
Academie voor Toezicht  
Interveniëren bij complexe 
nalevingvraagstukken 
Wat doet u als uw handhaving/toezicht niet blijkt te werken? Als de naleving niet vanzelfsprekend is? 
Elke dienst herkent deze situatie uit de dagelijkse praktijk. Een standaard reactie is dan om meer van 
hetzelfde te doen, maar vaak is het beter om wat afstand te nemen en nog eens goed na te gaan wat 
de complexiteit van een probleem is. Dit leertraject  biedt u handvatten om vanuit verschillende 
invalshoeken naar een probleem te kijken. 

U gaat op een methodische wijze niet-naleefproblemen definiëren, analyseren en oplossingen 
ont wik kelen. Dit op grond van een stevige theoretische ondergrond en met het oog op het ver be-
teren van uw organisatieresultaten. U leert te werken met een stappenplan dat u tot aanvaard bare  
en praktische oplossingen brengt. U leert hoe u uw repertoire kunt uitbreiden en hoe u nieu w gedrag 
kunt toepassen.
 



Hoe ziet het leertraject eruit?

Praktische informatie:
•  Duur:    5 contactdagen  

(doorlooptijd van ongeveer ± 2,5 maand)
•  Tijd:   9.30 - 16.30 uur
•  Groepsgrootte:  10-15
•  Locatie:  omgeving Utrecht of Den Haag
•  Aanvullende studietijd: 
  -  zelfstudie: ter voorbereiding van de training bestuderen de 

deelnemers (delen van) het boek Interveniëren bij complexe 
nalevingvraagstukken;

  -  ter voorbereiding van de training leveren de deelnemers 
casuïstiek aan uit de eigen werkpraktijk; 

  -  zelfstudie: enkele tussentijdse bijeenkomsten in 
werkgroepjes. 

•  Literatuur:    
  -  H. de Bruijn en E. ten Heuvelhof Handhaving: Het spel tussen 

inspecteurs en inspectees, Boom|Lemma uitgevers, 2005
  -  R. van Dorp en J. Schipper, De interventie; Hoe los je hardnekkige 

nalevingsproblemen op? Inspectieraad, Den Haag, 2013
  -  M.K. Sparrow, The Character of Harms / Operational Challenges in 

Control, Cambridge University Press, 2008
  -  R. Velders en M. Brunia, Begrippenkader rijksinspecties, 

Inspectieraad, Den Haag, 2013
•  Docent: 
  -  Jan Schipper

Opzet:
U start met het invullen van een intakeformulier op grond waarvan 
een telefonisch intakegesprek volgt met de trainer. De training 
wordt in een aantal blokken gegeven. Thema’s die in het traject aan 
de orde komen zijn: probleembenadering, gedrag en vertrouwen, 
bestuurlijke ethiek, analysemodellen, maatschappelijke verant-
wooring en de inzet van de burger in het toezicht 
Uw leidinggevende wordt betrokken bij het traject: hij of zij maakt 
kennis met de theorie en praktijk van de interventieaanpak bij de 
opdrachtdefiniëring en bij de afronding van de opdracht tijdens de 
slotdag. 
In de perioden tussen de contactdagen heeft u als deelnemer de 
kans om het aangeleerde direct in de praktijk te brengen. 
In het eerste 5 dagdelen staat het leren hanteren van de interventie-
theorie centraal. U leert het, in het boek gehanteerde, stappenplan 
toe te passen aan de hand van aan de praktijk ontleende illustratieve 
cases. Het accent ligt op korte plenaire uitleg en verdieping van de 
theorie en methodieken. Uitgangspunt bij het theoriedeel is dat de 
deelnemers vooraf de betreffende hoofdstukken uit het boek 
hebben bestudeerd. 
In het tweede deel werkt u in vaste groepen van vier aan de 
toepassing van het ‘zelf gemaakte’ stappenplan in een grotere casus 
uit uw eigen werkpraktijk. 
De structuur van het traject heeft in het tweede deel het karakter van 
workshops. In de kleinere groepen werkt u het stappenplan uit voor 
de casus. Hierbij krijgt u veel ruimte voor onderlinge uitwisseling 
waarbij de trainer en een externe toezichtdeskundige begeleiding 

bieden. Na elke stap rondt de groep af met een korte plenaire 
presentatie van het tussenresultaat. 

Wat is de opbrengst voor de deelnemer?
In dit leertraject interveniëren bij complexe nalevingvraagstukken 
heeft u de mogelijkheid om op een systematische wijze te werken 
aan uw interventiebekwaamheden ten aanzien van hardnekkige 
nalevingproblematiek. Het leren werken met het interventiestap-
penplan is een efficiënte  en effectieve manier om uw interventiebe-
kwaamheden uit te breiden: Daarbij gaat het over de volgende 
deelgebieden:
•  verkennen van de speelruimte;
•  beschrijven van  het probleem;
•  definiëren van het probleem;
•  inrichten van het meetsysteem;
•  analyseren van de situatie: procesanalysemodel;
•  creëren van oplossingen:  interventiegenerator;
•  kiezen van oplossingen: keuze interventies;
•  implementeren: ethiek en nazorg. 

U kunt complexe nalevingvraagstukken vanuit verschillende 
invalshoeken analyseren, en die voor de ander geaccepteerde wijze 
omzetten naar creatieve interventies en effectieve oplossingen. U 
bent zich bewust van uw eigen werkwijze en het effect daarvan op 
anderen. U kunt aangeven waarom welke keuzes van belang zijn bij 
het voorbereiden, uitvoeren en afronden van interventies. U kunt 
uw vaardigheden flexibel inzetten en afstemmen op de situatie en 
de organisatie(s).

Wat is de opbrengst voor de organisatie?
Gedurende het traject  werkt u aan een casus met een complex 
nalevingvraagstuk dat speelt in uw eigen organisatie. Parallel aan de 
contactdagen werkt u aan dat concrete en actuele vraagstuk op ‘de 
werkvloer’. U maakt daarbij gebruik van de modellen, vaardighe-
den, methoden en instrumenten die u aangereikt krijgt in het 
traject. 

Uw management wordt bij het begin en einde van het praktijkdeel 
in de rol van opdrachtgever  betrokken. U presenteert de uitkomst 
van de eerste stap (de probleemdefiniëring) en de laatste stap (het 
interventievoorstel) aan het management. 

Voor wie is het bestemd?
Dit leertraject is bedoeld voor ervaren inspecteurs, toezichthouders, 
handhavers,analisten, onderzoekers, beleidsmakers en leidingge-
venden van een Rijks-, Provinciale of gemeentelijke dienst die in de 
dagelijkse praktijk met deze complexe nalevingproblemen te maken 
hebben.  

Hoe kunt u inschrijven?
Voor meer informatie over data, kosten en voor inschrijven 
2015,verwijzen wij naar onze site: www.inspectieloket.nl.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Bureau Inspectieraad:
info@inspectieraad.nl.
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