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Dit werkprogramma komt op een uitzonderlijk moment.
De uitbraak van het coronavirus heeft grote impact op de
samenleving. De gevolgen zullen nog lang merkbaar blijven,
ook binnen het domein van justitie en veiligheid.
Een aantal van de organisaties waar de Inspectie Justitie en
Veiligheid (hierna: de Inspectie) toezicht op houdt heeft een
cruciale rol gespeeld in de aanpak van de coronacrisis en alle
hebben te maken met de praktische gevolgen daarvan. Zo hebben
de politie en de veiligheidsregio’s een centrale rol in de handhaving
van (tijdelijke) maatregelen. Medewerkers die met justitiabelen
werken en medewerkers in de asielketen doen hun werk momenteel
onder aangepaste en vaak uitdagende omstandigheden.

Voorwoord

De coronacrisis heeft ook haar weerslag op de activiteiten van de
Inspectie. De programmering voor 2021 bestaat in de eerste plaats
uit de afronding van activiteiten die zijn aangepast of uitgesteld.
Ook onderzoekt de Inspectie in afstemming met de Onderzoeksraad
voor Veiligheid (OvV) hoe organisaties in het JenV domein zijn
omgegaan met de coronacrisis en welke lessen hieruit te trekken
zijn. Daarnaast start de Inspectie een aantal nieuwe activiteiten
gebaseerd op analyse van signalen of eerdere bevindingen.
In dit werkprogramma presenteren we ook een doorkijk naar de
strategische koers voor de komende jaren. De Inspectie zal deze
koers begin 2021 uitbrengen. Dat geeft ons de gelegenheid om een
van de belangrijkste thema’s uit die koers waar te maken, namelijk
samen. Samen met u als betrokkene bij het domein van justitie en
veiligheid willen we deze koers in het najaar verder inhoud geven.
Samen met alle betrokkenen bij justitie en veiligheid wil de
Inspectie haar bijdrage leveren aan een rechtvaardige en veilige
samenleving. In dit spanningsvolle domein is het cruciaal dat de
taakuitvoering zo transparant en zorgvuldig mogelijk gebeurt en
met oog voor de maatschappelijke effecten.
De Inspectie ziet het hierbij als haar rol om te informeren, te inspireren
en –waar nodig- te interveniëren.
H.C.D. Korvinus
Inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid
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Wie zijn we
en wat willen
we bereiken?
De Inspectie is in 2012 opgericht met het
samenvoegen van de Inspectie Openbare Orde en
Veiligheid en de Inspectie voor de Sanctietoepassing.
Daarna is het toezichtdomein van de Inspectie
uitgebreid. In de afgelopen jaren is veel kennis
opgebouwd over het functioneren en samenwerken
van organisaties binnen het domein van justitie
en veiligheid.
Het gaat dan om de politie, de crisisbeheersing
door de veiligheidsregio’s, het gevangeniswezen,
de forensische zorg en de reclassering, de justitiële
organisaties in het jeugddomein en onderdelen van
de migratieketen. Recenter is een start gemaakt met
het toezicht op slachtofferrechten, en de thema’s
nationale veiligheid en cybersecurity. Op basis van
de risico’s en/of de maatschappelijke opgave is het
de ambitie om daar de komende jaren, waar nodig,
thema’s aan toe te voegen.

