
14 het Tijdschrift voor de Politie – jg.75/nr.5/13ZSM

De impact van ZSM op 
ketensamenwerking

Samen hebben politie, OM en ketenpartners hun schouders gezet 

onder de collectieve ambitie om tot samenwerking en betere prestaties 

in de strafrechtketen te komen. Een ambitie die veel energie heeft 

losgemaakt. En dat is nodig. Het rapport van de Rekenkamer, Prestaties 

in de strafrechtketen (februari 2012), liegt er niet om. Te lange 

doorlooptijden, een onbekend aantal zaken dat uitstroomt bij de politie 

en de executieverjaring waardoor veroordeelden de opgelegde straf 

niet ondergaan. Er is een fundamentele verandering nodig binnen de 

strafrechtketen en de oplossingen voor dit ‘taaie vraagstuk’ moeten 

worden gevonden over de grenzen van afzonderlijke organisaties heen.

John Schagen, 

programmamanager 

ZSM, Judith Renes, 

implementatiemana-

ger ZSM en Ivo van 
Duijneveldt, AEF 

(actieonderzoek i.o.v. 

Politieacademie).

I
n 2010 startte binnen de Board Opsporing van de 
Raad van Korpschefs een gedachtewisseling over de 
ontwikkelingen in de criminaliteit en de betekenis 
daarvan voor de aanpak in de toekomst. De vraag was 

vooral gericht op de effectiviteit: staan wij na ‘Van Traa’ en 
‘Posthumus’ aan de vooravond van de derde crisis in de 
opsporing? In de eerste crisis stonden de methoden, de 
ethiek en de integriteit van de opsporing in de schijnwer-
pers. In de tweede crisis de kwaliteit en vervolging. De 
board trok destijds de conclusie dat naar alle waarschijn-
lijkheid met de huidige werkwijze, organisatie en regelge-
ving geen blijvend antwoord gegeven kan worden op de 
onveiligheidvragen en criminaliteitsontwikkelingen die op 
ons afkomen. Met andere woorden: als we niet(s) verande-
ren lopen we vast in onze huidige wijze van opereren.

Een van de pijlers van de Strategie Aanpak Criminaliteit 
van de Raad van Korpschefs was de versnelde aanpak en 
afhandeling. Deze pijler sloot aan op de strategienota 

Perspectief 2015 van het OM, waarin de ambitie wordt 
uitgesproken waar mogelijk te sturen op instroom van zaken 
om de selectiviteit van het strafrecht te vergroten. Deze 
hefboom kreeg in 2011 concreet vorm in het Programma 
ZSM, dat ook werd opgenomen als een van de speerpunten 
van het actieprogramma ‘Minder regels, meer op straat’ van 
minister Opstelten. Het Rekenkamerrapport van 2012 
maakte eens te meer duidelijk dat er maatregelen nodig 
zijn. De ontwikkeling van ZSM was toen al in volle gang. 

Ketensamenwerking
Veel voorkomende criminaliteit daadkrachtig, snel, passend 
en efficiënt aanpakken: dat is waar ZSM voor staat. Een 
eind aan te lange doorlooptijden bij de afhandeling van 
strafzaken, minder administratieve last en het strafrecht 
waar nodig selectief inzetten. De ZSM-werkwijze beoogt in 
strafzaken te komen tot betekenisvolle interventies, waarbij 
verdachten een passende reactie krijgen, recht wordt 
gedaan aan de positie van het slachtoffer en de samenleving 
merkt hoe snel daders worden gecorrigeerd. Dat alles in een 
strafrechtketen waarin de partners samen de schakels 
vormen.
De kracht van ZSM zit in het feit dat de ketenpartners alle 
relevante informatie die nodig is voor een afdoeningsbeslis-
sing zo spoedig mogelijk beschikbaar stellen en dat op basis 
daarvan snel en zichtbaar een effectieve sanctie wordt 
opgelegd. OM, politie en ketenpartners zitten samen in het 
Selectie- en Coördinatie Centrum (SCC), waardoor er direct 
(en) meer afstemming plaatsvindt vanaf het begin van het 
proces. De nieuwe aanpak vraagt om hechte samenwerking. 
Behalve het OM en de politie zijn onder meer de advoca-
tuur, de rechtspraak, de reclasseringsorganisaties, Slachtof-
ferhulp Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming 

