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1. INLEIDING

In 2023 staan we voor nieuwe uitdagingen. Allereerst gaan we ons aanbod – zoals gebruikelijk – inhoudelijk 

tegen het licht houden. We richten ons daarbij uitdrukkelijk op wat de meest passende vorm van onderwijs 

is. Blijft dit ‘op locatie’ of kiezen we voor een online bijeenkomst, een webcollege, een e-learning module of 

voor een blended (gecombineerde) vorm? We beschikken inmiddels over de techniek om online onderwijs aan 

te bieden en hebben dat in de Covid-periode ook op grote schaal gedaan. De volgende stap is om dit online 

onderwijs door te ontwikkelen tot een integraal en volwassen onderdeel van het reguliere aanbod. Daarbij zijn de 

agenda’s van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie, maar ook de beoogde leeropbrengst, onderwijskundige 

inzichten en de behoefte aan ‘just in time’ onderwijs, essentiële factoren. 

De bijdrage van SSR is ook gelegen in het groeiende aanbod van initiële trainingen om de nog steeds groter 

wordende groep van startende juridische professionals op te leiden. Aan de Rechtspraak-zijde blijft het aantal 

beoogde nieuwe rio’s op hetzelfde hoge niveau als in 2022. Aan de OM-zijde wordt verder uitgebreid in de initiële 

opleidingen voor oio’s. Van SSR vraagt dat een sterke organisatie met kundige medewerkers. De organisatie is 

de laatste jaren flink gegroeid. Dat wekt geen verwondering als bedacht wordt dat in de raio-tijd jaarlijks zo’n 

50 nieuwe magistraten in opleiding kwamen, terwijl nu jaarlijks meer dan 250 nieuwe rio’s, oio’s en adjunct-

officieren instromen. Daarnaast heeft SSR er taken bij gekregen, bijvoorbeeld in de ondersteuning van de 

Landelijke Selectiecommissie Rechters en de Landelijke Beoordelingscommissie Rechters. 

In het komende jaar wordt veel aandacht besteed aan het verder versterken van de SSR-collega’s in hun kennis 

en kunde en in hun verbinding met elkaar. Waar mogelijk zullen de juridische teams thema’s gezamenlijk 

oppakken. Bij leeractiviteiten in het strafrecht wordt samenwerking tussen Rechtspraak- en OM-deelnemers en 

-docenten gestimuleerd. Er zal vanzelfsprekend veel aandacht zijn voor de samenwerking met de organisaties 

voor wie wij werken en last maar zeker not least, met onze docenten, die zo belangrijk zijn voor de kwaliteit van 

ons aanbod en voor het DNA van SSR, ‘voor en door de rechterlijke organisatie’. 

In dit jaarplan is te lezen hoe wij dit met alle SSR-medewerkers vorm willen geven. Wij realiseren ons dat het 

een stevige ambitie is, maar het is reëel en nodig. We gaan er graag mee aan de slag. 

                                                                            Margreet Blaisse, Remco van Tooren en Ivo Blommaart 
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2. CONTEXT   

2.a. SSR Kompas

Als educatieve partner richt SSR zich er op om binnen de rechterlijke organisatie een leercultuur te stimuleren 

waarin ontwikkelen en reflecteren onderdelen zijn van het werk. SSR is de ontmoetingsplek om met en van 

elkaar  te leren; een vertrouwde omgeving om te netwerken en met elkaar in gesprek te gaan. Om medewerkers 

van de rechterlijke organisatie te ondersteunen in hun werk, volgen wij trends en ontwikkelingen. Samen met 

onze partners vertalen wij deze in een aanbod dat gebaseerd is op de volgende drie pijlers: 

1. Meesterschap - (juridische) vakinhoudelijke kennis
SSR zorgt ervoor dat medewerkers van de rechterlijke organisatie de (juridische) vakinhoudelijke kennis ‘meester’ 

blijven. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van technologische vernieuwingen en van onderwijskundige expertise. 

Goed opgeleide ‘meesters’ versterken een rechtvaardige samenleving. 

2. Vakmanschap - vaardigheden en ervaring
Vaardigheden en ervaring versterken het vakmanschap. SSR maakt daarom gebruik van docenten uit de 

rechterlijke organisatie - uniek vanwege hun dubbelrol: collega en trainer - en andere praktijkprofessionals. Hun 

vakmanschap geeft richting en is van betekenis. 

3. Partnerschap - verbinding met werkplek, keten en maatschappij
Als educatieve partner van de rechterlijke organisatie luistert SSR naar de opleidingsvraag van zijn doelgroep. 

SSR signaleert juridische en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het dagelijks werk. Deze 

worden vertaald in een passend leer- en opleidingsaanbod, verbonden met werkplek, keten en maatschappij. Om 

zichtbaar te zijn als partner is focus op de relatie met gerechten en parketten essentieel; SSR is waar collega’s 

uit de keten samenkomen.    
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2.b. Missie en visie op leren 

De missie van SSR is: Goed opgeleid voor een rechtvaardige samenleving. SSR signaleert nieuwe ontwikkelingen 

en geeft doelgericht vorm aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van alle medewerkers binnen de 

rechterlijke organisatie door het aanbieden van leeractiviteiten. Zo draagt SSR bij aan het versterken van de  

kwaliteit van de rechterlijke organisatie. Hierin zoekt SSR steeds de aansluiting bij de beroepspraktijk: van de   

behoeftestelling tot de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het leeraanbod. Het ultieme doel is dat leren 

aansluit bij wat de rechterlijke organisatie nodig heeft en dat leren authentiek, betekenisvol en veilig is. De pijlers 

van het SSR Kompas, dat in de voorgaande paragraaf is toegelicht, zijn uitgewerkt in een visie op leren. Deze 

visie vertaalt zich in vijf uitgangspunten bij het vormgeven van het leeraanbod:

1. Werken en leren integreren:

2. Medewerkers van de RO elkaar laten ontmoeten in het kader van leren; 

3. Zorgen voor kwaliteit van leren; 

4. Expertise en ruimte bieden voor leren;

5. Leren effectief en efficiënt maken. 

Vanuit deze visie hanteert SSR in het ontwerpen van leeractiviteiten drie ontwerpprincipes: 

1. SSR initieert de inventarisatie van de leerbehoefte en trekt vanaf het ontwerp tot aan de evaluatie van de  

leeractiviteit samen op met de betrokkenen/belanghebbenden uit de beroepspraktijk (Rechtspraak/OM); 

2. De deelnemers dragen bij SSR zelf de verantwoordelijkheid en regie over hun professionaliteit en volgen hun 

eigen leerwegen;

3. Bij SSR sluiten zowel vorm als inhoud van de leeractiviteit aan bij de (leer)behoefte van de werkpraktijk en 

actuele onderwijskundige inzichten. SSR bewaakt zijn visie op leren, en daarmee de kwaliteit van leren, door  

voortdurend het kwaliteitsgesprek te voeren over de toepassing van de ontwerpprincipes en de resultaten  

daarvan. Deze visie wordt geconcretiseerd voor intern gebruik.

    

2.c. Meerjarenstrategie SSR 2021-2024

In de meerjarenstrategie 2021-2024 van SSR zijn zeven gebieden benoemd die invloed hebben op het werk van 

SSR. Voor 2023 hebben die gebieden nog steeds impact, zoals hieronder beschreven. 

1. Rechtsstaat en sociale cohesie 
Rechtsstatelijkheid is een van de speerpunten voor 2023. In het licht van de internationale ontwikkelingen is 

weerbaarheid van de magistraten en van waakzaamheid met betrekking tot de kwaliteit van de rechtsstaat van 

groot belang. SSR wil daar in zijn activiteiten aan bijdragen. Ook bij de invulling van maatschappelijk effectieve 

rechtspraak (tijdige en voorspelbare rechtspraak) hebben magistraten ondersteuning nodig; er worden voor een 

deel andere competenties gevraagd dan die waarin veel collega’s zijn opgeleid. 

