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Voorwoord  

Voor u ligt het Jaaroverzicht 2019. In een nieuwe, levendiger vorm, om recht te doen aan de dynamiek van dit afgelopen jaar, vlak 
voor de zestigste verjaardag van SSR. 

Met jaarlijks ruim 8.600 individuele deelnemers en meer dan 26.000 inschrijvingen op leeractiviteiten is SSR een onmisbare en 
vertrouwde ontmoetingsplek geworden om met en van elkaar te leren. Honderden verschillende cursussen, trainingen en andere 
leeractiviteiten per jaar ondersteunen medewerkers uit de rechterlijke organisatie in hun dagelijks werk. Met input van onze partners 
kunnen wij continu een praktijkgericht leer- en opleidingsaanbod bieden, gebaseerd op de laatste juridische en vakinhoudelijke kennis, 
vaardigheden en ervaring. 

Er is veel ontwikkeld en ondernomen in 2019. We noemen het OM Admin 2020 programma, verschillende intensieve leiderschapstrajecten 
voor de Rechtspraak en diverse professionele ontmoetingen Rechtspraak en OM, soms samen met de advocatuur. We zien in 2019 
een lichte afname in het aantal inschrijvingen. De werkdruk bij gerechten en parketten is daarvoor een mogelijke verklaring. Of deze 
trend zich voortzet, is moeilijk te voorspellen. We verwachten dat de noodzaak om nieuwe rechters en officieren op te leiden weer tot 
een groei gaat leiden, en dat de professionele standaarden ruimte gaan bieden om te leren en verder te ontwikkelen. Een andere trend 
die we signaleren is de behoefte om medewerkers van de rechterlijke organisatie te begeleiden in leiderschapstrajecten.

In 2019 heeft SSR onderzoek laten doen naar een model om het effect van leeractiviteiten – draagt het geleerde bij in het werk van 
alledag, kan het worden ingezet? - beter te kunnen voorspellen. De resultaten hiervan waren positief. Wij verwachten vanaf 2020, na 
een vervolgonderzoek ter validering hiervan, de rechterlijke organisatie nog beter te kunnen ondersteunen in het bevorderen van een 
duurzaam effect van leer- en ontwikkeltrajecten.
 
Wij hopen dat dit jaaroverzicht een inspirerend beeld geeft van SSR als educatieve partner. Het heeft een andere vorm gekregen dan 
u de laatste jaren van ons gewend was. Onze intentie is om dezelfde informatie te brengen, maar in een toegankelijker vorm. Door 
het overzicht heen staan verschillende quotes uit het SSR Magazine, dat in 2019 is verschenen. We zijn benieuwd naar uw reactie.

Ten tijde van het publiceren van dit jaaroverzicht is de wereld in de greep van de Corona-virus pandemie. Alle verwijzingen in dit 
jaaroverzicht naar voornemens van SSR voor 2020 komen daarmee in een ander perspectief te staan. Wij hopen van harte dat de 
genomen en nog te nemen maatregelen de persoonlijke en economische verliezen zo goed mogelijk zullen beperken.

Gerard Tangenberg en Remco van Tooren, College van Bestuur
Ivo Blommaart, directeur
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Jaarcijfers SSR
 
 

 R
ea

lis
at

ie
 

 2
01

9 

 R
ea

lis
at

ie
 

 2
01

8 

Leeractiviteiten 
initiële opleidingen 

                    
754 

                    
830 

Leeractiviteiten 
permanente educatie 

                
1.026 

                
1.132 

Aantal leeractiviteiten 
OM Admin2020  

                    
244 

                      
62 

Aantal leeractiviteiten 
leiderschap 

                      
46 

                      
51 

Aantal leeractiviteiten Kei 
                       

-   
                      

22 

 Totaal leeractiviteiten 2.070 2.097 

 Initiële opleidingen 
                

9.702 
              

11.467 

 Permanente educatie 
              
13.852 

              
14.880 

 OM Admin2020 
                

2.562 
                    

698 

 Leiderschap 
                    

492 
                    

630 

 Kei 
                       

-   
                    

305 

 Totaal inschrijvingen 26.608 27.980 

Aantal individuele
deelnemers OM 

                
2.876 

                
2.538 

Aantal individuele
deelnemers ZM 

                
5.325 

                
5.397 

Aantal individuele
deelnemers derden 

                    
382 

                    
607 

 Totaal 8.652 8.542 
    
De totale inschrijvingen zijn met 5% afgenomen. De afname 
wordt vooral veroorzaakt door minder inschrijvingen in de PE-
activiteiten en het stopzetten van het programma KEI. Daar 
staat tegenover dat er in 2019 zeer veel inschrijvingen zijn 
geweest in het OM Admin 2020 programma. De daling van 
het aantal inschrijvingen verklaren we voor een deel met de 
werkdruk op de gerechten en parketten, waar voorrang wordt 
gegeven aan het primair proces boven leren en ontwikkelen. 
Daarnaast is zichtbaar dat er relatief meer ervaren juristen als 
rio’s zijn aangenomen die een korter opleidingstraject kunnen 
doorlopen met minder leeractiviteiten. 

