
Good practices
NIFP

Het goed is je gezicht te  
laten zien

NIFP sluit aan bij het APJ

In de regio’s Amsterdam, Arnhem en Zutphen 
heeft het Nederlands Instituut voor Forensische 
Psychiatrie en Psychologie (NIFP) zitting geno-
men in het Arrondissementaal Platform Jeugd 
(APJ). 

Het NIFP is daarin vertegenwoordigd omdat het goed is je 
gezicht te laten zien in een overleg waar ketenpartners in 
het jeugdstrafrecht aanwezig zijn. Bovendien blijft het NIFP 
graag goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Het NIFP 
heeft per slot van rekening ook een rol te spelen in het 
jeugdstrafrecht en bij het verkorten van doorlooptijden.

Noodzakelijk
Wellicht is het - voor de uitvoering van het dagelijks werk -  
niet altijd noodzakelijk om aanwezig te zijn, toch is het wel 
goed om de mensen in de jeugdstrafrechtketen in de regio 
ook persoonlijk te hebben ontmoet, zo is de ervaring. Het is 
veel makkelijker wanneer je elkaar nodig hebt en de 

telefoon oppakt, je ook een gezicht kent bij de stem aan de 
andere kant van de lijn.

Implementatieadvies
Wanneer het NIFP aansluit bij het APJ kan zij – tegelijkertijd 
met de andere ketenpartners – geïnformeerd worden over 
lopende ontwikkelingen. Daarnaast kunnen eventuele 
knelpunten in de doorlooptijden in aanwezigheid van alle 
ketenpartners worden besproken.

Meer good practices? 

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



good practices
Rol secretaresses bij 

voortgangsbewaking van 
rapportages 

Waar?
Zutphen, Amsterdam, Zwolle-Lelystad

Implementatieadvies
De administratie dient:
•  informatie te ontvangen over de termijnen die 

gelden voor het aanleveren van rapportages 
bij het NIFP

•  de informatie in FRIS te kunnen inzien om te 
kunnen achterhalen welke persoon bezig is 
met het opstellen van de rapportage en welke 
inlevertermijnen bijna verlopen zijn

•  in de gelegenheid te worden gesteld (tijd te 
krijgen) om personen die de doorlooptijden 
dreigen te overschrijden, te rappelleren
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Slablonen gebruiken bij 
automatiseren administratieve 

processen 

Waar? Zwolle-IJsselland

Implementatieadvies
Zowel de administratie als de overige 
medewerkers van het NIFP kunnen hierdoor 
bijdragen aan het bewaken van de doorlooptijden.

2

Secretariaat bereidt 
indicatieoverleg voor

Waar?
Amsterdam 

Implementatieadvies
Het secretariaat bereidt de zaken die worden 
besproken voor. In het systeem bekijken zij per 
jongere of deze al eerder tijdens een dergelijk 
overleg is besproken en of er al eerder een 
rapportage over is gemaakt. In dit laatste geval 
zoeken zij het rapport erbij en voegen dit toe 
aan de stukken voor het indicatieoverleg. Indien 
het rapport door een ander arrondissement is 
opgesteld, vragen zij dit op.

3

Inleverdatum speelt rol bij 
zoeken van een geschikte 

rapporteur

Waar?
Zwolle-IJsselland

Implementatieadvies
Door de inleverdatum van het rapport bekend 
te maken bij de personen die het contact leggen 
met een psycholoog of psychiater kan hierop 
worden gestuurd. Indien een rapporteur niet 
aan de vraag kan voldoen voordat de 
inleverdatum verloopt, kan er voor gekozen 
worden om op zoek te gaan naar een andere 
rapporteur. 
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CAtEGORIE

    (Management)Aandacht, voortgangs-
bewaking, kwaliteitscontrole

 Veegfunctie 

 Flexibel plannen 

 terug- & voorwaartse koppeling

   Ketenafspraken & -samenwerking 

 Minder schakels en directe communicatie 

  Hulpmiddelen voor voortgangsbewaking 
en interventies

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

Inleverdatum periodiek 
melden bij de rapporteur

Waar?
Zwolle-IJsselland

Implementatieadvies
Vijf weken voor de inlevertermijn / zitting 
contact opnemen met de rapporteur om de 
datum in herinnering te brengen. Daarbij kan 
tevens naar de stand van zaken worden 
gevraagd. Bij eventuele vertraging kan 
vervolgens overleg worden gepleegd met  
het OM om de mogelijkheden te bekijken. 
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good practices
Na indicatieoverleg wordt 

direct, nog voor officieel 
verzoek, gezocht naar geschikte 

rapporteur wanneer de uitkomst is 
dat het NIFP advies moet geven

Waar?
Amsterdam

Implementatieadvies
De medewerkers van het NIFP kunnen contact 
op gaan nemen met een rapporteur om te zien 
of deze beschikbaar is. Daarnaast kan het 
secretariaat een zaak klaarzetten.
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Het NIFP aan laten sluiten bij 
het APJ

Waar?
Zutphen, Arnhem, Amsterdam

Implementatieadvies
Wanneer het NIFP aansluit bij het APJ kan zij 
– tegelijkertijd met de andere ketenpartners – 
geïnformeerd worden over lopende 
ontwikkelingen. Daarnaast kunnen eventuele 
knelpunten in de doorlooptijden in de 
aanwezigheid van alle ketenpartners  
besproken worden. 
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Periodiek overleg met 
ketenpartners om te evalueren

Waar?
Zwolle-IJsselland, Amsterdam

Implementatieadvies
Meerdere keren per jaar kan overleg worden 
ingepland met partners als OM, rechtbank en 
RvdK om de gang van zaken te evalueren en 
verbeteringen in de werkwijze te bespreken.
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Afspraken maken over het 
aanleveren van rapportages

Waar?
Arnhem

Implementatieadvies
Een voorbeeld van een afspraak die met het 
NIFP kan worden gemaakt, is dat het NIFP tijdig 
rapporteert over het niet halen van de 
afgesproken termijn. In dat geval kunnen de 
overige ketenpartners alvast een preadvies 
formuleren en dit zonodig bijstellen wanneer 
het NIFP-rapport gereed is. 
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Monitor en periodieke 
feedback op doorlooptijden, 

feedback en analyse op verzoek en 
opstellen interventies bij structurele  
doorlooptijdsproblematiek

Wanneer?
Uitrol vanaf april 2010

Implementatieadvies
Bij de implementatie van de monitor moeten 
gegarandeerd zijn:
•  eenduidige definitie van te registreren 

momenten in de doorloopketen
•  eenduidige registratie van momenten in de 

doorlooptijden
•  eenduidige verantwoordelijkheden voor de 

registratie en de controle daarop
•  creëren draagvlak bij NIFP-bemiddelaars en 

onafhankelijke rapporteurs
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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



Meer informatie? www.jeugdcriminaliteit.nl/doorlooptijden