Weerbaarheid, wendbaarheid en persoonlijke effectiviteit zijn belangrijke aandachtsgebieden in opleiding en 

training. SSR gaat investeren in de uitbreiding van de activiteiten van het team BedrijfsvoeringsOpleidingen (BVO). 

De toenemende polarisatie en het maatschappelijk debat over diversiteit en inclusie maken het noodzakelijk 

om verbinding en gelijkwaardigheid hoog op de agenda te plaatsen: SSR zal in 2023 beleid ontwikkelen om 

inclusieve diversiteit een permanente plaats in het programma en in de organisatie te geven. 

2021 

2024 
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2. Werkdruk en opleiden nieuwe collega’s Rechtspraak en Openbaar Ministerie 
Binnen de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie is een tekort aan magistraten. De Rechtspraak heeft de ambitie 

om in de jaren 2022-2032 elk jaar 130 nieuwe rechters op te leiden. Het OM is in 2022 gestart met uitbreiding van 

de opleidingstrajecten voor officieren van justitie. In combinatie met de druk die er bij zowel OM als Rechtspraak 

ligt op het wegwerken van achterstanden leidt dit tot een capaciteitsprobleem, want opleiden kost ook menskracht 

in het primair proces. Hieraan wordt ook aandacht besteed bij de risico’s (paragraaf 7). 

3. Digitalisering bij Rechtspraak en OM
Naast de versnelling op het gebied van digitaal werken die de hele samenleving, en ook de rechterlijke organisatie 

in de afgelopen jaren heeft meegemaakt, blijft het van belang om de collega’s binnen de rechterlijke organisatie 

opleidingsaanbod te blijven bieden op de mogelijkheden van digitaal werken en de vaardigheden die daarbij horen. 

Dit vormt in 2023 deel van het SSR-aanbod. 

4. Leiderschap 
Om de beide organisaties in staat te stellen met actuele uitdagingen om te gaan, is verdere versterking en 

ondersteuning van de invulling van de leidinggevende rol op alle niveaus binnen de Rechtspraak en het OM nodig. 

Er is behoefte aan moderne leiders met oog voor de behoeften van de maatschappij en van de medewerkers. 

In lijn met de uitvoeringsagenda van de Rechtspraak en het beleid van het OM betrekt SSR de ontwikkelingen 

op het gebied van diversiteit en inclusiviteit hierbij. Inclusiviteit heeft betrekking op allerlei groepen die niet bij 

de traditionele ‘in-groep’ behoren. Binnen de Rechtspraak ligt in het leiderschapsprogramma de focus op het 

versterken van het collectieve leiderschap en binnen het OM op een andere wijze van samenwerken (een meer ‘vrije’, 

informele samenwerkingscultuur). 

5. Leercultuur 
Een sterke leercultuur verhoogt de impact van leeractiviteiten in de werkpraktijk. SSR werkt in 2023 verder met 

de inzichten die de pilots met de leercultuurscan in 2022 hebben opgeleverd, zoals beschreven in paragraaf 3.b. 

Er worden in 2023 naar verwachting meer leercultuurscans uitgevoerd en er worden (leer)activiteiten ontworpen 

die de deelnemende teams vervolgens concreet kunnen ondersteunen in het verder versterken van hun leercultuur. 

6. Financiën 
In de begroting van 2023 zijn de effecten van de herberekening van de kostprijs van diverse activiteiten merkbaar. 

Verder geldt ook in 2023 dat het minder aanbieden van leeractiviteiten op locatie dan voor de Covid-pandemie het 

geval was, kostenverlagend werkt voor zowel SSR als de gerechten en parketten. 

7. SSR als instituut 
Naar verwachting kunnen in 2023 besluiten uitgevoerd worden die de gewenste versteviging en verduidelijking 

van de positie van SSR als instituut brengen (zie ook hoofdstuk 8 over Governance). Wat de zichtbaarheid van het 

instituut SSR ook zal ondersteunen zijn extra inspanningen om de website, het visitekaartje van SSR, effectiever 

te maken als bron van informatie. SSR wil ook een fysieke ontmoetingsplaats zijn en blijven; daarover is onder 

‘Huisvesting en huisvestingsconcept’ (4.c) meer te lezen. 

Ook SSR voelt de effecten van de huidige krapte op de arbeidsmarkt. De eerste Covid-jaren hebben daarnaast een 

effect gehad op het gevoel van verbinding van medewerkers met SSR. Een betere interne cohesie begint al bij het 

onboarden van nieuwe collega’s, waar in 2023 extra aandacht aan wordt besteed. 
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SSR investeert op verschillende manieren in de vitaliteit van de medewerkers en die van de organisatie door 

versterkte inzet op coaching ter preventie van uitval, maar ook door de projecten medewerkersparticipatie en 

inclusieve diversiteit. Daarnaast worden de cursusmanagers extra getraind in adviesvaardigheden. 

Op basis van de SSR meerjarenstrategie en in aansluiting op de Uitvoeringsagenda van de Rechtspraak en de 

beleidsprioriteiten van het OM, heeft SSR gekozen voor de volgende inhoudelijke thema’s als speerpunten voor 

2023. Achter de thema’s wordt de paragraaf vermeld waarin meer over het thema te lezen is.

2.d. Speerpunten SSR 2023

1. Cybercrime (par. 5.a. en 6.b.)

2. Digitale vaardigheden in het primair proces (par. 5.a. BVO/PPO)

3. Tijdige rechtspraak (par. 5.a., Civiel, P&F en BVO/PPO)

4. Kwalitatief herontwikkelen cursusaanbod (waaronder ondersteuning docenten) (par. 3.a.)

5. Rechtsstatelijkheid (par. 5 en in de initiële opleidingen)

6. Professionele reflectie (par. 5.a. P&F, C en I en BVO/PPO)

De organisatiedoelstellingen van SSR zijn, net als in 2022:

1. Het nog beter op orde krijgen van de basis (bedrijfsvoering) (par. 6.d. en 6.e.)

2. Het terugdringen van het ziekteverzuim (par. 6.a.)

3. Het verstevigen van de binding van collega’s met SSR (o.a. par. 3.d., 3.e., 6.a). 
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3. ORGANISATIE- EN BELEIDSONTWIKKELING (PROJECTEN)

3.a. Kwalitatief herontwikkelen van het cursusaanbod  

SSR heeft tijdens de Covid-pandemie online onderwijs aangeboden in de periodes waarin fysiek onderwijs 

niet mogelijk was. Het belangrijkste doel was om kennisoverdracht zoveel mogelijk te blijven waarborgen en 

de voortgang van initiële opleidingen niet te vertragen. Dit leidde tot nieuwe uitdagingen: niet elke vorm van 

kennisoverdracht (en/of vaardigheden) bleek even geschikt voor een online variant. Tegelijkertijd wil SSR online 

methoden verder (blijvend) integreren in het onderwijsaanbod. 

In juni en juli 2022 is zowel kwantitatief als kwalitatief (in de vorm van diepte-interviews) onderzoek gedaan 

onder docenten en cursisten naar de online onderwijservaring gedurende de afgelopen twee jaar. 391 docenten 

en 366 cursisten retourneerden een volledig ingevulde vragenlijst naar onderzoeksbureau Norstat. Mede op 

basis van hun inzichten en ervaringen met verschillende vormen van onderwijs, over de positieve en negatieve 

aspecten van online onderwijs en informatie over in hoeverre zij online onderwijsvormen als vervanging of 

aanvulling beschouwen, is SSR goed in staat modern, toekomstbestendig kwalitatief onderwijsbeleid te 

formuleren. 

De komende vijf jaar zullen de opleidingsteams, iSSR (verantwoordelijk voor de online leeromgeving van SSR) 

en de docenten in samenspraak met opdrachtgevers en andere belanghebbenden het totale cursusaanbod 

herontwikkelen. In elk geval worden aanvullende e-learning modules ontwikkeld, waarmee de cursist plaats- en 

tijdonafhankelijk kan leren. 

