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HRM: mensenwerk

• Extra taakstelling geeft operationele risico’s.
• Permanente educatie concurreert met de hectiek van de dag.
• Bij werving en selectie wordt diversiteit steeds belangrijker criterium.

Het OM is een informatie- en kennisintensieve organisatie, die in zijn presteren grotendeels afhankelijk is van het functioneren van zijn medewerkers. Juist om die reden is
het van belang dat medewerkers nu, maar ook in de toekomst, op de juiste plek zitten.
Dat ze uitdaging vinden in hun werk, zich blijven ontwikkelen en zo een bijdrage kunnen
(blijven) leveren aan de maatschappelijke opdracht van het OM. Het OM staat voor een
gezonde organisatie met vitale en verantwoordelijke medewerkers die met plezier
hun werk doen. Permanent investeren in de kwaliteit, het stimuleren van ‘eigen regie’
en het sturen op duurzame inzetbaarheid zijn daarbij speerpunten.

In de periode van 2014 tot en met 2020 wil het OM de personele
bezetting kwalitatief en kwantitatief in lijn brengen met de nieuwe
OM-organisatie. Het gaat daarbij niet alleen over het realiseren van
bezuinigingen, maar juist ook over het doorvoeren van vernieuwingen en kwaliteitsverbetering in de personele bezetting en daarmee
operationele sterkte van het OM. Extra taakstellingen verhouden
zich nauwelijks meer met de veranderstrategie van bezuinigen én
vernieuwen. Die extra taakstellingen dwingen het OM tot het denken
in krimpscenario’s waarin het kwalitatieve en kwantitatieve prestatieniveau verder onder druk komt te staan, waardoor de kans op
eventuele operationele risico’s groter wordt in plaats van kleiner.

Kwantitatief

procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft het OM extra
beoordelingscapaciteit ingezet om de strafvorderlijke kwaliteit
van strafoplegging te verhogen. Verder kent het OM een nieuwe
functie die sinds 2014 in het functiehuis is opgenomen: de assistent-officier van justitie. De werkzaamheden van de assistentofficier bestaan voor een deel uit het beoordelen van strafzaken
en voor een deel uit het doen van zittingen. De bezetting van deze
functiegroep is uitgebreid en past in de gekozen lijn om te komen
tot een nieuwe OM-organisatie (OM2020). Het OM beschikt daarnaast over een tijdelijk team van jonge juristen dat ondersteunt
bij het wegwerken van de werkvoorraden: het Virtueel Parket. Tot
slot moet het OM tijdelijk extra capaciteit in dienst houden ter
compensatie van de achterblijvende (keten)digitalisering. Dit
alles leidt tot een bescheiden (bruto) toename van de bezetting.

De bezetting van het OM is inmiddels al aanzienlijk kleiner dan
een aantal jaren geleden. Zo is de administratieve ondersteuning
met bijna negen procent gedaald en zijn veel overheadfuncties
verdwenen.
Op een aantal specialistische gebieden, zoals de bestrijding van
jihadisme en terrorisme, heeft het OM moeten intensiveren.
Hiervoor zijn nieuwe en gespecialiseerde medewerkers aan
getrokken. Naar aanleiding van het kritische rapport van de

De feitelijk (netto) inzetbare capaciteit is echter niet of nauwelijks
toegenomen. In een (personele) transitie zoeken medewerkers
soms een betrekking buiten het OM. Het OM telt nu zo’n tweehonderd medewerkers die op de loonlijst staan, maar niet inzetbaar zijn, vooral omdat ze elders gedetacheerd zijn. Steeds meer
medewerkers zijn vrijgemaakt en ingezet om bij en samen met
de politie - in duo’s - te werken aan de kwaliteit van de opsporing
en vervolging en uitvoering te geven aan het kwaliteitsplan
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Personele bezetting (in aantal fte’s en aantal medewerkers)
Aantal fte

Rijksambtenaren
Rechterlijke ambtenaren
Totaal

Aantal medewerkers

2013

2014

2015

2013

2014

2015

3895

3739

3808

4283

4112

4170

802

837

832

827

859

852

4697

4576

4640

5110

4971

5022

Politie-OM. Ten slotte kampt het OM nog met een flink verlies aan
inzetbare capaciteit vanwege de herziening van de gerechtelijke
kaart in 2013. Daarbij zijn enkele locaties van het OM gesloten
en geconcentreerd op één hoofdlocatie. Met veel medewerkers
zijn vervolgens, conform cao-regels afspraken gemaakt over
compensatie van extra reistijd.

