
 
 

 
 
Professioneel artikel 
 
Keteninformatiseringstheorie in de praktijk: 
Implementatie van de Wet OM-afdoening in de 
strafrechtsketen 
 
C.H.M. (Chris) Brookhuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of Chain-computerisation 
Information Exchange for Chain Co-operation 
 
2010 – Volume 1, Art. #5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontvangen: 23 mei 2010 
Geaccepteerd: 25 november 2010 
Gepubliceerd: 2 december 2010 
 
 
2010 – Volume 1, Art. #5 
URN:NBN:NL:UI:10-1-101239  
ISSN: 1879-9523 
URL: http://jcc.library.uu.nl/ 
Uitgever: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services in samenwerking met het 
Department of Information and Computing Sciences, Universiteit Utrecht 
 
Copyright: dit werk valt onder een Creative Commons Attribution 3.0 Licentie 

  2 

http://jcc.library.uu.nl/


Professioneel artikel 
 

Keteninformatiseringstheorie in de praktijk: 
Implementatie van de Wet OM-afdoening in de 
strafrechtsketen 
 
Drs. C.H.M. (Chris) Brookhuis 
Pheidis Consultants 
Orteliuslaan 850, 3528 BB Utrecht, Nederland 
E-mail: brookhuis@pheidis.nl  
 
 
Samenvatting: Door implementatie van de Wet OM-afdoening (van 18 juli 2006) 
wordt een nieuwe vorm van buitengerechtelijke afdoening van strafzaken ingevoerd: 
De Strafbeschikking. In de Strafbeschikking kan het Openbaar Ministerie straffen en 
maatregelen opleggen en aanwijzingen geven. De strafbeschikking gaat op den 
duur de Transactie vervangen. 
 
Het programma vindt plaats in een complexe bestuurlijke en administratieve 
omgeving waarbij een groot aantal autonome partijen betrokken zijn. Binnen het 
programma zijn de organisatieprincipes uit de theorie van Grijpink toegepast: groot 
denken, klein beginnen; zo min mogelijk ingrijpen in de interne organisatie van de 
ketenpartners; concentratie op de gegevensoverdracht; beperking van die 
overdracht tot het hoogst noodzakelijke en concentratie op een enkelvoudige 
doelstelling. 
 
Daarnaast is flexibel omgesprongen met de mogelijkheden voor implementatie(s). 
Deelfaseringen zijn aangepast om de kracht van organisaties te gebruiken en tot 
(deel)resultaten in de keten te komen. Kortom met de ketenstroom mee roeien in 
plaats van stug vast houden aan een vooraf uitgestippelde koers maar wel met de 
afgesproken implementatielijn(en) als ijkpunt. 
 
De ICT component binnen het programma was erg groot. Realisatie van 
(onderdelen van) nieuwe systemen bij ketenpartners ter ondersteuning van de 
verschillende processtappen heeft bij diezelfde ketenpartners gezorgd voor een 
grote druk op de betreffende ICT deelprojecten. Deze druk leidde tot diverse crises 
die uiteindelijk resulteerden in aangepaste, haalbare planningen. Crisis als een 
motor voor verandering. 
 
De gekozen aanpak wijkt af van de overheersende vorm waarin dit soort processen 
doorgaans wordt aangevlogen: grote programma’s worden aangepakt met veel 
mensen en ingewikkelde systemen. Het implementatie programma OM-afdoening 
maakt duidelijk dat met de gekozen aanpak in ingewikkelde trajecten met minder 
geld kwalitatief goede/betere resultaten zijn te bereiken. In deze tijden van 
bezuinigingen een aantrekkelijke gedachte! 
 
Trefwoorden: implementatieprogramma, ketenproces, ketenprocesmodel, 
bedrijfsdocument, koppelvlak, elektronische berichten uitwisseling, standaarden, 
EBV methode, ketenvoorziening, ketentesten, fasering, crisis, verandering, 
communicatie, menselijke factor, kostenbesparing. 
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Abstract: By implementation of the law OM-afdoening (Public Prosecution 
Dispositions, July 18 2006) a new form of judging criminal matters is introduced: 
The sentence arrangement. In the sentence arrangement the Public Prosecutor can 
impose sentences and measures and issue directions. 
 
The implementation program takes place in a complex administrative setting. In the 
schedule of the program an adaptive approach was used to be able to grab the 
offered opportunities and use the strengths of the different partners. The agreed 
implementation line was nevertheless leading! 
 