Wat willen we bereiken met ons toezicht?
“Een rechtvaardige en veilige samenleving”. Dat betekent onder
meer in vrijheid samenleven ongeacht je levensstijl, je achtergrond
en opvattingen. Een rechtvaardige en veilige samenleving is een
werkelijkheid waar elke dag hard aan wordt gewerkt door vele
uitvoeringsorganisaties. Denk bijvoorbeeld aan een waakzame
politie die ingrijpt in noodsituaties, of aan gevangenissen,
forensische klinieken en justitiële jeugdinrichtingen die hun
cliënten zo goed en veilig mogelijk weer voorbereiden op terugkeer
in de maatschappij. Aan veiligheidsregio’s die dag en nacht zorgen
voor de paraatheid van hulpverleners, of aan de opvang van
asielzoekers waarbij men zich flexibel moet aanpassen aan de
migratiestromen. Deze en andere organisaties in het domein van
justitie en veiligheid doen complex en belangrijk werk.
Zelden alleen, vaak in relatie tot elkaar. Op het domein van justitie
en veiligheid zijn risico’s met een grote impact voor een individuele
burger of maatschappij nooit helemaal uit te sluiten. Wel moeten
organisaties zich inspannen om de risico’s voor de samenleving
aanvaardbaar te houden. Dit vereist dat organisaties open en
transparant zijn over hun doelstelling en werkwijze, reflecteren op
hun prestaties, leerpunten borgen en in het oog houden welk
maatschappelijk doel zij willen bereiken. Als Inspectie dragen we
hieraan bij door de kwaliteit van de taakuitvoering te onderzoeken
en risico’s in beeld te brengen met een heldere structurering van
de problematiek, zodat organisaties ervan leren en zich
blijven ontwikkelen.
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Programma
voor 2021
Een rechtvaardige en veilige samenleving is gebaat
bij een toezichthouder die weet wat er speelt in haar
toezichtsdomein, daar diepgaande kennis van heeft
en toezicht inzet waar dat nodig is. Op dit moment
zijn het verloop van de coronacrisis, de sociale en
economische gevolgen en hoe de samenleving er als
gevolg hiervan de komende periode uit zal zien nog
in grote mate onzeker. Tegelijkertijd is het belangrijk
om andere maatschappelijke ontwikkelingen
- zoals een toename van ondermijnende criminaliteit,
verdiepende maatschappelijke scheidslijnen, de
groeiende rol van het lokaal bestuur en het belang
van maatschappelijke coalities - niet uit het oog te
verliezen. Zo doen de politie en de veiligheidsregio’s
hun werk steeds meer in verbinding met private en
andere publieke organisaties en doen zij hun werk
meer in samenwerking met of door gebruik te
maken van burgers.

De afhankelijkheid van digitale systemen in
de samenleving neemt verder toe, en
daarmee ook het belang van weerbaarheid
tegen cybercriminaliteit, migratiestromen
blijven deels onvoorspelbaar en de domeinen
jeugd en forensische zorg zijn sterk in
beweging. Deze ontwikkelingen en de
gevolgen van de coronacrisis kunnen elkaar
op onderdelen versterken. Mede gezien de
onzekerheid over de impact van deze
ontwikkelingen op het justitie- en veiligheidsdomein bouwt de programmering voor
2021 voort op die van 2020. Tegelijkertijd wil
dit werkprogramma ook de opstap zijn naar
een nieuwe strategische koers voor de
periode 2021-2024.
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Transparantie, reflectie en samenwerking
De Inspectie blijft het komende jaar investeren in de reguliere contacten met het veld
door de ontwikkeling van accountmanagement en locatiebezoeken. Door als Inspectie
goed in verbinding te staan met het veld, kunnen toezichtondervindende organisaties
de Inspectie beter op de hoogte houden van ontwikkelingen, monitort de Inspectie
eerdere aanbevelingen, kan de Inspectie sneller risico’s signaleren, leerpunten
meegeven en kan de Inspectie haar risicoanalyses toetsen aan de praktijk en actueel
houden. Focus op samenwerkingsverbanden speelt een steeds grotere rol in het
toezicht van de Inspectie. In de praktijk zijn het vooral ketens en netwerken van
organisaties die voor de maatschappelijk opgaven staan. De Inspectie blijft haar
toezicht daarom in belangrijke mate richten op juist die samenwerkingsverbanden.
De Inspectie wil daarbij ook zelf intensief optrekken met andere inspecties en
relevante instellingen.

•
•

•
•

•
De toenemende bereidheid van organisaties om incidenten te melden en andere
cruciale informatie te delen, maakt het voor de Inspectie mogelijk om haar monitor
gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve informatie1 verder uit te bouwen.
Onderzoek naar de informatievoorziening in het domein van justitie en veiligheid
zal worden benut voor de ontwikkeling van de monitor.

