In de toekomst zullen de huidige automatiseringskosten 
waarschijnlijk afnemen en hier deels ruimte voor bieden. Voor 2018 wordt echter verwacht dat de huidige 
applicatie het gehele jaar nog in de lucht zal blijven.

Wbtv
De prognose van Wbtv is in 2017 lager dan begroting. 2017 was een rustig jaar, waardoor de personeelskosten 
lager zijn dan begroot. Ook hebben de verwachte aanpassingen in de automatisering niet kunnen plaatsvinden, 
omdat eerst de upgrade van Quartz moest worden afgerond. Voor 2018 zijn er extra personeelskosten geraamd 
in verband met de tweede verlengingsronde. Ook zijn er extra automatiseringskosten geraamd voor de inhaalslag 
van de wijzigingen die voorzien waren voor 2017. Het geheel blijft echter binnen het door het ministerie 
verstrekte kader. Binnen het kader heeft de Raad geen mogelijkheid om bij te dragen aan de implementatie 
van	de	uitkomsten	van	het	programma	‘Tolken	in	de	toekomst’.	De	exacte	kosten	voor	de	implementatie	van	
het programma zijn op dit moment nog niet duidelijk. Eventuele kosten voor automatiseringsaanpassing en 
personeelskosten zouden door het ministerie aanvullend moeten worden gesubsidieerd. De Raad is hierover met 
het ministerie in gesprek.
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