Factsheet Rijksinspecties

Inspectie Justitie en
Veiligheid (Inspectie JenV)
Over toezicht

Nederland kent tien rijksinspecties. Zij houden
toezicht op een brede waaier van domeinen en
onderwerpen: op onderwijs en zorg, maar ook
op gaswinning, vuurwerk, IT- en communicatie
netwerken, voedselveiligheid, slachterijen en
uitzendbureaus. En nog veel meer. Daarmee zijn
ze relevant voor vrijwel elk beleidsterrein en
bijhorende Tweede Kamercommissie. De rijks
inspecties zijn onderdeel van de departementen
en vallen onder de ministeriële verantwoordelijk
heid. Tegelijkertijd zijn ze onafhankelijk in de
uitvoering van hun toezicht.
Met de uitvoering van hun toezicht leveren ze
een bijdrage aan de naleving van wet- en regel
geving, aan de kwaliteit van producten en
diensten en het functioneren van overheids
organisaties zelf. Ook geven de rijksinspecties
signalen aan departement en Tweede Kamer
over de uitwerking van beleid in de maatschap
pelijke praktijk en over de stand van zaken in een
sector of op een beleidsterrein. Zij doen dat in de

vorm van onderzoeks- en inspectierapporten,
jaarrapportages en thematische publicaties als
“De staat van (een sector)”. Rijksinspecties pro
beren op die manier bij te dragen aan vertrouwen
door als tegenkracht binnen de overheid de
vinger op de zere plek te leggen. En overigens
ook door te benoemen wat goed gaat.

Waar houdt de Inspectie JenV
toezicht op?

De Inspectie JenV draagt bij aan een rechtvaar
dige en veilige samenleving. Dit doet zij door
toezicht te houden op uitvoeringsorganisaties
op het terrein van justitie en veiligheid. Door
onderzoeken geeft ze inzicht in de kwaliteit van
de taakuitvoering en de naleving van regels en
normen. Om zo risico’s te signaleren en om
organisaties aan te zetten tot verbetering.

Missie/Motto
‘Toezicht, omdat rechtvaardigheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn”.

werk moet hebben. Zij wil hun lerend vermogen bevorderen.
Daarnaast wil zij bijdragen aan de samenwerking tussen organisaties: delen ze informatie zodat hun netwerken effectief zijn?

Werkvelden:

Recente rapporten

Migratie; Jeugd; Nationale veiligheid; Politie; Sanctietoepassing,
Cyber, Slachtofferzorg

• Bejegening van zedenslachtoffers: Verschillende perspectieven
• Themaonderzoek forensische zorg: Geen kant meer op kunnen
• Politie: Periodiek beeld handhaving
• J aarbericht 2020 Inspectie JenV
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Moederdepartement:
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Aantal medewerkers:
ca. 100
Budgettaire omvang (x1000): 11.333
Oprichtingsdatum:
2012.
	
Voorgangers: de Inspectie
Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) en
de Inspectie voor de Sanctietoepassing
(ISt).
Inspecteur-generaal:
Henk Korvinus

Prioriteiten & relevante beleidsdossiers
De Inspectie JenV wil de ontwikkeling van de taakuitvoering van
organisaties binnen het JenV-domein volgen en vroegtijdig
problemen en risico’s kunnen signaleren. Ze kijkt systematisch
naar kerntaken en hoofdprocessen van de uitvoering. Op basis van
onderkende risico’s bepaalt ze of ze behoefte heeft aan specifiek
inzicht in onderdelen van de uitvoering. Daarbij houdt de
Inspectie JenV er rekening mee waar organisaties staan in hun
ontwikkeling. Zij gaat vooraf na waar het toezicht het meest
effectief is.

Maatschappelijke dialoog en gebruik van
moderne technieken
Burgers worden betrokken bij onderzoeken. Zie in 2020 het
onderzoek naar de bejegening van zedenslachtoffers. Er lopen
nu diverse onderzoeken waarin ervaringsdeskundigen worden
bevraagd: bijvoorbeeld gedetineerde patiënten in het PPC
onderzoek en cliënten van de reclassering.
Inspectie JenV verkent de mogelijkheid om met een focusgroep
van burgers te reflecteren op haar toezicht.

Communicatie met de Tweede Kamer
De Inspectie JenV maakt in principe al haar onderzoeken openbaar
via haar website. De bewindspersonen van JenV sturen de
onderzoeken naar de Tweede Kamer, al dan niet voorzien van hun
reactie.

De Inspectie JenV focust op vier doelen. Zij wil de veerkracht en
weerbaarheid van de organisaties stimuleren. Zij wil ook dat deze
organisaties scherp voor ogen houden dat de burger iets aan hun

Het opstellen van de factsheet rijksinspecties is een initiatief van de Inspectieraad, waarin alle rijksinspecties zich hebben verenigd.
In de Inspectieraad werken zij actief samen op overkoepelende thema’s als innovatie, professionalisering en kennisontwikkeling.
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