The ICT component within the program was very large. It was in the realisation of 
(components of) new ICT systems where large pressure was build up. This pressure 
led to several crises which resulted in adapted but feasible plans. Crisis as an 
engine for change. 
 
The set-up of the implementation program with a small central program 
management team, compliance with chain-laws from the theoretical framework of 
Chain-computerisation and the staffing of the program played a vital role. The 
program shows that with this approach it is possible to reach qualitatively better 
results.  
 
Keywords: implementation program, chain process, electronic file exchange, 
standards 
 

Inleiding 
De keteninformatiseringstheorie van Grijpink (1997, 1999, 2002, 2009, 2010) biedt 
handvatten om vooraf te bepalen of een ketenproject kans van slagen heeft. 
Daarnaast wordt een aantal kenmerken van keteninformatiseringsprojecten 
beschreven die behulpzaam kunnen zijn bij de aanpak van een ketenprobleem. Aan 
de hand van het programma OM-afdoening wordt zo’n aanpak beschreven. De 
auteur is als “regisseur keteninformatisering” betrokken bij dit programma. 

De wet OM-afdoening 
In het Nederlands rechtssysteem doorlopen –verdachten van- strafrechtzaken een 
ketenproces van opsporing en vervolging via berechting tot en met uiteindelijk 
executie1 van de straf en reclassering. Bij het verzorgen van de rechtshandhaving 
in deze strafrechtsketen is een groot aantal autonome partijen betrokken, 
waaronder onder andere: de Politie, het Openbaar Ministerie (OM), de Zittende 
Magistratuur (ZM), de Justitiële Informatie Dienst (JustID) maar ook Gemeenten, 
de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Centraal Justitieel Incassobureau 
(CJIB). Ondanks hun autonomie zijn deze partijen in het ketenproces onderling 
afhankelijk van elkaar en werken ze samen aan een maatschappelijk product. Deze 
samenwerking vindt plaats in een complexe bestuurlijke en administratieve 
omgeving2.  
 
Door implementatie van de Wet OM-afdoening (van 18 juli 2006) wordt een nieuwe 
vorm van buitengerechtelijke afdoening van strafzaken ingevoerd: De 
Strafbeschikking. De Strafbeschikking gaat met de implementatie van de Wet OM-
afdoening de Transactie vervangen. In de Strafbeschikking kan het OM straffen en 
maatregelen opleggen en aanwijzingen geven. Dit in tegenstelling tot bij de 

                                                 
1 Ten uitvoerlegging van de straf 
2 Meerdere departementen, ministers, geldstromen, etc. 
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Transactie waarmee het OM aan verdachte een voorstel tot voorkoming van 
strafvervolging doet. Tot de implementatie van de Wet OM-afdoening was het 
opleggen van straffen het primaat van de Zittende Magistratuur3. 
  

Doelstelling: Met de implementatie van de Wet OM-afdoening wil de 
wetgever de druk op het Nederlandse rechtssysteem en met name op de 
Rechterlijke Macht verminderen en, als hoger doel, Nederland veiliger 
maken. Dit door zogenaamde routine zaken sneller en makkelijker af te 
doen en daardoor binnen het rechtssysteem meer tijd voor grotere en 
zwaardere zaken vrij te maken.  

 
Kern van de implementatie van de Wet OM-afdoening is dat de Officier van Justitie 
niet alleen vervolgt, maar ook een straf oplegt. Maakt de bestrafte geen bezwaar, 
dan wordt de straf definitief. Oftewel het proces initiatief verschuift van het OM 
naar verdachte/bestrafte. In geval van een Transactievoorstel kan verdachte 
namelijk wachten op de volgende actie van het OM, b.v. dagvaarden. In het geval 
van een Strafbeschikking moet de bestrafte zelf actie ondernemen als hij/zij het 
niet eens is met de opgelegde straf. Bij het uitblijven van dit zogenaamd verzet van 
de bestrafte wordt de straf definitief en kan de ten uitvoerlegging door de 
betreffende instantie worden opgepakt met de ruime bevoegdheden – ten opzichte 
van de Transactie - die de uitvoeringsinstantie daarbij bij Wet ter beschikking zijn 
gesteld. 

Wat betekent dat voor de implementatie? 
Voor de implementatie betekent dit dat nieuwe processen moeten worden 
ontwikkeld en beschreven. Dat systemen moeten worden aangepast of vernieuwd 
en dat afspraken over samenwerking in de strafrechtsketen voor kleine misdrijven 
en overtredingen opnieuw moeten worden uitgewerkt. 
 