•

Daarnaast zal de structurele samenwerking met de IGJ en de Jeugdautoriteit (JA)
worden voortgezet op het gebied van de jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Vormgeven aan de samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in het
toezicht op de forensische zorg.
Samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en
gemeenten in het kader van het toezicht op het experiment gesloten
coffeeshopketen
De coördinatie van het toezicht - door verschillende partijen - op de digitale
weerbaarheid van cruciale organisaties en vitale processen.
Continuering van de samenwerking met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming (ANVS) bij het structureel toezicht op leeftijdsonderzoek
onder asielzoekers. Bij dit toezicht is tevens de IGJ betrokken.
De inzet van algoritmes binnen justitie en veiligheid vraagt om een nieuwe vorm
van toezicht. De kaders voor deze nieuwe vorm van toezicht zullen worden
verkend in een pilot die in samenwerking met de Nationale Politie zal worden
uitgevoerd.
Waar, bijvoorbeeld bij incidentonderzoeken, het Openbaar Ministerie als ketenpartner
betrokken is stemt de Inspectie af met de procureur-generaal van de Hoge Raad of
het onderzoek in samenwerking wordt opgepakt.

Samenwerking die voor 2021 op de planning staat
• Samenwerking in het Toezicht Sociaal Domein (TSD) volgens de nieuwe
meerjarenvisie2
• Continuering van de samenwerking met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
IGJ) waar nodig in het toezicht op het gevangeniswezen, de vreemdelingen
bewaring, de forensische zorg en de migratieketen bij incidentmeldingen en
–onderzoeken. Wat het toezicht op de justitiële jeugdinrichtingen (JJI) betreft,
wordt de samenwerking binnen de werkgroep JJI met de Inspectie van het
Onderwijs (IvhO), IGJ en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW)
voortgezet. Ook wordt structureel met IGJ samengewerkt binnen de Commissie
Meldingen Jeugd (CMJ) in de beoordeling van incidentmeldingen uit het jeugddomein.

Opvolging van eerdere aanbevelingen
De Inspectie monitort de aanbevelingen uit eerdere onderzoeken. In 2021 wordt
bijvoorbeeld aandacht besteed aan de aanbevelingen uit de volgende onderzoeken:
• De aanpak van bedreiging en stalking door Bekir E.
• De vergunningverlening bij publieksevenementen
• De klachtbehandeling door de politie
• Verschillende onderzoeken naar jeugdbescherming en jeugdreclassering

1 Zie verder de beschrijving van regulier toezicht in hoofdstuk 4.
2 Nog te verschijnen in 2020

Werkprogramma 2021 | 6

Onderzoeken in 2021
In 2021 continueert de Inspectie een aantal onderzoeken dat al voor 2020 op de
planning stond en voert daarnaast een aantal nieuwe onderzoeken uit. Naast het
onderzoeksprogramma is er ruimte om nieuwe onderzoeken op te starten naar
aanleiding van de actualiteit, bijvoorbeeld vanwege ernstige incidenten of in het
verlengde van nieuwe bevindingen over risico’s. De thema’s die het komende jaar
centraal staan in de onderzoeken van de Inspectie zijn samen te vatten in de
maatschappelijke opgaven van Justitie en Veiligheid: een weerbare samenleving,
bescherming en perspectief waaronder een rechtvaardig migratiebeleid en een
veilige samenleving.