In 2023 ligt de focus op het kwalitatief verbeteren van het online onderwijs. Het team iSSR zal dit faciliteren 

door advies te geven, content te leveren en technische oplossingen te bieden. Het faciliteren van docenten 

in het online lesgeven is noodzakelijk. SSR richt een oefenruimte met ondersteuning in, om docenten de 

mogelijkheid te geven om te oefenen met online contactonderwijs. Daarnaast worden bestaande didactische 

trainingen vaker aangeboden (zoals de cursus ‘Flexibel onderwijs ontwerpen: aan de slag’ of ‘Online lesgeven 

met impact’). Onderdeel van het docentenbeleid is dat er ten minste één keer per jaar een feedbackgesprek 

met de docent wordt gevoerd, mede om op basis hiervan te kijken in hoeverre deze kan worden ondersteund in 

het verhogen van de kwaliteit. 

3.b. Onderzoeken: effect van leren en leercultuurscan 

Effect van leren 
SSR heeft van september 2018 tot juni 2021 onderzoeken uitgevoerd naar manieren om de impact van 

cursussen op de werkpraktijk te meten. De positieve onderzoeksresultaten geven aanleiding om de toepassing 

van trainingsinhoud breder te monitoren; in 2023 worden daarvoor concrete stappen gezet. Dit past bij het 

voornemen van SSR om beter in kaart te brengen wat de leereffecten zijn van de aangeboden trainingen en die 

effecten waar nodig te bevorderen. In februari 2023 wordt een interne interventiestudie afgerond. Daarmee wil 

SSR onderzoeken welke aanpassingen op een training bevorderlijk zijn voor de impact op de werkpraktijk. Als 

blijkt dat de specifieke interventie werkt, dan kan de gebruikte didactiek uit dit onderzoek breder ingezet worden 

bij SSR-trainingen. 



Leercultuurscan 
SSR onderkent het grote belang van een sterke leercultuur binnen de gerechten en parketten en een veilige 

omgeving waarin iedereen zich uitgedaagd voelt om zich te ontwikkelen door taken waarbij je (samen) kunt leren 

en experimenteren. En waarin leren een vanzelfsprekend onderdeel vormt van de (verbetering van) kwaliteit van 

het werk. Een sterke leercultuur verhoogt de impact van leeractiviteiten in de werkpraktijk. Om de leercultuur te 

verstevigen is een leercultuurscan ontwikkeld. Deze scan is gebaseerd op (onderwijs)wetenschappelijke inzichten 

en brengt op onderzoeksmatige wijze de leercultuur binnen een team in beeld. De inzichten uit de scan geven 

richting aan de verdere versterking van de leercultuur binnen het betreffende team. In samenhang geven de 

uitkomsten van de verschillende scans ook een algemener beeld van de leercultuur binnen de Rechtspraak 

en het OM. Op basis van de beloftevolle uitkomsten van de pilots die binnen teams van SSR, gerechten en 

parketten zijn uitgevoerd, worden in 2023 naar verwachting meer leercultuurscans uitgevoerd. In aansluiting 

hierop worden (leer)activiteiten ontworpen die de deelnemende teams kunnen ondersteunen in het verder 

versterken van hun leercultuur. 

3.c. Modernisering Wetboek van Strafvordering  

Begin 2026 zal de nieuwe wetgeving inzake modernisering van het Wetboek van Strafvordering geïmplementeerd 

moeten zijn. In de voorbereiding op de implementatie zullen veel opleidingen ontwikkeld en uitgevoerd moeten 

worden. SSR is voor het opleidingsdeel betrokken bij de projecten bij de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. 

In 2023 zal de focus liggen op de organisatorische inrichting en vormgeving van de projecten. Daarbij worden 

uitgangspunten nader gedefinieerd, randvoorwaarden gesteld en worden governance- en capaciteitsvragen verder 

uitgezocht. Daarnaast is SSR in 2023 al wel betrokken bij de pilots van de Innovatiewetgeving strafvordering. In 

de komende jaren zal de definitieve wetgeving worden vastgesteld en de opleidingsbehoefte duidelijker worden. 

Periodiek zal het opleidingsplan bijgesteld en het meerjarenbudget herijkt worden. 

3.d. Inclusieve diversiteit  

Een werkomgeving waar iedereen zich thuis voelt, zichzelf kan zijn en waar verschillen gewaardeerd én benut 

worden is het streven van het nieuw vorm te geven beleid voor inclusieve diversiteit. In 2021 is, mede namens 

SSR, het Charter Diversiteit ondertekend door de Raad voor de Rechtspraak. In datzelfde jaar is de eerste aanzet 

gedaan voor het creëren van bewustwording in de organisatie door een vragenlijst rondom inclusiviteit uit te 

zetten, waar veel respons op volgde. 

In het najaar van 2022 wordt er een aantal interactieve workshops georganiseerd voor alle geïnteresseerde 

medewerkers, waarin zij op een laagdrempelige manier aan de slag gaan met bewustwording en ambities voor 

dit thema. Uit deze workshops zal input worden opgehaald voor het in 2023 af te ronden Plan van Aanpak 

Inclusieve Diversiteit, waarmee beleid gradueel wordt ingebed in de reguliere structuur van SSR. Zo kunnen alle 

collega’s meepraten over het beleid en worden alle lagen van de organisatie betrokken bij de totstandkoming 

ervan. 

Ook bij werving en selectie krijgt dit thema steeds meer aandacht. Door het inzetten van het instrument Neurolytics 

(verder toegelicht in paragraaf 6.a) wordt naar verwachting objectief inzicht verkregen in de werkvoorkeuren van 

kandidaten en hoe die passen in (of een aanvulling vormen op) de organisatie. Zo is er al bij de selectie van 

toekomstige medewerkers meer aandacht voor diversiteit. 
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3.e. Medewerkersparticipatie 

SSR is gestart met het ontwikkelen van een methode waarmee collega’s actief worden verbonden aan het 

oplossen van de problemen die zij in de organisatie signaleren, als alternatief voor het tweejaarlijkse MWO 

(Medewerkerswaarderingsonderzoek). Het overkoepelende doel is het stimuleren en vergroten van actieve 

betrokkenheid van medewerkers en de focus leggen op vertrouwen en eigenaarschap. Collega’s gaan hierbij zelf 

op een proactieve manier aan de slag met thema’s die zij belangrijk vinden bij SSR. 

Begin 2023 zal een participatieweek worden georganiseerd, waarin deelnemers in laagdrempelige sessies 

aan de slag gaan per ‘verbeterthema’ en zelf bedenken welke vervolgacties hierbij zouden passen. Zo worden 

medewerkers geïnspireerd om stapsgewijs verdieping en verrijking van het werk bij SSR te bewerkstelligen. Met 

dit initiatief wil SSR een organisatiebrede ontwikkeling in gang zetten, om zo samen te werken aan onderwerpen 

die op de werkvloer leven. 



4. ALGEMENE ONTWIKKELINGEN INITIËLE OPLEIDINGEN 

4.a. Initiële opleidingen Openbaar Ministerie

Om het officierentekort terug te dringen heeft het Parket-Generaal in samenwerking met SSR een aantal plannen 

ontwikkeld: arbeidsmarktstrategieën, een vernieuwde werving en selectie en verbreding van ondersteuning van 

officieren op de parketten. Daarnaast wordt via extra lichtingen en via verhoging van het maximum aantal 

deelnemers per lichting naar veertien het aantal officieren in opleiding (oio’s) opgehoogd. 

Ook is er een speciale lichting met uitsluitend doorstromend adjuncten gestart (waarvoor een alternatief 

curriculum is ontwikkeld). In 2023 en 2024 zullen er vier reguliere lichtingen starten en in het kader van het 

project intensivering starten er twee extra lichtingen voor de officieren in opleiding. Dit betekent dat er voor de 

jaren 2023 en 2024 telkens zes lichtingen met elk veertien deelnemers kunnen instromen. 

