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1 Werkdruk in de rechtspraak

Het thema werkdruk in de rechtspraak staat sinds enkele jaren volop in de
belangstelling. In 2012 publiceerde een groep verontruste raadsheren van het
toenmalige Gerechtshof Leeuwarden een manifest dat binnen korte tijd door
meer dan vijfhonderd rechters en raadsheren werd ondertekend. In het manifest
uitten de raadsheren hun zorgen over de toegenomen productiedruk, waardoor
de kwaliteit van het werk onder druk zou komen te staan.
Mede naar aanleiding van dit Leeuwarder manifest heeft de Nederlandse Vereni‐
ging voor Rechtspraak haar achterban bevraagd op de ervaren werkdruk. In een
enquête onder 975 rechters en officieren van justitie1 gaf 21% van de responden‐
ten aan hun werklast vaak hoger te vinden dan hun vermogen daarmee om te
gaan. Nog eens 63% van de respondenten gaf aan soms een werklast te ervaren
die hun vermogen te boven ging.
Andere onderzoeken uit dezelfde periode bevestigden dit beeld. In 2014 vond een
visitatie plaats van alle gerechten. Alhoewel de visitatiecommissie niet de indruk
kreeg dat er stelselmatig een te hoge werkdruk was, constateerde zij wel dat ‘een
aanzienlijk deel van de medewerkers regelmatig last heeft van pieken in tijds‐
druk’. Ook meldt de commissie ‘binnen bijna ieder gerecht medewerkers gespro‐
ken te hebben die de werkdruk wél als stelselmatig te hoog ervaren’. Eveneens in
2014 vond een rechtspraakbreed medewerkerswaarderingsonderzoek plaats. Ver‐
geleken met een benchmark van andere organisaties in de publieke sector rappor‐
teerden medewerkers van de rechtspraak een lagere tevredenheid op het thema
werkdruk. Dit gold met name voor rechters en raadsheren bij de aspecten ‘werken
onder tijdsdruk’ en ‘overwerk’.
Het medewerkerswaarderingsonderzoek bevestigde daarmee de ervaren werkdruk
die uit eerder onderzoek al naar voren was gekomen. Het onderzoek bracht echter
nog iets anders aan het licht, namelijk dat er sprake was van duidelijke verschillen
tussen gerechten en functies voor de door medewerkers ervaren werkdruk.2 Dit
inzicht vormde voor de Raad voor de rechtspraak aanleiding om opdracht te
geven voor een verdiepend onderzoek naar verklarende factoren voor werkdruk.3

De achterliggende gedachte van de Raad voor de rechtspraak was dat beter inzicht

1 De NVvR vertegenwoordigt zowel de staande als de zittende magistratuur.
2 Effectory 2014.
3 Van Duijneveldt, Wijga & Van Reisen 2016.
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in de factoren die werkdruk verklaren, kan helpen om effectieve maatregelen te
treffen. Het onderzoek richtte zich daarom niet alleen op de vraag hoe werkdruk
kan worden verklaard, maar ook op het verkennen van maatregelen om werkdruk
duurzaam te beheersen en te werken aan het perspectief van een vitale organisa‐
tie.
Deze bijdrage is gebaseerd op het verdiepend onderzoek naar werkdruk in de
rechtspraak. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode oktober 2015 tot juni
2016 aan de hand van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onder‐
zoeksmethoden.
Door middel van kwantitatieve analyse is de relatie tussen werkdruk en werklast
onderzocht. Hierbij is voor de ervaren werkdruk gebruikgemaakt van de resulta‐
ten uit het eerdergenoemde medewerkerswaarderingsonderzoek.4 Voor de werk‐
last is gebruikgemaakt van managementinformatie met betrekking tot (kos‐
ten)productiviteit.5 Tevens is de relatie tussen ervaren werkdruk en de mate van
overwerk onderzocht, waarbij gebruik is gemaakt van tijdsbestedingsonderzoek.6

Daarnaast is kwalitatief onderzoek verricht naar verklarende factoren voor werk‐
druk in de rechtspraak. Bij vijf rechtbanken en twee gerechtshoven zijn groeps‐
gesprekken gevoerd met rechters, raadsheren, juridisch ondersteuners en staf‐
functionarissen. Aanvullend zijn interviews gevoerd met diverse gerechtelijk
bestuurders en met vertegenwoordigers van de Raad voor de rechtspraak, van het
programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) en van de NVvR. In een drietal landelijke
werksessies zijn vervolgens oplossingsrichtingen om tot een effectieve aanpak
voor werkdruk te komen verkend.
Het verdiepend onderzoek laat zien dat de werkdruk in de rechtspraak weliswaar
hoog is in termen van taakeisen zoals de werklast (de hoeveelheid werk die een
medewerker te verrichten heeft) en het werken onder tijdsdruk. Medewerkers
ervaren dit echter niet altijd als problematisch. De ruimte die medewerkers zelf
hebben om te sturen op de uitvoering van het eigen werk biedt een belangrijke
mogelijkheid om de werkdruk te reguleren. Het verdiepend onderzoek laat echter
zien dat in de afgelopen jaren gelijktijdig sprake is van toenemende taakeisen
(hoeveelheid werk, werken onder tijdsdruk), terwijl de regelmogelijkheden van
medewerkers zijn afgenomen.
De doelstelling van dit artikel is om de resultaten uit het verdiepend onderzoek te
duiden tegen de achtergrond van recente ontwikkelingen in de rechtspraak. Daar‐
mee wordt duidelijk dat werkdruk niet alleen een thematiek is die raakt aan de
individuele medewerker, maar dat werkdruk juist ook begrepen moet worden
vanuit het organisatieperspectief. Hiertoe introduceren we in paragraaf 2 een the‐
oretisch kader, waarin we het Karasek-model hanteren als referentie om werk‐
druk te verklaren uit de samenhang tussen taakeisen en regelmogelijkheden.
Daarnaast hanteren we het op sociotechnische principes gebaseerde model voor

4 Effectory 2014.
5 De kostenproductiviteit is een maat die is opgenomen in de standaardbenchmark binnen de

rechtspraak waarin de prestaties van de verschillende gerechten met elkaar worden vergeleken.
De waarde drukt uit hoeveel productie (in geld) geleverd is voor de ingezette kosten op basis van
de Lamicie-systematiek.

