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RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK 

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 en fungeert als onafhankelijke buffer tussen de 15 
gerechten en de 2 bijzonder appelcolleges en de Regering en wetgever. Tot dat jaar viel de Rechtspraak 
(circa 1,6 mln. rechtszaken, ruim 2.000 Rechters en Raadsheren werkzaam bij 11 Rechtbanken, 4 
Gerechtshoven, CBb, CRvB en bij de Hoge Raad) onder de minister van Justitie. Het ministerie ging niet 
over de inhoud van de uitspraken, maar bepaalde bijvoorbeeld wel hoeveel geld een rechtbank per jaar 
kreeg. De commissie-Leemhuis adviseerde in 1998 aan de minister en Tweede Kamer dat de Rechtspraak 
zelf verantwoordelijk moest worden voor de eigen bedrijfsvoering. En dat ieder gerecht daarom een eigen 
bestuur moest krijgen. Ook voor de Rechtspraak als geheel was een bestuur nodig: de Raad voor de 
rechtspraak. Het Bestuur en Bureau van de Raad voor de rechtspraak zijn gevestigd in Den Haag. Het 
Bureau van de Raad voor de rechtspraak telt circa 120 medewerkers.  
 
De Raad voor de rechtspraak heeft de volgende taken: 
 

1. Bevorderen van de kwaliteit van rechtspraak 
De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert 
de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de 
verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te 
maken. 

2. Advisering over wetgeving en beleid 
Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een 
nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft 
regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de rechtspraak. 

3. Wetenschappelijk onderzoek verrichten 
De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht 
voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en 
maatschappelijke organisaties. 

4. Financiering van de rechtspraak 
De Raad voor de rechtspraak onderhandelt elke 3 jaar met het ministerie van Justitie en 
Veiligheid over het budget voor de Rechtspraak. De Raad verdeelt het geld over de gerechten. De 
Raad stelt de jaarlijkse begrotingen en het jaarverslag van de Rechtspraak op. 

5. Internationale samenwerking 
De Nederlandse Rechtspraak heeft mede een verantwoordelijkheid voor de internationale 
rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of 
law') elders in de wereld. Daarom vindt de Rechtspraak participatie in internationale activiteiten 
van groot belang. 

6. Ondersteuning voor alle gerechten 
Het Landelijk Diensten Centrum voor de Rechtspraak (LDCR), ondersteunt de Rechtspraak met 
bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met huisvesting, ICT, inning van griffierechten en het 
personeelsbeleid. IVO (Informatievoorzieningsorganisatie) is verantwoordelijk voor de IV- en ICT-
dienstverlening van de rechtspraak. Studiecentrum Rechtspleging (SSR) is het opleidingsinstituut 
van de rechtspraak. Deze drie diensten vallen onder de Raad voor de rechtspraak.  
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BEDRIJFSVOERING 

 
De Raad houdt toezicht op de bedrijfsvoering binnen de gerechten. Daaronder vallen zaken als de zorg 
voor materiële voorzieningen en personele ondersteuning, maar ook de doelmatigheid van 
werkprocessen, de ontwikkeling van een kwaliteitsbeleid en het beheer van de website Rechtspraak.nl. 
De bedrijfsvoeringwerkzaamheden worden verricht door het Landelijk Dienstencentrum (LDCR) voor de 
Rechtspraak en de Informatievoorzieningsorganisatie Rechtspraak (IVO), beiden gevestigd in Utrecht.  
 
 
INFORMATIEVOORZIENINGSORGANISATIE RECHTSPRAAK (IVO) 
 
IVO Rechtspraak is de IV en ICT-dienstverlener voor de Rechtspraak, heeft goede kennis van de 

Rechtspraak en haar werkprocessen en biedt ICT-gebaseerde oplossingen. IVO telt circa 500 medewerkers 

in dienstverband en vele externen.  

De rol van IVO Rechtspraak is het initiëren en begeleiden van de digitale transformatie van de 

Rechtspraak en zij vervult daarmee een strategische functie binnen de rechtspraak als geheel, vanwege 

het maatschappelijk belang, het vergroten van de relevantie van de Rechtspraak en om de organisatie te 

ondersteunen door processen effectiever en efficiënter te laten verlopen. Vanuit deze rol wordt tevens 

ingespeeld op (internationale) ontwikkelingen die van belang zijn voor de rechtspraak.  