Uiteraard ontstaan hierdoor ook nieuwe knelpunten: extra opleidingsplaatsen betekenen extra inzet van docenten 

en extra begeleiding op de parketten. Ook betekent een verhoging van het beschikbare aantal plaatsen extra 

druk op de organisatie van SSR. Voor de adjunct-officieren is besloten om per januari 2023 van zes naar vier 

startmomenten te gaan. De lichtingen worden wel opgehoogd naar veertien deelnemers in plaats van twaalf. 

Deze aanpassing is om de beschikbare capaciteit optimaal te benutten. 

De trainee-leergang is in 2022 geëvalueerd en in 2023 zullen de beoogde verbeteringen verder worden 

doorgevoerd. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de aansluiting tussen opleiding en de dagelijkse werkzaamheden 

en er wordt gewerkt aan een betere overgang tussen de verschillende stages. 

Bij de keuze over de aangeboden vorm van het onderwijs (op locatie of online) wordt met aandacht gekeken 

naar het ‘lichtingsgevoel’ dat bij elk startmoment wordt gecreëerd. In het licht van integrale kwaliteitszorg wordt 

in 2023 een verbetering voorbereid in het niveau van leerlijnen door een meer systematische evaluatie van de 

opleiding. Hierbij wordt ook samengewerkt met de initiële opleidingen voor de Rechtspraak. De bijbehorende 

visie op kwaliteitszorg wordt in 2023 verder uitgedacht en beschreven. 

4.b. Initiële opleidingen Rechtspraak

De Rechtspraak heeft te maken met een grote uitstroom van rechters en raadsheren. In de aankomende jaren 

zullen er 130 of meer r(h)io’s per jaar aangenomen moeten worden. Dat vormt niet alleen een logistieke uitdaging 

voor SSR, maar ook voor de gerechten. Knelpunten daarbij zijn voldoende leden van de beoordelingscommissie 

en kernopleiders. 

2023 zal in het teken staan van de voorbereiding op de opleidingsevaluatie van 2024. Er wordt meegedacht 

over het toetsingskader en de visie op kwaliteitszorg zal worden geïmplementeerd. In november 2023 start 

naar verwachting het Traineeship Rechtspraak. Jaarlijks zullen dertig trainees de mogelijkheid krijgen om in een 

traject van twee jaar kennis te maken met de rechterlijke macht en om opgeleid te worden tot gerechtsjurist. 

Vanuit SSR wordt in samenwerking met de gerechten een ontwikkeltraject ontworpen dat vanaf november wordt 

aangeboden aan deze jonge professionals. 
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4.c. Ondersteuning landelijke selectiecommissie rechters  

De ondersteuning van de landelijke selectiecommissie rechters is bij SSR ondergebracht. Om de selectieprocedure 

verder te professionaliseren, de selectieplanning op orde te brengen en de kwaliteit van het bureau Landelijke 

Selectiecommissie Rechters (LSR) te bevorderen, worden de sollicitaties vanaf 2023 volledig digitaal verwerkt 

in het recruitmentsysteem Ubeeo. Het ingewonnen advies over een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens 

wordt opgevolgd. De verwachting is dat het team arbeidsmarktcommunicatie van de Raad voor de rechtspraak 

begin 2023 een nieuwe website en campagne gaat ontwikkelen voor de werving van rechters en raadsheren. 

Ook heeft de Raad de toekomstige evaluatie van de selectieprocedure op de agenda staan, waarbij de LSR nauw 

wordt betrokken. 

4.d. Ondersteuning landelijke beoordelingscommissie rechters in opleiding 

De landelijke Beoordelingscommissie Rio’s (LBR) wordt ondersteund door beoordelingsadviseurs die in dienst 

zijn van SSR. Vanwege het groeiende aantal rio’s is het team in de afgelopen jaren behoorlijk uitgebreid (van 

drie naar vijf adviseurs). In 2023 zullen er ongeveer 250 beoordelingen moeten worden uitgevoerd. Er zijn niet 

altijd voldoende leden van de beoordelingscommissie beschikbaar; daarmee blijft dit een kwetsbaar proces. Er 

zal onverminderd aandacht uit moeten gaan naar het werven, opleiden en inwerken van nieuwe commissieleden. 

In 2023 worden de werkprocessen van adviseurs en commissie verder in kaart gebracht en geoptimaliseerd, 

waarbij steeds gezocht wordt naar mogelijkheden om ‘pieken’ op te vangen en om, met behoud van kwaliteit, zo 

efficiënt mogelijk te werken. Daarnaast moet de registratie van de beoordelingen up-to-date blijven met het oog 

op de opleidingsevaluatie van 2024. Vanuit hetzelfde perspectief wordt de implementatie van het werken met 

het competentiemodel van Bartram voortgezet. 
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5. ONTWIKKELINGEN BINNEN INTERESSE/-RECHTSGEBIEDEN (ALGEMEEN) 
      

Het leer- en opleidingsaanbod wordt uiteraard in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers, expertgroepen, 

kenniscentra, docenten, gerechten, parketten en universiteiten ontwikkeld. Bij het (her)ontwerp van de 

leeractiviteit wordt steeds een keuze gemaakt voor de beste leervorm, gelet op wat de leeractiviteit moet 

opleveren. De opgedane ervaring met digitaal onderwijs en de feedback van cursisten worden daarbij betrokken. 

De uitkomst kan alle varianten zijn tussen een 24/7 beschikbare e-learning en mondelinge toelichting met 

interactie (online of op locatie) of een mengvorm (blended learning). 

In het licht van het zoeken naar slimme samenwerkingsmogelijkheden wordt het aanbod aan generieke, 

rechtsgebiedoverstijgende leeractiviteiten die voor meerdere groepen interessant zijn, apart bekeken. De werktitel 

voor dit project is Studium Generale. In het kader hiervan kan bijvoorbeeld ook herkenbaar en aantrekkelijk 

aanbod voor de meer ervaren rechter worden gepresenteerd, onder andere op het gebied van rechtsstatelijkheid. 

In dit project wordt tevens kritisch gekeken naar mogelijke overlap of herhaling tussen leeractiviteiten. 

Door nieuwe ontwikkelingen in en tussen rechtsgebieden ontstaat soms een nieuwe vraag. De rechtsgebieden 

Insolventies en CBM (Curatele, Bewind en Mentorschap) zijn de afgelopen jaren volop in ontwikkeling. De 

rechtsgebieden hebben een toezichthoudende taak en werken nu grotendeels digitaal. Inmiddels is er ook een 

Landelijk Overleg Vakinhoud Toezicht ingericht. Het toezichthoudende aspect vraagt een andere benadering 

van de rechter dan geschilbeslechten, en daarmee ontstaat een nieuwe opleidingsbehoefte. Het is voor de 

Rechtspraak (en de maatschappij) van groot belang dat de kwaliteit van het toezichthouden goed is en dat 

de randvoorwaarden om kwalitatief goed toezicht te houden geborgd zijn in de organisatie. Het betreft veelal 

toezicht op vermogens van een kwetsbare groep mensen of bedrijven/personen die er financieel slecht voorstaan. 

SSR is met het LOV Toezicht in overleg over het aanbod. 

5.a. Noodzakelijke bij- en nascholing per rechtsgebied (PE) 

Ontwikkelingen per rechts-/interessegebied 

Strafrecht 
SSR volgt de voor het strafrecht relevante wetenschappelijke, maatschappelijke en actuele ontwikkelingen en 

stemt het opleidingsaanbod daar op af. Het komend jaar wordt er daarom (opnieuw) nadrukkelijk aandacht 

besteed aan o.a. cybercrime, ondermijning en de pilots van de Innovatiewet strafvordering. Daarnaast wordt er 

gewerkt aan de voorbereiding van het onderwijs voor de vooralsnog in 2026 geplande inwerkingtreding van het 

gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering. Er wordt tevens ruimte gemaakt in het opleidingsaanbod zodat er 

beter kan worden ingespeeld op de actualiteit. Ook is er aandacht voor de wijze van aanbieden van de cursussen, 

zodat de verschillende leerlijnen beter zichtbaar worden. 

