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Visualisatie strafrechtsketen anno 2015 

Doel van de visualisatie 

De (idEA: interactieve dynamische Enterprise Architecture) visualisatie dient als praatplaat voor 
diverse MVenJ-(keten)overleggen om op een redelijk abstract niveau de samenhang zichtbaar te 
maken tussen processen, actoren, organisaties, samenwerkingsverbanden en 
informatievoorzieningen in de strafrechtsketen. Ook worden de relaties met andere ketens en 
informatievoorzieningen van MVenJ en de (Rijks)overheid getoond die van belang zijn voor de 
strafrechtsketen. Het ketenbewustzijn wordt met deze plaat onder de aandacht gebracht en verder 
vergroot. 
De visualisatie heeft beperkingen qua reikwijdte en opgenomen aspecten:  

 Er is niet gestreefd naar volledigheid (zoals verbindingen tussen voorzieningen) omdat dan 
door details de grote lijnen niet meer zichtbaar zijn.  

 Het slachtoffer in de slachtofferketen is niet expliciet opgenomen om het overzicht te 
behouden en omdat daarbij deels andere organisaties betrokken zijn.  

 Wet- en regelgeving, bepalend voor alle lagen, is niet opgenomen.  

 De uitleg is volgens webteksten of eigen bewoordingen van de opstellers, beknopt en 
streeft niet naar volledigheid maar is bestemd om de plaat te kunnen begrijpen.  

Mochten er fouten instaan, dan kunnen deze worden doorgegeven aan srk@minvenj.nl en zullen in 
een volgende versie worden aangepast.  
De weergegeven ist-stuatie betreft de stand van zaken anno 2015. Tijdens (keten)overleggen 
kunnen aan de hand van de plaat knelpunten en ontwikkelingen worden benoemd maar deze 
algemene uitleg gaat daar bewust niet verder op in. Daarnaast zal in 2016 een soll-situatie worden 
geschetst volgens een vergelijkbare visualisatie. 

Doelgroepen van de visualisatie 

De visualisatie is primair bestemd voor bestuurders en proceseigenaren als onderlinge praatplaat bij 
ontwikkelingen in processen, verantwoordelijkheden, afhankelijkheden en daaraan gerelateerde  
informatievoorzieningen voor onder meer architecten, materiedeskundigen en juristen.  

De lagen 1 tot met 4 die in de plaat zijn onderkend 

Laag 1. De fasen in het strafproces 

Deze laag geeft het proces in de strafrechtsketen weer zoals de burger dit ervaart oftewel de ‘front 
office’. Functionarissen waar de burger geen direct contact mee heeft, worden niet afgebeeld. 

Laag 2. De organisaties en samenwerkingsverbanden/overleggen in het strafproces 

Deze laag kan worden gezien als de ‘back office’ waar de burger niet direct mee te maken heeft. 
NP/KMar zijn voor deze visualisatie samengenomen. De volgorde heeft geen betekenis. 

Laag 3. De specifieke ICT-voorzieningen per organisatie die gegevens delen in het strafproces 

Deze interne ICT-voorzieningen (waaronder systemen, userinterfaces, applicaties, registers, 
gegevensverzamelingen en diensten) delen gegevens met de organisaties binnen en buiten MVenJ. 

Laag 4. De gemeenschappelijke ICT-voorzieningen in de strafrechtsketen en MVenJ alsmede de 
generieke ICT-voorzieningen van de (Rijks)overheid 

Het justitienet verbindt de ICT-voorzieningen van de onderscheiden organisaties binnen MVenJ. Ook 
zijn hier de verbindingen naar ‘buiten’ zichtbaar. 

Beschikbare formaten 

 Pdf-bestand om per mail/website te delen met betrokkenen en/of af te drukken. 

 Png-bestand om in te zoomen op de diverse lagen met b.v. Windows Photo Viewer. Tip voor het 
afdrukken: kies voor A3-formaat en draai de plaat 90°. Let op: dit bestand is circa 40Mb groot.  
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