Het aantal processtappen wordt - voor het merendeel van de zaken - bij de 
overgang van de Transactie naar de Strafbeschikking minder. Dit omdat alleen nog 
maar bij verzet en in een beperkt aantal specifieke situaties de zaak naar het OM 
wordt overgedragen. De meeste zaken gaan van Politie naar het CJIB en worden 
daar volledig afgehandeld. 
 
Door de wijzigingen in de processen en een nieuwe manier van uitwisselen van 
informatie (elektronisch) tussen ketenpartners moest ook veel sterker worden 
gekeken naar welke informatie precies uitgewisseld diende te worden. Het correct 
en zo efficiënt mogelijk afhandelen van een zaak in de keten is daarbij het 
uitgangspunt.  
 
Het klinkt eenvoudig, maar is in de praktijk behoorlijk ingewikkeld en ingrijpend.  

Het implementatie programma 
Met de voorbereiding van de implementatie van de wet is eind 2005 begonnen. Om 
de implementatie van de Wet OM-afdoening handen en voeten te geven werd de 
verwachtte benodigde samenwerking georganiseerd in programmavorm. Zo is een 
centrale programmaleiding opgezet en zijn (deel)projecten bij de verschillende 
betrokken ketenpartners gedefinieerd.  
 
Er zijn horizontale werkgroepen voor specifieke thema’s opgezet, er werd een 
overlegstructuur ingericht met overleggen op alle niveaus; van operationeel tot 

                                                 
3 Rechters 
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strategisch. Deze structuur deed dienst als overleg en besluitvormingsstructuur 
binnen het programma en vormde als zodanig ook een escalatie lijn bij verschil van 
inzicht tussen ketenpartners. 
 
Bij de start van het programma is bepaald dat het proces van OM-afdoening dient 
te voldoen aan en gebruik te maken van de standaarden en voorzieningen die door 
Justitie en Politie zijn vastgesteld voor elektronische berichtenuitwisseling in de 
Strafrechtsketen. Dit om de voor het ketenproces kritische informatie op tijd bij de 
volgende processtap/ketenpartner te brengen. Enkel in uitzonderingsgevallen wordt 
informatie op papier tussen ketenpartners uitgewisseld.  
 
Belangrijke uitgangspunten waren: 

‐ de Justitie standaarden4 op het gebied van elektronische 
berichtenuitwisseling; 

‐ het gebruiken van reeds bestaande ketenvoorzieningen5;  

‐ de EBV methode6 voor de ontwikkeling van het ketenprocesmodel en de 
verschillende benodigde berichtenboeken; 

‐ de gestructureerde aanpak en uitvoering van ketentesten. 

Het programma OM-afdoening en Keteninformatisering 
Gezien de context waarin de implementatie van de Wet OM-afdoening moest 
worden uitgevoerd, het aantal ketenpartners, noodzakelijke ontwikkelingen op ICT 
gebied en grootschalig gebruik van elektronische berichtenuitwisseling, is het 
programma een waar ketenprogramma.  
 
De omgeving van het programma voldoet aan vele van de kenmerken van een 
keten zoals die door Grijpink (2002) zijn gedefinieerd. We hebben te maken met 
autonome ketenpartners met onduidelijke en soms tegengestelde belangen. Het 
gaat om een proces met schakels na en naast elkaar met grote onderlinge 
afhankelijkheden in het proces. De bestuurlijke en administratieve omgeving is 
complex terwijl ketenpartners toch aan een gezamenlijk maatschappelijk product 
werken. Bovendien is er grote externe druk om daadwerkelijk samen te werken, 
zowel politiek – de wet moet ingevoerd worden - als bestuurlijk – er dient gebruik 
te worden gemaakt van standaarden en methoden zoals die in de strafrechtsketen 
zijn vastgesteld voor elektronische berichtenuitwisseling. 
 
Het programma bekeken in het perspectief van enkele handvatten en kenmerken 
van de theorie van keteninformatisering7 ziet er als volgt uit: 
 
Het dominante ketenprobleem 
Volgens de theorie is er een dominant probleem voor de keten nodig om relatief 
autonome partners zo ver te krijgen dat ze een keteninformatiesysteem realiseren. 
Het gaat dan om problemen in de lijn van imagobeschadiging, publieke 
verontwaardiging, levensgevaar, internationale druk, etc. 

