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immers daar plaats en het gemeentelijke 
beleid met betrekking tot het sociale 
domein is daarvoor bepalend. Gemeenten 
zijn echter druk met het opvangen van de 
decentralisatie (en budgetkortingen) in het 
sociale domein. Criminele ondermijning is 
een grote prioriteit in het veiligheidsdo-
mein. En de wooncrisis die in vele delen 
van het land woedt beneemt beleidsma-
kers de lust om werk te maken van 
fatsoenlijke huisvesting voor ex-justitiabe-
len. Het belang van DJI is daarom vaak het 
sluitstuk van de bestuurlijke legpuzzel.

Om desondanks een e ectieve samenwer-
king tot stand te brengen met gemeenten 
en andere netwerkpartners zoals de 
reclassering en zorgaanbieders, is het 
essentieel kennis te hebben van de 
belangen, issues en processen die binnen 

Inleiding

Voor je ligt het programma van de DJI 
Academy voor 2020. Dit programma richt 
zich op de strategische samenwerking met 
de regionale netwerkpartners. Daarmee 
sluit het aan bij het Bestuurlijk Akkoord 
re-integratie justitiabelen, bij de Handreiking 
toekomstperspectief jongeren in geslotenheid en 
bij de Focuslijn Justitiabelen zijn van de 
maatschappij. Netwerksamenwerking vraagt 
van ons het vermogen tot e ectief 
samenwerken met onze regionale partners 
aan een gemeenschappelijke opgave, maar 
stelt ook eisen aan onze interne organisa-
tie die dat moet kunnen faciliteren. 

Bij de re-integratie van een ex-justitiabele 
zijn verschillende netwerkpartners 
betrokken, waarbij de gemeente de meest 
complexe partner is en de grootste rol 
hee�. De feitelijke re-integratie vindt 



•  de aanloop naar de gemeenteraadsver-
kiezingen 2022 en het feit dat vanaf 2021 
het gemeentefonds weer zal groeien, 
bieden kansen voor beïnvloeding

•   DJI hee� belang bij het nemen van regie 
in de netwerksamenwerking

Tot slot, zoals hierboven gesteld, is het 
voor goede netwerksamenwerking 
essentieel dat de interne organisatie van 
de inrichting deze kan faciliteren. Daarbij 
gaat het om het combineren van ‘kennis 
van buiten’ met ‘kennis van binnen’. Wij 
benadrukken dan ook het belang van 
deelname van plaatsvervangend directeu-
ren aan dit programma. 

Op naar een succesvol nieuw DJI 
Academy-jaar!

De werkgroep DJI Academy 
André Aarntzen, Bart van Els, Francesca 
Salamone, Theo Venrooij, Hester Jansen, 
Lilian Oosterhof, Hans-Reinder Menkveld

deze organisaties spelen. Ook is het van 
belang om te begrijpen welke dynamiek 
netwerksamenwerking onvermijdelijk 
teweegbrengt en welke handelingsper-
spectieven er op strategisch niveau zijn. 
Vervolgens kijken we naar wat dit kan of 
moet betekenen voor de interne organisa-
tie. Als directie van een inrichting moet je 
de netwerksamenwerking vanuit de 
inrichting faciliteren, in de zin van bereid 
zijn ruimte te geven voor veranderingen in 
interne processen, als de samenwerking 
daarom vraagt.

Voor de invulling van dit programma zijn 
de volgende uitgangspunten genomen: 
•  de feitelijke re-integratie vindt plaats in 

een gemeente en wordt bepaald door het 
sociale domein. Gemeenten hebben 
daarin beleidsvrijheid; het Bestuurlijk 
Akkoord is niet juridisch bindend

•  het sociale domein staat er �nancieel 
slecht voor en wordt gezien als een 
kostenpost in plaats van dat het iets 
oplevert



BLOK C

De praktijk: regionale 
bestuurlijke 
bijeenkomsten met 
netwerkpartners

  Mei-december 2020 (nader te plannen 
sessies)