Het aanbieden van een gedegen en passend opleidingsaanbod voor alle doelgroepen en alle niveaus (rechters, 

raadsheren, officieren van justitie, advocaten-generaal en juridische ondersteuning) is en blijft het streven. SSR 

zal daar waar mogelijk mensen ondersteunen in het richting geven aan hun eigen leerweg. 

Bestuursrecht
Het omgevingsrecht is al enige jaren in afwachting van nieuwe regelgeving. De inwerkingtreding van de nieuwe 

Omgevingswet was voorzien in 2021 maar is steeds uitgesteld (nu tot 1 januari 2023). Ook deze datum is nog 

niet definitief. Het reguliere SSR-curriculum omgevingsrecht is, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet, in herziening. Hiervoor werkt SSR nauw samen met de projectgroep Implementatie Ow. Het 



nieuwe curriculum komt gefaseerd beschikbaar in 2023. Cursussen over de oude regelgeving blijven aanwezig 

in het cursusaanbod, omdat zaken die daaronder vallen voorlopig nog zullen voorkomen. Om de inwerkingtreding 

van de nieuwe Omgevingswet te markeren en stil te staan bij fundamentele wijzigingen in dit vakgebied worden 

in 2023 enkele symposia georganiseerd. Daarin wordt specifiek ingegaan op onderwerpen die aan grote 

veranderingen onderhevig zijn, zoals het onteigeningsrecht. Voor dit programmaonderdeel wordt samengewerkt 

met team Civiel Recht. 

Civiel Recht 
Er wordt aandacht besteed aan maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe wetgeving. In het bijzonder aan 

de Wet toekomst pensioenen, die voor een zeer groot deel van de bevolking ingrijpende financiële gevolgen zal 

hebben en die kan leiden tot een flinke belasting van de civiele rechter. In het aanbod wordt verder ingespeeld 

op het wetsvoorstel Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht en, zoals ook hierboven wordt genoemd bij 

de paragraaf over Bestuursrecht, op de nieuwe Omgevingswet, waarbij in het kader van onteigening aandacht 

zal zijn voor de bekrachtigingsprocedure. 

Met het team Personen- en familierecht wordt nauwere samenwerking gezocht om civiele rechters en hun 

ondersteuning beter te bedienen. Een voorbeeld hiervan is het aanbieden van een cursus over het civiele 

beslissingsmodel (eventueel in gewijzigde vorm) aan rechters en gerechtsjuristen van P&F. In lijn met de 

Rechtspraakbrede speerpunten ligt de prioriteit bij leeractiviteiten die bijdragen aan tijdige rechtspraak, onder 

andere door het aanbieden van cursussen en trainingen op het gebied van regievoering, mondelinge behandeling 

en mondeling uitspraak doen. 

Waar mogelijk wordt het onderwijs aan rechters en andere medewerkers gezamenlijk aangeboden. Daar waar dat 

niet mogelijk is, wordt de inhoud van de cursussen voor de verschillende doelgroepen beter op elkaar afgestemd. 

In de ontwikkeling en bijstelling van het aanbod wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de behoefte die (onder 

andere door het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak (LBVr)) wordt geïnventariseerd bij het Landelijk Overleg 

Vakinhoud(LOV) Civiel Kanton, het LOVC-hoven, het LOV Toezicht en de expertgroepen.

Personen-en familierecht 
Er zal aandacht zijn voor nieuwe wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld naar aanleiding 

van het reflectietraject van jeugdrechters. Er wordt een integraal aanbod op het gebied van het huwelijks- en 

relatievermogensrecht voorbereid. Er zal meer aandacht zijn voor Europeesrechtelijke en internationale aspecten, 

zoals de consequenties van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) of het Verdrag van Istanbul voor 

de rechtspraktijk. De vaardigheidstrainingen worden onder de loep genomen, om tot een meer uitgebalanceerd 

en overzichtelijk aanbod te komen. Er wordt nauwer samengewerkt met team Civiel Recht, zie de paragraaf 

hierboven. 

Om tijdige rechtspraak te ondersteunen worden cursussen en trainingen aangeboden op het gebied van 

regievoering, mondelinge behandeling en mondeling uitspraak doen. Waar mogelijk wordt het onderwijs aan 

rechters en andere medewerkers gezamenlijk aangeboden. Daar waar dat niet mogelijk is, wordt de inhoud van 

de cursussen voor de verschillende doelgroepen beter op elkaar afgestemd. In de ontwikkeling en bijstelling 

van het aanbod wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de behoefte die (onder andere door het Landelijk Bureau 

Vakinhoud rechtspraak (LBVr)) wordt geïnventariseerd bij het Landelijk Overleg Vakinhoud (LOV) Personen- en 

Familierecht en de expertgroepen. 
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Leiderschap (Leiderschapsacademie)
SSR biedt leergangen en activiteiten aan voor leidinggevenden bij de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. 

Deze worden ontwikkeld in een intensieve samenwerking met de gerechten, de afdeling HRM van de Raad, 

het PaG en de parketten. De doelgroepen weten SSR inmiddels zo goed te vinden dat de vraag de capaciteit 

overstijgt. Daarom wordt in 2023 de capaciteit in het team uitgebreid. De focus ligt op de invulling van 

leiderschapsacademies voor de Rechtspraak en het OM. Bij de Rechtspraak zal het accent liggen op het 

ontwikkelen van vakmanschapsmodules voor alle leidinggevenden. Voor het OM ligt de focus op de basisopleiding 

voor leidinggevenden, bestaande uit verschillende kennismodules. Daarnaast wordt er aanbod voor ervaren 

leidinggevenden ontwikkeld. Voor beide doelgroepen zullen tevens nieuwe KennisBites (korte online trainingen 

van 1,5 uur) ontwikkeld en uitgevoerd worden. 

Voor beide opdrachtgevers (Rechtspraak en OM) zijn in 2021 programma’s voor de bestuurders en parketleiding 

gestart. Na een grondige evaluatie van de drie eerste lichtingen zal naar verwachting de vierde groep van het 

Leiderschapsprogramma OM van start gaan. Het programma ‘Verbindend en professioneel besturen’ van de 

Rechtspraak wordt eind 2022 geëvalueerd, na de eerste lichting. Het is mede afhankelijk van deze evaluatie 

wanneer de volgende lichtingen zullen starten. Het lopende programma ‘IV voor bestuurders’ wordt voortgezet; 

verdiepende modules worden ontwikkeld en uitgevoerd. Het ontwikkelprogramma voor potentiële bestuurders 

van de Rechtspraak wordt het komende jaar gereviseerd en afgestemd op de nieuw geformuleerde doelgroep. 

Eind 2023 zal een nieuwe groep starten. 

Coaching en Intervisie 
Voor coaching en intervisie liggen er ambitieuze plannen onder de noemer professionele reflectie. Komend jaar 

wordt ingezet op het verder professionaliseren en positioneren hiervan, alsmede op het integreren van deze 

instrumenten in de leiderschapsacademie. Belangrijk aandachtspunt blijft de zichtbaarheid van het bestaande 

en nieuwe aanbod op het gebied van leiderschap en coaching en intervisie bij SSR. 