                                                 
4 De EBV standaarden 
5  Zowel functionele als het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) en de Verwijsindex 
Personen (VIP) – in 2010 is de naamgeving van dit systeem gewijzigd in 
Strafrechtsketendatabank (SKDB) - als technische als de Justitie Berichten Service (JUBES) 
6 Elektronisch Berichten Verkeer, zie www.JustID.nl/EBV 
7 Zie bijlage: Keteninformatisering als methode 
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In dit geval kan het dominante ketenprobleem gezien worden als het veiliger 
maken van Nederland, of het versterken van de legitimiteit van de rechtspraak. 
Voor de betrokken ketenpartners was echter concreet de druk vanuit de politiek, 
die het sneller verwerken van kleine misdrijven en overtredingen en vermindering 
van het beslag op de Rechterlijke Macht voor dit soort zaken wilde, een belangrijke 
motivator. Deze is in het proces herhaalde malen in de strijd geworpen. 
 
Er is weinig gediscussieerd of hier nu sprake is van keteninformatisering. In het 
proces voor de afhandeling van Transacties was namelijk al een ketensysteem in 
gebruik (VIP: Verwijs Index Personen). Het hergebruiken van dit ketensysteem is in 
het programma nooit een issue geweest, omdat het een van de pijlers is waarop 
verdachten en bestraften in de strafrechtsketen administratief kunnen worden 
gevolgd. Wat dat aangaat hoefden de neuzen niet gericht te worden.  
 
De problemen van het programma waren vooral praktisch en betroffen het 
tijdsbeslag en de investeringen die met implementatie van de wet samenhangen. 
Maar er waren uiteraard ook discussies over de nieuwe onderlinge taakverdelingen. 
 
Non-interventie 
Bij de gekozen aanpak is steeds als uitgangspunt genomen de eigen 
verantwoordelijkheid van de betrokken partners. Vanuit de programmaleiding is 
niet gesleuteld aan de interne processen van de partijen. De afspraken en centrale 
leiding beperkten zich tot de overgangsmomenten in het proces tussen 
ketenpartners en de vorm en inhoud van berichten die daarbij aan de orde waren. 
De programmaleiding zorgde daarbij vooral voor transparantie. De voorbereiding 
van de besluitvorming in het Programmateamoverleg werd onderbouwd met 
memo’s en nota’s uit gezamenlijke overleggen op tactisch en operationeel niveau. 
Hierbij was de centrale programmaleiding steeds vertegenwoordigd. Verder had de 
programmaleiding ook directe toeging tot het strategisch niveau bij alle betrokken 
ketenpartners. Hoewel niet direct geïntervenieerd werd met de eigen 
verantwoordelijkheid van ketenpartners, kon op deze wijze toch via de 
verschillende niveaus door de centrale programmaleiding invloed worden 
uitgeoefend op ontwikkelingen bij de ketenpartners.  
 
Voor een groot probleem is elk draagvlak te klein 
Alle ketenpartners hebben geleidelijkheid van implementatie als uitgangspunt 
gehanteerd. Kenmerk voor de aanpak was “groot denken, klein beginnen”. 
Daarvoor is een indeling (fasering) en volgorde van implementatie van 
zaakstromen opgesteld. De gang van zaken was: beginnen met ‘pilot’-
implementaties, ervaring op doen, modificaties en uitbreidingen doorvoeren in de 
ondersteunende systemen en verder opschalen van de ‘pilot’-implementaties. De 
indeling en volgorde is daarbij bepaald op basis van verschillende invalshoeken: 
(groep) wetsartikel(en), soort verdachte, geografische regio en combinaties van 
deze. 
 
Gebruik van het moment 
Waar “gewone” projecten al zelden het spoorboekje van het projectplan volgen, is 
het verloop in ketenprojecten nog een stuk grilliger. Met alle voor- en nadelen die 
daaraan verbonden zijn. Het is zaak het einddoel scherp in het oog te houden, 
maar tegelijkertijd opportunistisch in te spelen op de mogelijkheden die zich 
voordoen. Men kan beter met de ketenstroom mee roeien in plaats van stug vast 
houden aan een vooraf uitgestippelde koers. Crisis blijkt vaak een motor voor 
verandering. De ICT component binnen het programma was erg groot. Realisatie 
van (onderdelen van) nieuwe systemen bij ketenpartners ter ondersteuning van de 
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verschillende processtappen leidde bij de partners, die ook nog andere dingen 
moeten doen, tot forse discussies over prioriteiten.  
 