6 Het betreft tijdsbestedingsonderzoek dat in 2015 is uitgevoerd door CapGemini/Panteia.
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integraal organisatieontwerp als referentie om werkdruk vanuit organisatie‐
perspectief te belichten. In paragraaf 3 komen vervolgens verschillende ontwikke‐
lingen aan bod binnen de gerechtelijke organisatie die ertoe hebben bijgedragen
dat de taakeisen voor rechters zijn toegenomen en de regelmogelijkheden zijn
afgenomen. In paragraaf 4 wordt vervolgens uitgewerkt hoe werkdruk in de recht‐
spraak mede verklaard kan worden vanuit specifieke kenmerken van de organisa‐
tie, in het bijzonder de organisatiecultuur. Het artikel sluit af met een reflectie op
professionele ruimte in relatie tot werkdruk, waarbij we ook ervaringen uit
andere sectoren betrekken (par. 5).

2 Theoretisch kader

Werkdruk is de druk die ontstaat als een medewerker een grotere werklast ervaart
dan het vermogen daar mee om te gaan.7 Werkdruk is geen absolute grootheid.
We spreken dan ook wel over ervaren werkdruk, omdat de mate waarin iemand
werkdruk ervaart van persoon tot persoon verschilt. De ene medewerker is beter
in staat met druk om te gaan dan de andere. De belastbaarheid van medewerkers
kan bovendien fluctueren, bijvoorbeeld als gevolg van omstandigheden in de pri‐
vésituatie.
Merk op dat werkdruk op zich niet problematisch is. De vraag is wanneer een
‘gezonde’ werkdruk overgaat in ongezonde druk en werkdruk leidt tot werkstress.
Het job demand-control model van Karasek helpt deze vraag te beantwoorden.8

Dit model is een van de meest bekende en gebruikte verklarende modellen voor
werkdruk. Het Karasek-model beschouwt twee kenmerken van het werk als deter‐
minanten voor de gezondheid en het welbevinden van werknemers. Deze deter‐
minanten zijn de taakeisen (job demands) en de regelmogelijkheden van werkne‐
mers (job control). Onder taakeisen verstaan we de hoeveelheid, maar bijvoorbeeld
ook de complexiteit van het werk of de mate waarin een medewerker onder tijds‐
druk moet werken. Ook de psychische belasting van het werk kan bij de taakeisen
betrokken worden. Regelmogelijkheden hebben betrekking op de ruimte die
medewerkers hebben om in te spelen op de eisen die het werk stelt. Het Karasek-
model laat zien dat werk dat hoge eisen aan medewerkers stelt geen bezwaar
hoeft te zijn, zolang er ook maar voldoende regelmogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld
door als medewerker zelf te kunnen sturen op pieken in het werkaanbod of door
zelf te kunnen bepalen wanneer gepauzeerd wordt. Bij complexe werkzaamheden
hebben de regelmogelijkheden betrekking op de mate waarin medewerkers zelf
kunnen bepalen hoe het werk georganiseerd en uitgevoerd wordt.

Uit het model vloeit voort dat werk dat hoge taakeisen stelt, niet tot een te hoge
belasting hoeft te leiden, als er maar voldoende regelmogelijkheden zijn. Werk‐
druk ontstaat in het model van Karasek vooral als combinatie van te hoge taak‐
eisen en beperkte regelmogelijkheden voor medewerkers. Dan is sprake van ‘slo‐

7 Met deze definitie sluiten we aan bij die van Fruytier e.a. 2013.
8 Zie Karasek 1979.
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pend werk’, wat leidt tot werkdruk en daarmee samenhangende stressreacties.
Andersom geldt dat werk dat te lage taakeisen stelt voor medewerkers te weinig
uitdagend kan zijn. Medewerkers ervaren dan zinloos werk, waardoor zij hun
motivatie en betrokkenheid bij het werk kunnen verliezen. Ook dit kan stress ver‐
oorzaken. Epidemiologische studies ondersteunen vooral de door het Karasek-
model voorspelde stressreacties. Naar de andere veronderstelling die in het model
besloten ligt, namelijk dat een gelijke toename van taakeisen en regelmogelijk‐
heden leidt tot welbevinden, omdat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en
kunnen leren, is weinig onderzoek verricht.9

Naast het Karasek-model hanteren we ook het gedachtegoed van de sociotechni‐
sche ontwerpleer als theoretische referentie. Ulbo de Sitter, grondlegger van de
moderne sociotechniek, benadrukte het belang om medewerkers zelfstandig te
laten werken aan brede en herkenbare taken. Worden taken te sterk gefragmen‐
teerd door te sterke arbeidsdeling, dan leidt dit tot vervreemding en onthechting,
met stress en uitval als mogelijke gevolgen. Ook de kans op fouten en de nood‐
zaak om te coördineren nemen toe. De Sitter verkiest dan ook ‘complexe taken in
een eenvoudige organisatie, in plaats van eenvoudige taken in een complexe orga‐
nisatie’. De sociotechniek is daarmee een theorie over de organisatie van arbeid of
werk, gericht op het verbeteren van het functioneren van mens én organisatie.
Met ‘socio’ wordt gedoeld op mensen en hun gedrag in organisaties en op de
arbeidsrelaties. Met ‘techniek’ wordt gedoeld op de structuur van de organisatie
en systemen in de organisatie. De bedoeling van de sociotechniek is dat ‘socio’ en
‘techniek’ samen geoptimaliseerd worden.