BVO/PPO
Binnen SSR voorziet het cluster Bedrijfsvoering Opleidingen/Professionele Persoonlijke Ontwikkeling (BVO/

PPO) de Rechtspraak van leeractiviteiten gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling. De BVO/PPO-

activiteiten dienen om alle medewerkers van de Rechtspraak uit te rusten met kennis, betrokkenheid en slagkracht 

voor verdere verdieping en professionalisering. Waar de juridische opleidingsteams van SSR de ontwikkeling en 

verdieping van professioneel vakmanschap realiseren op juridisch vlak, biedt BVO verder meesterschap op 

persoonlijk vlak. De nadruk ligt op duurzame inzetbaarheid: de mate waarin een medewerker zijn of haar huidige 

én toekomstige werk kan en wil blijven uitoefenen. Deelname aan training en scholing zorgt voor een toename 

van iemands vakmanschap en inzetbaarheid. 

Vraag en aanbod worden met rechtbanken en hoven1 afgestemd, door middel van jaarlijkse relatiegesprekken 

met opleidingsadviseurs en -coördinatoren. Opleidingsvragen worden gebundeld en waar mogelijk vertaald naar 

één specifieke opdracht. Waar dat niet kan, wordt voor maatwerk gezorgd. Ook wordt zicht gehouden op de markt 

door jaarlijkse gesprekken met verschillende trainingsbureaus (zowel met de bureaus waar al mee samengewerkt 

wordt, als met nieuwe bureaus). Op deze manier blijft SSR op de hoogte van nieuwe onderwerpen, leervormen 

en aanbieders. 

1. De leeractiviteiten die cluster BVO/PPO aanbiedt zijn vooralsnog gericht op de Rechtspraak. Voor het OM Initiële programma levert BVO/       

PPO een bijdrage door het organiseren van enkele leeractiviteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en communicatie.
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Er zijn voor vier belangrijke thema’s nieuwe trainingen ontworpen: veerkracht, digitale samenwerking, werkgeluk 

en werk/privé-balans. Deze passen in de speerpunten die SSR zich voor dit jaar én 2023 ten doel heeft 

gesteld: digitale vaardigheden in het primair proces, tijdige rechtspraak, kwalitatief herontwikkelen van het 

opleidingsaanbod en professionele reflectie. 

Verder wordt intensievere samenwerking gezocht met het OM. SSR streeft ernaar om ook te voldoen aan de 

behoefte aan trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling bij het OM, door het aanbod bijvoorbeeld te 

koppelen aan OM-projecten als FIT (Faciliteit Inzetbaarheid en Talentontwikkeling). 

Tot slot wordt het huidige aanbod verder uitgebreid en worden andere leervormen onderzocht, passend bij de 

ontwikkelingen rondom het werken in de rechterlijke organisatie. Dit betreft met name het hybride werken, dat 

waarschijnlijk een vaste werkvorm gaat blijven.

Internationaal 
SSR zal, net als in 2022, conform de doelstelling van het European Judicial Training Network (EJTN), een 

bijdrage leveren aan trainingen en uitwisselingen voor de doelgroep Court Staff. Aangezien SSR al een 

opleidingsaanbod heeft voor deze doelgroep, zal er een bijdrage worden geleverd in de ontwikkeling en uitvoering 

van de uitwisselingen en leeractiviteiten van EJTN. De veranderingen in de wereld vereisen een hogere mate van 

flexibiliteit om te kunnen deelnemen aan grensoverschrijdende activiteiten. De technologie zal een essentiële rol 

spelen bij de ontwikkeling van het internationale opleidingsaanbod. De activiteiten die zich daarvoor lenen zullen 

permanent in digitale vorm worden aangeboden. 

In 2023 zullen de projecten en samenwerkingsverbanden met o.a. Indonesië, Suriname en de Balkan verder 

worden gecontinueerd. Daarnaast zal SSR een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uitwisselings-en 

trainingsactiviteiten in de MENA (Middle East and North Africa)-regio. De inhoudelijke focus ligt bij The Rule of 

Law, de rechtsstaatopbouw, de ontwikkeling van initiële opleidingen en permanente educatie.
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6. BEDRIJFSVOERING 

6.a. HRM 
 

Werving en selectie, arbeidsmarktcommunicatie 
Er wordt veel gevraagd van medewerkers binnen de Rechtspraak en het OM en er wordt een hoge werkdruk 

ervaren. Tegelijkertijd zijn er bij SSR mensen nodig die belangrijke rollen in het opleidingsproces vervullen. Dit 

vraagt een nauw overleg tussen SSR en de gerechten en parketten, zodat deze functies goed vervuld blijven. Om 

overige SSR-vacatures beter in te kunnen vullen wordt er (intern of extern) een recruitmentbureau ingeschakeld, 

voornamelijk om de processen aan de voorkant te stroomlijnen zodat de werving efficiënter en effectiever 

verloopt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het optimaliseren van de arbeidscommunicatie. In 2023 wordt 

het gebruik van het wervings-en selectie-instrument Neurolytics geëvalueerd: een hulpmiddel in de selectie 

waarbij gebruik gemaakt wordt van een scan om inzicht te krijgen in werkvoorkeuren van kandidaten, en hoe die 

passen binnen de organisatie. Het doel is om meer ruimte te bieden aan diversiteit aan werkvoorkeuren en zo 

medewerkers langer aan SSR te binden. 

Terugdringen ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim is hoog, met name het langdurig verzuim (43-365 dagen). Bij veel medewerkers speelt een 

combinatie van werk- en privégerelateerde factoren. Binnen het bestuur blijft deze ontwikkeling onderwerp 

van gesprek; er wordt ingezet op het terugdringen van het huidig ziekteverzuim en het voorkomen van nieuw 

ziekteverzuim. In het najaar van 2022 voert SSR een onderzoek uit naar ongewenste omgangsvormen en werkdruk; 

de uitkomsten daarvan geven mede richting aan de aanpak van verzuim(preventie). Ook gaan medewerkers 

begin 2023 zelf aan de slag met thema’s zoals loopbaanontwikkeling en werkdruk, in een participatieweek met 

interactieve workshops (toelichting in paragraaf 3e). Daarnaast worden meer uren bij de bedrijfsarts ingekocht, 

om meer consulten mogelijk te maken en te zorgen voor meer afstemming met de leidinggevenden. 

 

Verder kan de huidige loopbaanadviseursfunctie breder worden ingezet; in de Covid-periode hebben minder 

werknemers loopbaanvragen gesteld. De loopbaanadviseur beschikt over een breed scala aan tests en materialen 

om de medewerker inzicht te laten verkrijgen in energiegevers en energievreters, waarmee een actieplan kan 

worden geformuleerd om een betere balans te houden in het werk. In 2023 wordt het SSR-ontwikkelaanbod 

wederom breed gepresenteerd in de organisatie, ook nadrukkelijk aan nieuwe medewerkers. Het volgen van 

opleiding zal worden gestimuleerd en onderdeel zijn van het jaarlijkse personeelsgesprek. 

Verstevigen binding met SSR 
In 2023 wil SSR een optimale verbinding met nieuwe medewerkers bereiken. In 2022 worden de voorbereidingen 

getroffen om met Appical te werken, een app waarmee nieuwe medewerkers snel bekend raken met alles wat ze 

van SSR moeten weten. Daarnaast worden nieuwe collega’s met een inspirerend programma periodiek welkom 

geheten in het kantoor aan de Uniceflaan. Er worden kijkjes in de keuken georganiseerd bij de rechtbank en 

het Openbaar Ministerie, zodat voor iedereen helder is voor wie SSR werkt. Tezamen vormen bovenstaande 

elementen de ‘onboarding’ voor nieuwe medewerkers, waarmee ze op een laagdrempelige manier kennismaken 

met de organisatiecultuur. 