Een weerbare samenleving
Uit de manier waarop organisaties omgaan en zijn omgegaan met de coronacrisis zijn belangrijke lessen te trekken. Daarnaast houdt de Inspectie oog voor
andere dreigingen die de weerbaarheid van organisaties op de proef stellen.
Denk hierbij aan terrorisme en radicalisering en de toenemende risico’s die
cybercriminaliteit met zich meebrengt. Concreet worden de volgende onderzoeken uitgevoerd:
• Onderzoek, in afstemming met de OvV, naar de verschillende fasen van
beheersing van de coronacrisis en de continuïteit van de taakuitvoering in het
Jen V-domein tijdens de coronacrisis
• Toezicht op de digitale weerbaarheid van vitale en andere kritische processen
in het JenV domein
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Bescherming en perspectief

Een veilige samenleving

De kwaliteit van onze samenleving kan deels afgemeten worden aan het
perspectief dat we bieden aan mensen die het maatschappelijk moeilijk hebben,
ook degenen die eerder de fout in zijn gegaan. Verschillende organisaties binnen
het justitiedomein hebben als belangrijke opgave om een goede deelname aan
de samenleving te stimuleren of kwetsbare burgers te ondersteunen. De
Inspectie heeft bijzondere aandacht voor de manier waarop deze organisaties
omgaan met kwetsbare groepen, zoals migranten, jeugdigen en slachtoffers van
een misdrijf.

Het bieden van een veilige samenleving behoort tot de kerntaken van organisaties binnen het domein van justitie en veiligheid. Een belangrijke rol is hier
weggelegd voor de politie en het gevangeniswezen waarbij een goede samenwerking van groot belang is. De Inspectie betrekt dan ook nadrukkelijk de
samenwerking in de keten. Ook hebben we hierbij aandacht voor actuele
ontwikkelingen in de samenleving en de impact hiervan op bijvoorbeeld de
politie. Binnen deze maatschappelijke opgave gaat het in 2021 om de volgende
onderzoeken:
• Onderzoek naar de opleiding voor en de uitvoering van diverse specialistische
politiefuncties
• Onderzoek naar kwaliteitszorg door de politie
• Onderzoek naar het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen
• Onderzoek naar vroeg signalering van radicalisering
• Onderzoek naar de aanpak van cyber crime door de politie
• Toezicht op de toepassing van de hackbevoegdheid op basis van de wet
Computer Criminaliteit III
• Onderzoek naar diverse opleidingen aan het Instituut Fysieke Veiligheid
• Onderzoek naar het functioneren van de Penitentiair Psychiatrische Centra als
onderdeel van het gevangeniswezen
• Onderzoek naar toezicht op onrechtmatig verblijf
• Toezicht op het experiment gesloten coffeeshopketen
• Onderzoek naar de informatievoorziening bij diverse organisaties in het
domein van Justitie en Veiligheid

Internationale en maatschappelijke ontwikkelingen en spanningen maken
migratie tot een belangrijk aandachtsgebied voor de Inspectie, mede gelet op de
risico die zich voordoen. Daarnaast is een zorgvuldige uitvoering van het
migratiebeleid cruciaal voor het draagvlak daarvan.

In relatie tot de bovenstaande thema’s staan de volgende (deels uit
2020 doorlopende) onderzoeken op het programma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderzoek naar de re-integratie van ex-gedetineerden in de maatschappij
Onderzoek naar de uitvoering van de adviestaak van de reclassering
Onderzoek naar de re-integratie vanuit de justitiële jeugdinrichtingen
Onderzoek naar de individuele beoordeling slachtofferzorg
Onderzoek naar de voorbereiding van (minderjarige) asielzoekers op
terugkeer
Samenhangend beeld uit de onderzoeken naar grensbewaking
Onderzoek naar de Algemene Asielprocedure
Het toezicht op terugkeer van vreemdelingen zonder geldige verblijfsstatus in
een nieuwe opzet
Onderzoek naar de sturing van de migratieketen
Oriëntatie naar de jeugdstrafrechtketen ten aanzien van specifieke
doelgroepen
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Strategische
koers voor
2021-2024
De Inspectie is en blijft in gesprek met toezicht
ondervindende organisaties, het ministerie van JenV
en andere toezichthouders over maatschappelijke
ontwikkelingen en hun gevolgen. Zo kan zij
bepalen waar de toegevoegde waarde van toezicht
het grootst is, waar risico’s in de uitvoering liggen
en hoe we het toezicht zo effectief mogelijk kunnen
inrichten voor de komende jaren.
In 2021 brengt de Inspectie haar strategische koers
uit voor de periode tot en met 2024. De komende
maanden worden benut om - samen met haar
stakeholders - de belangrijkste risico’s en
aandachtsgebieden voor de uitvoering in beeld te
brengen en de inhoud van het toezicht door de
Inspectie voor de komende jaren verder vorm te geven.
De Inspectie heeft de ambitie om op basis van
haar onderzoeken in de periode 2021-2024 een
belangrijke bijdrage te leveren aan het inzicht in
de staat van Justitie en Veiligheid.
Vooruitlopend op de koers 2021-2024 ziet zij op
dit moment twee strategische speerpunten voor
de komende jaren.

