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Context van de rechtspraak

Civiel
Straf
Bestuur

Kanton

Dit doen we met circa 2.400 rechters en 7.300 overige medewerkers



De rechtspraak in Nederland moet 
aansluiten bij de digitalisering van 
de samenleving en procedures 
moeten sneller en eenvoudiger.
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Veranderingen

• Digitaal communiceren met het gerecht ipv postzendingen

• Digitaal dossier toegankelijk voor partijen en gemachtigden ipv papieren 
dossiers



www.rechtspraak.nl/kei
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Positionering binnen KEI

Prince 2 Agile



Complexiteit
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Splitsing in zaakstromen
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civiel handel

bestuur asiel

bestuur regulier

…

2014 2020



Zaakstroom asiel (basisprocedure)
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Indienen Aanvullen Behandelen Afronden Afgesloten Archiveren



Refinement van een zaakstroom

6-10-2017 Dream17 event 3 oktober 2017
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SPRINT 1740 FAST 
LANE

ON HOLD

In sprint

SOT ready

Fase 3

Fase 2

Fase 1 (stories)

Fase 0 (epics)
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Van zaakstroom naar werkende software



Betrokkenheid organiseren

• inspraak in backlog
• zicht op keuze & prioritering
• inzicht in planning

• Honderden wensen
• Opdrachten van alle kanten
• Wie gaat waarover?



Stakeholders

• Intern: rechters, juristen, administratie
• Extern: advocaten, IND, wetgever

• Hoe maak je stakeholders 
medeverantwoordelijk voor resultaten?

• Samen business value bepalen
• Samen prioriteren op hoofdlijnen
• PO is moderator en eindverantwoordelijk



6-10-2017 Dream17 event 3 oktober 2017
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Requirements halen

• Klantreizen
• Klankbordgroepen van 

key-users
• Gebruikerstestdagen
• Werkbezoeken
• Teamsite Q&A
• Songfestivalscoring
• Wensen & Bevindingen 

beoordelingsproces



• Wat is business value voor Bestuursrecht? 

• Bijdragen aan KEI-doelstellingen:
- Zorg dat de wet kan worden ingevoerd
- Zorg dat zoveel mogelijk procedures digitaal worden
- Zorg dat zoveel mogelijk partijen digitaal gaan werken

Analyseren, selecteren en prioriteren



Omschrijving van prio’s

• Schaal van 1 tot 5, opgebouwd uit de volgende elementen:

• Productieverstorend
• Hinderlijke tekortkoming, irritatiegraad
• Veiligheidsissues
• Dringend verzoek opdrachtgever
• Stabiliteits- of performanceverbetering
• Grootte van de versnelling of verbetering die wordt bereikt
• Mate van frequent gebruik van de functionaliteit
• Samenhang met andere projecten



Informeren over realisatie

6-10-2017 Dream17 event 3 oktober 2017

18Webinar

Bijpraten met KEI

Werkbezoeken



Zaakstromen vs gedeelde functionaliteit
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civiel handel

bestuur asiel

bestuur regulier

…



Meer focus op gedeelde functionaliteit

20

civiel handel

bestuur asiel

bestuur + civiel

…



E2E E2E

Anders organiseren
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POT
SOT

SOT

ScrumPRINCE2

Q1
Q2



Vragen?
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