Er is veelal sprake van complexe, brede primaire en organisatorische vraagstukken die vanuit het 

vakgebied IV/ICT moeten worden opgelost voor de rechtspraak.  

IVO Rechtspraak is momenteel als tijdelijke werkorganisatie opgericht door samenvoeging van voormalig 

Spirit, programma KEI en Straf, CIO-office en delen van LDCR. Na de oprichting begin 2018 is een 

organisatie-ontwikkeltraject gestart dat in enkele stappen zal leiden tot de definitieve inrichting van IVO. 

Hiervoor is een verbeteragenda opgesteld en de eerste verbeteropdrachten zijn gestart. Daarnaast is een 

organisatiemodel voor IVO Rechtspraak opgeleverd. Dit nieuwe model is de basis voor een herinrichting 

van de leidinggevende structuur. Hiertoe is door de kwartiermakers een contourennota opgesteld, mede 

beïnvloed door politieke ontwikkelingen rondom digitalisering en de mogelijk aanpassingen van de 

governance. Naar verwachting wordt de reorganisatie eind 2018 geïmplementeerd en worden dan de 

nieuwe leidinggevende posities (zoals CIO en Directeur IT) definitief ingevuld. Binnen de Raad voor de 

rechtspraak wordt een Strategisch Adviseur IT benoemd die het bestuur van de Raad (gevraagd en 

ongevraagd) adviseert over de gewenste ontwikkelingen op IT en IV gebied.  

Lopende ontwikkelingen binnen IVO: 

 Organisatieontwikkeling IVO. Er loopt nu een reorganisatie van de leidinggevende structuur, deze 

moet begin 2019 geïmplementeerd zijn. Dit najaar start de reorganisatie van de rest van de 

organisatie. Daarnaast zijn initiatieven gestart met betrekking tot leiderschap- en cultuur 

ontwikkeling. 

 Taakstelling vanaf 2019. Dit betreft een substantiële budgetreductie van zo’n 20%. De 

besparingen moeten onder andere worden gevonden in vermindering van de ontwikkelcapaciteit, 

efficiëntie en rationalisering van dienstverlening. 
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-vervolg- 

 Digitale toegang. De nieuwe IV-strategie focust in eerste aanleg op het digitaal toegankelijk 

maken van de rechtspraak alvorens verder te gaan met de (interne) digitale transformatie. 

 Governance. De Rechtspraak heeft inmiddels een nieuwe IV/IT-governance uitgewerkt. De CIO en 

de directeur IT hebben een belangrijke rol bij de implementatie hiervan. 

 

BUREAU RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK 

De Raad voor de rechtspraak wordt ondersteund door het Bureau. De activiteiten van het Bureau van de 

Raad concentreren zich op de uitvoering van de wettelijke taken van de Raad, de daarvoor noodzakelijke 

taken en enkele rechtstreeks hieraan gelieerde taken. Het Bureau richt zich op strategie en beleid en op 

regie op de uitvoering van beleid. Uitvoering van beleid als zodanig is alleen dan aan de orde als de 

uitvoering de dagelijkse supervisie van de Raad vereist, zoals het geval is bij begrotingsprocessen en 

persvoorlichting. 

Het Bureau bestaat, naast de directie en het Bureau BVA uit 6 afdelingen, te weten: afdeling Strategie, 

afdeling Financiën, afdeling Communicatie, afdeling HRM & organisatieontwikkeling, afdeling 

Bestuursondersteuning en afdeling Bedrijfsbureau. 

 

STRATEGISCH ADVISEUR IT 

De Strategisch adviseur IT valt binnen de afdeling Strategie en rapporteert hiërarchisch aan het 

afdelingshoofd Strategie.  

 

De Strategisch adviseur IT speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de IV-strategie, ingebed 

in de algemene strategie van de Rechtspraak, in nauw overleg met de CIO voor de Rechtspraak. U 

bent topadviseur op het werkterrein van IT en IV voor de portefeuillehouder in de Raad voor de 

rechtspraak. U voorziet hem, gevraagd en ongevraagd, van strategisch advies over de volle breedte 

van IV/IT om hem in staat te stellen gefundeerde beslissingen te nemen. U zoekt daarbij de 

samenwerking met andere onderdelen van het Bureau. Veelal zal het gaan om advies over 

voorstellen vanuit IVO, de IV-organisatie van de rechtspraak, maar ook over organisatievraagstukken 

kan worden geadviseerd. Het is (op strategisch niveau) de countervailing power ten opzichte van de 

CIO.  