De druk van de afspraken met de politiek over de fasering van de 
implementatiestappen leidde tot diverse crises. Crises die uiteindelijk er voor 
zorgden dat planningen werden omgebogen tot haalbare planningen zonder daarbij 
de door de politiek gestelde prioriteiten en de daarover gemaakte afspraken, 
geweld aan te doen.  
 
De dynamiek in een dergelijke complexe omgeving bleek ook af en toe voor heel 
verrassende oplossingen voor opgedoken problemen te zorgen. Oplossingen die 
vervolgens weer door het programma - en de keten – werden geadopteerd om de 
volgende horde in de implementaties te nemen. Door problemen met de 
geautomatiseerde verwerking van zaken is bijvoorbeeld de zaakstroom 30 WAM 
[Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen] uit het implementatie 
programma OM-afdoening verdwenen en uiteindelijk in de Wet Mulder opgenomen 
(realisatie begin 2011). Een tweede voorbeeld hierin is de ‘pilot’ implementatie van 
de Bestuurlijke Strafbeschikking Overlast bij de G4 8  waardoor de politiek 
afgesproken datum voor de implementatie van de BSB kon worden gerealiseerd.  

Resultaten van het programma OM-afdoening 
De resultaten van het programma zijn zichtbaar op verschillend gebied. Zo zijn 
nieuwe (keten) processen ontwikkeld en beschreven, ICT systemen ontwikkeld en 
ingevoerd en nieuwe op maat gesneden afspraken omtrent het samenwerken in de 
keten – en meer specifiek op gebied van informatie uitwisseling - uitgewerkt, 
vastgelegd en gevalideerd in de keten. Zo is een sterke afname van de uitwisseling 
van complete papieren dossiers gerealiseerd.  
 
Maar het programma heeft ook bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van de 
gehanteerde standaarden en methoden en de ontwikkeling, opzet en inrichting van 
het beheer van ketenproducten in de strafrechtsketen. 
 
Voor de burger zijn de meest zichtbare resultaten van het programma echter 
uiteraard de daadwerkelijke implementaties van de strafbeschikking. Binnen het 
programma zijn tot en met 2010 de volgende implementaties gerealiseerd: 
 
De implementatie van de eerste fase (ook wel zaakstroom) voor artikel 8 van de 
Wegenverkeerswet (WvW) - dronken rijden - is gestart per 1 februari 2008 in twee 
arrondissementen9 en 5 politieregio’s10. In 2009 is de implementatie van artikel 8 
WvW stapsgewijs (regionaal) uitgebreid tot op 1 juli 2009 een landelijke dekking 
was bereikt. 
 
Per 1 januari 2009 is tevens gestart met de implementatie van de Bestuurlijke 
Strafbeschikking voor overlast feiten bij de grote 4 gemeenten in Nederland. Hierbij 
is deze - om te beginnen – geïmplementeerd voor een specifiek aantal feiten - de 
zogenaamde overlast feiten. De handhaving van deze feiten vindt vooral plaats 
door voor de gemeenten werkende Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA).  
 

                                                 
8 Vier grote gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht 
9  De rechtspraak in Nederland is verdeeld in 19 arrondissementen met elk een eigen 
rechtbank en een arrondissementsparket 
10 De politie in Nederland is verdeeld in 25 regionale korpsen plus één landelijk opererend 
korps (KLPD) 
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Per 1 april 2010 is begonnen met de implementatie van de Politie 
Strafbeschikking 11  en de uitrol (beschikbaar stellen) van de Bestuurlijke 
Strafbeschikking Overlast over alle gemeenten van Nederland. Deze beide 
implementaties worden weer per arrondissement uitgevoerd waarbij de 
implementatie van de laatste arrondissementen gepland staat op 1 december 2010.  
 
Hoewel de implementatie van de Wet OM-afdoening nog niet is afgerond - de 
komende twee jaren zullen nog meer implementaties van zaakstromen 
plaatsvinden - zijn de eerste tekenen met betrekking tot het halen van de 
doelstelling, het verminderen van het aantal zaken bij de Rechterlijke Macht, 
gunstig tot zeer gunstig.  

Evaluatie 
De mede door de theorie van keteninformatisering ingegeven aanpak wijkt af van 
de ruim verbreide praktijk, waarin met inzet van veel mensen een ingewikkeld, 
alomvattend, systeem wordt opgezet. Met relatief weinig kosten op centraal niveau 
is een complex ketenprogramma uitgevoerd, met een vooralsnog prima resultaat.  
 
