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Win de Innovatieprijs Handhaving & Toezicht
Medewerkers van de rijksinspecties en 
andere organisaties werken in tal van  
projecten aan vernieuwing van het toe-
zichtvak. Die projecten kunnen zij nu in 
het zonnetje zetten, door ze aan te mel-
den voor de Verkiezingen Handhaving & 
Toezicht. De winnaar krijgt de prijs voor 
het meest innovatieve project. Inzenden 
kan tot 10 juli.

De Inspectieraad organiseert, samen met het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en  
Veiligheid en beroepsvereniging Vide, de Ver-
kiezingen Handhaving & Toezicht 2015. In  
aanmerking komen projecten die vernieu-
wend zijn in bijvoorbeeld aanpak, toepassing  
van nieuwe methoden en inzichten of samen-
werking. Verder wordt gekeken of het project  
effectief, overdraagbaar en uitvoerbaar is.

Werkt u aan een innovatief project of 
kent u zo’n project dat landelijke  
aandacht verdient? Meld het dan tot ui-
terlijk 10 juli 2015 aan via  
www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl

Een vakjury onder voorzitterschap van Ronnie 
van Diemen, Inspecteur-generaal van de  
Inspectie voor de Gezondheidszorg, kiest de 
winnaar van de Innovatieprijs en - voor het  
eerst dit jaar – de winnaar van de Talent 
Award voor een studentenproject. Belang-
stellenden kunnen een stem uitbrengen op 
genomineerden voor de Publieksprijs.

Meer weten?
Kijk op  
www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl

Taxi 2.0 in 2015, hoe ging 
het verder met de winnaar 
van 2012?
“Bij controles en boekenonderzoeken is 
duidelijk zichtbaar dat de regels steeds beter 
worden nageleefd; er blijkt steeds minder 
mis, omdat de regels steeds beter bekend 
zijn.” Aan het woord is Peter van Veen,  
projectleider bij de Belastingsdienst van  
Taxi 2.0, het winnende project van de  
verkiezingen in 2012.

Hoe ging het verder met het project en wat 
heeft het opgeleverd? Lees het interview met  
Peter van Veen op de website

Namen vakjury bekend
De namen van de leden van de vakjury voor 
de verkiezingen Handhaving en Toezicht zijn  
bekend. De vakjury bestaat uit:
•  Ronnie van Diemen-Steenvoorde  

(voorzitter), inspecteur-generaal voor de 
gezondheidszorg

•  Aat de Jonge, burgemeester Gemeente 
Dronten

•  Wiep van der Pal, voorzitter vakgroep BOA 
ACP

•   Peter van Veen, winnaar van de juryprijs en 
de publieksprijs Verkiezingen Handhaving 

en Toezicht 2012 (project Taxi 2.0)
•  Rob Velders, Zelfstandig consultant op het 

gebied van toezicht en handhaving,  
uitgever van de nieuwsbrief ‘Toezicht in het 
Nieuws’

•  Femke de Vries, bijzonder hoogleraar  
Toezicht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid,  
Rijksuniversiteit Groningen

Zie voor meer informatie over deelname en 
criteria die de vakjury hanteert:  
www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl/
spelregels.php
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Leertrajecten najaar 2015
De zomer is een goede tijd om na  
te denken over nieuwe kansen. De  
Academie voor Toezicht biedt een  
aantal leertrajecten waarvoor u zich  
nu al kunt inschrijven.

