
Effectief toezicht houden is meer dan alleen inspecteren. Rijksinspecties passen de kennis uit de 
gedragswetenschap en de communicatie steeds vaker toe in hun interventiemix. Tijdens deze 
masterclass leert u de wetenschappelijke inzichten toe te passen op de praktijk van uw eigen 
inspectie.

U gaat in de Masterclass Nalevingscommunicatie en gedragsbeïnvloeding de actuele 
wetenschappelijke inzichten op het gebied van gedragsbeïnvloeding en nalevingscommunicatie 
verbinden met uw eigen werk binnen het toezicht. U verwerkt de theoretische uitgangspunten in een 
plan van aanpak voor uw eigen project. U doorloopt een aantal stappen om te komen tot een aanpak 
waarin u elementen uit de gedragspsychologie en communicatiewetenschappen toevoegt die het 
naleefgedrag van de onder toezichtstaande stimuleren. U leert hoe u het beïnvloedingsrepertoire 
van uw organisatie kunt uitbreiden en hoe u het gedrag van doelgroepen kunt beïnvloeden om tot 
gewenst gedrag te komen. 
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Hoe ziet het leertraject er uit?
Praktische informatie:
•  Duur:   4 contactdagen (doorlooptijd ± 2 maanden) 

+ facultatief terugkomdagen(en)
•  Tijden:  9.30 - 16.30 uur
•  Groepsgrootte:  12-16
•  Locatie:  omgeving Utrecht
•  Aanvullende studietijd: 
  -  Intake gesprek met procesbegeleider
  -   Zelfstudie: 
 •  Ter voorbereiding op de training leveren de 

deelnemers een relevant nalevingproject aan uit 
de eigen werkpraktijk 

 •  Tussen de contactdagen werken de deelnemers 
aan praktijkgerichte opdrachten

 •  De deelnemers sluiten het traject af met een 
presentatie over de aanpak van een naleving-
project uit hun eigen werkpraktijk

 •  Literatuur en documenten:
  -  Stappenplan ‘Nalevingcommunicatie’ van de Inspectieraad,
  -  Reader, 2 boeken (meestal worden de titels vlak voorafgaand 

aan de masterclass gekozen) 
•  Docenten:   Miriam Adriaanse en Mirjam Prinsen (CCV),  

en diverse inleiders uit de wetenschap en 
overheidspraktijk

Opzet:
U start met een intakegesprek met de procesbegeleider, dan 
doorloopt u de training in vier losse contactdagen. 
Tijdens deze vier contactdagen delen de docenten hun kennis, 
vaardigheden en ervaringen met u. De actuele wetenschappelijke 
thema’s over gedrag en meer toegepaste gedragsbeïnvloeding-
methodieken en –technieken komen aan bod. Het stappenplan 
‘Nalevingscommunicatie’ van de Inspectieraad loopt als rode draad 
door het programma, met uitstapjes naar aanverwante methodie-
ken zoals de Tafel van 11.
Thema’s die aan de orde komen zijn: probleemanalyse, doelgroep-
analyse, bewust en onbewust gedrag, analysemodellen, beïnvloe-
dingsprincipes, nalevingscommunicatie, triggers en nudges bij 
handhavingprocessen. 
Elke contactdag bevat behalve theoretische componenten ook 
praktijkgerichte oefeningen. 
U betrekt uw leidinggevende actief bij uw leertraject en laat hem/
haar tentatief kennis maken met de theorie en praktijk van 
gedragsbeïnvloeding en nalevingscommunicatie. Relevante 
momenten daarvoor zijn, bij de aanmelding voor de maststerclass, 
de keuze voor het project dat u uitwerkt tijdens het traject en bij de 
afronding van uw project. Op deze manier wordt geborgd dat de 
inzichten die u opdoet ook na de cursus ruimte voor toepassing in 
uw praktijk krijgen.
Deelnemers werken in duo’s aan een project waarvoor een 
beïnvloedingsstrategie ontwikkeld wordt. Hierop past u als 
deelnemer uw verworven inzichten op het gebied van gedragsbeïn-
vloeding en handhavingcommunicatie toe. Zo verbindt u de theorie 
aan een praktisch plan dat in de werkpraktijk gebruikt kan worden.
Op de laatste dag presenteren de deelnemers het plan van aanpak 
van hun project en staat de integratie van theorie en praktijk 
centraal. Collega-deelnemers, leidinggevenden en ook de proces-
begeleiders/docenten reflecteren daarop. 
De tussenliggende periode is bedoeld om u als deelnemer de kans  
te geven om aan de hand van praktijkgerichte opdrachten het 
aangeleerde in de praktijk te brengen. De training wordt in acht 