BLOK D

Ketenregie 

  De regie pakken en laten als 
directeur

 26 mei 2020
  Governance in netwerken en 

ketens
 3 september 2020

 De psychologie van regie
 6 oktober 2020

  Uitvoering organiseren: De 
Sokkenshow

 10 november 2020 
  Buiten en binnen  

 15 december 2020

Agenda

BLOK A

Introductie in het 
samenwerken met de 
buitenwereld

 Buitenwereldlogica 
 16 januari 2020

  De onvermijdelijke dynamiek van 
samenwerken 

 13 februari 2020

BLOK B

Public a�airs 

 Stakeholderanalyse maken   
 19 maart 2020

 Public a�airs-plan opstellen 
 16 april 2020



BLOK A

Introductie in het samenwerken met 
de buitenwereld

 Buitenwereldlogica 
 16 januari 2020, 16.00-20.00 uur

Bij het werk in de regio krijg je te maken 
met gemeenten en partnerorganisaties. Elk 
hee� z’n eigen interne logica waarop we in 
deze sessie ingaan. Welke verschillende 
gremia zijn er binnen de gemeente? Hoe 
zi�en de beleidscycli in elkaar? Wat is de 
onderlinge samenhang? Wat speelt er bij 
de partners? We zoomen in op de aanloop 
van de Gemeenteraadsverkiezingen van 
2022. Welke stappen kun je nu al ze�en 
om dat proces te beïnvloeden? En welke 
belangen spelen bij partnerorganisaties? 

Sprekers
Frank Beemer is eigenaar van BeAMeR, 

AlliantieManagement & Regie en Academic 
Director Ketenregie bij de Erasmus Academie.

Myrthe Kusse en Tino Wallaart zijn de oprichters 
en eigenaren van Wallaart & Kusse Public A�airs 
(WKPA), een lobbykantoor gespecialiseerd in het 
lokale en provinciale speelveld, dat door de 
decentralisatie van het overheidsbeleid steeds 
belangrijker wordt in de wereld van public a�airs.

Als gastspreker vertelt Sofyan Mbarki, 
fractievoorzi�er van de PvdA in de Amsterdamse 
gemeenteraad (portefeuille openbare orde en 
veiligheied), over zijn werk als raadslid en de 
positie van de gemeenteraad.

 De onvermijdelijke dynamiek van samenwerken 
 13 februari 2020, 16.00-20.00 uur

Hoe ga je aan de slag met samenwerking? 
Dat is een vak apart en een ander vak dan 
lijn- of projectmanagement. Het verschil 
zit in de onvermijdelijke dynamiek die 
samenwerken over organisatiegrenzen 
met zich meebrengt. Met behulp van reële 
casuïstiek uit de praktijk van de 
re-integratie van justitiabelen gaan we in 
op de vraag: hoe kun je daadwerkelijk 

gedeelde verantwoordelijkheid voor de 
maatschappelijke opgave realiseren? 

Sprekers
De masterclass wordt verzorgd door Frank 
Beemer (Erasmus Academie), Myrthe Kusse en 
Tino Wallaart (buro WKPA)



BLOK B

Public a�airs 

 Stakeholderanalyse maken 
 19 maart 2020, 16.00-20.00 uur

In de tweede sessie versterken we de 
vaardigheid van de deelnemers om een 
goede analyse te maken van het speelveld 
dat ze willen betreden. We gaan daarbij in 
op het spo�en en categoriseren van 
maatschappelijke issues en hoe die de 
strategie van stakeholderorganisaties 
beïnvloedt. Hoe kunnen we de positie van 
partijen doorgronden? In deze masterclass 
maken we een ‘stakeholdermap’ van 

partijen die van belang zijn om een relatie 
mee op te bouwen.

Sprekers
De masterclass wordt verzorgd door Myrthe 
Kusse en Tino Wallaart (buro WKPA).
Gastspreker Dennis Bouwman, wethouder in de 
gemeente Midden-Drenthe, vertelt over zijn 
praktijkervaring met stakeholdermanagement. 

 Public a�airs-plan opstellen 
 16 april 2020, 16.00-20.00 uur

Kennis van spelers en speelveld is van 
belang om een trefzekere strategie te 
kunnen vaststellen. Voorts is het van 
belang hierop de eigen strategie bij te 
stellen. Dit doen we in deze masterclass. 
Ter voorbereiding maak je een 
zogenoemde lobbystijlentest. Deze maakt 
je bewust van je eigen voorkeurgedrag in 
het beheer van relaties met stakeholders. 
Tegelijkertijd kom je tot het inzicht dat er 
ook andere lobbystijlen binnen de
organisatie aanwezig dienen te zijn om tot 
het gewenste resultaat te komen. Aan de 
hand van onze doelenmatrix stellen we de 

eigen opgaven scherp en zoeken we de 
bijpassende strategie.