Training Interventiegesprekken, voorheen training Gedragsbeïnvloeding (5 dagen)
Welke interventie past het best bij het type 
organisatie waar u toezicht houdt, bij de 
opstelling van een specifieke contactpersoon, 
bij het niveau van naleven of de aard van de 
overtreding? Welk gedrag en handelswijze 
leiden tot het meeste effect? Dit zijn aspec-
ten die in de training Interventiegesprekken 
centraal staan. In deze training Interventie-
gesprekken gaat u op een actieve manier en 
praktisch aan de slag met het ontwikkelen 
van uw beïnvloedings-mogelijkheden. U oe-
fent, reflecteert en leert uw gedrag flexibel 
in te zetten zodat u aan kunt sluiten bij wat 

de situatie van u vraagt. U bent bereid uw 
vaardigheidsniveau te toetsen en verder te 
ontwikkelen. U breidt uw beïnvloedingsre-
pertoire uit en leert hoe u uw persoonlijke 
stijl verder kunt ontwikkelen en hoe u nieuw 
gedrag meer zelfverzekerd en slagvaardig 
kunt toepassen.

Interveniëren bij complexe nalevingsvraagstukken (5 dagen)
Wat doet u als uw handhaving/toezicht niet 
blijkt te werken? Als de naleving niet vanzelf-
sprekend 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. U gaat in  
de training Interveniëren bij complexe  
nalevingvraagstukken op een methodische 
wijze niet-naleefproblemen definiëren,  

analyseren en oplossingen ontwikkelen.  
Dit op grond van een stevige theoretische 
ondergrond en met het oog op het verbeteren  
van uw organisatieresultaten.

De Entree (5 dagen)
Heeft u behoefte aan een verkennende ont-
moeting en uitwisseling met andere inspec-
tiediensten en rijksinspecteurs? In De Entree 
staat de reflectie centraal op uw eigen werk-
praktijk in relatie tot de werkwijze van andere 
inspecties. Ook maakt u kennis met een 
aantal markttoezichthouders bijvoorbeeld: 
Autoriteit Financiële Markten (AFM), Autoriteit 
Consument&Markt (ACM), de beroepsvereni-
ging van toezichthouders (Vide), Regionale 
Uitvoeringsdiensten (RUD), het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
U gaat inhoudelijk aan de slag met toezicht 
en handhaving, de doelen, processen, metho-
dieken, als ook de actuele ontwikkelingen en 

opvattingen. Tenslotte gaat u in op het werk-
programma van de Samenwerkende Rijksin-
specties en de prioriteiten van de inspectie-
raad. Dit leertraject nodigt u uit om vanuit 
de diversiteit van deelnemers, sectoroverstij-
gend met elkaar aan de slag te gaan. Onder-
linge uitwisseling en samenwerkend leren is 
daarbij belangrijk.

Training Interviewtechniek (2 dagen)
Als inspecteur komt u met gesprekspartners 
van uiteenlopend niveau in contact. U moet 
dan in staat zijn uw professionele compe-
tenties doelgericht in te zetten om contact 
te leggen en te houden en over de meest 
uiteenlopende onderwerpen ‘de juiste’ infor-
matie te verzamelen.
In de basistraining Interviewtechniek hebt u 
de mogelijkheid te onderzoeken welk gedrag 
van belang is in een bepaalde situatie en 
waar uw persoonlijke stijl nog versterkt kan 

worden. U gaat in de training aan de slag met 
het ontwikkelen van uw interviewvaardighe-
den. U leert uw gedrag flexibel in te zetten 
zodat u aan kunt sluiten bij wat de situatie 
van u vraagt. U leert hoe u uw stijl verder 
kunt ontwikkelen en hoe u nieuw gedrag kunt 
toepassen.

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

Datum:  10 en 17 sept, 1 okt, 5 nov  
en 10 dec. 2015

Kosten: € 2200,-
Locatie: Utrecht
Aanmelden kan via deze link.

Datum:  15 en 29 sept, 13 okt,  
3 en 24 nov. 2015  

Kosten: € 2000,-.
Locatie: Utrecht of Den Haag
Aanmelden kan via deze link.

Datum:  15 en 29 sept, 6 en 27 okt,  
8 dec. 2015

Kosten: € 2000,-.
Locatie: Utrecht of Den Haag
Aanmelden kan via deze link.

Datum: 29 sept. en 13 okt. 2015
Kosten: € 800,-.
Locatie: Utrecht of Den Haag
Aanmelden kan via deze link.
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