KRIJG
GRIP OP
DE ZAAK
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Inschrijvingen 

Klant inschrijvingen 
2019

inschrijvingen
2018

verschil t.o.v. 
2018

Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant 583 457 126
Arrondissementsparket Amsterdam 674 729 -55
Arrondissementsparket Den Haag 703 725 -22
Arrondissementsparket Limburg 571 526 45
Arrondissementsparket Midden-Nederland 693 614 79
Arrondissementsparket Noord-Holland 610 664 -54
Arrondissementsparket Noord-Nederland 476 483 -7
Arrondissementsparket Oost-Brabant 583 473 110
Arrondissementsparket Oost-Nederland 1.000 959 41
Arrondissementsparket Rotterdam 1.040 865 175
CVOM 1.373 1.445 -72
DVOM 42 66 -24
Functioneel Parket 714 719 -5
Landelijk Parket 186 275 -89
Parket Generaal 40 55 -15
Ressortsparket 330 467 -137
Subtotaal OM 9.618 9.522 96
Gerechtshof Amsterdam 400 452 -52

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 679 644 35

Gerechtshof Den Haag 496 541 -45

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 413 415 -2

Rechtbank Amsterdam 1.351 1.440 -89

Rechtbank Den Haag 1.688 1.712 -24

Rechtbank Gelderland 1.207 1.171 36

Rechtbank Limburg 983 1.120 -137

Rechtbank Midden-Nederland 1.341 1.663 -322

Rechtbank Noord-Holland 1.053 1.371 -318

Rechtbank Noord-Nederland 1.273 1.397 -124

Rechtbank Oost-Brabant 1.165 1.249 -84

Rechtbank Overijssel 915 725 190

Rechtbank Rotterdam 1.640 1.480 160

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 1.338 1.354 -16

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 207 613 -406

College van Beroep voor het bedrijfsleven 108 101 7

Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR) 7 19 -12

Bureau Raad voor de rechtspraak 33 27 6

IVO Rechtspraak 13 30 -17

Studiecentrum Rechtspleging 229 228 1

Subtotaal ZM 16.539 17.752 -1.213

Derden 451 704 -253

Totale inschrijvingen 26.608 27.978 -1.370

5.325

INDIVIDUELE
DEELNEMERS

RECHTSPRAAK

26.608

TOTAAL AANTAL
INSCHRIJVINGEN

8,1

GEMIDDELDE
WAARDERING

2.876

INDIVIDUELE
DEELNEMERS

OM

451

INDIVIDUELE
DEELNEMERS

DERDEN

2.070

GEREALISEERDE
VERSCHILLENDE 
ACTIVITEITEN

76,2 %

BEZETTINGSGRAAD
LEERACTIVITEITEN
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Doelstellingen en resultaten 2019

De belangrijkste algemene thema’s in het Meerjarenplan 2018-2020 SSR waren:
• Versterking van de relatie met gerechten en parketten;
• Verbetering/verdieping van het evalueren;
• Inventarisatie van de portfoliogedachte als oplossing voor de ondersteuning van gerechten en parketten bij het opleiden.

Resultaten:
De relatie met gerechtsbesturen en leiding van parketten is (verder) verstevigd, getuigen de bestuurlijke gesprekken en de 
conversatiesessies in 2019. Het belang dat SSR hecht aan partnerschap heeft zijn weerslag gekregen in het SSR-kompas, zie 
hiernaast. Het onderzoek in 2019 heeft een veelbelovende aanzet gegeven voor het verdiepen van het evaluatieniveau en het versterken 
van het leereffect van alle leeractiviteiten van SSR. Het uitwerken van het portfolio-concept is als gevolg van andere prioritering nog 
niet aan bod gekomen in het traject voor aankomende bestuurders, maar dit wordt in 2020 opnieuw opgepakt.

De concrete doelstellingen voor 2019, zoals opgenomen in de oplegnotitie bij de leerplanner 2019, waren de volgende. Het behaalde 
resultaat staat cursief. 

1.In 2019 heeft SSR bij alle gerechten conversatiesessies gehouden, alsmede gesprekken met de gerechtsbesturen en leiding van 
de parketten, waarin per gerecht concrete afspraken zijn gemaakt op het gebied van partnerschap, opleiden en ontwikkelen. SSR 
evalueert of die sessies bijdragen aan een betere aansluiting van het opleidingsaanbod. 
Bij alle gerechten die hier behoefte aan hadden is een conversatiesessie gehouden.

2. In 2019 heeft SSR in samenwerking met de gerechten en parketten de verdieping van het evalueren zodanig vormgegeven dat van 
ten minste zestig leeractiviteiten het evaluatieniveau ten minste één niveau is verdiept ten opzichte van de situatie in 2017. Hierdoor 
wordt een beter inzicht verkregen in het effect van het 
leeraanbod. 
In 2019 is een onderzoek gehouden naar de factoren 
die bijdragen aan het vergroten van het effect van leren. 
In 2020 wordt een validatieonderzoek gehouden. Als 
dat het beoogde resultaat oplevert, is er een vragenlijst 
beschikbaar waarmee alle leeractiviteiten van SSR twee 
niveaus dieper geëvalueerd kunnen worden, en komen 
er methodes beschikbaar om het toepassen van het 
geleerde in de werkomgeving te versterken.

3. In 2019 heeft SSR in samenwerking met de gerechten 
en parketten, en specifiek in samenwerking met het 
KPO, onderzocht in hoeverre portfoliomanagement 
het passende instrument is om de ontwikkeling van 
medewerkers en het integreren van werken en leren te 
ondersteunen. 
SSR heeft zich ervoor ingezet om dit onderzoek als 
opdracht in de leergang voor aankomend bestuurders 
onder te brengen. In 2020 wordt dit opnieuw opgepakt.

4. In 2019 zet SSR de innovatie op het gebied van 
digitalisering van leeractiviteiten verder voort. Er zullen onder andere weer ca. 75 video’s worden gepubliceerd. In lijn met de 
behoefte aan ‘just in time’ aanbod wordt 25% van het aanbod aan leeractiviteiten voor sectoroverstappers volledig online aangeboden. 
Daarnaast worden vragen op het gebied van ondersteuning van livestreaming en dergelijke maximaal gehonoreerd. 
Er zijn 98 producties gemaakt, waarvan 90 video’s. Er zijn e-learning modules gemaakt, vooral binnen strafrecht, maar niet specifiek 
voor sectoroverstappers. SSR heeft op verzoek veel media-ondersteuning kunnen bieden. Er waren nauwelijks vragen op het gebied van 
livestreaming, maar SSR heeft een welkomstboodschap door Gerrit van der Burg voor een Ondermijningsbijeenkomst gefaciliteerd, een 
voice-over productie gemaakt voor DVOM/I (GPS-module), ondersteuning geleverd bij het maken van filmmateriaal voor het Cybercrime 
OM-project en recentelijk het maken van videoverslagen ondersteund voor de Ondermijningsacademy (‘kwadranten’). Ook is een 
interactieve module Advies OM ontwikkeld. 
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“Hoe kunnen we leren en werken op een 

goede manier verbinden? Dat 

betekent dat je je niet alleen 

concentreert op het opnemen van kennis 

– dat kunnen slimme mensen best – 

maar dat je je vooral richt op de vraag 

hoe je die vergaarde kennis betekenis 

geeft.”

