
Jaarplan 
2022
Publieksversie

Cruciale informatie 
op het juiste moment.



 
  

Voorwoord

We zijn er klaar voor! 
Meer dan ooit vraagt de samenleving om betrouwbare informatie en slimme 
oplossingen om Nederland veilig en rechtvaardig te houden. Als leverancier van 
cruciale informatie wordt onze rol binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid, 
en daarbuiten, dan ook steeds groter. Wij zijn dé specialist op het gebied van het 
opslaan, delen en borgen van strikt vertrouwelijke digitale informatie. Dit moet  
met veel zorg worden behandeld: het gaat namelijk altijd over mensen  
(of persoonsgegevens).

Ook in het nieuwe jaar zetten de professionals van de Justitiële Informatiedienst 
(Justid) hun beste beentje voor om met alle kennis en kunde die wij de afgelopen 
jaren hebben opgedaan krachtige verbindingen te blijven leggen tussen mens, 
informatie en technologie. Ons werk veilig organiseren staat dan ook voor ons 
voorop. Want dat is ons werk; zorgen dat onze partners beschikken over de juiste,  
en vaak cruciale, informatie om hun werk goed en vol vertrouwen te kunnen doen. 
Wij maken dit mogelijk door slim gebruik te maken van bestaande technologie en 
door innovaties en creativiteit te stimuleren. 

Niet voor niets hebben wij onze organisatie het afgelopen jaar anders ingericht.  
Met onze nieuwe structuur denken wij nog beter in staat te zijn om alle vragen die  
op ons afkomen aan te kunnen. En natuurlijk als betrouwbare (gespreks-)partner 
een continue dienstverlening te kunnen blijven leveren, door in gesprek te zijn met 
onze partners wat ons helpt om een vraagstuk te begrijpen, de urgentie te voelen en 
zo beter in te kunnen spelen op ontwikkelingen. 



Zo gaan we door met de verdere ontwikkeling van de Forensische Tijdlijn, waarbij  
we kijken naar de mogelijkheden van Artificial Intelligence om de grote hoeveelheid 
aan informatie geïntegreerd aan te bieden. Daarnaast vervullen wij als Justid al 
geruime tijd de rol van Matching Autoriteit binnen de strafrechtketen. Ook in 2022 
zetten wij onze expertise volop in. We bereiden ons voor op de binnen Grenzen en 
Veiligheid uitgesproken behoefte aan een coördinerende rol in een landelijk netwerk 
van autoriteiten en expertisecentra. De gewenste invulling van deze rol ten behoeve 
van het oplossen van ‘meervoudige identiteitsvraagstukken’, die voortkomen uit 
een nieuwe Europese werkwijze m.b.t. identiteiten, wordt in 2022 beschreven. 
Doelstelling is om deze in de komende jaren binnen het samenwerkingsmodel 
te implementeren. Daarnaast gaan wij in opdracht van het Openbaar Ministerie 
starten met een analyse ter vervanging van de centrale beslagvoorziening in het 
beslagproces, het Beslagregister. 

Dit is een proces waarin veel partijen samenwerken voor een correcte afhandeling 
van in beslag genomen voorwerpen en waar veel aandacht voor is vanwege 
Rapporten van de Nationale Ombudsman en de Audit Dienst Rijk (ADR).

Bovendien hebben we in het nieuwe jaar nog een mooie uitdaging; we gaan 
namelijk door als Agentschap en kunnen dan nog doelmatiger werken. Doordat we 
kosten en opbrengsten beter kunnen koppelen aan onze activiteiten, kunnen we 
onze toegevoegde waarde nog meer laten zien. Het geeft ons ook de mogelijkheid 
om vanuit eigen vermogen investeringen te doen voor onze opdrachtgevers en dat 
past goed in de realisering van onze strategische doelstellingen. 

Dat Justid flexibel is, hebben wij het afgelopen jaar al laten zien tijdens de  
COVID-19-pandemie. In een hele korte tijd zijn we omgeschakeld naar een  
bijna volledig digitale dienstverlening. We zijn hierdoor in de gelegenheid  
gesteld om dingen te laten zien waar we niet eerder op zijn uitgedaagd.  
Binnen een maand tijd ontwikkelden we een slimme oplossing voor een digitale 
handtekening en de ene slimme oplossing kan weer een bouwsteen zijn voor de 
andere. Mocht u willen weten wat we allemaal in huis hebben? Neem dan gerust  
een kijkje in onze vernieuwde producten- en dienstencatalogus en als u vragen  
aan ons heeft, horen wij ook graag van u.

Ook het komende jaar verwachten wij voldoende uitdaging op ons pad.  
Wij zijn er klaar voor en hebben er zin in! Veel leesplezier.

Wijnand Lodder
Algemeen directeur
Justitiële Informatiedienst

https://www.justid.nl/producten-en-dienstencatalogus


Leeswijzer

Het jaarplan start met onze missie en visie en zeven strategische thema’s.  
Deze strategische thema’s zijn uitgewerkt in ons vastgestelde Business 
Informatieplan (BIP). Vanuit dit perspectief gaan we in voorliggend jaarplan  
in op de inhoudelijke plannen en ambities voor 2022.

Per strategisch thema zijn de context en de themavisie uitgewerkt en is  
aangegeven welke activiteiten worden ondernomen. Interne- en externe 
ontwikkelingen kunnen noodzaken een strategisch thema toe te voegen dan  
wel aan te passen. In overleg met de eigenaar en opdrachtgevers kan dit leiden  
tot een bijstelling. Op deze wijze wordt een wendbare realisatie gewaarborgd.

Justid is hard aan het werk om van een hiërarchische naar een netwerkorganisatie 
te transformeren. Dit doet we langs de lijn van het opzetten van strategische thema 
teams bij de zeven strategische doelen die eerder zijn genoemd in het Business 
Informatieplan en ook in dit jaarplan centraal staan. 

Justid gaat per 2022 over naar een baten-lastenagentschap met bijbehorend 
baten-lastenstelsel. Er is de afgelopen periode hard gewerkt om de bedrijfsvoering 
daarop in te richten. Vervolgens wordt de bedrijfsvoering uitvoerig belicht met 
aandacht voor het personeelsbeleid, doelmatigheid conform baten lastenstelsel 
(BLS), inkoopbeheer, juridische zaken, begroting, portfolio, Applicatie lifecycle 
management (ALCM), integrale beveiliging, privacy en risicomanagement.