 
U vertegenwoordigt de Raad van tijd tot tijd op strategisch niveau, bijvoorbeeld in overleggen en 

onderhandelingen met het departement van Justitie en Veiligheid. 
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FUNCTIE EISEN 

De gezochte kandidaat heeft: 
 

 Academisch werk- en denkniveau op basis van een relevante afgeronde universitaire opleiding 

 Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische 
(beleids)doelstellingen en processen 

 Kennis van theorie, methoden en technieken op het IT-vakgebied gecombineerd met een breed 
inzicht in de samenhang met en invloed van andere vakgebieden 

 Inzicht in en gevoel voor de bestuurlijke verhoudingen in de Rechtspraak en de Rijksoverheid 

 Vaardigheid in het omgaan met uiteenlopende en tegengestelde belangen en het verwerven van 
draagvlak voor de doelstellingen en belangen van de Rechtspraak binnen ingewikkelde 
krachtenvelden en politiek-bestuurlijke trajecten 

 Vaardigheid in het uitbouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en 
onderhandelen namens de organisatie 

 
Gevraagde competenties: 
 

 Communicatief vermogen: goed ontwikkelde gespreks-, luister-, schrijf- en presentatievaardigheid. 
Kan begrijpelijk communiceren over complexe oplossingen bij de verschillende stakeholders 

 Strategische visievorming: heeft een langetermijnvisie, heeft een breed perspectief, houdt 
uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor de 
organisatie 

 Adviesvaardigheid: zorgen voor een goede intake, analyse en diagnose. In staat adviezen 
geaccepteerd te krijgen 

 Openheid en transparantie. 
 
 

DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK BIEDT 

De Raad voor de rechtspraak biedt een uitdagende functie binnen een interessante en complexe 
organisatie. De Strategisch adviseur IT wordt marktconform gewaardeerd en verdient maximaal circa 
€ 103.000 bruto per jaar inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering (schaal 15 van de CAO Rijksoverheid 
2018, voltijds (36 uur per week)).  
 
De Raad voor de rechtspraak kent een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 

SOLLICITEREN EN PLANNING 
 

 De Raad voor de rechtspraak wenst de Strategisch adviseur IT zo snel als mogelijk te laten 
beginnen 

 Sollicitaties (CV en functiegerichte motivatiebrief) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk maar 
uiterlijk op 12 oktober 2018 via www.interexcellent.nl 

 Op basis van de brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend 
gesprek in de kalenderweken 39 t/m 42 bij InterExcellent te Baarn  

 De best passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen de 
Raad voor de rechtspraak die beslist met welke kandidaten zij wenst kennis te maken 
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-vervolg-  
 

 Het eerste gesprek met de Selectiecommissie vindt plaats op 25 oktober 2018 (week 43) 

 Het gesprek met de Adviescommissie vindt plaats in week 44 

 Het arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats in november 

 De Raad beoogt de benoeming te laten plaatsvinden in november zodat de Strategisch adviseur IT 
kan starten per januari of februari 2019 of zoveel eerder als mogelijk 
 
 
 

CONTACT OVER DEZE VACATURE 
 
Sietse Bergstra, partner binnen InterExcellent, telefoon 035- 5280430 of www.interexcellent.nl  
en email rechtspraak@interexcellent.nl. 
 
 
 
EXTRA INFORMATIE 
 
 
Meer informatie over de organisatie kunt u vinden via de website van de Raad voor de rechtspraak: 
 

o www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak 
 

 
Meer informatie over arbeidsvoorwaarden kunt u vinden via: 
 

o www.werkenvoornederland.nl/over-de-rijksoverheid/arbeidsvoorwaarden 
 

o www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/25/akkoord-cao-rijksambtenaren-7-meer-
loon-komende-15-jaar 
 
 

 
 
 

We zien met veel belangstelling uit naar uw sollicitatie! 
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