 ‘Door middel van een sprong voorwaarts in effectiviteit 
kan de aanpak van criminaliteit sterk verbeteren. Daar-
bij zijn nieuwe interventies nodig op het gebied van veel 
voorkomende criminaliteit, ondermijning van de samen-
leving door zware criminaliteit en misdrijven met grote 
impact op het slachtoffer en op de samenleving. Het 
gewenst effect staat centraal, daarbij moet het slachtof-
fer meer positie krijgen bij de effecten die we met de 
interventies (willen) bereiken.’
– Strategie Aanpak Criminaliteit, Raad van 
Korpschefs, 2011
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Ketensamenwerking om nieuwe manieren te vinden die samen tot ontwikkeling worden gebracht. Dat is het enige reële 
antwoord op de terechte kritiek op het huidige functioneren van de strafrechtketen. ZSM is meer dan het ombouwen 
van een proces, maar is een weg naar daadwerkelijke vernieuwing van de strafrechtketen vanuit het perspectief van het 
slachtoffer, de dader, omgeving en collega’s. 

bij ZSM betrokken. Het gaat hierbij altijd om betekenis-
volle interventies, waarbij de volgende uitgangspunten 
centraal staan:
• Samen: OM, politie en ketenpartners.
• Snel: snel routeren en direct afdoen, tenzij…
• Slim: optimale werkwijze.
•  Selectief: meerdere afdoeningsmogelijkheden, ook buiten 

het strafrecht.

•  Simpel: minimale en eenvoudige registratie, minder 
bureaucratie.

•  Samenlevingsgericht: relatie tussen feit en afdoening 
herkenbaar, zichtbaar en merkbaar.

De Z en M staan zoals bekend voor Zo … Mogelijk.

Betekenisvolle interventies 
Een van de kernelementen van ZSM is betekenisvol inter-
veniëren bij de afhandeling van zaken. Betekenisvol wordt 
bekeken vanuit vier verschillende perspectieven:
1)  Vanuit het slachtoffer; deze heeft het gevoel dat zijn 

geschade belangen gecompenseerd zijn. Elementen die 
hierbij meespelen zijn: schadevergoeding, informatie-
voorziening, doorgeleiding naar slachtofferzorg, snel 
duidelijkheid, voorkomen van herhaald slachtofferschap. 

2)  Vanuit de dader; heeft het gevoel dat hij gestraft is. 
Elementen die hierbij meespelen zijn: snel duidelijk-
heid, voorkomen van recidive, besef van de gevolgen voor 
het slachtoffer, (directe) executie, duidelijkheid over 
voorwaarden.

3)  Vanuit de samenleving; heeft het gevoel dat er recht 
gedaan is. Elementen die hierbij meespelen zijn: perma-
nente communicatie, transparantie (ook zorgen dat het 
afhandeltraject haalbaar is), laten zien dat de keten 
samenwerkt, successen bekend maken. 

4)  Vanuit betrokken medewerker; heeft het gevoel dat het 
werk zin heeft gehad. Elementen die hierbij meespelen 
zijn: resultaat van inspanning zichtbaar en in verhouding 
tot resultaat, resultaat wordt teruggemeld, traject is 
volgbaar.

