
Enterprise 
Architectuur VenJ
in vogelvlucht



De missie van VenJ is als volgt verwoord 

“Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de 

rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen 

samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. 

Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger 

samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en 

waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een 

ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven 

geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Veiligheid en 

Justitie kan en mag doen. Recht raakt mensen.”



Voorwoord
Dit document gaat over het maken van afspraken over het stroomlijnen en moderniseren 
van bedrijfsprocessen en de informatiehuishouding. Afspraken die niet alleen onder-
steuning bieden aan programma’s zoals Kwaliteit & Innovatie, Digitaal Werken in de 
Strafrechtketen, Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen en Keteninformatisering in de 
Vreemdelingenketen, maar ook aan programma’s die binnen de afzonderlijke organisatie-
onderdelen worden uitgevoerd. Deze programma’s hebben als doel om vanuit VenJ een 
betere prestatie neer te zetten, zoals een veiliger en rechtvaardiger Nederland en 
verbetering van de slachtofferhulp.

Binnen VenJ worden via dergelijke programma’s en projecten grote veranderingen 
voorbereid en doorgevoerd. Tijdens de ‘Ronde Tafelbijeenkomsten’ over onderdelen van 
het I-Plan is (nogmaals) de behoefte naar voren gekomen aan heldere keuzes voor in te 
zetten oplossingen, zeker als het gaat over de samenwerking tussen organisatieonderdelen 
onderling en samenwerking met andere overheidsorganisaties. De keuzes voor gezamen-
lijke oplossingen leggen we vast in afspraken. Daarbij maken we ook gebruik van afspraken 
die al binnen onderdelen en samenwerkingsverbanden ontwikkeld zijn. En daardoor 
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kunnen we beter intern samenwerken, de klant beter bedienen of de crimineel eerder op 
het spoor komen en vervolgen. We trekken lessen uit de bevindingen van de Commissie 
Elias: maak goede afspraken vooraf en begin dan pas met het uitvoeren van projecten.

In dit document worden de belangrijkste afspraken kort genoemd. Ze zijn gebaseerd op 
afspraken die in (rijks)overheidsverband gemaakt zijn en op de eerder door de Bestuursraad 
vastgestelde ‘Gouden Regels’: een basisset van architectuurprincipes. Het geheel van 
afspraken noemen we de VenJ Enterprise Architectuur.

In het I-Plan 2014 - 2017 is afgesproken om een VenJ Enterprise Architectuur op te stellen op 
basis van de Gouden Regels. Het resultaat ligt nu in sterk verkorte vorm voor u.
Met goede afspraken alleen zijn we er nog niet. Daarom geven we aan het eind van dit 
document aan welke andere activiteiten worden uitgevoerd en hoe we de juiste toepassing 
van de afspraken gaan borgen.

Nicole Stolk pSG en CIO VenJ
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“Door de inzet van ICT-middelen op cel 
vergroten we de zelfredzaamheid van 

gedetineerden. Ze kunnen zich zo beter 
voorbereiden op terugkeer  

in de samenleving en dat helpt 

recidive te verminderen.”
Hans Huizer
Vestigingsdirecteur
Penitentiaire Inrichting Vught



“Het gebruik van overheidsbrede 
diensten zoals DigiD en E-herkenning 

zorgt ervoor dat de overheid één gezicht 
heeft naar de klant.”

Jan Paul van Alphen
Projectleider Klantdirectie Regulier Centraal
Immigratie en Naturalisatie Dienst



“Nu ik een iPad heb is het mogelijk  
om onafhankelijk van tijd en plaats  

te werken. Bijvoorbeeld tijdens  
mijn treinreizen.”

Berliyanti Masfirdaus
Projectsecretaris
Projecten Dienst Huisvesting



“Informatie delen is het nieuwe hebben. 
Als je het niet kunt delen heeft het 

minder waarde.”

Yola Park
Enterprise architect
Raad voor de Rechtspraak



“Prachtig dat informatie over 
wetgeving en jurisprudentie 

tegenwoordig digitaal beschikbaar is. 
Dat bespaart heel veel tijd.”

Marion van ’t Klooster
Gerechtsauditeur | Centrale Raad van Beroep
plaatsvervangend Rechter | Rechtbank Oost-Brabant



“Via kanalen als Facebook, Skype en 
Twitter komen we gemakkelijker  

in contact met de burgers.  
Deze laagdrempeligheid zorgt voor een 

groter gevoel van veiligheid.”

Dirk-Jan Grootenboer
Hoofdagent basisteam Drechtsteden binnen
eenheid Rotterdam



“Sinds anderhalf jaar werken we met een 
elektronisch patiëntendossier. Dit bevat 

alle relevante informatie zoals 
rapportages en aandachtspunten over de 

gedetineerde patiënt. Dit stelt ons in staat 
de juiste zorg en begeleiding te bieden.”

Ferry Vink
Forensisch therapeutisch medewerker
Penitentiaire Inrichting Haaglanden | Locatie Scheveningen
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