De maatschappelijke opgave centraal

Uitvoering in beeld

De Inspectie focust in haar onderzoeken op de maatschappelijke
opgave van JenV-organisaties en wat hun inspanningen in
samenhang betekenen voor de burger in de samenleving maar ook
bijvoorbeeld als slachtoffer, justitiabele, of migrant.
Als uitwerking hiervan zijn een weerbare samenleving, een veilige
omgeving, bescherming en perspectief waaronder een rechtvaardig migratiebeleid de maatschappelijke opgaven voor Justitie en
Veiligheid. De onderzoeken van de Inspectie zullen daarmee vaak
betrekking hebben op meerdere organisaties die, samenwerkend
in ketens en/of netwerken een maatschappelijk probleem
aanpakken. Voorbeelden hiervan voor de komende jaren zijn
cybersecurity, migratie gerelateerde criminaliteit, het toezicht op
slachtofferrechten en de jeugdbeschermingsketen.

Het fundament voor ons toezicht komt meer te liggen bij het
regulier toezicht. Dit doen we door monitoring van de uitvoering
door middel van dataverzameling, door goed in verbinding staan
met de toezicht ondervindende organisaties en andere partijen, en
gerichte doorlichtingen met een variabele omvang. De Inspectie wil
meer proactief ontwikkelingen en problemen binnen haar
toezichtsdomein kunnen signaleren. De Inspectie analyseert de
informatie die zij krijgt en koppelt signalen en trends terug aan het
veld. Ook bepaalt zij op basis van de onderkende risico’s haar
verdere inzet. We houden daarbij rekening met waar organisaties
staan in hun ontwikkeling en gaan vooraf na wat de toegevoegde
waarde van toezicht kan zijn.

Voor de organisaties waar de Inspectie toezicht op houdt, betekent
dit dat de Inspectie oog houdt voor de kwaliteit van de samenwerking tussen organisaties: is het ketenbewustzijn aanwezig onder
meer in de informatie-uitwisseling en is de regie effectief? Dat de
Inspectie de maatschappelijke opgave vooropstelt, betekent ook
dat de Inspectie in haar oordeelsvorming niet uitsluitend kijkt naar
de naleving van wet- en regelgeving. Zij ziet, vanuit het perspectief
van burgers en directbetrokkenen, meer toe op het resultaat van
de inspanningen van betrokken organisaties.

Incidentmeldingen zijn hierbij een belangrijke informatiebron. Het
uitgangspunt is dat organisaties zicht hebben op hun incidenten en
de context waarbinnen die hebben kunnen gebeuren en deze
informatie met de Inspectie delen. Dit is nog niet voor alle
organisaties in het JenV domein het geval. De Inspectie gaat er
vanuit dat organisaties in staat (moeten) zijn om primair zelf
incidenten te onderzoeken en maatregelen te nemen, en hierover
inzicht te bieden aan de Inspectie. De Inspectie doet zelf onderzoek
naar incidenten als dit een duidelijke meerwaarde heeft. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn als de ernst en maatschappelijke impact
van een incident groot is, de organisatie onvoldoende reflectief is
in eigen onderzoek, of wanneer er mogelijk sprake is van een
(ernstig) knelpunt in de werking van het stelsel waar de organisatie
onderdeel van is.
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Hoe doen
we dat?
Als de kwaliteit van de taakuitvoering onder druk
staat zijn hier vaak achterliggende oorzaken voor
aan te wijzen. Denk bijvoorbeeld aan onvoldoende
gekwalificeerd personeel of problemen in de
governance3. We benutten een aantal vaste
toezichtaspecten (toerusting, samenwerking,
informatievoorziening en governance) voor
monitoring, risicoanalyses om achterliggende
oorzaken in beeld te krijgen. In de loop der jaren
heeft de Inspectie geconstateerd dat de
achterliggende oorzaken vaak op deze aspecten
zijn terug te voeren.