Hefboom voor professionalisering
Voor de eerste helft van 2013 is de opgave de verdere 
ontwikkeling naar één landelijk model voor alle betrok-
kenen soepel te laten verlopen, de nieuwe werkwijze in 
het operationeel proces te verankeren en de nieuwe 
denk- en handelswijze te internaliseren bij alle betrokken 
professionals. De kunst is daarbij om ZSM als gezamen-
lijke werkwijze voor alle betrokken partijen (politie, 
Openbaar Ministerie en overige ketenpartners zoals 
Reclassering en Raad voor de Kinderbescherming) meer 
te laten zijn dan de som der delen. De landelijke invoe-

Judith Hendriks, OvJ SCC Noord-Holland
“Het is een groot voordeel dat je meteen betrokken bent 
bij een zaak. Daarnaast kunnen je onderzoekswensen 
direct worden meegenomen. En natuurlijk zijn het snel 
en efficiënt afdoen duidelijke voordelen. Dat zou ons op 
de lange termijn tijd op moeten leveren. Nu geeft het 
gewoon een goed gevoel als je je beslissing meteen kan 
laten uitzetten. De samenwerking met alle partijen geeft 
vaak nieuwe inzichten en mogelijkheden. Kortom; we 
zijn er nog niet, maar ZSM biedt veel mogelijkheden.” 

ZSM in het kort
In 2011 is ervaring opgedaan met de ZSM-werkwijze 
in zes pilotregio’s. Op basis van deze ervaringen is de 
landelijke ZSM-aanpak ontwikkeld. Vanaf 1 januari 
2013 hebben alle eenheden een Selectie- en Coördi-
natiecentrum (SCC). In het SCC werken OM, Politie 
en ketenpartners samen. Vanaf 1 juli worden alle 
aangehouden verdachten aangemeld bij het SCC, 
inclusief jeugd. Op basis van alle informatie wordt 
door de officier van justitie een voorlopige routerings-
beslissing genomen. Dit geeft richting aan de afdoe-
ning van de zaak en voorkomt onnodig werk of her-
stelwerk achteraf. Waar mogelijk worden zaken direct 
afgehandeld.
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ring van ZSM is zo bezien meer dan een implementatietra-
ject alleen. Het is in essentie ook een hefboom voor 
professionalisering en ontwikkeling bij elk van de betrok-
ken partijen. 

De Politieacademie heeft de landelijke invoering van 
ZSM vanaf de zomer van 2012 met actieonderzoek 
gevolgd en begeleid. Het onderzoek was erop gericht om 
tijdens de implementatie van de ZSM-werkwijze feedback 
te geven aan de betrokken projectleiders en aan het 
landelijk programma ZSM. En om zo bij te dragen aan een 
succesvolle implementatie.

Brede steun binnen de politie
Uit het actieonderzoek komt naar voren dat ZSM als werk-
wijze welwillend wordt ontvangen door collega’s. Er bestaat 
brede steun voor de onderliggende waarden onder het 
ZSM-concept: korte doorlooptijden en betekenisvolle afdoe-
ningen. ZSM speelt in op de intrinsieke motivatie om 
onrecht aan te pakken en om te werken aan een rechtvaar-
dige samenleving. Het concept ZSM raakt bij veel politie-
mensen een emotionele snaar, omdat het appelleert aan 
fundamentelere waarden.
ZSM is echter voor de meeste collega’s en leidinggevenden 
ook nog synoniem aan ‘lik op stuk’. De bredere betekenis 
van betekenisvol interveniëren (bijvoorbeeld door te kiezen 
voor een sepot onder voorwaarden) wordt nog veel minder 
gezien. Toch zijn hiervan al tal van mooie voorbeelden te 
zien in de praktijk. Daarbij valt betekenisvolle afdoening 
dikwijls samen met een snelle afdoening en met directe 
genoegdoening voor het slachtoffer; want wat is nog de 
betekenis van een straf als deze 9 maanden of later pas 
wordt opgelegd?