De inhoudelijke invulling is conform jaarplanaanschrijving  
(kenmerk 3342994, 31 mei 2021). 



Missie

De Justitiële Informatiedienst zorgt dat cruciale informatie beschikbaar  
is op het juiste moment voor de juiste persoon.

Visie

In de strijd voor een veilige en rechtvaardige samenleving helpt de Justitiële 
Informatiedienst met betrouwbare informatie en slimme oplossingen. Wij bouwen 
aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie.
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Strategische richting 2021-2024

Ketenpartners kunnen op de dienstverlening van Justid rekenen als het  
gaat om het opslaan, delen en borgen van strikt vertrouwelijke informatie.  
We continueren onze bestaande dienstverlening en waarborgen het uitvoeren  
van onze wettelijke taken. Ook in 2022.

Daarbovenop zet Justid zich in om datagedreven en informatiegestuurd werken  
in de ketens te ondersteunen. 

Het Business Informatieplan (BIP) beschrijft aan de hand van zeven strategische 
thema’s de koers waarlangs we de komende jaren de continuïteit waarborgen  
en onze ambities willen bereiken.

Dit jaarplan beschrijft de activiteiten voor 2022 langs dezelfde strategische thema’s.

1. Kenniscentrum | Advies voor complexe vraagstukken
2.  Zorg voor data | De gegevensspecialist die concreet bijdraagt aan de herinrichting van 

de informatiehuishouding van JenV en daarmee datagedreven werken mogelijk maakt.
3.  Internationaal | Leverancier van cruciale informatie binnen het internationale domein 

en adviseur op internationale informatievraagstukken.
4. Klantbehoefte centraal | De klant wordt gekend en duurzame relaties zijn opgebouwd. 
5.  Ketenvoorzieningen | Adviseur over de integreerbaarheid van ketenvoorzieningen om 

te komen tot een gedegen stelsel van informatiedeling.
6.  Informatie op maat | Als informatiemakelaar vraag en aanbod van informatie aan 

elkaar verbinden om de klant te voorzien van cruciale informatie op het juiste moment.
7.  Huis op orde | De bedrijfsvoeringsdomeinen worden op een duurzame en 

maatschappelijk verantwoorde wijze ingevuld.



Continue dienstverlening

De dienstverlening van Justid richt zich op het opslaan, delen en borgen van strikt 
vertrouwelijke informatie. We continueren onze bestaande dienstverlening en 
waarborgen het uitvoeren van onze wettelijke taken. 

In DNO’s is vastgelegd welke inspanning we leveren voor het uitvoeren en actueel 
houden van onze dienstverlening.

Onze producten- en dienstencatalogus (PDC) geeft een overzicht van de diensten  
die we leveren. Het overzicht is opgedeeld in negen thema’s:
• Advies, expertise en onderzoek
• Informatieproducten
• Digitaal uitwisselen
• Duurzame toegankelijkheid
• Digitale veiligheid, betrouwbaarheid en authenticatie
• Opbouw en onderhoud registers
• Nieuwbouw en beheer systemen
• Tekenen, waarmerken en valideren
• Opleidingen en trainingen

“ De Justid-dienstverlening 
is onverstoorbaar en 
flexibel.” 



Klantbehoefte centraal

De klantbehoefte centraal stellen is het leveren van diensten en producten in nauwe 
samenwerking met de klant. Dit vraagt om aandacht voor de klantorganisatie, 
communicatie en bedrijfsprocessen. Het kennen van je klant en diens behoefte is 
voorwaarde om de klant de juiste diensten te leveren.

Op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau is aandacht voor de klant door 
themagericht te werken met themateams die toewerken naar duurzame relaties.

Het doel is om onze klanten mee te nemen in de ketendoelen en hen te betrekken bij 
de totstandkoming van de door hen gevraagde en door ons ontwikkelde diensten/
producten. Waarbij zij tijdens onder andere de sprint review de gelegenheid hebben 
om mee te denken in de totstandkoming ervan. 

De lopende klantvragen zijn ondergebracht in de diverse Strategische Thema Teams. 
Justid krijgt vanuit verschillende opdrachtgevers en ketenpartners verzoeken binnen  
om naast de structurele diensten nieuwe oplossingen te bieden en of systemen 
te ontwikkelen. Justid gaat agile portfoliomanagement inzetten en waar nodig 
verbeteren om ook in 2022 te borgen dat de structurele diensten onverstoorbaar 
worden geleverd, naast het aangaan van nieuwe opdrachten. Dit in nauwe 
afstemming met onze eigenaar en opdrachtgevers om zo het proces van 
opdrachtgeverschap en financiering voldoende aandacht te geven. 

Op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau is aandacht voor de klant door:
• Themagericht te werken en met Strategische Thema Teams toewerken naar 

duurzame relaties.
• De wijze waarop afstemming plaatsvindt met en gerapporteerd wordt aan 

klanten te standaardiseren.
• Te werken aan een toegankelijke registratie waar in beeld wordt gebracht  

wat er bij de klant speelt.
• Veelvuldig klantcontact rechtstreeks met de voortbrengingsteams.
• Periodiek onderzoek te doen naar de klanttevredenheid.
• Evenementen met ketenpartners te organiseren.
• Aandacht te hebben voor klantgerichtheid als kerncompetentie van 

medewerkers.



Kenniscentrum

In een steeds complexer wordende wereld is kennis cruciaal. Justid staat in 
verbinding met de kennisintensieve wereld om zich heen. Dit in combinatie met 
de reeds beschikbare expertise op het gebied van keteninformatisering, maakt dat 
we voor de justitiële ketens een uniek kenniscentrum zijn die adviezen uitbrengt in 
complexe ketenvraagstukken. Daarbij helpen we ketenpartners bij het toepasbaar 
maken van de mogelijkheden die onder andere de wetenschap ons biedt.

Het Kenniscentrum richt de focus op:
1. Inbreng van de Justid-specifieke kennis vanuit de afdelingen. Binnen Justid 

zijn verschillende expertgroepen ingericht, die afhankelijk van het vraagstuk 
betrokken worden bij de invulling van informatievraagstukken binnen de keten.

