Nederlands
rechtssysteem
spreekt zich uit
voor Real-Time
Data
Belangrijkste
uitdagingen

Belangrijkste
resultaten

Zonder inzicht in real-time gegevens
en prestatiecijfers kon de Rechtspraak
in Nederland niet effectief voldoen
aan de zakelijke behoeften aan
ondersteuning, informatie en
prestatiecijfers.

Dankzij een beter operationeel
inzicht en live analyses levert
het Nederlandse rechtssysteem
nuttige inzichten, meer uptime en
snellere reactietijden bij kritieke
gebeurtenissen.

Rechters moeten altijd
op het juiste moment
over de juiste informatie
kunnen beschikken bij het
uitspreken van een vonnis.

Daarom had De Rechtspraak een
betrouwbare en toegankelijke IT-dienst
nodig voor de juiste afhandeling van de,
meer dan een miljoen, zaken per jaar die
de 11 arrondissementsrechtbanken, vier
gerechtshoven en één Hoge Raad passeren.

Belangrijkste resultaten
De rechters en advocaten vertrouwen op de IT-teams voor
hun toegang tot rechtbankdocumenten en -systemen om
hen het inzicht te verschaffen in rechtbankactiviteiten en
teamprestaties. Omdat de IT-teams geen inzicht hadden in
de systeemprestaties en afhankelijk waren van historische
gegevens, hadden ze moeite om aan deze behoeften te
voldoen
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Datagestuurde resultaten

300

gebruikers maken gebruik van meer dan 500
unieke dashboards met real-time data.

92%

meer inzicht en toegang
voor medewerkers tot
de voor hen essentiële informatie en
inzichten, waaronder twee specifieke
dashboards gerelateerd aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen
en monitoring en veiligstellen van
funding.

80%

meer inzicht in ITcomponenten, 50%
minder tijd nodig om problemen of
uitval op te lossen en 90% minder ruis
bij de metriek van machinedata.

zien IT niet
“ We
meer als IT,

het is gewoon
een integraal
onderdeel van
onze organisatie.
Onze IT-afdeling
zien wij niet eens
meer als business
partner. IT is onze
business.”

ERIK BOERMA, SENIOR RECHTER,
DE RECHTSPRAAK
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De verbeterde uptime
en kortere responstijden
beperken de verstoring
van de rechtbank tot een
minimum.

Voor het Nederlandse rechtssysteem
zijn technische storingen meer dan een
ergernis - ze kunnen immers de rechtspraak
belemmeren. Als een rechter bijvoorbeeld
niet op tijd bij de processtukken kan, moet
een rechtszitting worden uitgesteld.

Voorafgaand aan de implementatie van Splunk, hadden
de IT-teams gebrek aan inzicht in de prestaties van het
datacenter en de infrastructuur met 16.000 werkstations,
1.300 rechtszaal PC’s, desktops- en mobiele apparaten voor
9.800 medewerkers, waaronder 2.500 rechters. Wanneer
er storingen optraden, was het moeilijk te achterhalen wat
er mis was gegaan en welk team verantwoordelijk was. Dit
leidde tot vertragingen in het herstelproces.
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Nu biedt het Data-to-Everything
Platform inzicht in real-time prestaties
en beschikbaarheid, waardoor IT kan
anticiperen op uitval en daarmee
voorkomt dat documenten niet
toegankelijk zijn. Wanneer er toch een
storing optreedt, gebruiken teams
deze inzichten om de onderliggende
problemen in een kwestie van uren,
in plaats van dagen, op te lossen.
“Door de inzichten die Splunk ons
biedt zijn we in staat om problemen
snel te diagnosticeren, waardoor
de continuïteit van de IT-systemen
gewaarborgd blijft”, zegt Dennis
Landman, site reliability engineer bij
De Rechtspraak.

is zeer de
“ Splunk
moeite waard,

het stelt ons in
staat om ons te
concentreren
op het maken
van strategische
beslissingen, en
dat is wanneer het
veranderen van
mindset gebeurt.”

ERIK BOERMA, SENIOR RECHTER,
DE RECHTSPRAAK

Ten gevolge van COVID-19 waren
medewerkers genoodzaakt om
afstand te werken. De IT-teams
van De Rechtspraak hebben
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werden
“ Vroeger
we gezien als

crisismanagers,
maar nu worden
we gezien als
strategische
business partners.”

DENNIS LANDMAN, SITE RELIABILITY
ENGINEER, DE RECHTSPRAAK

dankzij de realtime inzichten in
systeemprestaties een betrouwbare
thuiswerk-ervaring gerealiseerd.
Splunk-platform alerts brengen
het team direct op de hoogte van
eventuele problemen met virtuele
werkruimten en videocalls, zodat
ze snel kunnen reageren en de
productiviteit kunnen herstellen.

Real-Time Data Brengt
Zakelijke Inzichten
De Rechtspraak vertrouwt op Splunk
en andere technologieën om inzicht te
krijgen in hoe haar rechtbanken in real
time functioneren. Voorheen moesten
teams het doen met historische
gegevens, die rechters geen inzicht
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boden in actuele trends of behoeften.
“Een van de belangrijkste dingen die
we altijd zeiden, is dat je niet moet
denken aan documenten en dossiers.
Denk aan data”, zegt Erik Boerma,
senior rechter bij De Rechtspraak.
Dankzij inzichten uit Splunk
gebruiken rechters als Boerma nu
data om Nederlandse burgers beter
te begrijpen en te bedienen. Toen
een rechter tijdens de pandemie van
het coronavirus vroeg om informatie
over het aantal faillissementszaken
dat bij de rechtbank binnenkwam,
leverde een team direct een Splunkdashboard met een uitsplitsing van
lopende zaken. “De vraag werd ‘s
ochtends gesteld en wij konden de

antwoorden in real time geven”, zegt
Landman. “Voorheen zouden onze
business intelligence tools de cijfers
van januari tot maart hebben laten
zien, wat niet de impact van COVID-19
zou hebben laten zien.”

IT als zakenpartners, niet als
crisismanagers
Sinds de adoptie van het Datato-Everything Platform spelen de
IT-teams van De Rechtspraak een
integrale rol in de planning voor de
toekomst van de organisatie. Dankzij
inzichten uit Splunk voorzien ITteamleden de rest van het bedrijf van
vitale metrieken, zoals hoe mensen
de website gebruiken, om te bepalen

welke diensten en IT moeten worden
geüpgraded voor een betere ervaring.
De rol van IT bij De Rechtspraak
zal in de toekomst alleen maar
groter worden. Om bijvoorbeeld
een bedrijfsdoelstelling te halen om
het aantal kritieke incidenten met
30% te verminderen, onderzoeken
de teams de AI-mogelijkheden
in Splunk Phantom om het
handmatig aanmaken van tickets
te vervangen door automatische
incidentmeldingen. Landman zegt:
“Vroeger werden we gezien als
crisismanagers, maar nu worden
we gezien als strategische business
partners.”
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