Breder palet aan toezichtsvormen
De Inspectie vindt het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van
de ontwikkelingen in het veld. Dit om snel te kunnen reageren en
zo direct mogelijk een relevante terugkoppeling te geven aan
organisaties en om verbetering te stimuleren, of zelfs te interveniëren,
wanneer dat echt nodig is. Dit betekent dat de Inspectie minder zal
investeren in relatief langdurige thematische onderzoeken. In plaats
daarvan hanteert zij een breder palet aan toezichtvormen, meer
maatwerk op basis van een duidelijk piramidemodel.

De piramide bestaat uit drie treden: regulier toezicht, verdiepend
toezicht en intensief toezicht. Het regulier toezicht is erop gericht
om te signaleren wat er speelt in het veld. Het verdiepend toezicht
is erop gericht oorzaken te achterhalen wanneer zich evidente
risico’s voordoen. Intensief toezicht is bedoeld om partijen te
bewegen tot absoluut noodzakelijke verbeteringen. Deze driedeling
is weergegeven in afbeelding 1.

afbeelding 1 - Toezicht door de Inspectie JenV

Afhankelijk van de situatie in de uitvoering
heeft de Inspectie oog voor specifieke
omstandigheden en de ontwikkeling waarin
organisaties zich bevinden. Ook kunnen zaken als
opdrachtgeverschap en financieringsstructuur
worden betrokken in het toezicht.

Intensief
toezicht

interveniëren

Verdiepend
toezicht

stimuleren

Regulier
toezicht

signaleren

3 Zoals benoemd in de Jaarberichten 2017, 2018 en
2019 van de Inspectie JenV.
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Regulier toezicht

Verdiepend toezicht

De kern van het regulier toezicht wordt gevormd door monitoring, accounthouderschap
en risicoanalyse. De informatie die dit oplevert gebruikt de Inspectie op een aantal
manieren. In de eerste plaats gaat het om kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die
inzicht geven in prestaties, ontwikkelingen en trends, een aantal kernindicatoren,
aangeleverd door de organisaties waar de Inspectie toezicht op houdt. Wanneer nodig
raadpleegt de Inspectie andere (openbare) bronnen om deze kernindicatoren in
beeld te houden. Een andere belangrijke informatiebron zijn de gesprekken die
gevoerd worden en indrukken die opgedaan worden in het kader van accounthouder
schap, bezoeken en doorlichtingen. Hierbij wordt altijd aandacht besteed aan de
opvolging van aanbevelingen uit eerdere onderzoeken van de Inspectie. In de derde
plaats vormen incidentmeldingen en interne evaluaties van organisaties een
informatiebron voor monitoring en risicoanalyse. Zo kan de Inspectie mensen en
middelen inzetten op die toezichtgebieden waar de grootste risico’s spelen.
Regulier toezicht beoogt te informeren en te signaleren.

Om knelpunten beter te onderzoeken kan de Inspectie verdiepend toezicht uitoefenen.
Verdiepende onderzoeken richten zich bijvoorbeeld op een incident, thema of
maatschappelijk probleem en zijn een belangrijk instrument om inzicht te bieden in
de achterliggende oorzaken van ontwikkelingen en (wan)prestaties. Het verdiepend
onderzoek van de Inspectie resulteert in de meeste gevallen in een onderzoeksrapport
met een heldere analyse van de complexe problematiek, conclusies en aanbevelingen.
Het onderzoek beoogt op deze wijze te inspireren en te stimuleren tot verbetering.