Kwalitatief
Diversiteit
Om voldoende te kunnen anticiperen en in te spelen op de steeds
veranderende en hoger wordende eisen die de omgeving aan het
OM stelt, is een diverse personele samenstelling van het OM een
absolute noodzaak. Bij nieuwe werving- en selectieprocedures
wordt in toenemende mate gekeken naar diversiteit, vernieuwing en
complementariteit vanuit het oogpunt van toegevoegde waarde voor
de organisatie ten opzichte van het zittende medewerkersbestand.
Om dit meer kracht bij te zetten, is in 2015 het Charter diversiteit
getekend en bestendigd. Het OM zet zich in om de diversiteit aan
talenten bij medewerkers optimaal te benutten. Ook is 2015 het
werving- en selectieproces van de togadragers aangescherpt en is
actief gestuurd op de instroom en selectie van diverse talenten.

Opleiding en ontwikkeling
Leren, het genereren en bijhouden van kennis en vaardigheden,
is een voorwaarde voor een kennisintensieve organisatie als het
OM. We hanteren hierbij een leerfilosofie, waarbij de interactie
tussen werken en leren de belangrijkste pijlers zijn. Daarin trekt
het OM samen op met het eigen opleidingsinstituut SSR. Ook
toetsing, zoals het behalen van het zittingsvaardigheidsbewijs
door de in 2015 opgeleide assistent-officieren, is steeds meer een
onderdeel van het leerproces. Daarnaast is digitalisering een
essentieel aspect van de nieuwe leerfilosofie; door digitalisering
is informatie op ieder moment beschikbaar voor onze lerende
medewerkers en wordt het leren continue ondersteund.
De leerfilosofie is in 2015 geheel geïntegreerd in de initiële opleidingen van het OM, zoals de leergang voor de officieren van justitie in opleiding (oio’s), die voor het OM in feite de opvolger is van
de raio-opleiding. Daarnaast bestaan de leergang voor assistentofficieren van justitie en de leergang voor adjunct-officieren van
justitie. Ook bij nieuwe of vernieuwde leergangen voor ervaren
officieren van justitie wordt de nieuwe leerfilosofie toegepast.

De nieuwe manier van leren vergt een andere insteek van de
leidinggevenden, de opleiders op de werkvloer en de docenten.
Docenten die genoemde trainingen en leergangen begeleiden bij
SSR, zijn voor een groot deel afkomstig uit het OM. In het najaar
van 2015 zijn twee parttime kerndocenten vanuit het OM aangesteld. Het is belangrijk dat medewerkers bijdragen aan het delen
van kennis en ervaring met collega’s en dat ook accepteren als
onderdeel van hun werk.
Permanente educatie concurreert voortdurend met de hectiek
van iedere dag en dat is een zorgpunt. De werkdruk is hoog en
educatie wordt door iedereen belangrijk gevonden, maar is in
tegenstelling tot het actuele werk zelden echt urgent. Door
bewustmaking van onder anderen de leidinggevenden en door
het leren meer te integreren met de te verrichten taken, wordt
hieraan gewerkt.
Voor het OM is SSR de vanzelfsprekende en aangewezen partner
voor opleiden, leren en ontwikkelen. Bij nieuwe opleidingen en
leertrajecten wordt in een vroeg stadium contact met SSR en
andere partners gezocht, zodat een en ander in co-creatie
ontwikkeld kan worden.

Duurzame inzetbaarheid
De goede en vanzelfsprekende dialoog tussen leidinggevende en
medewerker staat binnen de visie op eigen regie en duurzame
inzetbaarheid centraal. Om dat goede gesprek te ondersteunen,
is in 2015 een uniforme gesprekscyclus en een instrument voor
het ‘schouwen’ van het personeel ontwikkeld en landelijk vast
gesteld. Een logische stap hierbij was de invoering van het
Eigen-Regieverzuimmodel waarin de leidinggevende en
medewerker samen verantwoordelijk zijn voor inzetbaarheid
en herstel.
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