Lector Frank Cornelissen over leren en werken met 

elkaar verbinden | SSR Magazine | ssr.nl/ssrmagazine

http://ssr.nl/ssrmagazine


5. Alle rechtsgebieden, maar ook de beide initiële teams en team leiderschap, zullen in 2019 veel aandacht besteden aan de verdere 
digitalisering van het aanbod, aan het verdiepen van het evaluatieniveau van leeractiviteiten en aan alignment van het aanbod. Hierbij 
zullen alle medewerkers van SSR in de samenwerking met partijen handelen vanuit de ‘partnership’gedachte. 
In afstemming met alle betrokkenen zijn leeractiviteiten beter op elkaar, op de doelgroepen en op de behoefte van de organisatie 
afgestemd; het aanbod is verder gedigitaliseerd. 

SSR kompas

Er was behoefte aan het duiden van de missie en visie van SSR. De drie pijlers die centraal staan zijn meesterschap, vakmanschap 
en partnerschap.

• Meesterschap  
Wij zorgen dat medewerkers van de rechterlijke  organisatie de 
(juridische) vakinhoudelijke kennis ‘meester’ blijven. 
 

• Vakmanschap 
Vaardigheden en ervaring versterken het vakmanschap. 
Wij maken daarom gebruik van docenten uit de rechterlijke 
organisatie – uniek vanwege hun dubbelrol: collega en trainer – 
en andere professionals. Hun vakmanschap geeft richting en is 
van betekenis.  

• Partnerschap 
Als educatieve partner van de rechterlijke organisatie luisteren 
we naar de opleidingsvraag van onze doelgroep. We signaleren 
juridische en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed 
zijn op het dagelijkse werk. Deze vertalen wij in een passend 
leer- en opleidingsaanbod, verbonden met de werkplek, keten en 
maatschappij.

- 6 -
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Initiële opleidingen

Initiële opleidingen
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Leeractiviteiten 
initiële opleidingen

754 830

Inschrijvingen
initiële opleidingen 9.702 11.467

Initiële leergangen OM

De geplande evaluaties zijn uitgevoerd. De drie initiële 
leergangen worden voortdurend aangepast aan ontwikkelingen 
en veranderende behoeften van het Parket-Generaal, deelnemers 
en opleiders. De leergang voor Officieren in Opleiding is intensief 
herzien: het aanbod is in nauwe samenwerking met het Parket-
Generaal, de lokale begeleiders, de kerndocenten en op basis 
van wetenschappelijke inzichten nog meer toegesneden op de 
op te leiden medewerkers. 

In 2019 heeft ook een heroriëntatie plaatsgevonden op de 
leergang voor trainees. Het programma wordt aangepast; per 
maart 2020 start een tweejarig traineeprogramma.

“SSR heeft al bedacht welke 

cursus handig is om te volgen als 

ik van sector overstap”

Daphne van Dooren, rechter bij team handel en haven, 

Rechtbank Rotterdam en praktijkopleider van de rio’s over een 

carrière in de magistratuur | SSR Magazine  ssr.nl/ssrmagazine

OIO’s
3 lichtingen

(34 kandidaten)

Assistent-officieren
5 lichtingen

(52 kandidaten)

Proeve van bekwaamheid (PvB)

Trainees
3 lichtingen

(24 kandidaten)

Totaal in opleiding
146 deelnemers
(stand 31-12)

OIO’s
15 PvB afgelegd 
15 ZVB gehaald

Assistent-officieren
40 PvB afgelegd
39 ZVB gehaald

AG
1 PvB afgelegd
1 ZVB gehaald

Rio’s
48 PvB afgelegd
46 ZVB gehaald

BLIJF JE 
KENNIS
MEESTER

SSR.NL
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Initiële leergang Rechtspraak 

Rio-opleiding 2019

83
Gestart

76
Succesvol 
afgerond

164
Tussen- en 

eindbeoordelingen

10
Onvoldoende 

beoordelingsadvies

196
In opleiding

(stand 31-12)

Evaluatie 
In 2019 zijn de resultaten bekend gemaakt van de evaluatie van de rio-opleiding. De aanbevelingen over maatregelen waarvoor SSR 
verantwoordelijk was zijn gerealiseerd. De intensiteit en de flexibiliteit van het programma en de vertegenwoordiging van de soft skill 
activiteiten in het curriculum zijn onderzocht. Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de planning van de activiteiten. De leerwerkteam-
bijeenkomst Europees Recht is in verband met tegenvallende resultaten uit het curriculum gehaald en wordt in 2020 in een nieuwe 
vorm aangeboden. De opdracht Organisatieadvies is herzien en wordt in 2020 aangeboden waarbij de tijdsinvestering is gereduceerd. 

De lerende professional, de verrijking
De rio’s hebben in het kader van de verrijking tweehonderd individuele voorstellen ingediend. Er zijn tevens zesentwintig maatwerk 
leerwerkteambijeenkomsten georganiseerd. Enkele voorbeelden van thema’s van individuele verzoeken en leerwerkteambijeenkomsten: 
gezondheidsrecht, etnisch profileren en stemcoaching.  .

Persoonlijk leiderschap en effectiviteit voor rio’s
De training Persoonlijk leiderschap wordt sinds medio 2019 facultatief aangeboden. De training en het facultatieve karakter worden 
in 2020 geëvalueerd.  

