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Koers Inspectie Justitie en Veiligheid 2020
De Inspectie Justitie en Veiligheid bestaat vijf jaar. In deze periode is het toezichtveld van
de Inspectie uitgegroeid tot het hele domein van justitie en veiligheid. Niet alleen de Inspectie
als organisatie is volop in beweging. Het departementsbrede programma ‘JenV Verandert’ en
kabinetsstandpunten over toezicht, zoals de ‘Aanwijzingen inzake Rijksinspecties’, vragen om
helderheid over de positie van toezichthouders. Ook incidenten met veel maatschappelijke
impact wakkeren het publieke debat aan over de betekenis en rol van toezicht.
Het vijfjarig bestaan is een mooie mijlpaal om terug en vooral vooruit te kijken en na te denken
over de koers voor de komende jaren. In dialoog met haar stakeholders heeft de Inspectie die
koers voor de komende jaren bepaald.

De hoofdlijnen van de koers 2020
1 Lerend vermogen bevorderen

3 Vanzelfsprekende rol bij onderzoek incidenten

Het toezicht van de Inspectie is in eerste instantie gericht op het versterken van het lerend

Het domein van justitie en veiligheid is incidentgevoelig. Het is belangrijk incidenten te

vermogen van de organisaties waar zij toezicht op houdt. De Inspectie zoekt daarbij

onderzoeken, zodat organisaties daarvan kunnen leren. Betrokkenheid van de Inspectie

nadrukkelijk de verbinding met beleid en uitvoering.

is daarbij van meerwaarde.

De Inspectie kijkt niet alleen naar hoe de taken worden uitgevoerd in de praktijk, maar zoekt

Binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen en in het jeugd- en gezondheidsdomein is het

ook naar het waarom: de achterliggende redenen voor successen, tekortkomingen of risico’s.

al gebruikelijk om incidenten bij de Inspectie te melden. Doel is om deze werkwijze ook bij

Om een goed beeld te krijgen van het lerend vermogen van een organisatie, gaat de Inspectie

de andere domeinen in te voeren. Op deze manier werkt de Inspectie toe naar een dekkend

structureel na of aanbevelingen uit eerder onderzoek zijn opgevolgd. En zo niet, waarom

beeld van incidenten binnen haar werkveld. Zo houdt de Inspectie zicht op eventuele

dan niet?

risico’s in de uitvoering en is zij in staat trends en achterliggende oorzaken te signaleren.

De Inspectie spoort aan tot kwalitatief goede interne onderzoeken door organisaties zelf.

In specifieke gevallen zal de Inspectie zelf een incidentonderzoek starten.

Als organisaties daarnaast laten zien zelf een sluitend kwaliteitssysteem te hebben, past

Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van maatschappelijke onrust of structurele problematiek.

de Inspectie de intensiteit van haar toezicht aan.

Incidentonderzoek op verzoek van een bewindspersoon of bestuurder is ook mogelijk.

2 Focus op ketens en netwerken

4 Leveren van periodieke beelden

De aanpak van maatschappelijke opgaven in het domein van justitie en veiligheid is vaak

De Inspectie gaat de komende jaren meer periodieke beelden opstellen. In deze beelden

de verantwoordelijkheid van meer dan één organisatie. Verschillende organisaties werken

koppelt de Inspectie de uitkomsten van verschillende toezichtactiviteiten aan kansen en

dan samen in ketens (denk aan de vreemdelingen- of de strafrechtketen) of netwerken

risico’s voor het functioneren in de toekomst. Hiermee brengt de Inspectie beleid en

(zoals veiligheidshuizen). De Inspectie richt zich in haar toezicht daarom ook op deze ketens

uitvoering meer in de positie om – indien nodig – tijdig (bij) te sturen. Een samenstel van

en netwerken. Waar mogelijk gebeurt dit in samenwerking met andere toezichthouders.

beelden kan een ‘Staat van ….‘ vormen, zoals nu al gebeurt met de Staat van de

Zo dekt het toezicht meer verschillende – vaak met elkaar samenhangende – onderwerpen.

Rampenbestrijding en het politieonderwijsverslag.

Natuurlijk blijft er ook aandacht voor individuele organisaties. Een keten is immers zo
sterk als de zwakste schakel.

De hoofdlijnen in feiten en cijfers
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Activiteiten
De activiteiten van de Inspectie zijn gevarieerd. Een greep hieruit:

de manier van uitvoeren en haar

• Gepland en onaangekondigd onderzoek

• Het evalueren van rampen, crises en oefeningen

oordeelsvorming. Ook is ze

• Incidentonderzoek

• Follow-up van aanbevelingen uit eerder onderzoek

transparant over haar werkwijze

• Monitoring van uitzettingen

Zie ook: www.inspectievenj.nl

en maakt zij resultaten openbaar.

Missie Inspectie Justitie en Veiligheid
De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt voor de samenleving,
de ondertoezichtgestelden en de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken
toezicht op het terrein van justitie en veiligheid
om inzicht te geven in de kwaliteit van de taakuitvoering
en de naleving van regels en normen,
om risico’s te signaleren
en om organisaties aan te zetten tot verbetering.
Hiermee draagt de Inspectie bij aan een rechtvaardige en veilige samenleving.
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