2. Samenwerkingen met de verschillende kennispartijen buiten Justid: 
kennisinstituten (hbo’s, universiteiten en relevante bedrijfsacademies), 
ketenpartners en marktpartijen. 

3. De Justid Academy die zich richt op opleiden en onderzoek op het gebied 
van Justid-specifieke kennis over onze dienstverlening. Samenwerking is 
er logischerwijs met Innovatie vanuit de Justid Campus, HRM en de overige 
Strategische Thema Teams.

Expertisediensten 
De expertise uit de verschillende afdelingen van Justid komt samen in het 
Kenniscentrum. Zo profileren we ons breder in de ketens en krijgen zodoende  
meer adviesvragen.

Externe samenwerking
De samenwerking met kennisinstituten, ketenpartners en marktpartijen wordt 
intensief opgepakt en uitgebouwd, wat resulteert in concrete projecten of 
onderzoeken.

Justid Academy
De Justid Academy wordt verder uitgebouwd op het gebied van het aantal 
medewerkers, nieuwe opleidingen worden ontworpen en uitgevoerd naast  
de al bestaande opleidingen, de onderzoeksagenda wordt vormgegeven,  
het digitale leerplatform wordt verder ingevuld (inclusief bibliotheek) en het  
volgen van opleidingen wordt in samenspraak met HRM ingebed in de p-cyclus.



Kenniscentrum



Informatie op maat

De maatschappij stelt hoge eisen aan de doelmatigheid van de overheid,  
een goede informatiepositie levert een belangrijke bijdrage aan het doelmatig 
kunnen (samen)werken.

Achter gepleegde strafbare feiten schuilt vaak complexe problematiek. Binnen 
de justitiële ketens wordt getracht deze casussen vanuit meerdere disciplines te 
behandelen. Hieruit ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en multidisciplinair 
werken is meer regel dan uitzondering. Cruciaal voor een doelmatige, zorgvuldige 
en voortvarende samenwerking is de mogelijkheid om informatie eenvoudig met 
elkaar te kunnen delen. Het aantal partijen dat informatie met elkaar deelt in de 
justitiële ketens neemt hierdoor toe en daarmee ook het aantal informatiebronnen. 
Dit maakt het delen van informatie steeds complexer. Ook in dit veranderende 
landschap heeft Justid de taak cruciale informatie op het juiste moment te leveren.

Vernieuwing Strafrechtketendatabank (SKDB)
Justid gaat – samen met de opdrachtgever DGRR – een visie op de vernieuwing 
van de SKDB ontwikkelen in 2022. Er wordt gestart met het opstellen van de 
opdrachtformulering.

“ Justid heeft de taak om 
cruciale informatie op het 
juiste moment te leveren.”



Vernieuwing Justitieel documentatie dienst (JDS) 
DGRR heeft de opdracht verstrekt voor de continuering in 2022 en 2023 van  
de werkzaamheden uitfaseren end-of-life-componenten inzake JDS. 
Naast bovenstaande heeft DGRR in 2021 het advies van het CIO-oordeel 
overgenomen voor de langere termijn. Dit bestaat uit het opstellen door de 
architectuurfunctie van Justid van een Project Start Architectuur, met DA-SRK  
als uitgangspunt. Privacy en informatiebeveiliging krijgen een plek in deze  
langetermijnaanpak. Application Life Cycle Management wordt ingericht op  
de nieuw te ontwikkelen functionaliteit. 

Informatieportaal Justitiabelen (INJUS)
Justid zal in 2022 in overleg met DJI aanpassingen doorvoeren die zijn gericht 
op het nog beter beschikbaar stellen van detentie-informatie binnen en buiten 
de strafrechtketen. Zo wordt gewerkt aan aanpassingen in het kader van het 
verbeterplan Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ), wijzigingen naar aanleiding 
van de Wet straffen en beschermen, het verbeteren van de informatievoorziening 
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), UWV/IB/SVB en de Belastingdienst. 
Ook worden nieuwe afnemers toegevoegd en wordt er gewerkt aan het uitfaseren 
van de Oracle SOA-suite. Het configureerbaar koppelvlak en de koppeling SKDB 
(Persoonsgegevens) worden afgerond. 

Landelijk Instrumentarium Jeugd (LIJ)
Er wordt door Justid uitvoering gegeven aan de realisatie van het ketenjaarplan 
‘Informatievoorziening en risicotaxatie in de Jeugdstrafrechtketen 2022’ in 
samenwerking met de afdeling Jeugd van DGSenB, als eigenaar van het Landelijk 
Instrumentarium Jeugd. Vanuit Justid wordt ingezet op verbetering van de inhoud 
en gebruik van het keteninstrumentarium en richten we ons op activiteiten voor 
de instandhouding van de Intelligente Formulieren Module (IFM), alsmede de 
doorontwikkeling. Hiervoor biedt Justid acht releasemomenten aan, die inhoudelijk 
in samenspraak met DGSenB Ketenregie worden samengesteld.

Project Verbetering Adreskwaliteit in de strafrechtketen
In 2021 is het Programma Onvindbare Veroordeelden afgesloten. DGRR is 
opdrachtgever voor het vervolg van de projectmatige aanpak van de verbetering  
van adreskwaliteit waarin Justid een centrale rol heeft. Voor 2022 en daarna  
zijn de volgende onderwerpen geprioriteerd:
• Het in kaart brengen en verbeteren van de definities.
• Het optimaliseren van de systemen.
• Het inrichten van de regie op adreskwaliteit.
• Verbeteren van processen en ondersteunen van professionals.
• Maatregelen nemen voor specifieke doelgroepen.

Ondersteuning van de forensische zorgketen en de Forensische 
Opsporing
Justid draagt bij aan de ondersteuning van de processen en de informatie-
voorziening in de forensische zorgketen, zodat deze wendbaarder en stabieler 
wordt. Het informatielandschap zorgt ervoor dat er eenvoudig geacteerd kan 
worden op de nieuwe ontwikkelingen voor de Forensische Tijdlijn. Deze tijdlijn 
toont centraal en chronologisch documenten en draagt bij aan de kwaliteit 
en vermindering van de administratie lasten in de forensische zorg. Daarbij is 
het een belangrijke randvoorwaarde voor de doorontwikkeling naar een meer 
patiëntvolgende informatieketen.

