
 Samen sterk voor toezicht
De Inspectieraad blikt terug op 2021 
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De Inspectieraad bevestigde in 2021 dat het doel van de raad is om 
gezamenlijk te staan voor het toezicht. Daarvoor bundelen de 
leden hun krachten en werken zij samen aan de betekenis en posi
tie van toezicht, de kwaliteit van toezicht en de innovatie van toe
zicht.

Bureau Inspectieraad blikt terug. In veel opzichten was 2021 een 
productief jaar!
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2021  

 in getallen

445 
volgers op Linkedin

1.520 
leden van het 

online netwerk

813 
luisteraars van 

de podcasts

online KBS gesprekken 
(Kritische BeroepsSituaties)

13

Inspectieraad leden

15

deelnemers Leertraject  
Strategisch Toezicht (LST)

28

volgers op 
Twitter

927

bezoekers op 
de website

12.550
nieuwe 
bezoekers

80%

deelnemers 
Leertraject  
Startende 
Inspecteur (LSI)

176

nieuwsbrieven

5

nieuwsberichten

37

14
deelnemers 

Programma Top 
Toezichthouders (PTT)
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Ambitie
Beide trajecten gingen min of meer gelijk op: in het coalitieakkoord 
van december 2021 werd de totstandkoming van een Wet op de 
rijks inspecties expliciet onderdeel van het politiek programma van 
de nieuwe regeringscoalitie. Slechts enkele weken daarna, in janu
ari 2022, zetten alle leden van de Inspectieraad hun handtekening 
onder een vernieuwde samen werkings overeenkomst, waarin de 
ambitie voor de verdere ontwikkeling van de In spec tie raad krachtig 

wordt verwoord: ‘Samen 
staan voor het in sti tuut 
toezicht’. De inspecties 
spreken daar mee uit dat 
ze gezamenlijk willen 
wer ken aan de verbete
ring van hun toezicht en 
de versterking van de 
betekenis en positie van 
toezicht in den brede.

Betekenis en positie
De discussie over de vernieuwing van 
de samenwerkingsovereenkomst van 
de Inspectieraad kwam afgelopen jaar 
in de afrondende fase. Parallel aan die 
discussie maakte de Inspectieraad zich 
sterk voor de totstandkoming van een 
Wet op de rijksinspecties. Die wet 
moet de onafhankelijke positie van 
rijksinspecties een solide juridi sche 
basis geven. 

Meer over
toezicht in het 
coalitie akkoord.

Meer over
de vernieuw de 
samen wer kings 
over een komst.

https://www.rijksinspecties.nl/actueel/nieuws/2021/12/15/coalitieakkoord-bevat-goed-nieuws-voor-inspecties
https://www.rijksinspecties.nl/actueel/nieuws/2021/12/15/coalitieakkoord-bevat-goed-nieuws-voor-inspecties
https://www.rijksinspecties.nl/actueel/nieuws/2021/12/15/coalitieakkoord-bevat-goed-nieuws-voor-inspecties
https://www.rijksinspecties.nl/actueel/nieuws/2021/12/15/coalitieakkoord-bevat-goed-nieuws-voor-inspecties
https://www.rijksinspecties.nl/actueel/nieuws/2021/12/15/coalitieakkoord-bevat-goed-nieuws-voor-inspecties
https://www.rijksinspecties.nl/actueel/nieuws/2022/01/24/samenwerkingsovereenkomst
https://www.rijksinspecties.nl/actueel/nieuws/2022/01/24/samenwerkingsovereenkomst
https://www.rijksinspecties.nl/actueel/nieuws/2022/01/24/samenwerkingsovereenkomst
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Tendens
Daarmee is voor de Inspectieraad een belangrijke fase van bezin
ning afgerond. De Inspectieraad heeft zich doen gelden als hoeder 

van het inspectietoezicht, in staat om 
tot krachtige gezamenlijke standpun
ten te komen. We kijken er niet meer 
van op als een Kamerlid aan de verant
woordelijke bewindspersoon vraagt 
wat de Inspectieraad vindt van bepaal
de thema’s.

Wellicht gaat het te ver om deze 
ontwikkelingen als een grote koers
wijziging te duiden. Het gaat vooral 
om een ver ster king van een tendens 
die al eerder in gang is gezet. Allerlei 

ontwikkelingen bij de afzonderlijke leden van de In spec tie raad 
kwamen samen: twij fels bij de media en het parlement over de 
onafhankelijkheid van inspecties naar aanleiding van incidenten, 
het zoeken van steun bij elkaar in de omgang met de beperkingen 
die de coronapandemie met zich meebracht, maar vooral de 
onderlinge uitwisseling van ideeën over een versterkte positie van 
de Inspectie raad en het in de openbaarheid brengen van die ideeën, 
hebben gezorgd voor vol doen de druk en focus. 