De Inspectie zoekt in het reguliere toezicht nadrukkelijk de samenwerking met
andere toezichthouders en kennisinstellingen. Deze samenwerking is cruciaal, omdat
op sommige terreinen meerdere toezichthouders actief zijn en omdat bijvoorbeeld
maatschappelijke sentimenten en internationale ontwikkelingen van invloed kunnen
zijn op het ontstaan van risico’s. Op het terrein van digitale weerbaarheid, waar veel
rijksinspecties actief zijn, vervult de Inspectie een coördinerende rol.

Intensief toezicht

Vanuit het reguliere toezicht wil de Inspectie zo direct mogelijk relevante inzichten
terugkoppelen aan de organisaties waar zij toezicht op houdt. Dit gebeurt in het
kader van accounthouderschap of door middel van korte rapportages, bijvoorbeeld
op basis van een rode draden analyse.
Wanneer zich ernstige incidenten en/of structurele risico’s voordoen stelt de Inspectie
verdiepend toezicht in.

In sommige gevallen kan verdiepend onderzoek van de Inspectie aanleiding zijn om
betrokken organisaties te vragen om een concreet verbeterplan. De Inspectie ziet dan toe
op de implementatie van de daarin opgenomen maatregelen. Dat betekent dat de Inspectie
intensief toezicht instelt.

De bedoeling van Intensief toezicht is om door te interveniëren partijen aan te
zetten tot de gewenste ontwikkeling. In het kader van intensief toezicht monitort
de Inspectie de opvolging van verbetermaatregelen van betrokken partijen.
De betrokken organisatie wordt doorgaans gevraagd om periodiek te rapporteren
over de voortgang van maatregelen en de Inspectie onderzoekt zo nodig de
voortgang ter plaatse. Onderdeel van het intensief toezicht is mogelijk ook een
interventiegesprek van een hoofdinspecteur/directeur of de Inspecteur-Generaal van
de Inspectie met de verantwoordelijk directeur van de organisatie waar de Inspectie
toezicht op houdt.
De Inspectie rapporteert haar bevindingen ten aanzien van de verbetermaatregelen.
De Inspectie kan het intensief toezicht verlengen wanneer verbetermaatregelen niet het
gewenste effect sorteren.
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Reflectie en eigen ontwikkeling
De Inspectie investeert voortdurend in kennis van de praktijk, relevante wetenschappelijke ontwikkelingen en het vak van toezicht. Dit gebeurt door werkbezoeken,
opleidingen, contacten met de wetenschap en in de werving van nieuwe inspecteurs.
Dit laatste is vaak een mix van ervaren mensen uit de uitvoering en medewerkers die
relevante opleidingen hebben afgerond of afkomstig zijn uit de wetenschap of een
combinatie van deze drie elementen.

Onafhankelijk toezicht
De Inspectie voert haar taken uit op grond van verschillende wetten en regelingen in
het JenV domein en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister
van JenV. De Inspectie is onafhankelijk in de keuze om een bepaald onderzoek te
verrichten, in haar werkwijze en ten aanzien van de bevindingen en oordelen die
uit onderzoek voortvloeien. Dit is in 2015 vastgelegd in de Aanwijzingen van de
minister-president inzake rijksinspecties. Deze aanwijzingen waren de afgelopen
jaren een goede stap in de borging van de onafhankelijkheid van rijksinspecties.
In de toekomst acht de Inspectie, met de Inspectieraad4, dat een wettelijke regeling
voor de rijksinspecties dan wel een wettelijke regeling voor de Inspectie essentieel is.

4 https://www.rijksinspecties.nl/over-de-inspectieraad/inspectieraad
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Colofon
Dit is een uitgave van de Inspectie Justitie en Veiligheid
Voor meer informatie zie www.inspectie-jenv.nl
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