Daarnaast worden de nieuwe technologische mogelijkheden op het gebied van 
onder andere AI daar waar nodig benut, zodat naast datagedreven ook informatie-
gestuurd werken mogelijk wordt gemaakt. Een apart team binnen Justid, met 
daarin diverse specialisten, zal voor de duur van twee jaar de forensische zorgketen 
ondersteunen om digitaal werken beter te ondersteunen. Dit team werkt nauw 
samen met het departement (opdrachtgever) en de ketenpartners in de forensische 
zorgketen.



Zorg voor data

Justid faciliteert (randvoorwaarden voor) data-analyse in de keten, zodat verbeterde 
en/of nieuwe inzichten worden gecreëerd om meer doelgericht, vollediger en 
adequaat beslissingen te kunnen nemen op alle niveaus. Datakwaliteit is hierbij 
essentieel en verdient continu aandacht en zorg. 

De datastrategie van Justid is leidend voor datagedreven en informatiegestuurd 
werken bij Justid en sluit aan op de belangen van burgers, ketenpartners, 
beleidsverantwoordelijken en andere stakeholders. De inhoud richt zich op analyse 
van ketendata op een rechtmatige én rechtvaardige manier.
 
Zorg voor data richt zich concreet op drie pijlers:
1. Versterking van de keten(partners): datagedreven werken is een nieuw middel 

om oorspronkelijke overheidstaken uit te voeren.
2. Benutting automatiseringskansen van data-analyse.
3. Zorg voor beschermingsmaatregelen tegen ingrijpende gevolgen van 

automatisering vanuit juridisch, ethisch, organisatorisch en technisch oogpunt.

Multidisciplinaire samenwerking
Zorg voor data stimuleert samenwerking tussen verschillende disciplines en 
teams binnen en buiten Justid. Planvorming rondom thema’s als datagovernance, 
waarborgen voor data-analyse en werkprocessen worden op multidisciplinaire wijze 
vormgegeven.

Overkoepelend zal Justid via het Strategisch Thema Team Zorg voor Data bijdragen 
aan veilige en integere gegevensverbindingen binnen het netwerk van rechtsfeiten 
en –gevolgen, personen, zaken en dossiers van de justitiële ketens. 



Justid wil in 2022 de volgende diensten op het gebied van datagedreven werken 
ontwikkelen:
1. Versterking van de keten
Het op een verantwoorde manier analyseren van data op systemen waar Justid en 
ketenpartners een wettelijke en/of publiekrechtelijke taak hebben.

 › Met de focus op ondersteuning door technisch beheer door Justid: door data 
uit door Justid beheerde systemen beschikbaar te stellen voor nieuwe met 
ketenpartners afgestemde doeleinden. Bijvoorbeeld ter verbetering van 
datakwaliteit of transparantieverplichtingen.

2. Kansen data-analyse
Opzet van voorzieningen die ketens ondersteunen bij datagedreven werken en 
automatisering van overheidstaken.

 › Waaronder mogelijke inrichting van een datacatalogus, dashboards en/of 
soortgelijke technieken en standaarden die (her)gebruik van data over de gehele 
keten mogelijk maken.

 › Hierbij zal expliciet rekening worden gehouden met de behoefte en groeikansen 
rondom bestaande voorzieningen van Justid en ketenpartners.

3. Verantwoording en beschermingsmaatregelen
Opzet van een dienst die invulling geeft aan het principe van privacy by design en/
of security by design en archivering by design op ketenniveau. Het doel hiervan is 
bewustwording, kennis en ervaring met ketenbreed multidisciplinair samenwerken 
opbouwen en doelmatig inzetten bij strategische planvorming. 

 › Denk concreet aan het leveren van een prototype voor veilig en privacy 
verantwoord gegevenstransport, met behoud van koppelverbanden, voor de 
keten.

 › Of aan gezamenlijke verkenning van privacy enhancing technologieën, zoals 
Ma³tch-technologie, waardoor waarborgen binnen bestaande en nieuwe 
systemen in de ontwerpfase worden geïncorporeerd. 

1
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Informatievoorziening strafrechtketen
In opvolging van de opdracht van DGRR uit 2020, is voor 2022 de uitvoering van 
in 2021 ontwikkelde oplossingsrichtingen voorzien. Dit vraagt om samenwerking 
tussen diverse ketenpartners. Het betreft trajecten waar prioriteit aan wordt 
gegeven door DGRR vanwege het belang voor de informatievoorziening in de 
strafrechtketen. 

Deze drie trajecten zijn: Bewaartermijnen-biometrie (1), Rechtspersonen (2)  
en Leidende Administratieve Identiteit – LAI (3). Elk van deze trajecten draagt  
het doel in zich om op basis van correcte informatie tot de juiste handelingen  
over te kunnen gaan.
1. Bewaartermijnen-biometrie: Doel voor 2022 is om op basis van de  

gezamenlijk bepaalde oplossingsrichtingen Justid in staat te stellen om  
op te treden als centrale bewaker. 

2. Rechtspersonen: De informatie rondom rechtspersonen is soms onvindbaar  
en onvolledig omdat de rechtspersonen niet altijd juist worden geïdentificeerd. 
Dit kan leiden tot onjuiste beslissingen, bijvoorbeeld bij de beoordeling of het 
niet vast kunnen stellen van recidive. Doel voor 2022 is om in ketenverband  
een oplossing te vinden voor dit knelpunt. 

3. Leidende Administratieve Identiteit – LAI: de Matching Autoriteit van Justid 
staat aan de lat om de LAI te bepalen waarna ketenpartners deze overnemen in 
hun data en processen. Het blijkt dat gegevens bij ketenpartners niet altijd correct 
worden aangepast. Doel voor 2022 is om in samenwerking met ketenpartners 
oplossingsrichtingen uit te werken voor dit probleem.

DNA-C
Voor Justid is een belangrijke rol weggelegd in het mogelijk maken van de 
conservatoire afname van celmateriaal. Aan Justid de opdracht om de door de 
minister gewenste robuuste ICT-ondersteuning mogelijk te maken. Hieronder  
valt onder andere het ontwikkelen en beheren van de centrale administratie en  
de daarbij behorende componenten.



Internationaal

Criminaliteit heeft steeds meer een grensoverschrijdend karakter, waardoor 
internationale samenwerking noodzakelijk is. Er wordt al op verschillende gebieden 
internationaal samengewerkt, zoals bij rechtshulpverzoeken en bij de uitwisseling 
van strafrechtelijke gegevens.