Het is nu zaak de gewekte verwachtingen waar te maken. De 
Inspectie raad is vele initiatieven gestart die passen bij die ambitie.

Interview
Voorzitter Jan 
van den Bos 
over onafhan
kelijkheid van 
rijksinspecties.

https://www.rijksinspecties.nl/actueel/nieuws/2021/05/21/interview-in-trouw-met-jan-van-den-bos
https://www.rijksinspecties.nl/actueel/nieuws/2021/05/21/interview-in-trouw-met-jan-van-den-bos
https://www.rijksinspecties.nl/actueel/nieuws/2021/05/21/interview-in-trouw-met-jan-van-den-bos
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In 2021 is opnieuw het Leertraject Stra te
gisch Toezicht uitgevoerd. De alumni van 
dit leertraject zijn verenigd in het Toezicht 
Innovatie Netwerk en zetten op die manier 
hun kennisuitwisseling voort.

Kwaliteit
Staan voor de positie en het belang 
van (inspectie)toezicht brengt ook de 
ver plich ting met zich mee om te zor
gen voor een hoog kwaliteitsniveau 
van dat toezicht. Bureau Inspectieraad 
levert een bijdrage aan de borging van 
die kwaliteit, o.a. met de leertrajecten 
binnen de Academie voor Toezicht.

Academie voor Toezicht
De Academie voor Toezicht heeft in 2021 
verder gewerkt aan haar streven om dé 
denk en doeplek voor rijkstoezicht in 
Nederland te zijn. Ze heeft dat gedaan 
door het leren en ont wik kelen van toe
zicht pro fes sio nals te bevorderen door het 
sti mu leren van kennisuitwisseling. Zo zijn 
er in 2021 elf edities van het Leertraject 
Star ten de Inspecteur gestart en af ge rond, waarvan vier online. Dit 

traject voorziet nog steeds in een behoefte 
en de grote diversiteit aan deel nemers en 
deel nemen de inspecties staat garant voor 
sector over stijgende kennisuitwisseling. 

Meer over
de Academie 
voor Toezicht.

Meer over
het Leertraject 
Strategisch 
Toezicht.

https://www.rijksinspecties.nl/onderwerpen/academie-voor-toezicht
https://www.rijksinspecties.nl/onderwerpen/academie-voor-toezicht
https://www.rijksinspecties.nl/onderwerpen/academie-voor-toezicht
https://www.rijksinspecties.nl/onderwerpen/academie-voor-toezicht/leren-en-ontwikkelen/leertraject-strategisch-toezicht
https://www.rijksinspecties.nl/onderwerpen/academie-voor-toezicht/leren-en-ontwikkelen/leertraject-strategisch-toezicht
https://www.rijksinspecties.nl/onderwerpen/academie-voor-toezicht/leren-en-ontwikkelen/leertraject-strategisch-toezicht


 | | 7

Onderzoeksprogramma Vernieuwing van 
Toezicht
De Academie voor Toezicht (AvT) en de Nederlandse Organisatie 
voor Weten schap pe lijk Onderzoek (NWO) lanceerden begin 2020 
het onderzoeksprogramma over Ver nieuw ing van Toezicht. Dit 

Peer reviews
Tegenover een grotere nadruk op 
on afh an ke lijke positionering past 
een grotere nadruk op kwaliteits
bewaking. In 2021 is een uitgebreide 
inventarisatie gemaakt van manie
ren waarop het toezicht van  
inspecties door externen wordt 
getoetst. Ook is een begin ge maakt 
met on der lin ge kwaliteits be wa king 
(‘peer reviews’).

Programma Top Toezichthouders
Binnen de Inspectieraad was 
een breed gedeelde wens 
om een leer traject te ontwik
kelen waarin (nieuwe) top
functionarissen de ruimte 
hebben om van elkaar te 
leren en met elkaar lastige 
situaties te bespreken: het 
Pro gram ma Top Toe zicht
hou ders. Dit nieuwe traject 
is in december 2021 van start 
gegaan.

Meer over
Programma 
Top Toezicht
houders.

https://www.rijksinspecties.nl/actueel/nieuws/2021/11/30/programma-top-toezichthouders
https://www.rijksinspecties.nl/actueel/nieuws/2021/11/30/programma-top-toezichthouders
https://www.rijksinspecties.nl/actueel/nieuws/2021/11/30/programma-top-toezichthouders
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deden zij op initiatief van de samenwerkende Nederlandse rijks
inspecties en de markttoezichthouders. 