Doelmatigheidswinst nog beperkt
ZSM is ontstaan om de kwaliteit te verbeteren. Met behulp 
ervan kan ook de politie  aan doelmatigheid winnen. Dit 
betekent wel dat het werkproces ZSM volledig moet zijn 
ingevoerd en dat is nog niet in alle eenheden het geval. 
Alleen als alle rollen zijn ingevuld, kan iedereen zijn 
verantwoordelijkheid nemen en verloopt het proces soepel 
met zo weinig mogelijk dubbelingen. Ook wordt kritisch 
gekeken naar wat er door de politie moeten worden opgele-
verd per afdoening. Zo heeft de politie in de eenheid Noord-
Holland in overleg met het Openbaar Ministerie afgespro-
ken dat een volledig dossier alleen hoeft te worden opge-
maakt als een verdachte verzet zou aantekenen tegen een 
beslissing van de officier van justitie. De politie kan in 
andere zaken volstaan met het archiveren van conceptdocu-
menten. Dit draagt concreet bij aan de genoemde doelma-
tigheid. Een mooi voorbeeld van winst die ontstaat als 
ketenpartners gaan denken vanuit de beoogde werking van 
de keten als geheel.

Nieuwe manier van ketensamenwerking
Een ander punt van kritiek dat naar voren komt in het 
actieonderzoek is meer fundamenteel van aard. ZSM wordt 

Annika Verhagen, projectleider ZSM bij de Raad voor de 
Kinderbescherming
“Aan de ZSM-tafel bespreken we direct na aanhouding van de jongere de pre-
selectie en het dossier. Door deze samenwerking krijgt de jonge verdachte 
snel duidelijkheid over het vervolg. Dit is pedagogisch van groot belang. In 
het hele land zijn we nu gestart met ZSM Jeugd. Doordat we aan tafel zitten 
met het OM en politie beschikken we snel over de informatie over de jongere. 
We horen van het OM direct óf en wanneer de jongere wordt voorgeleid. De 
politie informeert ons waar de jongere vastzit en voor hoe lang. We weten dan 
of een raadsonderzoeker een bezoek aan de jongere kan brengen.” 
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door sommige agenten en rechercheurs als ‘te snel’ ervaren. 
Het aanmelden van een verdachte bij het selectie- en 
coördinatiecentrum, nog voor de verdachte gehoord is, 
druist in tegen het gevoel van verbalisanten dat het dossier 
eerst volledig moet zijn, vóór het overgedragen kan worden 
aan de officier van justitie. De voorlopige afdoeningsrich-
ting die na aanmelden van een verdachte gekozen wordt en 
die mede bepaalt welke inzet de politie nog op een zaak 
moet doen, wordt door verbalisanten regelmatig ervaren als 
een inhoudelijk oordeel, terwijl daar feitelijk geen sprake 
van is.
Dit voorbeeld laat zien dat het parallel organiseren van de 
bijdragen van de verschillende ketenpartners, waar het 
ZSM-concept in essentie op neerkomt, binnen blauw vragen 
oproept. Deze vragen verplichten leidinggevenden binnen 
de politieorganisatie ertoe het gesprek aan te gaan met de 
werkvloer over de betekenis van ZSM als werkwijze: zo 
ontstaat inzicht in elkaars professionele afwegingen en kan 
gezamenlijk worden gekozen voor de beste afdoening in de 
context. ZSM leidt tot transparantie over en weer. Dit biedt 
een basis om tot een gedeeld begrip te komen van wat 
samenwerken in de strafrechtketen op zou moeten leveren. 
De fysieke samenwerking van politie, OM, reclassering, 
slachtofferhulp en andere partners in één en dezelfde 
ruimte draagt bij aan het verdiepen van de professionele 
dialoog tussen de ketenpartners. Het biedt een basis om 
vanuit de perspectieven van verdachte, slachtoffer en 
samenleving te kijken naar wat een echt betekenisvolle 
interventie is. 