Van Amelsvoort (1999) stelt dat organisaties hierin alleen slagen als zij gelijktij‐
dig werken aan zowel het ontwikkelen van mensen en organisatiecultuur als aan
het (her)ontwerp van structuren (waaronder taakontwerp) en systemen. Van

9 Schauffeli 2007.

taakeisen

re
ge
lm

og
el
ijk

he
de
n

la
ag

laag hoog

ho
og

leermogelijkheden

stressrisico’s

passief 
werk

zinloos 
werk

actief 
werk

slopend 
werk

12 Recht der Werkelijkheid 2017 (38) 1
doi: 10.5553/RdW/138064242017038001002

Dit artikel uit Recht der Werkelijkheid is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Utrecht University Library (202441)



Werkdruk en organisatieontwikkeling in de rechtspraak

Amelsvoort beschouwt een organisatie als een samenhangend stelsel van mensen,
cultuur, structuur en systemen. Deze vier pijlers bepalen het uiteindelijke organi‐
satiegedrag en de prestaties van de organisatie als geheel.
De vraag is vervolgens hoe werkdruk zich verhoudt tot het sociotechnisch per‐
spectief op integraal organiseren. Christis (1998) maakt de betekenis van de
sociotechniek voor onderzoek naar werkdruk en werkstress expliciet:

‘De sociotechniek definieert stress als het gevolg van een situatie waarin we bij de
uitvoering van ons werk voortdurend geconfronteerd worden met problemen, ter‐
wijl de organisatie van het werk ons niet de regelmogelijkheden verschaft om die
problemen op te lossen. Hierdoor komen we onder druk te staan en wanneer dat
vaak gebeurt of lang duurt, dan kunnen we daar goed overspannen van worden.
Overspannen worden we dus niet van problemen, maar van een gebrek aan regel‐
mogelijkheden, van onoplosbare problemen dus. Deze onoplosbare problemen kun‐
nen een bron voor negatieve emoties vormen.’

Vanuit dit theoretische kader staan we in de volgende paragrafen achtereenvol‐
gens stil bij recente ontwikkelingen in de rechtspraak die van invloed zijn op de
taakeisen en regelmogelijkheden van medewerkers (par. 3) en op specifieke orga‐
nisatiekenmerken van de rechtspraak die verklaringen kunnen bieden voor werk‐
druk (par. 4).

3 Taakeisen en regelmogelijkheden: ontwikkelingen in de rechtspraak

De rechtspraak kent over het algemeen gesproken betrokken en loyale medewer‐
kers. Medewerkers wijzen hierbij op de maatschappelijke relevantie van hun
werk. Zij zijn trots op het belang van hun werk en zij ervaren een grote verant‐
woordelijkheid het werk goed te doen.
Werkdruk in de rechtspraak hangt niet zozeer samen met een te lage belasting
van medewerkers door eentonig of irrelevant werk, maar met een te hoge werk‐
last en hoge eisen die medewerkers én de organisatie aan het werk stellen, terwijl
regelmogelijkheden voor individuele medewerkers afnemen.10 Hieronder bespre‐
ken we een aantal ontwikkelingen die hiertoe hebben bijgedragen.

Productiesturing
Een eerste ontwikkeling betreft de sterkere focus die in de rechtspraak is komen
te liggen op productiviteit. De nadruk op productiviteit vloeit voort uit een meer
bedrijfsmatige visie op de besturing van de rechtspraak, die vanaf het begin van
de 21ste eeuw haar beslag heeft gekregen. Het feit dat de rechtspraak geen eigen
begroting kent, maar onderdeel uitmaakt van de begroting van het ministerie van
Veiligheid en Justitie, kan worden beschouwd als een ontwerpkeuze die ertoe
heeft bijgedragen dat het regelvermogen voor de rechtspraak als geheel is afgeno‐

10 Van Duijneveldt e.a. 2016.
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men.11 Maar ook voor managers en professionals nam de regelmogelijkheid af.
Als gevolg van een krapper financieel kader door bezuinigingen (die overigens ook
weer gedeeltelijk zijn teruggedraaid), zagen bestuurders en managers in de recht‐
spraak zich genoodzaakt met minder middelen een gelijke of zelfs groeiende hoe‐
veelheid zaken te verzetten. Dit leidde in de afgelopen jaren tot een situatie waar‐
bij de opdracht te voldoen aan productiviteitsnormen door professionals als
steeds knellender werd ervaren. Het Leeuwarder manifest is een expliciete uiting
van onvrede van professionals met de dominantie van het productiedenken. In
het manifest werd deze zorg als volgt geformuleerd:

‘De afgelopen jaren zijn productienormen en budgetten leidend geworden. Met de
beschikbare mensen en middelen diende ieder jaar weer een hogere productie te
worden gerealiseerd. Zowel leidinggevende als niet-leidinggevende rechters worden
stelselmatig op basis van statistische gegevens beoordeeld. Niet de kwaliteit van
het door hen geleverde werk, hun inzet en hun specifieke eigenschappen, maar de
kwantiteit bepaalt grotendeels het oordeel over hun functioneren. Het heeft ertoe
geleid dat de kwaliteit zodanig onder druk is komen te staan dat veel zaken niet de
aandacht kunnen krijgen die ze verdienen, en dat onverantwoorde keuzes worden
gemaakt om aan de productie-eisen tegemoet te komen. De hoedanigheid van pro‐
ductiemedewerker past de professionals die werkzaam zijn in de rechtspraak
niet.’12

Rechters en raadsheren ervaren druk om te voldoen aan de productiviteitsnorm.
Bovendien ervaren zij druk doordat, om te voldoen aan de productiviteitscriteria,
bij veel rechtsgebieden een groot aantal zaken op zitting worden gepland. De tijd
die vervolgens beschikbaar is voor de afhandeling van een afzonderlijke zaak is
beperkt. Rechters en raadsheren wijten dit aan de zogenoemde Lamicie-systema‐
tiek, op basis waarvan de gerechten worden gefinancierd. De Lamicie-systematiek
is gebaseerd op gemiddelde werklastnormen voor de verschillende categorieën
zaken. In de dagelijkse praktijk ervaren professionals dit gemiddelde als een harde
norm waar niet van kan worden afgeweken, ook niet als dat uit oogpunt van kwa‐
liteit wenselijk zou zijn. Per saldo resulteert dit in het gevoel in een tredmolen te
werken die de professional stuurt in plaats van andersom. De hiervoor beschre‐
ven ontwikkeling draagt dus zowel bij aan hogere taakeisen in termen van werk‐
last en werken onder tijdsdruk, als aan een vermindering van de door rechters
ervaren regelmogelijkheden, omdat zij niet de ruimte voelen om af te wijken van
de Lamicie-gemiddelden. Opgemerkt wordt dat de ervaren druk niet alleen geldt
voor individuele rechters en raadsheren, maar ook voor hun leidinggevenden, die
ook productiedruk ervaren, maar dan op het niveau van teams of afdelingen.