Medio 2021 zijn drie consortia van wetenschappers en toezichthou
ders geselecteerd die met financiële steun hun onderzoeksvoor
stellen de komende vijf jaar gaan uitvoeren. De drie programma’s 
bestaan uit onderzoek en praktijkverbetering en geven nieuwe 
inzichten in het vernieuwen van onafhankelijk, publiek toezicht. 

De drie onderzoeksprojecten richten 
zich op vraag stukken en oplossingen 
op het gebied van:

•  legitimiteit en gezag
•  kwaliteit en professionaliteit
•  maatschappelijke verantwoording en 

publieke waar de van toezicht

Aan de drie consortia is gevraagd een 
kennis syn the se en benuttingsproject 
te starten. Dit project is er op gericht 
om de kennis uit de verschillende 
onderzoeken met elkaar te verbinden 
en zo effectief moge lijk te benutten 
voor de toezichthouders.

Meer over
de drie onder
zoeksprojecten.

https://www.rijksinspecties.nl/onderwerpen/academie-voor-toezicht/nieuws/2021/07/16/nwo-financiert-drie-nwa-onderzoeken-naar-toezichthouden-in-een-veranderende-maatschappij
https://www.rijksinspecties.nl/actueel/nieuws/2021/11/30/programma-top-toezichthouders
https://www.rijksinspecties.nl/onderwerpen/academie-voor-toezicht/nieuws/2021/07/16/nwo-financiert-drie-nwa-onderzoeken-naar-toezichthouden-in-een-veranderende-maatschappij
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Maatschappelijke dialoog
Afgelopen jaar kreeg de maat
schap pe  lij ke dialoog onder 
meer vorm en in houd door de 
activiteiten en opgedane ken
nis daarover bij de rijks inspec
ties onderling te delen en van 
elkaar te leren. Er bestond veel 
animo voor deze sessies, 
om dat vertrouwen van de 
sa men leving in het toezicht 
van in spec ties een actueel aan dachts punt is. Daar naast is een aan
tal deskundigen, wetenschappers en bestuurders in speciale ses
sies uitgenodigd ervaringen te delen en inspiratie te brengen. Deze 
inzichten worden door de inspecties benut om de ver trouwens
relatie met degenen op wie ze toezicht houden, te ver sterken. 

Ook is de serie podcasts over de toekomst van toezicht voort gezet. 
Daarin gaan diverse inspecteursgene raal in gesprek met speciale 
gasten over de maatschappelijke ontwikkelingen en wat die 

Innovatie
Het borgen van de kwaliteit van toezicht vraagt ook om vernieu
wing van toezicht, om in de pas te blijven lopen met een snel 
verande ren de omgeving. Bureau Inspectieraad startte daarvoor 
enkele jaren geleden het Programma Innovatie Toezicht. Doel stel
ling van dat programma is de kracht van de samenwerking tussen 
de organisa ties te gebruiken om de veranderingen binnen de 
in dividuele orga ni sa ties te versterken en te ondersteunen. Het 
programma kent drie lijnen: maatschappelijke dialoog, nieuwe 
technieken en professio nalisering.

Meer over
Programma 
Innovatie 
Toezicht.

https://www.rijksinspecties.nl/onderwerpen/programma-innovatie-toezicht
https://www.rijksinspecties.nl/onderwerpen/programma-innovatie-toezicht
https://www.rijksinspecties.nl/onderwerpen/programma-innovatie-toezicht
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betekenen voor de toekomst van toe
zicht. In 2022 is een volgend podcast
seizoen te beluisteren.  

Nieuwe technieken
Deze programmalijn focuste in 2021 
met name op het thema digitalisering. 
Binnen dit thema zijn vier onderdelen 
geprioriteerd:
 
•  toezicht op artificial intelligence (AI)
•  toezicht met AI
•  cybersecurity
•  databewustzijn

Voor toezicht op AI is een breed 
samen gestelde werk groep opgezet 
waarvan Bu reau In spec tie raad het 
se cre ta riaat voert en die in 2021 verder 
uit breidde: in mid dels zijn 24 rijks or ga
ni sa ties vertegenwoordigd. Be lang rijk 
punt van aandacht in deze werkgroep 
was het medio 2021 verschenen con
cept van de Europese AI ver or de ning 
en de daarop vanuit toezicht te leveren 
input.

Op het terrein van cybersecurity bestond al een overleg van 
toezicht houders betrokken bij de Wet Beveiliging Netwerk en 
Informatie systemen. Het onderwerp speelt echter voor (veel) meer 
toezicht houdende organisaties. In de eerste helft van 2021 is door 
de Inspectieraad een inventarisatie gedaan van de stand van zaken 
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en de ervaringen bij betrokken organi
saties, waarna een brede werkgroep is 
gestart. 