Voor alle medewerkers blijven de maandelijkse ‘zeepkistbijeenkomsten’ (plenaire interactieve informatie- en 

kennisdelingsbijeenkomsten; op locatie en via livestream) en SSR-cafés georganiseerd worden, om de binding 

met elkaar te bevorderen. In het najaar van 2022 is de pilot ‘terug naar kantoor’ geëvalueerd. De werkafspraken 

waarmee tijdens de pilot is geoefend zijn vastgelegd in staand beleid onder de noemer ‘samen werken’. 
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Het samen werken bij SSR staat in het teken van deze vier werkwaarden: 

• Afspraken maken en in gesprek blijven 

• Verbinding en ontmoeten 

• Kennisdelen en kennis ontvangen 

• Onboarden van nieuwe medewerkers

Voor het samen werken geldt o.a. dat medewerkers duidelijk aangeven waar zij werken en hoe zij bereikbaar 

zijn, dat zij gemiddeld ten minste anderhalve dag per week op kantoor werken en dat zij vooraf een werkplek 

reserveren. Verder investeert SSR in verschillende mogelijkheden en momenten voor het ontmoeten van elkaar 

en het leren van elkaar, zoals hiervoor ook beschreven, en wordt binnen de mogelijkheden geprobeerd om de 

werkomgeving (digitale overlegplekken, concentratieruimtes) optimaal in te richten. 

Ontwikkel- en trainingsmogelijkheden (SSR-school) 
Als opleidingsinstituut hecht SSR er veel waarde aan dat ook de eigen medewerkers werken aan hun ontwikkeling. 

Hiervoor is de SSR school in het leven geroepen. De SSR school omvat alle opleidings- en ontwikkelactiviteiten 

die beschikbaar zijn voor medewerkers van SSR, waarmee zij binnen het kader van de organisatie- en 

teamdoelstellingen van SSR aan hun eigen ontwikkeling werken. Uitgangspunt is dat alle medewerkers de ruimte 

voelen en de verantwoordelijkheid nemen om zich eens per twee jaar te committeren aan een leeractiviteit. 

Het aanbod voor medewerkers, o.a. op het gebied van opleidingskunde (basis, verdieping en verrijking), wordt 

uitgebreid. 

6.b. Communicatie  

Eén van de belangrijkste punten is de communicatie rondom het herontwikkelen van het opleidingsaanbod 

richting cursisten en docenten. Daarbinnen krijgt het aanbod op het gebied van cybercrime, als een van de 

inhoudelijke speerpunten, extra aandacht. Het cybercrime-landschap verandert immers snel. 

Het afgelopen jaar zijn al enkele verbeteringen aangebracht op de website, onder andere in de weergave van 

het online opleidingsaanbod, maar ook technisch is de site verbeterd. Zo zijn enkele nieuwe functionaliteiten 

geïntroduceerd (met functies als ‘hou me op de hoogte’ en ‘abonneren op interessegebied’). Dit in de eerste 

plaats om de gebruikerservaring van sitebezoekers te verbeteren, maar tevens om de SSR-collega’s beter te 

faciliteren in hun werk. Ook komend jaar staan er nog belangrijke (technische) verbeteringen op de agenda om 

de gebruikerservaring verder te optimaliseren.

 

In 2023 wordt onverminderd aandacht besteed aan binding en verbinding, zowel digitaal als op locatie. Zo ligt 

de focus niet alleen op het onboarden en reboarden van (nieuwe) SSR-medewerkers – nu we weer meer op 

kantoor werken – maar ligt de nadruk vooral op verbinding tussen de teams. Door activiteiten te organiseren 

waarin collega’s met elkaar in contact komen en van elkaar leren, verstevigt de binding met SSR als organisatie 

en met de collega’s onderling. 
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6.c. Facilitair  

Huisvesting en huisvestingsconcept 
De afgelopen jaren is nóg duidelijker geworden hoe belangrijk SSR als ontmoetingsplaats is voor zowel 

medewerkers als cursisten en docenten. SSR blijft de eigen locaties ook komend jaar ontwikkelen, zodat zij een 

goede werkomgeving en een inspirerende leerplek vormen. Met de ervaringen die zijn opgedaan in het kader 

van hybride werken worden regelmatig aanpassingen gedaan op de huidige werkplek. Er wordt gezorgd dat 

de cursuszalen op meerdere manieren gebruikt kunnen worden, zodat een leeraanbod dat bestaat uit online, 

offline en mogelijk ook hybride onderwijs in alle eigen ruimtes mogelijk is. In 2024 wordt een nieuwe centrale 

ontmoetingsplek gerealiseerd aan de Catharijnesingel in gebouw H van het Gerechtsgebouw Utrecht, waar SSR 

naartoe verhuist. In 2023 wordt de aanbesteding gegund en zal de aannemer starten met de grootschalige 

verbouwing om van gebouw H dé leer- en ontmoetingsplek van de rechterlijke organisatie te maken. 

Dienstverlening 
Dienstverlenende werkzaamheden die mettertijd overbodig zijn geworden worden in 2023 in kaart gebracht. 

Tevens wordt onderzocht of bepaalde werkzaamheden door andere functiegroepen kunnen worden uitgevoerd. 

SSR onderzoekt bijvoorbeeld hoe het inschrijfproces voor cursussen kan worden geoptimaliseerd. Een belangrijk 

aandachtspunt blijft de in- en externe dienstverlening. Zo wordt gezorgd voor een goede bereikbaarheid 

(telefonisch, via de chat en via e-mail) en worden docenten en cursisten op locatie ontzorgd. Daarnaast wordt 

het leeraanbod zo gepland dat de eigen SSR-locaties optimaal bezet worden, waarbij steeds wordt gekeken 

welke locatie het beste past bij welke leeractiviteit. 

6.d. ICT  
        

Binnen SSR draagt het ICT-team zorg voor het beheer en de ontwikkeling van het Exact Synergy en Exact Globe-

softwarepakket. Met deze software wordt de cursusadministratie gedaan, waaronder de financiële administratie. 

In 2023 zal een grote Exact-update worden uitgevoerd, wat de stabiliteit ten goede komt. Er worden ook andere 

maatregelen getroffen ter bevordering van optimalisatie en efficiëntie van SSR-werkprocessen. In 2023 zal 

tevens een review plaatsvinden van de bestaande software: is deze nog steeds toekomstbestendig en komt de 

software voldoende tegemoet aan de eisen die de organisatie momenteel stelt? De resultaten van de review 

worden nog in 2023 opgeleverd. In het kader van ‘de basis op orde’ wordt voor het team ICT veel aandacht 

besteed aan het op peil brengen van de bezetting in het team, en het goed inwerken van nieuwe medewerkers. 

.

6.e. Finance & control  

Het team Financieel-Economische Zaken (FEZ) zal in 2023 waarschijnlijk nog aandacht moeten besteden aan 

projecten die al onderhanden zijn en die een wettelijke noodzaak hebben. Dit betreft het invoeren van e-facturatie 

voor inkomende en uitgaande facturen, het verhelderen van de BTW-situatie van SSR, het aanpassen van het 

beleid hieromtrent en het opstellen van interne richtlijnen, en het invoeren van een btw-module in Enterprise. 

Ook worden de wijzigingen doorgevoerd in de ‘Uitbetaalde bedragen aan derden’-aangifte (voorheen IB-47) ten 

behoeve van de Belastingdienst en in de onderliggende processen. 

FEZ wil zich in 2023 verder vooral gaan richten op het beschrijven van de processen binnen het FEZ-team 

en het opstellen c.q. updaten van de bijbehorende werkinstructies, om de continuïteit en kwaliteit van de 

dienstverlening te waarborgen. Ook wordt samen met de andere onderdelen van de Rechtspraak de control-

functie doorontwikkeld naar business control. 

19



Hiervoor dient SSR o.a. de belangrijkste (ook niet financieel-administratieve) processen te beschrijven en de 

bijbehorende risico’s in kaart te brengen. Verder wordt een (fraude)risicoanalyse opgesteld, waarop het Interne-

Controle plan wordt afgestemd. Hierbij zal de Interne Controle-rapportage worden geformaliseerd en besproken 

met het bestuur. Het financieel beheer rondom projecten wordt verder geprofessionaliseerd. Tot slot zal FEZ in 

samenwerking met ICT werken aan de optimalisering van de informatiehuishouding. 