11 Zie ook Brenninkmeijer & Grootelaar (2017) die dit als een weeffout beschouwen, omdat de
rechtspraak een zwakke positie heeft ten opzichte van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

12 Leeuwarder manifest, gepubliceerd in Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2013, afl. 2, p. 40.
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Inhoudelijke complexiteit en zaakzwaarte
Rechters en raadsheren beschouwen de toenemende complexiteit van zaken ook
als een factor die bijdraagt aan ervaren werkdruk. De toename van Europese
regelgeving wordt als een van de oorzaken gezien die maken dat er minder een‐
voudige zaken zijn. Alhoewel er in recent onderzoek geen bewijs is gevonden voor
een objectief meetbare toename van zaakzwaarte en complexiteit,13 wordt dit
door professionals wel zo ervaren. Gecombineerd met de eerdergenoemde pro‐
ductiedruk leidt dit ertoe dat rechters en raadsheren meer en meer het gevoel
hebben onder tijdsdruk te moeten presteren. Verschillende respondenten merken
bovendien op dat de acceptatie van het oordeel van de rechter minder vanzelf‐
sprekend is dan vroeger. Mondiger burgers en een offensievere pers dragen ertoe
bij dat rechters meer druk op zitting ervaren. Genoemde ontwikkelingen hebben
betrekking op hogere taakeisen.

Doorlooptijden
Een derde ontwikkeling speelt bij rechtsgebieden waar de noodzaak heerst om
binnen strakke doorlooptijden zaken af te handelen. Vaste termijnen spelen bij‐
voorbeeld in het strafrecht, mede vanwege de rol van de rechtspraak als een van
de partijen in de strafrechtketen. Deze ketenafhankelijkheid beperkt de regel‐
mogelijkheden van de rechterlijke macht. De strak afgebakende termijnen perken
de regelmogelijkheden van individuele professionals vervolgens in. Het werken
binnen afgebakende doorlooptijden speelt niet alleen bij strafzaken, maar ook bij
rechtsgebieden als familierecht en in toenemende mate ook bij bestuursrecht en
civielrechtelijke zaken. Daarmee is sturing op doorlooptijden binnen de recht‐
spraak meer en meer de norm. Voor rechtzoekenden is dit uiteraard een wense‐
lijke ontwikkeling.14 Voor medewerkers betekent dit echter wel dat de mogelijk‐
heden om bij piekbelasting zaken door te schuiven naar een later moment beperk‐
ter worden.

Schaalvergroting
Een vierde ontwikkeling betreft het proces van schaalvergroting in de recht‐
spraak. De herziening van de gerechtelijke kaart heeft ertoe geleid dat kleinere
gerechten zijn samengevoegd. Met het groeien van de schaal van de organisatie
nemen informele regelmogelijkheden af, bijvoorbeeld als roostering belegd wordt
bij een aparte afdeling en een medewerker niet langer bij een collega op de gang
terecht kan om te schuiven in het rooster.

Digitalisering
Een vijfde ontwikkeling betreft de digitalisering van werkprocessen. Het groot‐
schalige programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) bereidt de weg voor een digitali‐
sering van zaakstromen. Digitalisering dwingt standaardisering af, zowel van de

13 Ecorys 2015.
14 Daarnaast is er ook een algemeen maatschappelijk belang, namelijk dat van voortvarendheid en

voorzienbaarheid van de rechtspraak, zoals beoogd wordt in het kader van de herziening van het
Wetboek van Strafvordering.
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organisatie als van de uitvoering van het werk. Bij de organisatie van het werk
gaat het om de wijze waarop de werkprocessen worden ingericht. Bij de uitvoering
van het werk gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van vaste formats en formulie‐
ren. Dit perkt de regelmogelijkheden van medewerkers in om zelf te sturen op de
organisatie en uitvoering van het werk. Voor de ervaren werkdruk is verder rele‐
vant dat, vooruitlopend op de verwachte doelmatigheidswinst van de digitalise‐
ringsslag, vacatures voor administratief medewerkers niet altijd worden ingevuld.
Dit leidt tot een situatie waarbij een kleinere groep medewerkers hetzelfde werk
moet doen (en dus tot de facto hogere taakeisen). Daarnaast hebben medewer‐
kers van de rechtspraak zorgen over het werken in een digitale omgeving op zich.
Hoe kan een rechter in een digitaal dossier snel de weg vinden, als dat in de vorm
van tientallen losse bestanden wordt aangeboden? Duidelijk is dat de omslag naar
digitaal werken vraagt dat professionals oude routines moeten verlaten en nieuwe
werkwijzen moeten ontdekken. Dit proces veroorzaakt onvermijdelijk ook druk.

