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In de Staatscourant van 12 maart schetste de heer John Olivier, voorzitter van de 
Vereniging juridische kwaliteitszorg lokaal bestuur (VJK) een erg negatief beeld van 
de positie van juristen bij de lagere overheid,  de gemeenten in het bijzonder. 
Afgezien van de vraag of de belangstelling van jonge juristen wordt gewekt door 
zichzelf als beklagenswaardig te afficheren, zien wij redenen om dit eenzijdige beeld 
te nuanceren.  
 
Zo is het door de heer Olivier geschetste gebrek aan adviesvaardigheden bij juristen is echter 
grotendeels achterhaald. De eenzijdige gerichtheid op casuïstiek en de classificatie van 
juristen als ‘no-men’ (nee-zeggers), aan wie je één vraag stelt om er tien terug te krijgen hangt 
nauw samen met de organisatorische positie van juristen. 
Juristen moeten niet alleen goed geëquipeerd zijn, ook hun positionering binnen de 
organisatie is bepalend voor een adequate dienstverlening. Hiervoor is de laatste jaren in 
toenemende mate erkenning, met name in de vorm van een doorlichting op juridische risico’s 
(legal audit). De  hiermee gepaard gaande risico-analyse  geeft inzicht in de vraag of de 
juridische functie optimaal wordt benut: zitten juristen op de goede plekken (centraal – 
decentraal), is de capaciteit voldoende (naar specialisatie en aantallen fte), worden de juristen 
pro-actief geconsulteerd of slechts ingeschakeld als er iets fout gaat? 
 
Juristen laten zich ‘achter de wagen spannen’ als ze zich voortdurend laten consulteren in een 
(te) laat stadium van beleidsontwikkeling. Een dergelijke vorm van juridische ondersteuning 
op afroep is erg risicovol: of de juristen worden geraadpleegd is afhankelijk van persoonlijke 
inzichten (willekeurig), en is een reactie op een reeds ontstane situatie, dus mogelijk te laat. 
Zo’n casuïstische aanpak belemmert bovendien het leren van gemaakte fouten. 
Echte juridische kwaliteitszorg is structureel ingebed binnen de gangbare procedures 
(bijvoorbeeld vastgelegd in een protocol) en wordt pro-actief ingezet: risico’s worden niet 
afgewacht, maar de organisatie bereidt zich er op voor.  
 
Juridische kwaliteitszorg in Drenthe 
Inschakeling van juristen in een vroegtijdig stadium: hoe krijgt men een organisatie zover? 
Het project juridische kwaliteitszorg van de provincie Drenthe geeft hierin inzicht en 
illustreert tevens bestuurlijke bereidheid en draagvlak om in juridische kwaliteit te investeren. 
Sinds 1999 is juridische kwaliteitszorg onderdeel van de invoering van 
kwaliteitsmanagement. In eerste instantie als leertraject, onder meer vanwege de externe 
begeleiders die tot taak hadden om de organisatie vertrouwd te maken met de methodiek van 
een risicodoorlichting. Daarna is het project in eigen beheer voortgezet, onder aansturing door 
de stafgroep BJC (bestuurs- juridische  en concernzaken).  
 
Binnen het provinciale apparaat worden verantwoordelijkheden zo laag mogelijk gelegd. 
Hierin ligt besloten dat de 9 productgroepen (diensten) naast de vakinhoudelijke kwaliteit, 
ook verantwoordelijk zijn voor de juridische kwaliteit.  
Uit onderzoek kwam naar voren dat dit onvoldoende uit de verf kwam, doordat constant 
ondersteuning werd gezocht bij de stafjuristen van BJC. Logisch dat de tevredenheid over de 
juridische staffunctie binnen de organisatie erg groot was. BJC voelde zich tot dit 
plaatsvervangend werk gehouden door het ontbreken van voldoende juridische kennis binnen 
sommige productgroepen. Het argument dat de stafgroep geen vervanging mag vormen voor 
de juridische kwaliteitszorg die productgroepen zelf moeten leveren, werd als te formalistisch 



ervaren. Negatief gevolg was dat BJC aan de eigenlijke staftaken niet toe kwam, waardoor 
juridische kwaliteitszorg op concernniveau onder de maat bleef. 
 
 
Een legal audit heeft geleid tot een scherpe afbakening tussen centrale (concernniveau) en 
decentrale (de productgroepen) juridische taken en bevoegdheden. 
Om de juridische kwaliteit waar te kunnen maken behoren de productgroepen te beschikken 
over juristen, die thuis zijn in het betreffende vakgebied: milieu; waterstaat etc. Daarbij kan 
de behoefte opkomen om – additioneel – vragen voor te leggen aan de specialisten binnen de 
stafgroep BJC. Deze vragen hebben dan het karakter van een tweede opinie. 
De stafgroep is verantwoordelijk voor de juridische kwaliteitszorg op concernniveau, en 
vervult de  juridische controltaak: het (on)gevraagd adviseren, op basis van eigen signalering 
en het bijhouden van voor de provinciale overheid relevante jurisprudentie en regelgeving, die 
productgroep overstijgend is. Daarnaast is zij ook vraagbaak.  
 
Vanuit dit onderscheid kunnen verzoeken om juridische ondersteuning worden geclassificeerd 
en geregistreerd. Vervolgens kan worden aangetoond wààr in de organisatie de 
verantwoordelijkheid voor juridische kwaliteit onvoldoende wordt waargemaakt. Dergelijke 
gegevens bieden houvast om aanvullende investeringen in de juridische functie te claimen.  
 
Voortgang van het project  
De pilot heeft een aantal fundamentele risico’s blootgelegd waarop aanbevelingen zijn 
geformuleerd. Na afronding is door bestuur en concernleiding besloten dat in 2001 en 2002 de 
overige product- en stafgroepen eveneens zullen worden doorgelicht. 
Het bestuur wordt geinformeerd over de uitkomsten en verbetermaatregelen door toezending 
van de rapportages aan de verantwoordelijke vakgedeputeerde en een rode-draadbeschrijving 
aan het college van gedeputeerde staten. Door medewerkers uit de stafgroep BJC als 
consulenten te koppelen aan de product- en overige stafgroepen wordt de kwaliteit van het 
concern bewaakt en zullen juristen meer pro-actief worden ingezet. Dit vereist een 
ontwikkelingsgerichte jurist, waar de integraal manager zijn voordeel mee kan doen.  
 
De auteurs zijn respectievelijk  projectleider Juridische Kwaliteitszorg, provincie Drenthe, en 
adviseur bij Van de Bunt Zwolle, co-auteur van het standaardwerk voor juridische 
kwaliteitszorg bij de lagere overheid ‘Juridische Controlling - een organisatiekundige 
handleiding’ (1997) waarvan thans een heruitgave wordt voorbereid 
 