De Europese Unie (EU) komt met een aantal nieuwe verordeningen en heeft het 
programma Smart Borders opgericht. Met als doel de buitengrenzen van de Unie 
beter te beschermen en de interne veiligheid te bevorderen.

Justid anticipeert en versterkt de samenwerking op het gebied van onder andere 
migratie, rechtshandhaving en grenscontroles, zowel binnen als buiten de EU.

Cruciale informatie op het juiste moment is van doorslaggevend belang om alle 
ketenpartners in het internationale domein in staat te stellen met succes hun 
publieke taak te vervullen.

De inzet en samenwerking op het programma Grenzen en Veiligheid wordt 
gecontinueerd in 2022, met name op de volgende onderdelen:
• Het opzetten van identiteitsmanagement (IDM) in het kader van de 

Interoperabiliteitsverordeningen.
• Het realiseren van de functionaliteit European Criminal Record Information 

System-Third Country Nationals (ECRIS-TCN). 
• Betrokkenheid bij ketenbrede opgaven en daarbij behorende sturingslijnen.
• Opstellen van en uitvoering geven aan de beveiligings-, disaster recovery- en 

business continuity plannen voor de Justid-voorzieningen, zoals vereist vanuit  
de Interoperabiliteitsverordeningen.

“ Ketenpartners in staat 
stellen - om - met succes 
hun publieke taak te 
vervullen”



Ketenvoorzieningen

Ketenvoorzieningen regelen de digitale en transparante uitwisseling van gegevens 
tussen ketenpartners en zijn daarmee de verbindende brug. 

Met de realisatie van ketenvoorzieningen levert Justid een bijdrage aan de realisatie 
van de strafrechtketen doelstellingen: papier (zoveel mogelijk) uit de keten, inzet van 
multimedia en optimalisering van de dienstverlening.

De ketenvoorzieningen vormen de nutsvoorzieningen van de keten(s). Ze voldoen 
aan eisen op het gebied van privacy en security en dragen bij aan de realisatie van de 
ketendoelarchictectuur (KDA). Vanuit het programma Digitaal Werken (DW) geven 
we invulling aan dit thema. 

Het programma Digitaal Werken omvat de volgende onderwerpen: 

Verbetering Tenuitvoerlegging Strafrechtketen (VTS) 
In de keten is afgesproken dat het duurzaam realiseren van de ambities van de wet 
USB de komende jaren onverminderd aandacht krijgt, evenals het realiseren van 
verbeteringen in het functioneren van de executieketen. Voor 2022 vraagt dat in 
ieder geval om:
• Inzet op het verder automatiseren van handmatige (keten)processen op basis 

van KDA;
• Het omleggen van resterende sanctiestromen; 
• Afspraken te implementeren uit lagere wet- en regelgeving en het 

samenwerkingsreglement;
• Het uitvoeren van beleidsverkenningen die invloed hebben op de executieketen.

Ketendigitalisering door realisatie e-voorzieningen
De e-voorzieningen dragen bij aan cruciale informatie op het juiste moment 
om taken uit te voeren en beslissingen te nemen. De Strafrechtsketen wordt 
wendbaarder en flexibeler om snel in te kunnen springen op veranderende  
wet- en regelgeving. 

De e-voorzieningen zijn generieke voorzieningen die door alle partijen in  
de keten gebruikt kunnen worden. De ontwikkeling van deze voorzieningen  
wordt uitgevoerd in opdracht van het programma Ketencommunicatie-
voorzieningen van de Strafrechtketen. Justid richt voor deze voorzieningen  
tevens tijdelijke beheerstaken in zodat continuïteit geborgd is. Definitieve  
afspraken over het beheer worden gemaakt binnen het Duurzaam  
Digitaal Stelsel.

Beslagregister
Justid gaat in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) starten met een  
analyse ter vervanging van de centrale beslagvoorziening in het beslagproces,  
het Beslagregister. 

Het OM heeft als regievoerder aan de ketenpartners in het beslagproces de  
opdracht gegeven om alle handelingen rondom strafvorderlijk beslag uit  
te voeren. Een onderdeel van de algehele IV-voorziening beslag, is de centrale 
ketenvoorziening beslag, waarmee op elk moment inzichtelijk is welke goederen 
er in beslag zijn genomen (inclusief grond voor beslaglegging, beheerder, 
beslisverantwoordelijke, notificatie genomen beslissingen).



Huis op orde

De doorlopen transitie van Justid, waarmee de koers en werkwijze opnieuw 
is bepaald, maakt het mogelijk dat we optimaal onze ketenpartners kunnen 
ondersteunen met cruciale informatie en slimme oplossingen. Binnen deze  
context worden de domeinen financieel beheer, personeelsbeheer, inkoopbeheer, 
integrale beveiliging, juridische zaken en privacy onderkend.

Niet alleen de techniek, maar ook de organisatie wordt zo ingericht dat we 
slagvaardig, wendbaar en schaalbaar kunnen inspelen op de complexe en 
veranderende omgeving. We onderhouden en ontwikkelen onze dienstverlening 
agile: kort cyclisch, met grote betrokkenheid van en in nauwe samenwerking  
met onze opdrachtgevers.

Project en programma worden in lijn gebracht met de eisen die gesteld worden  
aan baten-lastenstelsel (BLS). We werken continu aan het professionaliseren  
van onze (AO-)processen. 

Op de volgende sheets leest u over onder andere onze plannen naar aanleiding 
van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), 
doorontwikkeling E-depot, hybride werken en het producten- en dienstencatalogus 
(PDC). De speerpunten vanuit de aanbesteding over huisvesting en innovatie 
worden uitgebreid toegelicht.



De implementatie van het Document Managementsysteem (DMS) DigiJust is in 
2021 voorbereid. In 2022 is de implementatie onderdeel van de ontwikkelingen 
rondom het JenV actieplan Open op Orde. Dit actieplan is de reactie op het rapport 
‘Ongekend Onrecht’ en focust zich op de informatiehuishouding. 

Programma Stukken Beter (PSB) 
Justid heeft de overname van werkzaamheden vanuit Stukken Beter actief ter hand 
genomen in het programma Duurzame Informatiehuishouding. Dit initiatief kent 
een doorstart in de ontwikkelingen als gevolg van de POK. De werkzaamheden 
zoals gestart vanuit het Justid-programma Duurzame Informatiehuishouding zijn 
ondergebracht in een ingediend POK-sjabloon.