Opleiders

 

Naar aanleiding van het evaluatierapport is in 2019 gestart met een herziening van het aanbod voor praktijkopleiders die in 2020 
wordt geïmplementeerd. 

[afbeelding]

8
Aantal uitvoeringen 

leergang 
Opleiden van collega’s

77
Nieuwe opleiders 

gecertificeerd

220
Opleiders 

deelgenomen aan 
verdiepingsaanbod

613
Rechters /raadsheren 

deelgenomen aan 
‘Opleiden van 

collega’s’ sinds 2014

154
Deelnemers aan 

Dag van de Opleider 
(thema Impact)
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Aantal leeractiviteiten 
permanente educatie 

                
1.026 

                
1.132 

Aantal inschrijvingen 
permanente educatie 

              
13.852 

              
14.880 

Bestuursrecht

Binnen het bestuursrecht fluctueert de instroom van zaken 
per wet of deelgebied. Dit kan personele (taak)verschuivingen 
met zich brengen, hetgeen zich vertaalt in een behoefte aan 
onderwijs. Zo is de inzet van medewerkers op het onderdeel 
Vreemdelingenrecht toegenomen. Hierover heeft SSR 
contact gezocht met gerechten, zodat onderwijsactiviteiten 
beter gepland kunnen worden. Er is een themadag voor het 
vreemdelingenrecht ontwikkeld. 

De cursussen Ambtenarenrecht hebben een grondige revisie 
gehad in verband met wijzigingen in het stelsel. 

In samenwerking met het CBb en de RvS is een professionele 
ontmoeting georganiseerd over het toenemende beroep van 
partijen op geheimhouding van stukken. Een andere actualiteit 
betrof de themamiddag over bestuurlijke handhaving van de 
Opiumwet. 

Op het gebied van de Omgevingswet is in samenwerking met de 
gerechten, gekozen voor een opleiding in twee fasen: eerst een 
opleiding voor ‘voorlopers’: een rechter en juridisch medewerker 
per rechtbank. Later, als de Omgevingswet daadwerkelijk is 
aangenomen en reguliere zaken in aantocht zijn, worden de 
overige medewerkers geschoold. 

In aansluiting op het verzoek van gerechten voor snelheid, 
maatwerk en finaliteit van het rechterlijk werk, heeft SSR de 
cursus Regie in het vooronderzoek en de cursus Mondelinge 
uitspraak in het bestuursrecht ontwikkeld.

ZET EEN
STAP
VOORUIT

SSR.NL
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160 leeractiviteiten gerealiseerd 

met 2365 ingeschreven deelnemers
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Civiel recht

208 leeractiviteiten gerealiseerd met 3399 ingeschreven deelnemers

Het aanbod aan leeractiviteiten is geactualiseerd op belangrijke wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Daarnaast 
zijn ‘Bijpraatsessies’ van twee uur georganiseerd op gerechten, zodat de medewerkers snel en volledig bijgepraat zijn over de 
vernieuwingen in de wet. Er is een basiscursus WNRA en actualiteitencursus ontwikkeld en aangeboden; tevens een spitsuurontmoeting 
voor vooraanstaande arbeidsrechtspecialisten van gerechtshoven en rechtbanken.

Voor de zeer ervaren medewerkers zijn er masters op het gebied van overeenkomstenrecht: De opzegging van duurovereenkomsten en 
Schuldenaars- en schuldeisersverzuim. Voor ervaren juridisch medewerkers en stafjuristen organiseerde SSR de master De uitleg van 
overeenkomsten. Er zijn drie nieuwe leeractiviteiten schikkingsvaardigheden aangeboden.

Internationale uitwisseling
In samenwerking met de Recofa is een tweedaags uitwisselingsprogramma samengesteld dat in Antwerpen heeft plaatsgevonden. 
Inhoudelijke uitwisseling en het leggen van contacten met Belgische collega’s werden door de deelnemers op prijs gesteld.

Personen- en familierecht

Voorbereiding op de invoering (per 1 januari 2020) van de wetgeving voor de geestelijke gezondheidszorg (WvGGz en WZD), in nauwe 
samenwerking met de Projectgroep die vanuit de Expertgroep BOPZ de invoering van de wetgeving heeft begeleid. De basiscursus 
BOPZ is omgebouwd tot basiscursus WvGGz. 

Er is een middag georganiseerd rond Leren en Opleiden met vertegenwoordigers uit de familierechtspraktijk (opleidingscoördinatoren, 
SRI’s, leden expertgroepen, leden LOVF-rechtbanken en hoven, coördinator kwaliteit en opleiden (cko) kwaliteitscoördinator) over 
verbetering van de samenwerking ten aanzien van praktijk en leren. 

Het cursus- en trainingspakket is vernieuwd naar aanleiding van de maatschappelijke aanpak van Scheiden zonder schade. Ook is een 
cursus Hechting, gezinspatronen en omgang ontwikkeld en uitgevoerd: een cursus die ziet op de problematiek van ouderafwijzing.

Er zijn nieuwe cursussen ontwikkeld waaronder (internationaal) Namenrecht, IPR-EU verordening huwelijksvermogensstelsels en Wet 
tijdelijk huisverbod.

Strafrecht

Het aanbod voor ervaren medewerkers is opnieuw verbeterd en uitgebreid met professionele ontmoetingen en masterclasses. 

Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

• Doorontwikkeling Leergang aanpak van ondermijning
• Herontwikkeling Forensische gedragskunde
• Nieuwe leeractiviteiten Wet verplichte geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)en de Wet forensische zorg
• Digitale kennispagina in het kader van de Wet Langdurig Toezicht 
• Nieuwe leerlijn, inclusief e-learning module, op het gebied van Executie (Wet USB) 
• E-learning over slachtofferrechten ontwikkeld
• Update opleidingsaanbod Terrorisme/Jihadisme
• Doorontwikkeling en aanvulling opleidingsaanbod op het gebied van het jeugdstrafrecht: de aanpak van kindermishandeling, de 

omgang met kwetsbare personen, straftoemeting en motivering in het jeugdstrafrecht, herontwikkeling leeractiviteiten op het 
gebied van huiselijk geweld; digitale module rond bestrijding kinderporno 

• Nieuwe leerlijn cybercrime voor de Rechtspraak voorbereid met het Kenniscentrum Cybercrime (KCC) bij het Gerechtshof Den 
Haag, het LOVS en het LBvr van de Rechtspraak alsmede met inzet van deskundigen uit de wetenschap

176 leeractiviteiten gerealiseerd met 2664 ingeschreven deelnemers

760 leeractiviteiten gerealiseerd met 10139 ingeschreven deelnemers
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• Actualiteitencursussen voor straf-, civiel- en bestuursrecht, alsmede de Summercourse Rechterlijke Oordeelsvorming uitgevoerd 
op Aruba en/of Curaçao

• Herontwikkeling Summercourse Recht en Literatuur
• Overige nieuwe e-learning modules: TBS, Gezelschapsdieren en Strafrechtelijk bewijs
• Samenwerking geïntensiveerd met:

Specifiek OM
De master Forensische expertise ten behoeve van de Forensisch Officieren van Justitie is herzien. De digitale module Horen van de 
OvJ als getuige is in gebruik genomen.

Administratie
Er is een grootschalig programma uitgevoerd, met zoveel mogelijk tijd- en plaatsonafhankelijke onderdelen, voor alle administratieve 
medewerkers van het OM, ook van de landelijke diensten en de ressortsparketten.
 
Leiderschap

Deelnemers in lopend 
ontwikkelprogramma 

voor aankomend 
bestuurders

18

Deelnemers 
oriëntatie op 
leidinggeven

23

Deelnemers
Persoonlijk leiderschap rechters/
raadsheren en officieren en AG’s

42

Ontwikkelprogramma voor (aankomend) bestuurders (lopende uitvoering, start 2018, einde medio 2020)
De deelnemers denken actief mee over inhoud en vorm van het leerproces; SSR heeft de rol van educatieve partner en zorgt voor 
aansluiting bij actuele inzichten uit de wetenschap op het gebied van leren en ontwikkelen en leiderschap(sontwikkeling). In het 
programma heeft reflectie op de eigen werkpraktijk (in de vorm van een bestuursopdracht) een grote rol, evenals aandacht voor de 
externe bestuurderspraktijk. Naast individueel wordt ook collectief geleerd. Leercoaches begeleiden de deelnemers bij het opzetten 
en uitvoeren van hun bestuursopdracht.   

Ontwikkeling Fase 5: programma voor zittende bestuurders Rechtspraak
Naast een jaarlijkse 24-uurs inspiratiesessie voor alle bestuurders ‘waar je bij wilt zijn’ over de collectieve richting, prioriteiten, taal 
en thematiek, komt er een ‘action learning’-realisatieprogramma. Bestuurders werken intensief in kleine groepen aan vraagstukken 
binnen urgente en actuele thema’s waarvoor zij reeds verantwoordelijk zijn en waar zij zich persoonlijk aan verbinden. Doorlooptijd 
van het realisatieprogramma is 1-1,5 jaar. Leercoaches begeleiden de groepen naar behoefte en er komen inhoudelijke sessies over 
actuele onderwerpen.

Teamvoorzitters in het zadel – deelprojecten 
Een algemeen boarding programma is ontwikkeld, dat de gerechten helpt om de teamvoorzitters in de verschillende fases van hun 
ontwikkeling tot leidinggevende te ondersteunen. Er zijn voorbereidingen getroffen om het leeraanbod van SSR hierop te laten 
inspelen. 

Samen met Nyenrode is voor bestuurders de Masterclass Besturing van professionele organisaties uitgevoerd en voor Teamvoorzitters 
de Verdiepende module Bedrijfsvoering en Organisatiekunde, op locatie van Nyenrode in Breukelen.

46 leeractiviteiten gerealiseerd met 492 ingeschreven deelnemers
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Doorontwikkeling rol coördinatoren als onderdeel van programma OM2020

deze opbouw wordt ook gehanteerd voor Logistiek Zaaksmedewerker

Persoonlijk Leiderschap voor Rechters en Raadsheren (ZM) en 
Persoonlijk Leiderschap voor Officieren en AG’s
In 2019 zijn beide leertrajecten twee keer uitgevoerd. De 42 
deelnemers waarderen deze leertrajecten hoog en bevelen 
ze sterk aan bij collega’s (9+). Op uitdrukkelijk verzoek is 
in 2019 een vervolgtraject ontwikkeld. Eerste uitvoeringen 
zullen voor beide doelgroepen rond de zomer 2020 starten.

Coaching en intervisie
 
     

SSR stuurt steviger op bijscholing van en het onderhouden van vaardigheden door de coaches. De bijscholing (de twee gratis workshops 
die door SSR voor interne coaches worden georganiseerd) stond in het teken van perfectionisme. Perfectionisme blijkt regelmatig de 
oorzaak te zijn van stress en uitval. 

Door de inzet van interne coaches wordt niet alleen een besparing op coaching gerealiseerd; het levert de coaches veel werkplezier, 
waardoor het inzetten van interne coaches bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid in alle opzichten.

EigenWijsheidskamer (EWK)
Het gehele proces omtrent de EWK is herzien. Ervaren begeleiders op andere gebieden worden opgeleid tot EWK-begeleider. We 
verwachten in 2020 een nieuwe start te kunnen maken met dit reflectie-instrument voor zittingscombinaties.