dagdelen op vier losse dagen aangeboden.
Tot slot ontvangt u een certificaat dat door de Inspectieraad en het 
CCV gezamenlijk wordt afgegeven. 

Wat is de opbrengst voor de deelnemer?
In de Masterclass Nalevingscommunicatie en gedragsbeïnvloeding 
heeft u de mogelijkheid om op een geïntegreerde wijze te werken 
aan uw bekwaamheden ten aanzien van gedragsbeïnvloeding en 
nalevingcommunicatie. U koppelt een gedegen theoretische basis 
aan de dagelijkse werkpraktijk. U kunt interventies vanuit verschil-
lende invalshoeken benaderen en die op een, voor de ander, 
geaccepteerde wijze omzetten naar effectieve, op gedragsweten-
schappen gebaseerde, strategieën en handelswijzen.
Na de masterclass bent u zich bewust van de huidige aanpak binnen 
uw organisatie en het effect daarvan op anderen. U kunt aangeven 
waarom welke werkwijzen en keuzes van belang zijn bij het 
voorbereiden, uitvoeren en afronden van interventies. U kunt uw 
gedragsbeïnvloedingvaardigheden flexibel inzetten en afstemmen 
op de situatie en de organisatie(s).

Bekwaamheden:
U kunt:
•  op geïntegreerde wijze uw kennis over gedragsbeïnvloeding en 

nalevingcommunicatie toepassen op concrete projecten;
•  rekening houdend met verschillende theorieën en invalshoeken, 

passende strategieën en interventies voorbereiden vanuit 
gedragsbeïnvloedingperspectief en een passende evaluatieop-
dracht formuleren;

•  een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een heldere visie op 
gedragsbeïnvloeding en nalevingcommunicatie;

•  met anderen het gesprek aangaan over het nut van ontwikkelen 
van interventies die gebaseerd zijn op gedragswetenschap. 

Wat is de opbrengst voor de organisatie?
U draagt direct bij aan de resultaten van uw organisatie door een op 
gedragsinzichten gebaseerd plan van aanpak uit te werken voor uw 
organisatie. Uw management wordt in de rol van opdrachtgever bij 
uw project betrokken. U presenteert een plan van aanpak aan uw 
management. U ontwikkelt uw competenties in het effectief 
voorbereiden, uitvoeren en evalueren van gedragsbeïnvloedings-
projecten en nalevingcommunicatie in uw organisatie. U vergroot 
zo uw waarde als inspecteur/toezichthouder, projectleider etc. voor 
uw huidige en toekomstige opdrachtgevers. U draagt direct bij aan 
de resultaten van uw organisatie. Met het geleerde komt u tot 
nieuwe effectieve strategieën, handelswijzen en oplossingen voor 
nalevingvraagstukken. 

Voor wie is het bestemd?
Dit leertraject is bedoeld voor medewerkers die binnen hun 
organisatie interventiestrategieën (w.o. communicatiestrategieën) 
ontwerpen voor specifieke groepen ondertoezichtstaanden. 
Deelnemers zijn bijvoorbeeld (senior) inspecteurs die leidinggeven 
aan een inspectiethema, projectleiders,communicatieadviseurs, 
strategische adviseurs, onderzoekers en analisten. 

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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