Doorontwikkeling e-depot JenV
Het Centraal Digitaal Depot (CDD+) speelt een belangrijke rol om informatie voor 
de lange termijn duurzaam toegankelijk te maken en te houden. Nu CDD+ een 
gemeenschappelijke basisdienst is staan er veel aansluitingen gepland. Justid start 
met de ontwikkelingen als gevolg van de eerder genoemde POK en in 2022 wordt 
dan ook beoogd dat:
• Er meer partners aansluiten op het CDD+. 
• Er acht aansluitingen (inzet POK) worden gerealiseerd. 
• De scancapaciteit op basis van het POK-traject wordt uitgebreid.
• CDD+ doorontwikkeld wordt.

Producten- en dienstencatalogus (PDC)
Zoals eerder beschreven wordt de bestaande dienstverlening van Justid ook in 
2022 voorgezet. Deze dienstverlening is terug te vinden in de PDC die in 2021 
is opgeleverd. De PDC is een belangrijk middel in ons contact met de klanten 
en daarom houden we deze actueel. De PDC zal worden uitgebreid met nieuwe 
dienstverlening, aanvullende functionaliteiten en waar mogelijk met ondersteunend 
beeldmateriaal. De PDC is tevens opgenomen als begrotingsonderdeel in het 
jaarplan.

Huisvesting
In het eerste kwartaal van 2022 wordt de huisvestingsvisie van Justid afgerond  
(het plan is in ontwikkeling tot Q1 2022). Daarin worden de volgende elementen 
meegenomen en verder uitgewerkt, uiteraard in nauwe samenwerking met de 
directie Huisvesting & Facilities:
• We zijn een landelijk opererende organisatie met goed bereikbare kantoren en 

aanlandplekken.
• De huisvesting is ingericht op hybride werken.
• Een goed bereikbare, centrale locatie voor de Justid Academy.
• Huisvesting is budgetneutraal.
• Huisvesting is berekend op de verwachte groei van de organisatie.

Baten-lastenagentschap
Per 1-1-2022 hebben we de status van agentschap en zullen we acteren  
conform de voorschriften die daarop van toepassing zijn. Dit doen wij door:
• Het sturen op en realiseren van doelmatigheid.
• Het gebruik maken van een externe vorm van toezicht door het instellen van een 

Raad van Advies.
• Het voeren van een DNO / projectadministratie en activa-administratie in 

Leonardo.
• Het hebben en gebruiken van een meerjareninvesteringsprogramma.



Hybride werken
Justid beweegt mee op de contouren die gesteld worden vanuit de Rijksoverheid en 
heeft de ambitie om in 2022 volledig hybride te werken. Het gedeeltelijk thuis en op 
kantoor werken, dat door de overheid wordt gezien als Het Nieuwe Werken.

Duurzaamheid 
Vanuit JenV wordt op dit moment gewerkt aan een footprint van elke organisatie, 
dus ook van Justid. De verwachting is dat eind 2021 de resultaten daarvan worden 
opgeleverd. Op basis daarvan maakt Justid in 2022 een gericht actieplan.

Innovatie
Justid heeft innovatie als kernwaarde benoemd als onderdeel van de 
bedrijfsvoering. Dat betekent dat van alle collega’s wordt verwacht dat  
innovatie een onderdeel is van hun werkzaamheden. Vanuit de JenV publicatie  
Innovatie@Justitie en Veiligheid ambieert Justid voor 2022 groei op 
de perspectieven ‘ecosysteem’ en ‘resultaat’ om op deze pijlers naar 
volwassenheidsniveau 3 ‘gemanaged’ te komen. De gedachte hierachter is dat 
door een ecosysteem te creëren, een voorhoede groep in staat wordt gesteld om 
innovaties te starten en uit te voeren. Door te zorgen dat dit tot betekenisvolle 
resultaten leidt, ontstaat een aantrekkende kracht om mee te doen.  

Concreet leiden de innovatieplannen tot de volgende beoogde resultaten  
voor 2022:
• Drie innovatie-experimenten worden actief gesteund vanuit het 

innovatiebudget. Door een deel van de eigen inzet op innovatie-experimenten 
te vergoeden drukt de inzet op innovaties minder hard op andere prioriteiten. 
Daarnaast is er een beperkt budget (€ 10.000) per experiment voor kortdurende 
inhuur van expertise of incidentele kosten.

• De innovatie campus wordt uitgebreid met een voorziening om het delen van 
kennis te ondersteunen. Dit kan een digitaal hulpmiddel zijn, maar ook het 
opzetten van communities of gildes om op specifieke onderwerpen kennis door 
de organisatie met elkaar te verbinden, zoals AI, privacy enhancing technologies 
of design thinking. 

• Er komt een fysieke locatie waar collega’s binnen en buiten Justid aan innovatieve 
oplossingen kunnen werken. In deze ruimte kunnen creatieve sessies worden 
gehouden en worden deelnemers geprikkeld om met nieuwe ideeën te komen 
voor complexe problemen. 

• Er worden drie experimenten uitgevoerd onder de noemer innovatie-gericht-
inkopen, waarbij externe kennis wordt ingekocht die een plek in de organisatie 
moet krijgen. We denken hierbij aan digitale communities binnen Justid, privacy 
enhancing technologieën (PET’s) en het toepassen van graph databases.



Visie op bedrijfsvoering

Daar waar de focus in de afgelopen jaren sterk gericht is geweest op het primaire 
proces, flexibiliteit, innovatie en klantgerichtheid, constateren we nu dat de 
ondersteuning mee moet groeien met de ambities van Justid. Het motto van 
bedrijfsvoering is ‘ontzorgen’, zodat medewerkers goed gefaciliteerd worden en 
zich kunnen richten op de kerntaken. Als groeiambitie heeft bedrijfsvoering vijf 
strategische doelen:

1. Versterken van het financiële proces
Zowel in de financiële planning en control, in het faciliteren van budgethouders als in 
de financiële vertaling van de dienstverlening (‘wat zal de dienst gaan kosten’ en de 
beoordeling achteraf: ‘klopte de raming’), gaat kwalitatieve groei komen. 