Ontwikkelplan voor goede implementatie van de nieuwe functie Coördinerend Administratief Medewerker

Basisopleiding voor de 
administratief 
medewerker

Assesment voor 
Coördinerend 
Administratief 
Medewerker

Selectiegesprek + 
gap-analyse o.b.v.
assesment voor 

Coördinerend Administratief 
Medewerker

Verder...Leertraject Coördinerend Administratief Medewerker

3. Organisatie leren
(de omgeving van de CAM is en blijft nadrukkelijk betrokken)

2.Collectief leren
(van en met elkaar, tijdens bijeenkomsten 
én als een olievlek in en met de praktijk)

1. Individueel leren
(hiaten in gap-analyse)

Individu
(verdere groei in rol)

Collectief
(Intervisie)

INTAKEGESPREKKEN 
EN COACHTRAJECTEN

RECHTSPRAAK

2018  100

2019  107

  GEMATCHT MET 
INTERNE COACHES UIT 

DE COACHPOOL 
(KOSTELOOS) 
 83%

 GECOACHT DOOR 
EXTERNE COACH 
 17%

INTAKEGESPREKKEN 
EN COACHTRAJECTEN

OM

2018  25 

2019  26

  GROEPEN 
BEGELEID DOOR 

INTERVISIEBEGELEIDER

40
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“Een groot deel van wat je hebt geleerd 

als rechter is irrelevant 

als je leiding geeft.” 

Floor Boekhorst, senior cursusmanager Leiderschap bij SSR over 

de Leiderschapsacademie | SSR Magazine  ssr.nl/ssrmagazine

http://ssr.nl/ssrmagazine


BVO/Persoonlijke Ontwikkeling 

Aan het open aanbod van cluster BVO zijn zeven nieuwe titels en twee nieuwe thema’s (Hospitality en Security) toegevoegd.

Het open aanbod van cluster BVO is gegroeid van twintig naar dertig titels in open uitvoering.

In totaal heeft cluster BVO 349 cursisten bediend, exclusief deelnemers aan in-company trainingen. Dat is een toename van meer dan 
50% t.o.v. het aantal cursisten in 2018. 

In 2019 zijn ook de eerste stappen gezet om het aanbod 
van cluster BVO beschikbaar te stellen aan het Openbaar 
Ministerie. Medewerkers van het OM konden deelnemen aan 
reguliere uitvoeringen. Daarnaast zijn enkele incompany-
aanvragen uitgewerkt. In 2020 verwachten wij hier een 
toename in. 

Opleiden Algemeen

Vergroten effect van leren
De lector Onderwijskunde en een research master student 
hebben in samenwerking met de programmagroep 
Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam 
een grootschalig onderzoek binnen 101 cursusuitvoeringen afgerond naar de evaluatie van leeractiviteiten. Dit onderzoek gaf nieuwe 
inzichten in de factoren die de transfer van training naar werkpraktijk beïnvloeden en liet zien dat de gehanteerde vragenlijst de 
toepassing van trainingsinhoud kan voorspellen. Dit resultaat gaf aanleiding tot een evidence-informed (door)ontwikkeling van het 
evaluatiesysteem van SSR. Voor deze doorontwikkeling is een vierjarenplan opgesteld. Per september is hiervoor een onderzoeker 
aangesteld en is een start gemaakt met de verdere validering van de vragenlijst.

Samenwerking 
Om de samenwerking tussen de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht te versterken is een bijzondere afspraak gemaakt. 
Met de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen, het departement en de rechtbank Den Haag is overeengekomen 
dat rio’s en aankomend bestuurders in opleiding via het keuzevak ‘Bezoek aan andere staatsmachten’ stage kunnen lopen bij een 
van de directies Wetgeving en Juridische Zaken van de ministeries (directies WJZ) of de directie advisering van de Raad van State. 
Gerechten kunnen stagiaires van het departement ontvangen.

36 leeractiviteiten gerealiseerd met 349 ingeschreven deelnemers
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“Ook stem ik mijn benadering op de 

persoon af. Als mensen weggaan, 

denk ik als beveiliger na of ik tot ziens 

ga zeggen. Want dat kan ook zomaar 

verkeerd vallen.”

Dorette Blummel, beveiligingsmedewerker van de rechtbank 

Oost-Brabant over de SSR cursus

 ‘proactieve dreigingsinschatting’ | SSR Magazine  ssr.nl/ssrmagazine

http://ssr.nl/ssrmagazine


Samenwerking Internationaal

SSR focust op:
• Uitwisselingstrajecten in EJTN-verband en voor toetredende EU-landen 
• Projecten die een duurzaam vervolg vormen op eerdere succesvolle projecten
• Projecten waar SSR benaderd wordt vanwege specifieke meerwaarde die andere instituten niet kunnen bieden. 

Dat betekent dat relatief minder aandacht en energie gestoken is in internationale projecten die buiten deze criteria vallen.  
Verder is het internationale aanbod op de website aangepast.

Exchange Programme 2019 Ontvangen door SSR Uitgezonden door SSR

Reguliere uitwisseling rechters en OvJ 18 23 

AIAKOS (rio's en OIO's) 22 13

Uitwisseling docenten en trainers   6   4

Gespecialiseerde uitwisselingen 11   8 

Uitwisseling presidenten   3   1 

Assistentieprojecten
• Albanië (ondersteunen van het opleidingsinstituut bij ontwikkelen en implementeren van trainingsprogramma’s voor initieel en 

permanente educatie)
• Bosnië (training needs assessment onder rechters en officieren van justitie en een training of trainers Europees recht inclusief 

ondersteunende e-learning module)
• Defence for Children in Georgië en Oekraïne (ontwikkelen en samenstellen van leeractiviteit voor trainers en pilottraining op het 

gebied van horen van kinderen) 
• Suriname (ondersteuning bij ontwikkelen en uitvoeren leeractiviteiten)

In Indonesië ondersteunt SSR bij de capaciteitsopbouw van het zusterinstituut JTC. In 2018 zijn ruim 1500 raio’s begonnen aan hun 
tweejarige opleiding. SSR ondersteunt en adviseert bij de uitvoering van de initiële opleiding. Ook is er met hulp van SSR in 2019 een 
start gemaakt met de ontwikkeling van e-learning modules.