Flexibilisering
Een laatste ontwikkeling betreft de tendens die bij diverse gerechten waar te
nemen is om te werken met een flexibeler medewerkersbestand. Dit speelt met
name bij medewerkers in ondersteunende functies, zoals juridisch ondersteuners
of administratief medewerkers. In de praktijk betekent dit dat bij vacatures geen
vaste, maar tijdelijke contracten worden verleend. Het gevolg is dat er in voor‐
noemde functies medewerkers werken met weinig ervaring. Dit heeft twee effec‐
ten voor de werkdruk. Ten eerste zal een medewerker die nieuw is in de eerste
maanden nog niet volledig productief zijn, terwijl deze in de formatie wel als vol‐
waardig meetelt. Daarnaast vergt het inwerken en begeleiden van nieuwe mede‐
werkers tijd. Voor het regelvermogen op teamniveau betekent dit dat er minder
flexibiliteit is, omdat er minder ervaren krachten zijn om het werk onder te verde‐
len. Het leidt ook tot hogere taakeisen, omdat dezelfde hoeveelheid werk door
een per saldo minder ervaren team zal moeten worden uitgevoerd.

4 Werkdruk en organisatiecultuur

Hiervoor is uiteengezet hoe de werkdruk in de rechtspraak kan worden verklaard
door hogere taakeisen en door beperktere regelmogelijkheden. Een ander cluster
van verklarende factoren voor werkdruk hangt samen met de specifieke organisa‐
tiecultuur in de rechtspraak. Deze cultuur werkt enerzijds werkdruk in de hand en
vormt anderzijds een belemmerende factor om werkdruk aan te pakken. Hier‐
onder gaan we allereerst in op de hoge mate van professionele verantwoordelijk‐
heid en kwaliteit die rechters en raadsheren nastreven en op de grote loyaliteit
aan de organisatie. We onderzoeken de relatie met werkdruk. Vervolgens staan
we stil bij enkele specifieke kenmerken van de organisatiecultuur in de recht‐
spraak. We gaan hierbij in op de rechterlijke onafhankelijkheid en professionele
autonomie en de individualistische organisatiecultuur die hieruit voortkomt. We
besluiten met een reflectie op de beperkt ontwikkelde aanspreekcultuur en het
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principe van non-interventie als belemmeringen voor een effectieve aanpak van
werkdruk.

Kwaliteit van het werk
Rechters en raadsheren ervaren een grote verantwoordelijkheid voor een zorgvul‐
dige uitvoering van hun werk. De kwaliteit van het werk kan als een belangrijke
cultuurwaarde binnen de rechtspraak worden beschouwd. Tegelijkertijd geldt dat
deze waarde maar beperkt genormeerd is.15 Dit leidt ertoe dat rechters en raads‐
heren het kwaliteitsbegrip heel wisselend beleven. Dit kan op twee manieren lei‐
den tot werkdruk.
Sommige rechters en raadsheren neigen naar perfectionisme, terwijl anderen een
meer pragmatische invulling van hun vak kiezen. Professionals die naar perfectio‐
nisme neigen, verwijzen daarbij naar de zware verantwoordelijkheid die zij voelen
om goed recht te spreken. Zij zijn zich er sterk van bewust dat er voor partijen
veel op het spel staat. Respondenten geven aan dat het streven naar perfectio‐
nisme hand in hand gaat met onzekerheid over de uitvoering van het werk. Juist
omdat kwaliteit niet objectief genormeerd is, bestaat altijd de ruimte voor de
vraag of de voorbereiding niet nog beter had gekund en of de professional echt
alles heeft gedaan wat van hem of haar verwacht mag worden. Het nastreven van
een hoge individuele kwaliteitsnorm kan, zeker als een professional de eigen
norm moeilijk kan relativeren, een bron vormen voor werkdruk (hoge taakeisen).
Ook het omgekeerde is het geval. Diverse respondenten gaven aan terug te zijn
gevallen op een routinematige en plichtmatige uitvoering van hun werk – ook als
copingstrategie om het werk binnen de gestelde tijd af te kunnen ronden. Deze
rolinvulling is ook een gevolg van de ruimte die er bestaat voor een individuele
invulling van het kwaliteitsbegrip. Als de organisatie haar professionals niet aan‐
spreekt op de kwaliteit van hun werk, kan een situatie ontstaan waarbij zij zich
afwenden en alleen het hoogst noodzakelijke doen. Dit leidt tot demotivatie en
een verlies aan betrokkenheid, wat factoren zijn die in verband worden gebracht
met werkstress.16

Tijdens het veldwerk voor het onderzoek naar werkdruk merkten diverse respon‐
denten op dat de ultieme kwaliteitstoets is of een vonnis bij hoger beroep stand
houdt. Deze benadering raakt echter alleen aan de juridische kwaliteit van een
vonnis. Ook andere aspecten zijn van belang uit oogpunt van kwaliteit, bijvoor‐
beeld de ruimte om tot een gedragen vonnis te komen. Respondenten geven aan
de ruimte hiervoor soms te beperkt te vinden. Een familierechter beschrijft hoe
zij zich bezwaard voelt door de beperkte tijd die beschikbaar is voor de behande‐
ling van een ondertoezichtstelling van een minderjarige. Voor een dergelijke
ingrijpende beslissing zou zij meer ruimte willen kunnen nemen dan de tijd die
volgens het rooster beschikbaar is. Dit wringt, omdat de professional dan in een
intern conflict komt en niet de ruimte ervaart het werk zo uit te voeren als hij of
zij eigenlijk noodzakelijk vindt.