Te makkelijk gedacht
Maar de observaties wijzen ook uit dat de samenwerking 
lang niet altijd deze uitkomst heeft. Zeker als de werkdruk 
hoog is, heeft het werken binnen een SCC het karakter van 
het werken in een productiestraat. Partners schieten in oude 
routines, in plaats van de nieuwe mogelijkheden die samen-
werken binnen ZSM biedt te verkennen. De ketenpartners 
staan dan weliswaar samen in de keuken, maar koken elk 
nog hun eigen gerecht. Sommige officieren verzuchten dat 
alles zo snel mogelijk moet – zij hebben niet eens de tijd om 
een kop koffie te halen, om werk weg te leggen en even na te 
denken. Snelheid, zorgvuldigheid en maatwerk vragen 
gelijktijdig aandacht. Dit stelt hoge eisen aan de medewer-
kers op het SCC. Betrokkenen vertellen dat te makkelijk 
wordt gedacht over het werken binnen ZSM. Sterker nog: 
juist voor het werken op het SCC moet je je beste mensen 
inzetten, juist om het principe first time right onder tijds-
druk gestand te kunnen doen.

Doorontwikkeling naar ZSM 2.0
De basis staat, maar er is meer nodig om de gezamenlijke 
ambities van ZSM te verwezenlijken. Daarin kan de politie 
het zich niet veroorloven de ontwikkeling on hold te zetten, 
niet tegenover de politiek maar zeker niet tegenover de 
maatschappij. 
In ZSM 1.0 namen politie en OM het voortouw. Bij ZSM 2.0 
gaat het erom de Reclassering, Raad voor de Kinderbe-
scherming, de advocatuur en de rechterlijke macht (nog) 
meer mee te nemen in de ontwikkeling. Feitelijk is ZSM, zo 
blijkt ook uit het actieonderzoek, nu nog grotendeels het 
continueren van oude bestaande werkwijzen binnen een 
nieuwe structuur. De samenwerking binnen het SCC en het 
parallel organiseren zijn belangrijke stappen in de goede 
richting, maar de echte opgave ligt er in te komen tot daad-
werkelijke diepgaande samenwerking. In ZSM 2.0 gaat het 
erom meer zichtbaar te maken wat betekenisvol afdoen 
vermag, of zoals een plv. hoofdofficier van justitie het 
verwoordt: “Het verhogen van selectiviteit en de herken-
baarheid voor de burger. Justice has to be seen done.”
Ook in ZSM 2.0 worden verbeteringen beoogd in processen 
rondom het slachtoffer, jeugdige verdachten, reclassering, 
rechtsbijstand, advocatuur en executie. In ketenbrede 
ontwikkelgroepen worden deze onderwerpen verder uitge-
werkt. Ook wordt in ZSM 2.0 gekeken naar de politiepro-

Voortgang
Inmiddels worden bijna 11.000 zaken per maand aangemeld bij ZSM. En dit 
aantal groeit gestaag. Bij tweederde van de zaken volgt vaak al binnen dag, 
maar in ieder geval binnen een week via de ZSM-werkwijze een beslissing 
over de manier van afdoen of een routeringsbeslissing. In iets minder dan de 
helft van deze zaken wordt gekozen voor dagvaarden (waarbij het voor bijna 
20% van de dagvaardingen om snelrecht en supersnelrecht gaat). Bij de 
overige zaken is sprake van een andersoortige afdoening, zoals een strafbe-
schikking of een transactie. Gegeven de omstandigheden kan ook voor een 
afdoening buiten het strafrecht worden gekozen.
Eenderde van de bij ZSM aangemelde zaken wordt overgedragen aan het 
lokaal parket of veiligheidshuis.
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ducten die noodzakelijk zijn voor de afdoening. Want hierin 
is grote winst voor de politie te behalen. De plannen voor 
ZSM 2.0 worden in de eerste helft van 2013 uitgewerkt met 
oog voor de dynamiek waarin de politieorganisatie zich 
bevindt. 