2. Versterken van de externe wervingskracht voor nieuwe collega’s
Zeker in een arbeidsmarkt met schaarste aan goed ICT-personeel, heeft 
Justid behoefte aan een sterk imago, passende arbeidsvoorwaarden, goede 
arbeidsmarktcommunicatie en passende huisvesting.

3. Versterking van de interne HR-processen
Naast het bevorderen van de instroom, willen we de uitstroom verkleinen. Goed 
werkgeverschap en personele zorg zijn daarvoor van belang. Verzuimbegeleiding, 
goede inzage in formatie en bezetting, studiefaciliteiten en een medewerkers 
tevredenheidsonderzoek zijn hierbij belangrijk.

4. Versoepeling van de interne dienstverlening
Door processen door te spreken, te toetsen en vooral door ze vast te leggen, 
ontstaat duidelijkheid, kwaliteit en snelheid, daar waar nu nog vaak gewerkt wordt 
naar eigen inzicht of overlevering. Hierbij wordt gedacht aan verbeteren van de 
inkoop- en inhuurprocessen.

5. Vergroting van de doelmatigheid
Bij dit alles speelt de ambitie om enerzijds kwaliteit te leveren en anderzijds de 
kosten van de overhead zo laag mogelijk te houden. Maar ook voor Justid als geheel 
zal bedrijfsvoering informatie aanleveren die ons gaat helpen om (beter en meer) te 
produceren tegen lagere kosten.



Personeelsbeleid

In het kader van duurzame inzetbaarheid stimuleert Justid talentontwikkeling en 
mobiliteit. Vanaf 2022 vormt Talent & ontwikkelpotentieel een nieuwe pijler in de 
HR-gesprekscyclus. Ter ondersteuning van de uitkomsten van dit FIT-gesprek wordt 
het opleidingsbudget verruimd, passend bij de geïnventariseerde behoefte.
 
In 2022 werken we aan de positionering van Justid als aantrekkelijke werkgever (op 
inhoud, arbeidsvoorwaarden etc.) voor de doelgroep. We vergroten onze slagkracht 
op de arbeidsmarkt door te investeren in recruitmentexpertise en beeldvorming.
 
Justid zet in op verambtelijking van externe inhuur voor programma’s en projecten. 
Dit heeft een positieve bijdrage op de verhouding intern-extern personeel en draagt 
bij aan het borgen van essentiële kennis binnen de organisatie. Voor 2022 is het doel 
om tien fte externe inhuur te vervangen door vast in dienst te nemen medewerkers.
 
In de onderlinge samenwerking hebben we te leren wat werkt en wat ons 
belemmert. Onze leidinggevenden spelen een sleutelrol in dit doorlopende 
leerproces. In 2022 start een meerjarig leiderschapstraject, met de nadruk op 
gezamenlijk werken aan persoonlijk leiderschap. 
 
Van basis op orde, naar regie op inzetbaarheid tot vitaliteit als speerpunt in 2022. 
In vervolg op acties uit 2021 wordt de basis rondom verzuimbegeleiding verder op 
orde gebracht en kennen leidinggevenden hun rol in het proces. We zetten in op het 
creëren van bewustwording rondom dit thema.



Going concern

Inkoopbeheer

Onderwerp Toelichting en/of maatregel

Rechtmatigheid inkoop Sturing op en toezicht een rechtmatige inkopen; 
voorlichting, begeleiding en controle op het 
inkopen van goederen en diensten.

Duurzaam inkopen Duurzaam inkopen via Rijksbrede 
Raamovereenkomsten, in de uitvragen eisen 
opstellen op gebied van duurzaamheid, zoals 
grondstoffen en energieverbruik (hardware).

Betalingsgedrag Sturing en controle op betaling van facturen. 
Normering 95% betaling <30 dagen facturen.

Realisatie Inkoopkalender Realisatie van een meerjarig Inkoopkalender 
afgestemd op het baten-lastenstelsel (BLS).

Juridische zaken 
Het team Juridische zaken is expert op het gebied van gegevensbescherming en 
digitale informatievoorziening, en de ‘huisjurist’ van Justid. Het team focust zich voor 
2022 op drie thema’s:
1. Beantwoorden van juridische (klant)vragen.
2. Uitvoeren juridische procedures.
3. Bijdragen aan en volgen van ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Het team continueert de dienstverlening zoals in 2021 geleverd en zoekt daarbij 
steeds naar verbetering. 



Applicatie Life Cycle 
Management (ALCM)

Een toekomstbestendig ICT-landschap is een randvoorwaarde voor uitvoering van 
rijksbeleid (Verantwoordingsrapport ARK 2019)

Een gedetailleerd inzicht betreft de ALCM-domeinen:

Functioneel 
• Doelmatige ondersteuning van de werkprocessen (‘lokaal’ en ‘keten’)
• Gebruikersvriendelijkheid

Technisch
• Software van derden (a) runtime en/of (b) voor de realisatie van softwarecode
• Security
• Beschikbaarheid/Performance/Schaalbaarheid
• Aanpasbaarheid

Compliance 
• Wet- en regelgeving: Wjsg, AVG/WBP, BIO, Toegankelijkheidsverklaring, etc.
• (Keten)architectuur en standaarden
• Aansluiten IT-faciliteiten: onder andere security monitoring (SIEM en SOC)

1.  Inzicht | in het bestaande ICT-landschap en de applicaties en systemen die daar deel 
van uitmaken, inclusief status, risico’s en financiële aspecten.

2.  Plan | om te zorgen dat de belangrijkste applicaties gedurende hun hele levensduur 
operationeel en functioneel blijven.

3. Uitvoering | van beheer en onderhoud van de applicaties volgens het plan.
4. Meten van resultaten | en verbetering realiseren.
5. Evaluatie | van het gevoerde Life Cycle Management, aanpassingen indien nodig.



Herstelplan en continu-ALCM

Langetermijnvisie op:
• (Keten)doelarchitectuur.
• Het landschap: binnen een ‘kolom’ versus systeem-overstijgend  

(bijvoorbeeld SKDB – JDS – INJUS)
• Het organiseren van financiële middelen.

Prioriteren:
• Benoemen ‘deelprobleem’ (vanuit het opgebouwde Inzicht) en bepalen  

van de actuele urgentie.
• Wat zijn de consequenties als we niets doen  

(uitbreiden/verergeren van niet-urgente legacy).
• Welke resultaten leveren de meeste waarde  

(achteraf meten, maar bij voorkeur: vooruitzien).