15 Overigens komt hier verandering in als gevolg van de ontwikkeling van professionele standaar‐
den.

16 Zie bijvoorbeeld Christis (1998) en Kuijpers e.a. (2010).
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Loyaliteit
Een ander cultuuraspect dat verband houdt met de ervaren werkdruk is de loyali‐
teit die medewerkers van de rechtspraak hebben naar hun organisatie toe. Res‐
pondenten beschrijven de loyaliteit van medewerkers overwegend als hoog, uit‐
zonderingen daargelaten. Loyaliteit kan leiden tot werkdruk als een medewerker
extra werkzaamheden oppakt, ook als de medewerker daar eigenlijk niet de
ruimte voor ervaart.
Het meest zichtbaar wordt dit in de scheve verdeling van indirecte werkzaam‐
heden: de nevenactiviteiten die niet tot het werk aan zaken gerekend worden.
Terwijl de directe werklast (het werk aan zaken) over het algemeen op teamniveau
gelijk verdeeld wordt over de rechters en raadsheren, bestaan er juist bij de verde‐
ling van indirecte werkzaamheden grote verschillen. Voorbeelden van indirecte
werkzaamheden zijn deelname aan projectgroepen (bijvoorbeeld vanwege KEI),
participatie in vakcommissies en rollen als opleider, lid van de wrakingskamer of
rolrechter. Het gaat om werkzaamheden die uit oogpunt van de professional van
belang zijn voor een goed functioneren van de rechtspraak en voor een goede uit‐
oefening van het vak, maar die niet meetellen bij het bepalen van de productivi‐
teit. Voor genoemde indirecte werkzaamheden wordt soms vrijstelling verleend,
al ervaren de betrokken rechters en raadsheren niet altijd de ruimte om daar ook
daadwerkelijk een beroep op te doen, om collega’s niet extra te belasten met de
reguliere zaakstroom. Diverse respondenten onderstrepen dat het ‘altijd dezelf‐
den zijn’ die bereid zijn extra taken op te pakken. Hierin schuilt het gevaar dat
juist de meest betrokken medewerkers te veel hooi op hun vork nemen, terwijl
medewerkers die zich minder betrokken voelen, deze werkzaamheden links laten
liggen. Hieruit blijkt dat het al of niet oppakken van indirecte werkzaamheden
kan worden beschouwd als een draaiknop waarmee individuele rechters en raads‐
heren hun belasting kunnen reguleren. Deze vorm van regelvermogen van indivi‐
duele professionals kan echter op teamniveau leiden tot (te) grote verschillen in
verdeling van werkzaamheden.
Het verdiepend onderzoek naar werkdruk in de rechtspraak wijst verder uit dat
bij de inroostering van rechters en raadsheren de beschikbare roosterruimte
veelal geheel volgepland wordt. Gevolg is dat er maar zeer beperkt ruimte is bin‐
nen het reguliere rooster om onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, op te
vangen. Leidinggevenden gaan vervolgens ‘shoppen’ onder de medewerkers in
hun team om het werk alsnog gedaan te krijgen. Uit loyaliteit schieten (vaak
dezelfde) werknemers te hulp. Niet zelden trekken leidinggevenden zelf ook een
been bij, uit verantwoordelijkheidsgevoel en om een voorbeeld te stellen.
Ook als er sprake is van toenemende instroom van zaken, wordt van medewer‐
kers gevraagd een tandje bij te zetten. Het onderzoek wijst uit dat teamleiders
vrijwel geen ruimte ervaren om een te grote instroom van zaken een halt toe te
roepen. Het werk moet gedaan worden, lijkt het leidende principe, ook als dat de
belasting van het team te boven gaat. Ook hier speelt het verantwoordelijkheids‐
gevoel een rol: zowel teamleiders als teamleden voelen zich verplicht hun maat‐
schappelijke verantwoordelijkheid na te komen en zaken niet onnodig te laten
wachten.
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Rechterlijke onafhankelijkheid en autonomie
Kenmerkend voor de organisatiecultuur in de rechtspraak is de onafhankelijke en
autonome positie van rechters en raadsheren. Dit idee ligt diep verankerd in het
DNA van de rechtspraak. Dit principe is een groot goed waar het de onafhanke‐
lijkheid van het rechterlijk oordeel betreft. Het uitgangspunt van rechterlijke
onafhankelijkheid vertaalt zich in de praktijk van de gerechtelijke organisatie ech‐
ter in een breder begrip van professionele autonomie, dat ook raakt aan opvattin‐
gen over hoe het werk uitgevoerd en georganiseerd zou moeten worden.
De professionele logica van rechters en raadsheren brengt met zich mee dat de
gerechtelijke organisatie er voor de rechters en raadsheren is – en niet andersom.
In deze logica is de bedrijfsvoering van de rechtspraak van secundair belang.
Rechters en raadsheren hebben ook niet altijd een duidelijk beeld van wat de
organisatie van het werk vergt: hun ijkpunt vormt de specifieke zaak of zitting die
op dat moment voorligt. Tijdens de zitting draagt de rechter of raadsheer immers
een individuele en autonome verantwoordelijkheid. Dit laat onverlet dat er naast
de verantwoordelijkheid voor afzonderlijke zaken en zittingen, dus voor de stu‐
ring in het werk, ook een verantwoordelijkheid bestaat voor de sturing op het
werk, dus voor de werkprocessen en de bedrijfsvoering.
Het idee van professionele autonomie van rechters en raadsheren die ook raakt
aan de organisatie van het werk, staat op gespannen voet met de noodzakelijke
sturing op het werk. Een doelmatige operatie draagt bij aan het beperken van
werklast en daarmee aan het beheersbaar maken van werkdruk. Een doelmatige
operatie veronderstelt dat alle betrokken medewerkers zich committeren aan een
min of meer uniforme uitvoering van het werk. Bijvoorbeeld door standaard‐
teksten of -documenten te gebruiken, door systematisch na een zitting te bespre‐
ken hoe het vonnis moet worden uitgewerkt of door werkprocessen te uniforme‐
ren. In de praktijk blijkt het in de gerechtelijke organisatie lastig om tot het ver‐
eiste commitment te komen, doordat een deel van de rechters en raadsheren zich
niet altijd verplicht voelt dergelijke afspraken na te komen. De professionele
autonomie wordt dan als pocket veto gehanteerd.
In de praktijk leidt dat ertoe dat juridisch medewerkers zich hebben te voegen
naar de specifieke opvattingen en voorkeuren van individuele rechters en raads‐
heren. Soms leidt dit er zelfs toe dat rechters of raadsheren het voorbereidend
werk van de ondersteuners zelf opnieuw gaan doen, als zij de opbouw of inhoud
van teksten anders willen zien, ook als deze op zich in kwalitatieve zin voldoet.
Duidelijk zal zijn dat een te ver doorgevoerde professionele autonomie extra inzet
van betrokken medewerkers vergt, hetzij doordat mogelijkheden van standaardi‐
sering van veelvoorkomende werkzaamheden onvoldoende worden benut, hetzij
doordat er herstelwerkzaamheden plaatsvinden die te vermijden waren geweest.
Hier komt de werkdruk nog bij die het gevolg is van frustratie en niet ingeloste
verwachtingen tussen medewerkers die met elkaar samenwerken aan een zaak.
Eerder in dit artikel is al beschreven hoe het idee van de professionele autonomie
van rechters en raadsheren op gespannen voet staat met ontwikkelingen in de
gerechtelijke organisatie die gericht zijn op standaardisering, uniformering, digi‐
talisering en schaalvergroting. Beschreven is hoe, als gevolg van genoemde ont‐
wikkelingen, de regelmogelijkheid van individuele professionals wordt ingeperkt.
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Op deze plaats kan daaraan worden toegevoegd dat de genoemde ontwikkelingen
niet per definitie nadelig hoeven te zijn voor de professionals, omdat zij ook de
mogelijkheid bieden voor een doelmatiger uitvoering van het werk en daarmee
voor het beperken van de werklast. De opgave is tot een goede balans te komen
tussen uniformiteit en ruimte voor professionele autonomie.

