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Minister Blok op werkbezoek bij Inspectieraad
Als minister voor de Rijksdienst streeft 
hij naar een kleinere en efficiëntere 
overheid, hoog tijd voor hem om te pei-
len hoe het staat met de samenwerkende 
rijksinspecties. De ILT organiseert een 
werkbezoek én goed gesprek met de 
Inspectieraad.
 
Minister Blok begint zijn werkbezoek op 15 april met de dagelijkse praktijk van het inspectie- 
en toezichtwerk. Op een post van Rijkswaterstaat langs de A15 kijkt hij mee met inspecteurs 
van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zij controleren het vrachtverkeer op over-
belading, gevaarlijke stoffen en afval. De inspecteurs van ILT controleren verder op arbeidstij-
den en arbeidsomstandigheden, een taak die normaal gesproken door de inspectie SZW wordt 
uitgevoerd. Het is een van de voorbeelden van de samenwerking tussen de verschillende 
inspecties.
 
Na de controle praat Blok verder over deze samenwerking met enkele leden van de Inspectie-
raad. De inspecteurs-generaal praten hem bij over waar en hoe de samenwerking tussen de 
rijksinspecties nog verder versterkt kan worden. Er is volgens de IG’s nog werk te verzetten 
als het gaat om het harmoniseren van enkele zaken: de positionering van de inspecties en 
de bevoegdheden. Verder is gesproken over de behoorlijke cultuurverschillen binnen fusie-
inspecties en tussen inspecties onderling. Deze verschillen zijn niet zomaar te overbruggen, 
maar vergen een langdurig verandertraject. Gevoed met deze kennis keert Blok terug naar 
zijn ministerie. De Inspectieraad kijkt terug op een geslaagd werkbezoek.

ANVS treedt toe tot Inspectieraad
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stra-
lingsbescherming (ANVS) treedt toe tot de 
Inspectieraad. Algemeen directeur en beoogd 
bestuursvoorzitter van de ANVS Jan van den 
Heuvel is vanaf dit voorjaar het nieuwe lid 
binnen het samenwerkingsverband van de 
samenwerkende rijksinspecties.
De ANVS bundelt deskundigheid op de terreinen nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, 
alsmede beveiliging en safeguards. Voor deze onderwerpen richt de autoriteit zich op het ont-
wikkelen van beleid en wet- en regelgeving, vergunningverlening, toezicht en handhaving en 
(publieks)voorlichting. De ANVS draagt bij aan veiligheidsonderzoeken en zorgt dat Nederland 
goed is voorbereid op eventuele stralingsincidenten. 
Website ANVS

http://www.autoriteitnvs.nl/


Leertrajecten Academie voor Toezicht
Grijp nu de kans uw kennis te verbreden
 
 Twee van de drie leertrajecten die de 
Academie van Toezicht op de rol heeft 
staan, vinden nog plaats voor de zomer. 
Aanmelden kan nog steeds!

 

Training Interviewtechniek (2 dagen)
Als inspecteur wordt u geconfronteerd met  
uiteenlopende gesprekspartners. Soms is het 
lastig om de juiste informatie boven tafel te 
krijgen. In de basistraining Interviewtech-
niek onderzoekt u welk gedrag van belang is 
in een bepaalde situatie. U leert uw gedrag 
flexibel in te zetten en aan te passen aan de 
situatie. Zo kunt u uw persoonlijke stijl ver-
sterken.

Masterclass Nalevingscommunicatie en gedragsbeïnvloeding (4 dagen)
Effectief toezicht houden is meer dan alleen 
inspecteren. In uw werk past u steeds vaker 
kennis toe uit de gedragswetenschap en de 
communicatietheorie. De Masterclass gaat 
in op de actuele wetenschappelijke inzichten 
op het gebied van gedragsbeïnvloeding en 
nalevingscommunicatie. U leert deze inzichten 
te verbinden met uw eigen werk en hoe u het 
gedrag van doelgroepen kunt beïnvloeden om 
tot gewenst gedrag te komen.