Focus:
• Omgaan met diverse richtinggevende/eisende invloeden van buitenaf.
• Aandacht/middelen verdelen tussen de klantvragen en ALCM.
• Opdeling in hardware/infrastructuur en applicaties.
• Kleine stappen versus grote projecten.
• Beheersen risico’s/kosten m.b.t. het operationele systeem (beschikbaarheid) en 

verandertrajecten.



Integrale beveiliging

Justid is een betrouwbare dienstverlener en integrale beveiliging maakt onderdeel 
uit van de professionele bedrijfsvoering, erop gericht dat klanten ongestoord, 
veilig en onbeïnvloed kunnen werken. In de systemen van Justid worden gegevens 
verwerkt die zowel (zeer) gevoelig zijn, als een hoge beschikbaarheid vereisen. 
Fouten en verstoringen kunnen consequenties hebben voor een groot aantal 
processen die wettelijk vastgelegde doelstellingen invullen. 

Doorpakken op volwassenheidsniveau
In 2020 en 2021 is binnen Justitie en Veiligheid de nadruk gelegd op het versterken 
en professionaliseren van de Informatie Beveiligingsorganisatie met als doel 
om eind 2021 NBA volwassenheidsniveau 4 te bereiken op de volgende vier 
aandachtgebieden:
• Governance 
• Organisatie 
• Risico Management
• Incident Management

Deze aandachtsgebieden vragen conform de PDCA-cyclus ook de komende jaren 
bij Justid de benodigde aandacht om het gewenste volwassenheidsniveau te 
behouden. 

In aanvulling op deze vier aandachtsgebieden zal Justid ook de NBA-aandachts-
gebieden Business Continuity Management, Configuration Management, Identity 
en Access Management en Security Management vanaf 2022 oppakken om de 
komende jaren naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen.

Onderwerp Norm/indicator Toelichting en of maatregel

Aansluiting SOC Initieel worden alle 
kritieke systemen 
aangesloten. Daarna 
volgen de overige 
diensten. 

Intern project, afronding 
uiterlijk Q2 2022. 

Weerbaar JenV Justid neemt deel 
aan de aangeboden 
initiatieven, zoals 
phisingcampagnes, 
dialogen en training  
van medewerkers. 

Justid blijft ook in 2022 
integraal deelnemen. 

NBA volwassenheid Voldoen aan het 
normenkader.

De lopende activiteiten zullen 
in 2022 projectmatig worden 
doorgezet.

Doorontwikkeling Aanbevelingen vanuit 
de diverse audits

Het lopende implementatie-
project informatiebeveiliging 
zal in 2022 worden geconti-
nueerd met midden en lange 
termijn acties. Tevens zal met 
het SOC J&V de samenwerking 
worden uitgebreid. 
Het doorontwikkelen van de 
informatiebeveiligingspositie, 
o.a. naar aanleiding van de 
Red teaming oefening.



Privacy

Justid werkt in 2022 aan het versterken van de borging van volwassenheids- 
niveau 3 en daar waar mogelijk het op onderdelen verhogen van het 
volwassenheidsniveau Privacy door:
• Te starten met de inbedding van een P-LCM (Privacy life cycle management).
• Het opstellen van afspraken in een gegevensleveringsprotocol.
• Het (opnieuw) afstemmen van alle verwerkingen die Justid als verwerker  

uitvoert met verwerkingsverantwoordelijken.
• Het reviewen van alle beleidsdocumenten en daar waar nodig aan te passen  

en opnieuw vast te stellen.
• Te streven naar een 80-100% aanpassing van systemen die onder de Wjsg  

vallen met het doel te voldoen aan de loggingplicht van artikel 26-e Wjsg  
die mei 2023 van kracht zal worden.

“ Justid is erop gericht 
dat klanten ongestoord, 
veilig en onbeïnvloed 
kunnen werken”



Risicoparagraaf

Arbeidsmarkt 
In de Macro Economische Verkenning (MEV) 2022 meldt het Centraal Planbureau 
dat het dieptepunt van de COVID-19-crisis achter de rug is de economie een 
opmerkelijke veerkracht vertoont. “Het herstel van de arbeidsvraag maakt de 
knelpunten op de arbeidsmarkt van vóór de COVID-19-uitbraak alweer actueel. 
Verschillende bedrijven en sectoren ondervinden opnieuw een tekort aan 
arbeidskrachten.” Ook Justid ondervindt dagelijks de spanning in vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt en slaagt er onvoldoende in ambtelijk personeel aan zich te 
binden. De schaarste is acuut (ook in het oosten van Nederland) en geldt voor 
een groot aantal functies; ontwikkelaars, enterprise-architecten, data-analisten. 
Dit heeft tot gevolg dat Justid een groter beroep moet doen op de flexibele 
arbeidsmarkt (inhuur) waardoor de dienstverlening duurder wordt. Tevens komt 
de ambitie om een datagedreven organisatie te zijn onder druk te staan. Justid wil 
daarom nadrukkelijk gaan inzetten op het binden van jong talent door gebruik te 
maken van trainee programma’s en een relatie op te bouwen met hogescholen en 
universiteiten.

Beveiliging
De toenemende mate van cyberdreigingen (phishing, ransomware, gijzelsoftware) 
vormt een serieus risico voor de bedrijfscontinuïteit van Justid en de justitiële ketens. 
Justid heeft daarom gerichte maatregelen en te nemen en investeringen te doen 
die bijdragen aan het mitigeren van de risico’s. Justid wil onder andere inzetten 
op systemen die onbeperkt houdbaar zijn door middel van upgrades. Zo zijn onze 
systemen beter beschermd tegen toekomstige bedreigingen. Tevens moet we 
regelmatig toetsen of Justid nog veilig genoeg is door middel van gesimuleerde 
dreigingen. Ook de ontwikkeling van het hybride werken vraagt om een nadere 
analyse van welke risico’s die met zich meebrengt. 



Wilt u meer van ons weten?
Kijk dan op www.justid.nl  
of volg ons op LinkedIn.

Cruciale informatie 
op het juiste moment.

https://www.justid.nl
https://www.linkedin.com/company/justiti-le-informatiedienst
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