Jus Lingua
Dit project werd gefinancierd door de Europese Commissie en was bedoeld voor rechters, officieren van justitie, rio’s, Raio’s en OIO’s. 
Het project betrof een online trainingsprogramma met als doel om buitenlandse juridische systemen te ontdekken en gelijktijdig het 
Engels te verbeteren. Deelnemende landen waren Frankrijk, Nederland, Polen en Spanje. 

Euro-Arab
Euro-Arab is een Europees-Arabisch netwerk dat in 2010 is opgericht en zich richt op kennisoverdracht/uitwisseling en 
samenwerkingsverbanden tussen een aantal Arabische en Europese landen. De jaarlijkse bijeenkomst, waar thema’s en 
trainingsactiviteiten vastgesteld zijn, heeft plaatsgevonden in Koeweit. Er hebben trainingsactiviteiten plaatsgevonden in Dubai, 
Italië, Frankrijk en Koeweit. De thema’s waren corruptie, kunstmatige intelligentie, internationale samenwerking en Humanitarian 
International Law.

Overige activiteiten
Er zijn studiebezoeken ontvangen uit Noorwegen, Finland en Oostenrijk. Daarnaast zijn bijzondere verzoeken ontvangen uit Armenië, 
Libië en Rusland.

In het najaar van 2019 is de eerste bijeenkomst van het EJN project georganiseerd, gefinancierd door de Europese commissie. Dit 
project bestaat uit 3 bijeenkomsten in 2019-2020, die gericht zijn op versterking van de Europese netwerken in de Nederlandse 
rechtspraak.

16 leeractiviteiten gerealiseerd met 242 ingeschreven deelnemers
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Externe communicatie

SSR Magazine
Een uitvloeisel van het SSR-kompas was de introductie van het 
SSR-magazine. In dit 52 pagina’s tellende magazine zijn de drie 
pijlers, meesterschap, vakmanschap en partnerschap op diverse 
manieren teruggekomen. Meesterschap kwam naar voren in het 
hoofdverhaal dat bestond uit een interview met een rio, een 
oio, een ervaren rechter en een ervaren officier. Vakmanschap 
kwam tot uiting in een verhaal over de totstandkoming van een 
nieuwe leerlijn op het gebied van familierecht. Partnerschap 
werd benadrukt door een serie portretten van onze docenten, die 
veelal een partnerschap met SSR aangegaan zijn. Het magazine 
is in september en oktober verspreid onder medewerkers van 
de Rechtspraak en het OM, en is in het zicht van het 60-jarig 
bestaan van SSR nog steeds actueel. 

Social media
Twitter, LinkedIn en Instagram zijn de sociale media waarop 
SSR actief is. Het streven is om minimaal drie keer per week 
een onderwerp te posten via één van deze kanalen. Doel is de 
zichtbaarheid voor de externe doelgroepen te vergroten.

Podcast ‘SSR Meestervertellers’ 
Onder het motto ‘Maak van je reistijd, inspiratietijd’, is SSR gestart 
met de podcast SSR Meestervertellers. In gesproken columns/
interviews van ongeveer 15 minuten komen actuele thema’s voorbij 
die spelen binnen de rechterlijke 
organisatie. Onder anderen 
Diederik Greive, hoofdofficier, 
directeur Parket Generaal, 
Rosa Jansen, bestuursvoorzitter 
Slachtofferhulp Nederland en 
Reza Gerretsen, arts forensisch 
antropoloog bij het Nederlands Forensisch Instituut hebben 
bijgedragen. Begin december 2019 stond de teller op 2100 
downloads. 

“Soms geven de studenten me ook 

stof tot kritisch nadenken. 

Moet het eigenlijk wel zoals ik vertel 

dat we dingen doen, waarom moet dat 

zo? Lesgeven houdt me scherp.”

Barth den Hartigh, officier van justitie bij het landelijk parket 

Terrorismebestrijding en docent bij SSR over het docentschap | 

SSR Magazine  ssr.nl/ssrmagazine

LEER
DOOR TE
LUISTEREN

SSR.NL

SSR - boekenleggers sportende rechters.indd   6SSR - boekenleggers sportende rechters.indd   6 12-02-20   14:3912-02-20   14:39
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SSR website en MIJN SSR
SSR werkt zoveel mogelijk digitaal en biedt informatie, opdrachten en ook (delen van) leeractiviteiten (zoals webcolleges) aan via   www.
ssr.nl. Alle deelnemers aan leeractiviteiten hebben een account voor MIJN SSR, waar alle leeractiviteiten en opdrachten klaarstaan, 
evenals webcolleges. Deelnemers aan initiële leergangen werken in een eigen portaal. Er was voor het eerst in zes jaar een kleine 
afname van het aantal gebruikers van MIJN SSR, 4,3 % minder dan in 2018. Deze ontwikkeling is te verklaren uit een afname in het 
aantal uitvoeringen bij SSR. Ten opzichte van 2017 is er nog wel steeds sprake van een stijging (8,9%).

MIJN SSR vernieuwd
Op 16 oktober 2019 is de nieuwe versie van MIJN SSR live gegaan. Er is veel gedaan aan de gebruiksvriendelijkheid. Ook is MIJN 
SSR geschikt gemaakt om goed op smartphone en tablet te kunnen bekijken. Daarnaast is de nodige tijd gestoken in het digitaal 
toegankelijk maken van de website voor mensen met een beperking. 

DLM open source
Medewerkers van SSR hebben een tool ontwikkeld die zij DLM (digitale leermodule) hebben genoemd, waarin e-learning 
modules ontwikkeld en aangeboden kunnen worden. Van de Universiteit Utrecht en van het Fundamental Rights Agency (een 
EU-agentschap) ontving SSR het verzoek om deze tool ‘open source’ beschikbaar te stellen. In 2019 heeft het CvB besloten 
om hieraan gevolg te geven. De tool is ontwikkeld met overheidsgeld en wordt zo op passende wijze teruggegeven naar de 
maatschappij.