De opzet van het implementatieprogramma en de kwaliteiten van de mensen die 
het programma uitgevoerd hebben, speelden een cruciale rol bij de succesvolle 
start van de implementatie van de wet. Directe toegang tot alle niveaus bij alle 
betrokken ketenpartners is in dit ketenprogramma eveneens een belangrijke factor 
voor succes gebleken.  
 
Het implementatieprogramma OM-afdoening maakt duidelijk, dat met de gekozen 
aanpak ingewikkelde trajecten met minder geld kwalitatief goede/betere resultaten 
zijn te bereiken. In deze tijden van bezuinigingen een aantrekkelijke gedachte! 
 
 
 
Biografie: Chris Brookhuis (1961) studeerde Wiskunde aan de Rijks Universiteit 
Groningen van 1979 tot 1986 met als specialisatie Informatica. Na zijn studie 
werkte hij ruim 4 jaar als programmeur en projectleider bij ICT in de industriële 
automatisering. Vanaf 1 januari 1991 was Chris Brookhuis werkzaam bij het 
Management Consultancy bureau InControl als project- en interim manager. In 
1995 is hij gaan werken bij Pheidis Consultants als Consultant en is sinds 1996 
tevens mede-eigenaar. Van 1986 tot 2000 heeft Chris Brookhuis veel project- en 
interim management opdrachten uitgevoerd waarvan een groot deel in de 
omgeving van Openbare Orde en Veiligheid. Sinds 2001 werkt hij daarbij vooral in 
complexe ketenprojecten en ketenprogramma’s in met name de strafrechtsketen 
waaronder onder andere het Programma ePV, Elektronische berichtenuitwisseling in 
de Strafrechtsketen, en het Programma Implementatie Wet OM-afdoening. 
 

                                                 
11 De Politie Strafbeschikking is een strafbeschikking die door de politie zelfstandig mag 
worden opgelegd bij bepaalde strafbare feiten en waarvoor een vaste straf is vastgesteld. 
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Bijlage: Keteninformatisering als methode 
In deze bijlage wordt een kort overzicht gegeven van de 
keteninformatiseringstheorie (Grijpink 1997, 1999, 2002, 2009, 2010). 
 
In de theorie van de keteninformatisering wordt uitgegaan van het adagium “het 
dominantie ketenprobleem bepaalt de keten”. Daarnaast is een toetsingskader 
ontwikkeld en een sturingskader.  
 

‐ Dominant ketenprobleem 
De enige factor die de keten; zonder echte baas, met tegengestelde 
belangen en een zeker portie irrationaliteit, bindt. Kenmerken van een 
dominant ketenprobleem: levensgevaar / incidenten met ernstige gevolgen / 
risico op herhaling / risico van escalatie / publieke verontwaardiging / 
schade imago gehele keten / internationale politieke druk; 

 
Het toetsingskader van de theorie is opgebouwd volgens een aantal zogenaamde 
profielen. Met de toepassing van deze profielen kan een indruk worden verkregen in 
de succesmogelijkheden van een ketenaanpak. De profielen: 
 

‐ Doelprofiel: 
o Het doelprofiel geeft inzicht in de keten en zijn dominante 

ketenproblematiek 

‐ Coördinatieprofiel 
o Het coördinatieprofiel geeft inzicht in de coördinatievormen in de 

keten afgezet tegen het type processtructuur in de keten 

‐ Informatieprofiel 
o Het informatieprofiel geeft aan welk(e) gegevensobject(en) zo 

centraal staan bij een ketenprocesstap dat de betreffende organisatie 
streeft naar volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit van 
betreffende object(en) 

Deze drie profielen geven een indicatie van de noodzaak van een 
keteninformatiesysteem voor een bepaalde keten. Naast deze profielen wordt nog 
het volgende profiel onderkent: 

‐ Samenwerkingsprofiel 
o Het samenwerkingsprofiel brengt met elkaar in verband in welke 

vormen organisaties structureel samenwerken en op welk niveau dat 
plaatsvindt. Het samenwerkingsprofiel geeft een indicatie of een 
geïdentificeerd keteninformatiesysteem ook daadwerkelijk haalbaar 
is. 

Het sturingskader biedt handvatten om de sturing in een ketenproject in te richten. 
Afhankelijk van omgeving, cultuur, samenwerkingsvormen en mensen wordt de 
sturing ingericht. 
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