Individualisme
Mede als gevolg van de rechterlijke onafhankelijkheid en professionele autonomie
van rechters en raadsheren kent de rechtspraak een individualistische organisa‐
tiecultuur. De individuele rechter maakt op zitting het verschil – en niemand
anders. De grote verantwoordelijkheid die rechters en raadsheren voelen, is dan
ook vooral een persoonlijke verantwoordelijkheid. Op zitting staan rechters en
raadsheren zelf aan de lat, niet de gerechtelijke organisatie. De hoge kwaliteits‐
eisen die zij aan zichzelf stellen, hebben dan ook het karakter van een individuele
professionele norm.
De individualistische cultuur draagt ertoe bij dat rechters en raadsheren hun
eigen beroepsuitoefening over het algemeen zeer serieus nemen. De sturing op
hun professie en professionaliteit nemen zij dan ook in eigen hand. Dit is positief
in zoverre dat er een hoge mate van betrokkenheid uit spreekt. Keerzijde is dat
ook de zorg voor het eigen welzijn als een individuele verantwoordelijkheid wordt
beschouwd. Werkdruk is een individueel probleem, vindt een grote meerderheid
van de respondenten in het onderzoek naar werkdruk.
Desgevraagd kunnen rechters en raadsheren zich moeilijk een voorstelling maken
van ‘personeelszorg’ binnen de rechtspraak. Het leidend principe is de eigen ver‐
antwoordelijkheid voor het eigen optreden en functioneren. Het idee verantwoor‐
delijkheid uit handen te kunnen geven aan de organisatie of terug te kunnen val‐
len op de organisatie wordt door rechters en raadsheren niet zo beleefd. Voor de
aanpak van werkdruk is dit relevant, omdat het inzichtelijk maakt dat rechters en
raadsheren niet snel terug zullen vallen op de organisatie en dat de cultuur in de
organisatie hier ook niet toe uitnodigt.

Aanspreken en non-interventie
De individualistische rolopvatting leidt tot een cultuur waarin het aanspreken op
elkaars werk en gedrag en het geven van feedback beperkt ontwikkeld zijn. Res‐
pondenten zijn eensluidend in hun oordeel dat de rechtspraak op dit punt veel te
winnen heeft. Er is nog vaak sprake van een non-interventieprincipe, waarbij pro‐
fessionals zich niet te veel bemoeien met elkaars werk. Dit past ook bij de domi‐
nante dynamiek, waarbij het werk niet zozeer in teamverband is georganiseerd,
maar rond zaken en zittingen waar individuele rechters of combinaties van rech‐
ters optreden. In geval van een combinatie zullen professionals de samenwerking
met elkaar productief moeten maken, wat nog niet betekent dat zij zich daarmee
richten op het goed functioneren van hun team of van de organisatie als geheel.
Voor de aanpak van werkdruk is de gebrekkige aanspreekcultuur problematisch.
Het vragen en aanbieden van hulp blijkt geen vanzelfsprekendheid binnen de
rechtspraak. Dat geldt zowel voor medewerkers die overbelast dreigen te raken,
als voor medewerkers die gebrekkig functioneren. Een noodzakelijke interventie
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blijft volgens respondenten (te) vaak achterwege. Dat is allereerst een probleem
voor de medewerkers die het betreft. Bij dreigende overbelasting bestaat het
risico op (langdurige) uitval. Bij medewerkers die gebrekkig functioneren, geldt
dat met het uitblijven van een interventie zij ook niet de mogelijkheid hebben
zich te verbeteren of zich verder te ontwikkelen. Als een medewerker structureel
boven zijn of haar vermogen moet functioneren, kan dit leiden tot frustratie en
overbelasting. Als een medewerker voldoende is toegerust voor het werk, maar
onvoldoende wordt betrokken of uitgedaagd, bestaat het risico op afhaakgedrag
en demotivatie.