Ontwikkelen en ontwerpen wisselen elkaar af 
ZSM is een organisatieontwikkelingsproces voor alle 
deelnemende organisaties. Voor het OM is het een van de 
meest ingrijpende veranderingen in de afgelopen jaren. In 
2015 is ZSM voor het Openbaar Ministerie de belangrijk-
ste afdoeningswijze. Maar ook voor de politie moet de 
impact niet worden onderschat. De eenduidige invoering 
van het werkproces ten aanzien van alle aangehouden en 
ontboden verdachten, het positioneren van de professio-
nal aan de voorkant van het proces en het inrichten van 
afhandelcapaciteit, worden als een hefboom gezien voor 

de ontwikkeling van de Nationale Politie. Nieuwe werk-
wijzen worden in de keten bedacht en uitgetest (ontwik-
kelen) en als iets goed werkt dan wordt het werkproces 
eenduidig uitgeschreven en geïmplementeerd (ontwer-
pen). 

Lerenderwijs op weg naar 2.0
Om ZSM goed te laten werken is het noodzakelijk dat iedere 
deelnemer zijn rol kent en zijn verantwoordelijkheid neemt. 
Dit geldt niet alleen voor de medewerkers in het SCC, maar 
ook voor de betrokken hulpofficieren. Het ligt voor de hand 
ook de professionalisering van ZSM samen met de deelne-
mende partners vorm te geven. Met de Politieacademie en 
de SRR (de academie voor het OM) worden ideeën ontwik-
keld voor een ZSM Academy. Niet zozeer een opleidingsin-
stituut als wel een platform voor activiteiten en leren in de 
vorm van masterclasses, workshops, simulatiesessies en 
intervisie. 

Oogsten door consequente organisatie en 
sturen vanuit ketenperspectief
De doorontwikkeling wordt de komende tijd nader vormge-
geven met als streven te komen tot een ketenbrede busi-
nesscase voor ZSM 2.0. Dit gebeurt in nauwe afstemming 
met de korpsleiding, het korpsmanagement en aandachts-
gebiedhouders. Om uiteindelijk te komen tot een gedragen 
en haalbaar voorstel vanuit de politie, die zich ook in deze 
ontwikkeling een betrouwbare ketenpartner wil tonen. 
De implementatie van ZSM als werkwijze kan medio 2013 
in technische zin goeddeels als afgerond worden 
beschouwd. Als het gaat om het oogsten van de meer-
waarde van de ketensamenwerking staan partijen nog aan 
het begin van wat mogelijk is. Meerwaarde die kan ont-
staan door in het ketenproces echt consequent te organise-
ren en sturen vanuit ketenperspectief in plaats van uit de 
bijdragen en perspectieven van de verschillende partners. 
Dat moet dan leiden tot de maatschappelijke meerwaarde, 
door ZSM meer te laten zijn dan een procesoptimalisatie 
alleen en de belofte van betekenisvol afdoen daadwerke-
lijk na te komen. «

Danyal Karabay, juridisch medewerker Slachtofferhulp 
Nederland (ZSM-locatie Haarlem)
“De S van ZSM staat wat ons betreft ook voor slachtoffergericht. Slachtoffer-
hulp Nederland zet zich in voor de positie en rechten van slachtoffers 
binnen de ketensamenwerking. Wij benaderen het slachtoffer om een zo 
compleet mogelijk beeld te krijgen van de situatie. Het gaat hierbij onder 
andere om het positioneren en informeren van het slachtoffer en het inven-
tariseren van de gevolgen. We focussen ons dus niet op het onderwerp 
schade, zoals vaak wordt gedacht. Op basis van de informatie uit de aangifte 
en het contactmoment met het slachtoffer wordt een advies gegeven aan de 
officier van justitie over een mogelijke afdoening in het belang van het 
slachtoffer.”

Sjef van Gennip, algemeen directeur van 
Reclassering Nederland
“ZSM is een uitstekende manier om zaken snel af te 
handelen. Snelle afdoening bevordert de efficiency van 
de sanctie. Maar ook bij snelheid moet zorgvuldigheid 
voorop staan. Er moet ruimte blijven voor zaken die 
meer tijd nodig hebben. De reclassering adviseert 
hierover en over een persoonsgerichte aanpak om 
herhaling van strafbare feiten te voorkomen.”