Interveniëren bij complexe nalevingsvraagstukken (5 dagen)
Wat doet u als uw handhaving en toezicht niet 
blijken te werken? Meer van hetzelfde is dan 
misschien uw eerste reactie. Maar vaak is het 
beter om wat afstand te nemen en nog eens 
goed na te gaan wat het probleem is. Deze 
training helpt u complexe nalevingsvraagstuk-
ken het hoofd te bieden.
 

Wie wint de Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2015?
 Werkt u aan het meest innovatieve pro-
ject op het gebied van handhaving en 
toezicht, dat bijdraagt aan een gezonde, 
veilige en rechtvaardige werk- of leefom-
geving? Of kent u een project dat lande-
lijke aandacht verdient en de ‘Innovatie-
prijs Handhaving en Toezicht 2015’ moet 
winnen? Meld dit project dan aan vóór 15 
juni via www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl. 
 
De verkiezingen zijn een initiatief van drie samenwerkende organisaties: het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de Inspectieraad en Vide, de beroepsvereniging 
voor inspecteurs en toezichthouders. De beoordeling van alle projecten ligt in handen van de 
vakjury. Daarnaast kan ook het publiek een stem uitbrengen op het meest innovatieve project.
 
Talent Award
Nieuw dit jaar is de Talent Award voor het meest innovatieve studentenproject op het gebied 
van handhaving en toezicht. Studenten (MBO, HBO of WO) die werken aan een stage- of af-
studeerproject op het vlak van handhaving en toezicht kunnen meedoen aan de Verkiezingen 
Handhaving en Toezicht 2015.
 
Taxi 2.0
Bij de vorige verkiezingen in 2012 is de innovatieprijs gewonnen door de projectmedewerkers 
van het project Taxi 2.0. Kern van dit project is ondersteuning bieden aan taxiondernemers 
om de regels na te leven en verduidelijking en uniformering van de verschillende regels die 
gelden in de taxibranche. Volgens de vakjury heeft dit project laten zien dat het accent in 
toezicht vandaag de dag meer ligt op handhavingsregie waarbij een duurzame gedragsveran-
dering centraal staat. Wordt uw project de opvolger van Taxi 2.0?

Meer informatie over de Innovatieprijs 2015

Datum: 28 mei en 11 juni
Kosten: € 800
Locatie: Utrecht of Den Haag
Meer informatie over de training Interview-
techniek

Datum: 21 en 28 mei, 3 en 26 juni
Kosten: € 2.300
Locatie: Utrecht
Meer informatie over de Masterclass 
Nalevings communicatie en gedrags-
beïnvloeding

Datum:  15 en 29 september, 13 oktober,  
3 en 4 november

Kosten: € 2.000
Locatie: Utrecht of Den Haag
Meer informatie over de training Interveniëren 
bij complexe nalevingsvraagstukken  

http://www.inspectieloket.nl/vernieuwing_toezicht/programma_opleidingen/intervenieren_bij_complexe_vraagstukken/
http://www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl
http://www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl/


ToeZine vanuit de cloud
De cloud opent deuren die eerder nog 
dicht bleven. Wat betekent dit in het toe-
zicht, bijvoorbeeld op het vlak van infor-
matiedeling en data-analyse? Het is een 
van de onderwerpen in de jongste editie 
van het online magazine ToeZine.  
 
ToeZine, magazine voor toezichthouders en handhavers, biedt elke twee maanden achtergron-
den, interviews en visies op actuele ontwikkelingen die het toezicht raken. Drie experts vertel-
len in dit voorjaarsnummer onder meer over de kansen van cloud-computing. Verder is in dit 
nummer aandacht voor de vraag hoe de verplichte opleiding voor milieuboa’s functioneert, 
waarom effectmeting de moeite meer dan waard is en wat de huisdierenlijst betekent voor 
dierenliefhebbers en handelaars.
ToeZine is een uitgave van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Bureau  
Inspectieraad werkt hieraan mee.

Lees het magazine ToeZine

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de  
Inspectieraad, Den Haag

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, 
stuur dan een email info@inspectieraad.nl

http://www.toezine.nl/
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