
Good practices
Raad voor de Kinderbescherming

Meer good practices? 

In dit informatieblad vindt u de in het kader van het project ‘Aanpak 
doorlooptijden jeugdstrafrechtketen’ verzamelde good practices van 
en voor de Raad voor de Kinderbescherming. 
Zie ook www.jeugdcriminaliteit.nl/doorlooptijden

Casusclusters bij Raad in  
Zwolle

Er is veel winst te behalen door bij elkaar te gaan 
zitten. Dat zag de Raad voor de Kinderbescher-
ming in Zwolle. De dag na het Justitieel Casus-
overleg (JCO) vindt er sindsdien intern een 
clusteroverleg plaats bij de Raad. 

Zaken worden ter plekke uitgedeeld, dus zonder vertraging. 
Sterker nog: al na één dag, waar er vijf voor staan volgens het 
werkproces strafzaken. 

De betrokkenheid van de mensen uit het cluster is groot. Hun 
specialisme en hun gedrevenheid zorgen er voor dat de zaken 
goed worden opgepakt. Onder leiding van de casusregisseur. 
Die heeft daarvoor ook het mandaat van de teamleider.

Spil
Als het ene team het even niet kan oppakken, dan doet een 
ander dat. De administratie is de spil, die zorgt ervoor dat alles 

soepel verloopt en belt bijvoorbeeld met ketenpartners en 
informanten om de nodige informatie te delen. Er wordt ook 
actief contact gelegd met scholen en leerplichtambtenaren.

Implementatieadvies
De volgende functies worden betrokken bij het cluster:
•	 Casusregisseur	(=	trekker	van	het	cluster)
•	 Raadsonderzoekers
•	 	Taakstrafcoördinatoren	(kunnen	achtergrondinformatie	

geven	indien	taakstraf	is	mislukt)
•	 	Administratieve	ondersteuning	(houdt	bijvoorbeeld	

caseload	in	de	gaten,	belt	informanten)

De	Casusregisseur:
•	 	Stuurt	op	de	voortgang	per	zaak	en	checkt	of	een	zaak	

binnen de gestelde termijn zal worden afgerond
•	 	Organiseert	een	wekelijkse	bijeenkomst,	zodat	het	werk	

direct kan worden uitgezet 
•	 	Zorgt	er	voor	dat	vier	weken	later	de	rapportages	gereed	zijn	
•	 	Laat	clusterleden	eenmalig	deelnemen	aan	JCO,	om	een	

beeld en ‘ketengevoel’ te krijgen

Casusregisseur stuurt op voortgang 
en organiseert bijeenkomsten



good practices
Binnengekomen zaken  

direct oppakken

Waar?
Almelo

Implementatieadvies
•  Aangemelde zaken direct toebedelen aan 

casusregisseur
•  Andere trajecten (bijvoorbeeld jeugdreclassering) 

worden ook meteen in gang gezet 
•  Indien nodig zaak vlak voor de zitting 

actualiseren

Resultaat Kalsbeeknorm (KBN)
Almelo KBN8: 85%

1 Interne normen stellen en 
daarop sturen

Waar?
Groningen, Assen

Implementatieadvies
Hanteren van een interne termijn van 25 dagen 
voor het opstellen van de BARO, door:
•  Administratieve krachten zorgen voor 

toebedeling zaken aan casusregisseurs
•  De administratie kan direct daarna gesprekken 

inplannen

Resultaat Kalsbeeknorm (KBN)
Groningen KBN8: 78%
Assen KBN8: PM

3

Instellen van clusters per 
regio binnen strafcluster RvdK

Waar?
Zwolle

Implementatieadvies
•  Leden van het cluster zijn: de casusregisseur, 

raadsonderzoekers, taakstrafcoördinatoren en 
administratieve ondersteuning

•  Casusregisseur stuurt op de voortgang en 
checkt of zaak binnen de termijn wordt 
afgerond

•  Organiseer wekelijkse bijeenkomst zodat het 
werk direct kan worden uitgezet. Rapportages 
zijn 4 weken later gereed

•  Clusterleden nemen eenmalig deel aan JCO, 
om beeld en ‘ketengevoel’ te krijgen

Resultaat Kalsbeeknorm (KBN)
Zwolle KBN8: 88%

2 Instellen van clusters per 
regio binnen strafcluster RvdK

Waar?
Zwolle

Implementatieadvies
Casusregisseur en administratieve 
ondersteuning checkt op missende informatie.

Resultaat Kalsbeeknorm (KBN)
Zwolle KBN8: 88%

4

Inzetten van ‘flexteams’

Waar?
Utrecht

Implementatieadvies
•  Inzetten van (professionele) flexibele krachten 

om in drukke tijden snel te kunnen opschalen
•  Houden zich alleen bezig met strafzaken 
•  Organiseren van begeleiding door 

Raadsonderzoekers

Resultaat Kalsbeeknorm (KBN)
Utrecht KBN8: 72%

5CatEGORIE

   (Management)aandacht, voortgangs-
bewaking, kwaliteitscontrole

 Veegfunctie 

 Flexibel plannen 

 terug- & voorwaartse koppeling

   Ketenafspraken & -samenwerking 

 Minder schakels en directe communicatie

Meer informatie over goede voorbeelden in
de aanpak van doorlooptijden kunt u vinden 
op www.jeugdcriminaliteit.nl/doorlooptijden

KalSBEEKNORMEN

KBN 1   Ontvangst lOF binnen 7 dagen na  
eerste verhoor

KBN 2   Start Halt-werkzaamheden binnen 
2 maanden na eerste verhoor

KBN 3   Ontvangst PV bij parket binnen  
1 maand na eerste verhoor

KBN 4   Beoordeling OM binnen 3 maanden na 
eerste verhoor (t.b.v. OM-afdoening)

KBN 5   Vonnis door rechter(s) binnen  
6 maanden na eerste verhoor

KBN 8   Uitvoer basisonderzoek (PV + ivs) binnen 
40 dagen na ontvangst melding PV  
(afgeleide norm)

Binnengekomen zaken 
direct oppakken

Waar?
Almelo

Implementatieadvies
Andere trajecten (bijvoorbeeld 
jeugdreclassering) worden meteen in  
gang gezet.

Resultaat Kalsbeeknorm (KBN)
Almelo KBN8: 85%

6

7 Ketenafspraken maken en 
monitoren in de ketenunit (OM 

(regisseur), politie, RvdK, BJZ, Halt, JR, 
GG &GD, Jellinek en leger des Heils)

Waar?
Amsterdam

Implementatieadvies
Maken van afspraken over de rapportages van 
de RvdK, door:
•  Bespreken van het raadsadvies met het OM
• Bespreken van de benodigde einddatum
•  Gezamenlijk monitoren van de voortgang van 

de rapportages in ketenunitoverleg; eventuele 
knelpunten in doorlooptijd worden direct 
opgepakt door RvdK

Resultaat Kalsbeeknorm (KBN)
Amsterdam KBN8: 74%