Voor toezicht met AI volgden in de 
afgelopen jaren meerdere groepen de 
door de In spec tie raad geïnitieerde 
cursus ‘Data science voor toezicht hou
ders’. In 2021 rondde een groep deze 
cursus af en werd een volgende editie 
voorbereid. Daarnaast werd verkend 

wat de moge lijk heden zijn om met een aantal toezichthou ders 
gezamenlijk een techniek te ontwikkelen om signalen van internet 
en social media te analyseren. 

Tot slot is voor databewust zijn een bijeenkomst georganiseerd 
waarin de stand van zaken werd ge ïn ven ta ri seerd en waarbij ook 
werkwijzen en ontwikkelde producten ter be vor de ring ervan zijn 
toegelicht en uitgewisseld. Deze inventarisatie en uitwisseling  
krijgt in 2022 een breder vervolg.

Professionalisering
De lijn professionalisering richt zich op de doorontwikkeling van 
het vak van toezicht houden, zowel op het niveau van de individu
ele inspecteur als op het niveau van de (lerende) organisatie. De 
opgedane kennis en de tools van deze lijn worden waar mogelijk 
ook ingezet bij de Academie voor Toezicht. In 2021 werd met name 
gewerkt aan twee projecten binnen deze lijn:
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Kritische beroeps
situaties
In 2021 is de Inspectieraad 
verder gegaan met het 
project ‘Kritische Beroeps 
Situaties’ (KBS) dat eind 
2019 is gestart. Begin 
2021 is een bundel van 
verhalen, gebaseerd op 
de eerste gesprekken, in 
digitale vorm gepubli
ceerd. In 2021 is er met 12 
organisaties en samen

wer kings ver ban den gesproken over de implementatie van de KBS 
methodiek en zijn er 13 online en twee fysieke KBS gesprekken 
gevoerd. Voor de begeleiding van de gesprekken is een pool op ge
richt van begeleiders uit diverse inspecties. 

Het KBS digiboek heeft een belang rijke rol bij het zetten van de 
toon van de nieuwe KBS gesprekken. De verdere toepassing van de 
KBS methodiek bij inspecties zal ook in 2022 doorgaan.

Aandacht voor wat werkt
Het project ‘Aandacht voor wat werkt’, dat Manja Bomhoff in 
opdracht van de Inspectieraad uitvoerde, is afgerond. Het project 
was gericht op het vergroten van het effect van toezicht en het 
bespreken daarvan. Het heeft een viertal nieuwe tools opgeleverd 
die zijn aangeboden aan alle toezichthouders en ingezet worden bij 
de Academie voor Toezicht. 

Meer over
‘Aandacht voor 
wat werkt’.

Bekijk
de publicatie 
van KBS 
verhalen.

https://www.rijksinspecties.nl/onderwerpen/programma-innovatie-toezicht/aandacht-voor-wat-werkt
https://www.rijksinspecties.nl/onderwerpen/programma-innovatie-toezicht/aandacht-voor-wat-werkt
https://www.rijksinspecties.nl/onderwerpen/programma-innovatie-toezicht/aandacht-voor-wat-werkt
https://netwerk.publiektoezicht.nl/thoughts/2907
https://netwerk.publiektoezicht.nl/thoughts/2907
https://netwerk.publiektoezicht.nl/thoughts/2907
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Digitaal ontmoeten
De pandemie beleefde in 2021 zijn tweede jaar en maakte het werk 
van de Inspectieraad niet eenvoudig. Activiteiten als het verzorgen 
van leertrajecten en het voeren van een dialoog over de maatschap
pelijke functie van toezicht, werden regelmatig beperkt tot online 
bijeenkomsten. Dat was verre van ideaal: zowel in de leertrajecten 
als in de dialoog over de maatschappelijke functie, leeft de sterke 
overtuiging dat dergelijke activiteiten het meest opleveren als 
mensen direct met elkaar kunnen praten en niet via een scherm. 

Het vergde de nodige inventiviteit om de programma’s voor deze 
activiteiten te laten doorlopen. En achteraf kunnen we constateren 
dat het online aanbieden van dergelijke activiteiten toch veel in spi
re ren de ideeën en resultaten heeft opgeleverd.
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Dit is een uitgave van Bureau Inspectieraad. Meer informatie over deze en andere 

uitgaven is te verkrijgen bij:

Bureau Inspectieraad

Rijnstraat 8

2515 XP Den Haag

www.rijksinspecties.nl

info@inspectieraad.nl

070  70 00 567
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Illustratie & grafisch ontwerp: 

Ontwerpstudio 2 MAAL EE

Elise Eekhout

www.2maalee.nl
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http://www.rijksinspecties.nl
mailto:info%40inspectieraad.nl?subject=De%20inspectieraad%20blikt%20terug%20op%202021
https://www.2maalee.nl
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