Audio-visueel
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Bedrijfsvoering

Strategische personeelsplanning
De voorgenomen potentieelscan eind 2019 is uitgesteld.

Duurzame inzetbaarheid
De pilot, waarin samen met het LDCR een loopbaanadviseur is ingezet om professioneel loopbaanadvies voor medewerkers op de 
kaart te zetten, is wegens succes met een jaar verlengd. In 2019 heeft SSR tevens een bedrijfsfitnesscontract met extra korting voor 
medewerkers afgesloten.

Opleiding en ontwikkeling
De SSR school is uitgebreid met een maatwerk module hospitality voor de gastheren en vrouwen en servicedesk. Daarnaast zijn 
binnen de SSR school voor de tweede keer de opleidingskundige modules uitgevoerd voor cursusmanagers. Binnen de basismodule 
opleidingskunde is een ontwerp gemaakt voor een nieuw inwerkprogramma. Dit zal in 2020 verder worden uitgewerkt. De 
ontwikkeldag voor de teamassistenten, die in het voorjaar succesvol 
is uitgevoerd, was gebaseerd op een ontwerp uit de allereerste basis 
module opleidingskunde. Op deze wijze dragen de onderwijskundige 
ontwerpen die tijdens de opleidingskundige modules worden gemaakt 
bij aan de ontwikkeling van SSR.

Raio’s bezetting en verzuim
De laatste Raio is eind oktober 2019 uitgestroomd. Er waren 
gemiddeld 1,43 fte raio’s in dienst, 0,25 fte man en 1,18 fte vrouw.

Het verzuim onder Raio’s kwam uit op 1,5%, met een meldingsfrequentie van 0. Het ziekteverzuim dat nog meetelt in 2019 is 
ontstaan in 2018, vandaar dat de meldingsfrequentie 0 is. De verbaannorm is 1,9. Het verzuim van de resterende Raio’s ligt onder 
de verbaannorm.
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“Vaak gaat het over communicatie 

met anderen in het werk”

Angela Morsink, cursusmanager en cördinator 

coaching en intervisie bij SSR 

over Intervisie | SSR Magazine  ssr.nl/ssrmagazine

140
FTE

incl. gedetacheerden 
en uitzendkrachten

  18 rechterlijk ambtenaren gedetacheerd vanuit de Rechtspraak

  1 medewerker bedrijfsvoering gedetacheerd vanuit ministerie van VWS

  1 medewerker bedrijfsvoering gedetacheerd vanuit OM

  3 medewerkers bedrijfsvoering gedetacheerd vanuit LDCR

  3 medewerkers bedrijfsvoering gedetacheerd vanuit de Rechtspraak

  11 rechterlijk ambtenaren gedetacheerd vanuit OM


31 FTE

 
109 FTE

Het ziekteverzuim is fors gedaald. De leidinggevenden 
hebben veel aandacht besteed aan het voorkomen en 
begeleiden van ziekteverzuim.

Ziekteverzuim
4,1%

Meldingsfrequentie
1,1

Verbaannorm
3,1%

Participatiewet
Er zijn geen geschikte werkzaamheden gevonden voor 
medewerkers vanuit de doelgroep participatiewet. Het 
doel om voor 1 oktober 2019 3,6 fte (1 fte is 25 uur) 
instroom in het kader van de participatiewet werkzaam 
te hebben binnen SSR is niet gehaald. Er bestaat nog 
steeds zorg over het behalen van het quotum.

Functioneringsgesprekken
Er waren 138 gerechtsambtenaren per eind 
2019 in dienst van SSR. Met 99 van hen zijn 
functioneringsgesprekken ge houden. Er zijn 39 
gesprekken niet gevoerd. 13 Medewerkers waren met 
langdurig verlof, langdurig ziek of korter dan een jaar 
in dienst. Met betrekking tot de overige niet-gevoerde 
gesprekken is de leidinggevende hierop geattendeerd.

http://ssr.nl/ssrmagazine


Huisvesting

De verhuizing van SSR naar het gebouw aan het Catharijnesingel in Utrecht in 2022 wordt voorbereid. Met input van diverse 
medewerkers is een briefing voorbereid voor de architect. 

Belangrijk uitgangspunt voor de nieuwe huisvesting is: SSR is de ontmoetingsplek om met en van elkaar te leren, een vertrouwde 
omgeving om te netwerken en met elkaar in gesprek te gaan. SSR is de plek waar collega’s uit de keten samenkomen.

En ook dit:

* Zonder gevolgen voor de betrokkenen

Vooruitblik
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3 
AVG-verzoeken ingediend 

en gehonoreerd

0
 klachten ingediend

 bij SSR 

70.000
mentosjes uitgedeeld

5 
meldingen over datalekken*

laatste Raio 
uitgestroomd  

oktober 

Ook komend jaar 
staat weer in het 

teken van de 
voorbereiding van 

de verhuizing 
naar de 

Catharijnesingel in 
Utrecht 

Onderzoek KPMG 
naar governance 
en bekostigings-

systematiek

Maart-mei 2020

Trakteren van de 
medewerkers

van de rechterlijke 
organisatie op 
inspirerende 

webcolleges tijdens 
de Meimaand 
Leermaand

Mei 2020

Symposium SSR 60 
voor de rechterlijke 
organisatie rondom 

het thema 
Maatschappelijk 

Effectieve 
Rechtspraak

Najaar 2020

Dataverzameling en 
analyse onderzoek 

evaluatiemodel
- 

In 2e helft volgt 
opbrengst 

evaluatieonderzoek

1e half jaar 2020 hele jaar



Goed opgeleid voor een rechtvaardige samenleving www.ssr.nl