P&C cyclus 
SSR maakt als landelijke dienst van de Rechtspraak deel uit van de P&C-cyclus van de Rechtspraak. De Raad 

voor de Rechtspraak (Rvdr) stelt dan ook randvoorwaarden voor de invulling van de P&C-cyclus van SSR. De Rvdr 

is integraal verantwoordelijk voor het financieel beheer van SSR, en consolideert de SSR-rapportages tot cijfers 

voor de Rechtspraak. Vanuit het Parket-Generaal (PaG) van het Openbaar Ministerie (als mede-eigenaar) is er 

sprake van ‘loose control’. SSR rapporteert formeel via viermaandrapportages (MR’s genoemd in onderstaand 

schema) aan de beide eigenaren, aan het Bureau van de Rvdr en aan het PaG. De P&C-cyclus van SSR is in het 

onderstaande schema weergegeven: 

 

In 2022 worden de governance en de bekostigingsafspraken van SSR in samenwerking met beide eigenaren 

nader uitgewerkt. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan een van de aanbevelingen uit het KPMG-rapport 

over de governance en bekostigingssystematiek uit 2020. Na vaststelling van de memo door de Raad van 

Eigenaren zijn alle afspraken rondom de bekostiging van SSR vastgelegd in een document; tevens wordt de 

kostenverdeelstaat aanzienlijk vereenvoudigd. 
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KPI’s 
SSR rapporteert in de viermaandsrapportage en de achtmaandsmaandrapportage over de volgende Key 

Performance Indicators (KPI’s): 

• Aantal deelnemers aan cursussen; 

• Aantal uitvoeringen; 

• Bezettingsgraad van cursussen (%); 

• Cursusevaluaties (cijfer); 

• Ingeschreven aantal deelnemers aan cursussen gesplitst naar Rechtspraak en OM, en naar centrale 

financiering en permanente educatie(PE)/incompany (aantallen); 

• Ziekteverzuim (%); 

• Financiële exploitatieresultaat (geld) o.a. gesplitst naar meer-/minderproductie centraal gefinancierde 

opleidingen Rechtspraak en OM, over-/onderuitputting huis2 Rechtspraak en OM. Het resultaat op het huis 

wordt uitgesplitst naar personeel, organisatiekosten, brutomarge3 en interne verrekeningen). 

2. Onder de term ’huis’ wordt de basisfinanciering van SSR verstaan, waaruit de salarislasten van de medewerkers en de organisatiekosten                    

worden betaald.

3. Het verschil tussen de aan de deelnemers aan PE-cursussen/incompanies in rekening gebrachte cursusgelden (lees: de kostprijs) en 

de daadwerkelijke kosten van deze cursussen (alleen directe variabele cursuskosten). Bij SSR worden de cursusgelden apart gefactureerd 

aan de gerechten, het PaG en soms aan derden (bijvoorbeeld advocatenkantoren). De cursusgelden zijn gebaseerd op de kostprijs van een 

cursus. Ook op de centraal gefinancierde leergangen wordt een bruto-marge gerealiseerd. Hierbij is sprake van verrekening met de Rvdr of 

het PaG. Voor derden gelden hogere cursusprijzen dan voor Rechtspraak- of OM-deelnemers.
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7. RISICO’S EN RISICOBEHEERSING 

1. Druk op de kwaliteit van de opleidingen 
In de context van grote werkdruk bij gerechten en parketten in het primair proces, mede als gevolg van een tekort 

aan rechters en officieren van justitie, is inzet van magistraten als docent minder vanzelfsprekend geworden. 

Ook voor andere rollen die voor opleiden nodig zijn, zoals lid beoordelingscommissie, kernopleider, kerndocent, 

landelijk adviseur opleidingen, maar ook als praktijkopleider binnen gerechten en parketten is het steeds 

moeilijker om magistraten te vinden. Deze kwantitatieve tekorten geven druk op de kwaliteit van de opleidingen. 

Door de grote behoefte aan nieuwe collega’s ontstaat druk op versnelling en verkorting van opleidingstrajecten, 

maar ook ontstaan wachtlijsten en problemen met het aanbieden van onderwijs op de momenten waarop het 

nodig is. 

Bij team strafrecht is de rol van liaison voor parketten ingevoerd, een rol die (vijf) cursusmanagers vervullen. Zij 

hebben elk enkele parketten in hun ‘pakket’ waarmee zij nauwe contacten onderhouden; dit blijkt een goede 

maatregel te zijn, want hij heeft bijvoorbeeld al meerdere nieuwe docenten vanuit de parketten opgeleverd. SSR 

probeert binnen de eigen mogelijkheden zoveel mogelijk te voorkomen dat de eerder genoemde factoren een 

negatieve weerslag krijgen op de kwaliteit van het leeraanbod. Waar de problematiek buiten de bedrijfsvoering van 

SSR valt, kaart SSR de problematiek aan, zoals in het KPO (Kwaliteitsportefeuillehoudersoverleg Rechtspraak), 

en bij de eigenaren. 

2. Het hoge langdurige ziekteverzuim 
SSR probeert het (langdurig) ziekteverzuim terug te dringen door middel van een uitbreiding bij het HR-team. 

Hierdoor kan SSR meer aandacht besteden aan het opzetten van een goede verzuimpreventie, een intensivering 

van contacten met de bedrijfsarts en het updaten en verbeteren van de verzuimdossiers. Tevens treft SSR 

maatregelen om de hoge werkdruk te verlichten door het werk anders in te richten en op de relevante plekken 

te verstevigen op de bezetting. 

3. Schaarste op de arbeidsmarkt 
De schaarste op de arbeidsmarkt vormt voor SSR ook intern een uitdaging bij het vinden van personeel. De 

uitbreiding van het HR-team heeft ook als doel om de werving en selectie van nieuwe medewerkers bij SSR te 

professionaliseren. 

4. Een opleving van het Covid-19 virus met bijbehorende lockdown 
Sinds het begin van de Covid-19 pandemie zijn er diverse maatregelen genomen om beter om te kunnen gaan 

met een (gedeeltelijke) lockdown. SSR beschikt over heldere opschaal- en afschaalscenario’s, heeft meerdere 

digitale onderwijsvormen ingevoerd naast de oorspronkelijke fysieke klassikale variant en heeft meerdere ICT-

instrumenten ter beschikking om op afstand onderwijs te kunnen geven. Daarmee is SSR voorbereid op een 

eventuele opleving van het Covid-19 virus. Daarnaast zal in 2023 weer een grotere crisissimulatie-oefening voor 

het Crisismanagementteam plaatsvinden. 
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8. GOVERNANCE EN MEDEZEGGENSCHAP

8.a. Governance 

    

Al enige tijd worden er bestuurlijke gesprekken gevoerd over de positie van SSR en de verhouding tussen de beide 

eigenaren, Rechtspraak en OM. Verscheidene adviezen zijn ingewonnen. De gesprekken verlopen constructief. 

SSR stelt zich inmiddels op het standpunt dat een wettelijke grondslag voor het opleidingsinstituut voor de 

rechterlijke organisatie noodzakelijk is. Het is de intentie om daar in 2023 de voorbereidingen voor te treffen. 

 

8.b. Ondernemingsraad 

Elke zes weken voeren de rector en directeur van SSR overleg met de Ondernemingsraad. Twee weken voor 

dit overleg vindt steeds een agendaoverleg plaats. De Ondernemingsraad van SSR denkt kritisch mee met het 

beleid en de maatregelen en wordt nauw op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen op het gebied van 

personeel, organisatie en huisvesting. 

In 2023 zullen in elk geval het binden en boeien van collega’s, het terugdringen van het ziekteverzuim en de 

voorbereiding van de nieuwe huisvesting van SSR onderwerp van overleg zijn.

9. FINANCIËN 

De begroting 2023, het investeringsplan 2023-2027 en het overzicht van projecten en programma’s met eigen 

budgetten en financiering zijn als bijlagen bij dit jaarplan gevoegd.
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