Sprekers
De masterclass wordt verzorgd door Myrthe 
Kusse en Tino Wallaart (buro WKPA)



BLOK C 

De praktijk: regionale bestuurlijke 
bijeenkomsten met netwerkpartners
Na a¢oop van Blok B zullen regionale 
ontmoetingen op bestuurlijk niveau met 
de netwerkpartners plaatsvinden. Deze 
sessies worden gepland door de DJI 
Academy in samenwerking met de 
Sta unctionarissen Ketensamenwerking in 
de periode mei-december 2020. Tijdens 
deze sessies pas je de geleerde strategieën 

in de eigen regio toe en discussiëren we 
over de invulling van de gezamenlijke 
maatschappelijke opdracht. Met als 
eindresultaat (wellicht na follow-ups) een 
duurzame regionale bestuurlijke samen-
werking (eventueel vastgelegd in een 
regionaal akkoord).



BLOK D

Ketenregie 

 De regie pakken en laten als directeur
 26 mei 2020, 16.00-20.00 uur

Permanent samenwerken in ketens en 
netwerken betekent iets voor (vrijwel) de 
hele organisatie, maar zeker ook voor 
directeuren en bestuurders. 
De verantwoordelijkheid van directeuren 
en bestuurders reikt in de 21e eeuw verder 
dan het runnen van ‘de eigen toko’. Wat is 
de rol van bestuur en directie bij 
samenwerken in ketens en netwerken? 

Stuur je eigenlijk wel actief op strategische 
samenwerking? En hoe kun je dat doen? 
Welke voorwaarden moet je scheppen? Je 
wordt uitgedaagd te re¢ecteren op actuele 
casuïstiek. 

Spreker
Frank Beemer (Erasmus Academie)



 Governance in netwerken en ketens
 3 september 2020, 16.00-20.00 uur

Organisatienetwerken en ketens vragen 
ook om organisatie en bestuur. Maar die 
hebben een ander karakter dan eigenstan-
dige organisaties: ze vragen om andere 
vormen van governance. Patrick Kenis, 
hoogleraar in Tilburg, is mede-auteur van 
het wereldwijd meest geciteerde artikel op 
dit terrein, en zet uiteen welke modellen 

geschikt kunnen zijn, onder welke 
voorwaarden, en wat dat vraagt van 
bestuurders en directies.

Spreker
Patrick Kenis is als hoogleraar Beleids- en 
Organisatiewetenschappen verbonden aan de 
Tilburg University.



 De psychologie van regie
 6 oktober 2020, 16.00-20.00 uur

Samenwerken in ketens en netwerken leidt 
bij veel mensen aanvankelijk tot een 
gevoel van ‘controleverlies’. Die gevoelens 
zijn te verklaren vanuit sociaal-psychologi-
sche basiswe�en, zo zet Sandra Schruijer, 
hoogleraar bij de Universiteit Utrecht en 
TIAS Business School, uiteen. Ze laat ook 
zien wat een ‘collaborative leader’ kan 
doen om vertrouwen in het proces te 

organiseren en hoe bestuurders en 
managers hun mensen daarbij kunnen 
ondersteunen.

Spreker
Sandra Schruijer is hoogleraar organisatiepsy-
chologie bij TIAS Business School en hoogleraar 
organisatiewetenschap bij de Universiteit Utrecht.

  Uitvoering organiseren: De Sokkenshow
 10 november 2020, 16.00-20.00 uur

Uiteindelijk moet een samenhangende 
uitvoeringspraktijk ontstaan tussen 
verschillende organisaties. Erik Steketee 
hanteert een beproefd model dat houvast 
gee� bij de inrichting van het uitvoerende 
proces en de gedeelde sturing daarop en 
inzicht gee� in hoe gedeelde sturing zich 
verhoudt tot de interne processen. In deze 
masterclass maken we gebruik van een 
vorm van ervaringsleren door de simulatie 
‘De Sokkenshow’ te integreren. 

Spreker
Erik Steketee is adviseur en eigenaar van De 
Processpecialisten. Hij is auteur van het boek 
‘Ketenregie’. Hij begeleidt organisaties in de 
menskant van veranderen.



 Buiten en binnen  
 15 december 2020, 16.00-20.00 uur

In deze masterclass maakt Frank Beemer 
met de deelnemers de balans op: wat 
betekent dit alles voor het functioneren 
van de organisatie, buiten en binnen? En 
wat betekent dit voor je functioneren als 
bestuurder en manager, ook buiten en 
binnen? Opnieuw maakt hij daarbij gebruik 

van de reële casuïstiek en inspireert je om 
het passende handelingsrepertoire te 
vertonen.

Spreker
Frank Beemer (Erasmus Academie)



Contact

Opleidingsinstituut DJI
Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Raamweg 9-11
2596 HL Den Haag
T 088 07 27150
E djiacademy@dji.minjus.nl

www.oidji.nl