Naar een vitale organisatie
Dit artikel laat zien dat werkdruk in de rechtspraak niet alleen verband houdt met
de hoeveelheid werk die medewerkers verrichten, maar ook met de wijze waarop
het werk georganiseerd is en met specifieke organisatiekenmerken, in het bijzon‐
der de organisatiecultuur. De rechtspraak heeft in haar recente geschiedenis een
aantal ingrijpende veranderingen doorgemaakt in structuren en systemen. Voor‐
beelden zijn de herziening van de gerechtelijke kaart, schaalvergroting door fusie
van gerechten en digitalisering van werkprocessen in verband met het pro‐
gramma KEI. De ervaren werkdruk in de rechtspraak kan althans gedeeltelijk ook
verklaard worden door de onzekerheid die medewerkers als gevolg van deze ver‐
anderingen ervaren, mede als gevolg van inperking van de regelmogelijkheden
van medewerkers. Als organisatieontwikkeling zich voltrekt als een proces waar
medewerkers niet of maar beperkt op kunnen sturen, bestaat het risico dat mede‐
werkers zich van de organisatie afwenden. Medewerkers verliezen de betrokken‐
heid met de organisatie en leggen het hoofd in de schoot. Tijdens het veldwerk
voor het onderzoek naar verklarende factoren voor werkdruk zijn hiervan enkele
voorbeelden naar voren gekomen, waaruit blijkt dat dit zeker geen theoretisch
risico is.
In de organisatiekunde wordt de afnemende betrokkenheid van medewerkers wel
beschouwd als resultaat van een disbalans in de ontwikkeling van de
organisatie.17 Als de ontwikkeling van structuren en systemen geen gelijke pas
houdt met de ontwikkeling van mensen en cultuur, loopt het ontwikkelingsproces
vroeg of laat spaak. Het verlies aan betrokkenheid bij de organisatie leidt tot ver‐
vreemding: medewerkers herkennen zich niet langer in hun organisatie, voelen
zich speelbal van de ontwikkelingen en kunnen er geen grip op krijgen. Dit ver‐
schijnsel is tijdens het onderzoek naar verklaringen voor werkdruk naar voren
gekomen. Hierbij geldt dat het getalsmatig om een zeer kleine groep medewerkers
gaat die zich expliciet afwendt van de organisatie, maar dat doet niets af aan de
ernst van het signaal. Veel groter is de groep medewerkers die zich bereid toont
de schouders onder de organisatie te zetten, mits daartoe voldoende ruimte gebo‐
den wordt.
Opgave is daarmee om de ontwikkeling van de organisatie én van medewerkers in
samenhang op te pakken. Voor de aanpak van werkdruk betekent dit dat werk‐

17 Zie in dit verband Van Amelsvoort (1999) die dit principe uitwerkt vanuit de sociotechnische
ontwerpleer.
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druk niet als probleem van een individuele medewerker moet worden beschouwd,
maar in relatie staat tot het functioneren van de organisatie als systeem. Een
effectieve aanpak van werkdruk vergt meer dan de spreekwoordelijke cursus tijds‐
management. Het zwaarder worden van taakeisen, de inperking van regelmoge‐
lijkheden en de cultuuropgave laten zich daarmee immers niet oplossen. Een inte‐
grale benadering van organisatieontwikkeling beschouwt aanpassingen in de
‘harde’ structuren van de organisatie altijd in samenhang met het ‘zachte’ per‐
spectief van de medewerkers in de organisatie.
Een integrale benadering van organisatieontwikkeling, waarbij structuren en sys‐
temen enerzijds en mensen en cultuur anderzijds in samenhang ontwikkeld wor‐
den, biedt ook de basis om de perspectieven van management en professionals bij
elkaar te brengen. Deze perspectieven zijn in de recente geschiedenis van de
rechtspraak tegenover elkaar komen te staan. Het Leeuwarder manifest is hiervan
het meest sprekende voorbeeld. Toch is een opstelling van professionals tegen‐
over bestuurders en managers op de langere termijn niet houdbaar. Het professi‐
onele en het managementperspectief sluiten elkaar niet uit, maar hebben elkaar
uiteindelijk nodig. Het is dan ook zaak de improductieve manager/professional-
dichotomie te doorbreken.18

Binnen de rechtspraak zijn inmiddels diverse voorbeelden van ontwikkelingen die
hiertoe bijdragen. Enkele gerechten experimenteren met een plattere manage‐
mentstructuur, waardoor verantwoordelijkheden voor de organisatie van het
werk dichter bij de professional worden neergelegd. Daarnaast groeit het besef
dat er naast uniformering en standaardisering ook ruimte moet zijn voor verschil‐
len. Verschillen tussen en binnen gerechten. Het adagium ‘lokaal waar het kan,
centraal waar het moet’ kan hierbij de weg wijzen.
Relevant is ten slotte de ontwikkeling van professionele standaarden binnen de
rechtspraak. Deze ontwikkeling is in een stroomversnelling gekomen als ant‐
woord op de door rechters en raadsheren ervaren productiedruk. Met de professi‐
onele standaarden definiëren rechters en raadsheren wat zij minimaal nodig heb‐
ben om goed werk te kunnen leveren. De standaarden bevatten onder meer werk‐
lastnormen, die de werklast van rechters en raadsheren maximeren. Dit aspect
van de professionele standaarden krijgt veel aandacht, niet in de laatste plaats
omdat hiermee ook extra middelen zijn gemoeid. Hiermee worden vooral de taak‐
eisen (in termen van hoge werklast) op een niveau gebracht dat door professio‐
nals als acceptabel wordt ervaren.
Het belang van de professionele standaarden reikt echter verder dan het verlich‐
ten van een te hoge werklast. In essentie betreft de ontwikkeling van de professi‐
onele standaarden een proces van ‘collectief vakmanschap’.19 Het gaat hierbij om
het normeren van ‘goed vakmanschap’ door professionals zelf. Dit legt een basis
om de in dit artikel geschetste nadelen van een individualistische organisatiecul‐
tuur te doorbreken. Voorwaarde is daarbij uiteraard dat van de standaarden ook
een (zelf)bindende en verplichtende werking uitgaat. Het collectieve vakman‐

18 De formulering is ontleend aan Noordegraaf (2010). Zie in dit verband ook Robroek (2016) over
de ‘machtsstrijd’ tussen bestuurders en strafrechters over het strafproces.

19 Schiffelers e.a. 2014.
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schap van rechters en raadsheren biedt daarnaast een wenkend perspectief om bij
(soms onvermijdelijke) druk op regelmogelijkheden tot een invulling te komen die
professionals zelf als goed werkbaar en acceptabel ervaren.

Voornoemde ontwikkelingen bieden kansen om de komende jaren te werken aan
een effectieve aanpak van werkdruk en aan het perspectief van een vitale gerech‐
telijke organisatie.
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