
Rechtbanken in Nederland; 11 onderzoeksrapporten  
 

Het onderzoeksprogramma ‘Nieuwe Huisvestingsvormen 2014 – 2017’, gericht op de ervaringen en 

lessen in het proces en de uitkomsten van nieuwe huisvestingsvormen binnen de Rechtspraak is in 

het voorjaar van 2018. In het programma is gezocht naar de lessen, de daaruit voortkomende 

beleidsaanbevelingen en de wijze waarop de Raad voor de rechtspraak de gerechten kan 

ondersteunen met de opgedane kennis. Het onderzoeksprogramma kende twee fasen. In de eerste 

fase werden drie nieuwe werkomgevingen geëvalueerd. De tweede fase combineerde de evaluatie 

van drie andere werkomgevingen met de opbouw van generieke kennis over rechtspraakspecifieke 

activiteitenprofielen en de processen van de totstandkoming van nieuwe huisvestingsvormen. In het 

totaaloverzicht ziet u dat is er gerapporteerd over individuele onderzoeken (1-10), en er is een 

integraal  onderzoeksrapport  opgesteld(nr 11);  de titels van deze onderzoeksrapporten zijn 

hieronder opgenomen. 

Op 12 juni publiceerde de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVVR) een nieuwsbericht naar 

aanleiding van de eindrapportage: klik hier. 

In het onderzoeksprogramma ‘Nieuwe Huisvestingsvormen’ zijn de volgende rapporten door 

medewerkers van het CfPB geschreven:  

1. ‘Nieuwe huisvestingsvormen, proces en de uitkomsten bij de ICT-dienstverlener Spir-it in Utrecht’, 

september 2015 

2. ‘Het nieuwe huisvesten gewogen, evaluatie van de nieuwe werkomgeving bij Rechtbank Noord-

Nederland, locatie Leeuwarden’, oktober 2015 

3. ‘Nieuwe werken gewogen, evaluatie van organisatiegericht huisvesten bij de rechtbank Overijssel, 

locatie Zwolle’, oktober 2015 

4. ‘Tussenrapportage nieuwe huisvestingsvormen, Onderzoek naar nieuwe huisvestingsvormen op 

drie locaties van de Rechtspraak’, december 2015 

5. ‘Nieuwe thuisbasis Middelburg, evaluatie van organisatiegericht huisvesten bij de rechtbank 

Zeeland-West Brabant, locatie Middelburg’, februari 2016 

6. ‘De experimenteervleugel, evaluatie van de experimenteervleugel in gebouw De Brug van de 

rechtbank Amsterdam’, augustus 2017 

7. ‘Evaluatie nieuw huisvestingsconcept rechtbanklocatie Arnhem, resultaten pilot 

activiteitgerelateerde huisvesting Team Familie & Jeugd’, september 2017 

8. ‘Activiteiten onder de loep, onderzoek naar huidige en veranderende activiteitenprofielen’, januari 

2018 

9. ‘Lessen uit processen, evaluatie aanpak en implementatie nieuwe huisvestingsconcepten 

rechtbanklocaties 2014-2016’, januari 2018 

https://nvvr.org/nieuws/2018/flexwerken-vergt-voldoende-concentratieplekken-%C3%A9n-goed-overleg


10. ‘Werkomgevingen in de Rechtspraak, geleerde lessen voor de totstandkoming, inrichting en 

gebruik van de werkomgeving’, januari 2018 

11. Nieuwe Huisvestingsvormen. Eindrapportage van het onderzoeksprogramma 2014 – 2017, 

Onderzoeksresultaten, lessen en beleidsaanbevelingen. Februari 2018. 

 

Toelichting bij de foto Le cyclograveur van Jean Tinguely, 1960:  

Wikipedia zegt over Tinguely:  

“Zijn bewegende en veranderende machines waren een uitdrukking van zijn overtuiging dat de 

essentie van zowel het leven als de kunst bestaat uit continue verandering, beweging, en instabiliteit. 

Zijn nutteloze machines kunnen daarnaast worden opgevat als karikaturen van en kritieken op de 

mechanische wereld, het technologische systeem, en het geloof in de technologische vooruitgang” 


