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Bestaande praktijk positie inspecties vastgelegd
In de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties 
van de Minister-president heeft het kabinet 
de bestaande praktijk waar het gaat om de 
onafhankelijke positie van de inspecties een-
duidig vastgelegd. Een goede zaak, meent de 

Inspectieraad.
Op de website van de samenwerkende rijks-
inspecties staat de reactie van de Inspectie-
raad. 

Terug naar boven

Nominaties Handhaving en Toezicht 2015
Voor de innovatieprijs Handhaving en Toezicht 
2015 heeft de vakjury uit een totaal van rond 
de 30 projecten vijf genomineerden gekozen. 
Het gaat om projecten van de NVWA, Inspec-
tie SZW, het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier en Samenwerkend Toezicht 

Jeugd. De vakjury kiest daaruit de winnaar 
van de juryprijs. Het publiek mag ook een 
winnaar kiezen. Iedereen kan op de genomi-
neerden stemmen voor de publieksprijs.

Terug naar boven

Certificaten De Entree uitgereikt
Afgelopen voorjaar heeft een flink aantal 
inspectiemedewerkers het certificaat ontvan-
gen voor De Entree. Peter Spijkerman, direc-
teur bij Agentschap Telecom, overhandigde 
de certificaten. In dit basistraject staan de 
ontmoeting en verbinding tussen de inspec-
tiediensten centraal. Ook komen de actuele 
inzichten van het toezichtvak uitgebreid aan 
de orde. Terug naar boven

Samenwerking Erfgoedinspectie en Douane
De Erfgoedinspectie en Douane werken al 
twintig jaar samen op het gebied van in- en 
uitvoer van cultuurgoederen. Eind september 
was er een symposium over snel en verant-
woord ingrijpen bij illegale handel. Senior-

inspecteur Marja van Heese vertelt over de 
samenwerking in het Ezine van de Belasting-
dienst.

Terug naar boven

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/nieuws/2015/09/25/regels-over-onafhankelijke-positie-rijksinspectiediensten
http://www.inspectieloket.nl/organisatie/nieuws/aanwijzingen-van-de-minister-president.aspx
http://www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl/stemmen.php
http://www.erfgoedinspectie.nl/actueel/nieuws/2015/09/24/twintig-jaar-samenwerking-erfgoedinspectie-en-douane-snel-en-verantwoord-ingrijpen-in-illegale-handel
https://douane-inzicht.nl/article/148133464


Training Interviewtechniek
 
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 wor-
den. U gaat aan de slag met het ontwikkelen 
van uw interviewvaardigheden en leert uw 

gedrag flexibel in te zetten zodat u aan kunt 
sluiten bij de situatie. De training wordt ge-
geven op 24 november en 15 december 2015. 
Meer informatie en aanmelden kan hier.

Terug naar boven

Leertraject Professie en Verdieping
 
In Professie en Verdieping (voorheen De 
Verdieping) doet u een stapje terug uit de 
dagelijkse praktijk van het toezicht. Niet de 
organisatie en de werkwijzen van uw eigen 
inspectie staan centraal, maar de gemeen-
schappelijke, sectoroverstijgende kenmerken 
van ‘het’ toezicht en ‘de’ inspecties.

In een half jaar tijd komt u een aantal maal 
bijeen met collega-inspecteurs uit andere 
sectoren.

Naast deze contactbijeenkomsten gaat u 

tenminste twee keer met een collega uit een 
andere sector mee op inspectiebezoek. De 
gezamenlijke bijeenkomsten en inspectiebe-
zoeken met collega’s uit een andere sector 
verdiepen uw kennis van het toezicht en 
geven beter zicht op uw eigen positie, wensen 
en mogelijkheden als professionele beroeps-
beoefenaar in uw werkveld.

Dit leertraject start op 8 december 2015 en 
loopt tot half mei. Meer informatie en aanmel-
den kan hier.

Terug naar boven

ToeZine over mensenhandel
 
Aan de strijd tegen arbeidsuitbuiting en men-
senhandel kunnen alle toezichthouders een 
bijdrage leveren. Hoe? Lees het in het herfst-
nummer van ToeZine.

In interviews, reportages en achtergrondarti-
kelen besteedt ToeZine verder aandacht aan 

ondermeer: praktijkervaringen met ketencon-
venanten voor risicogericht toezicht, actuele 
ontwikkelingen in het toezicht op de kwaliteit 
van onze scholen en samenwerking tussen 
boa’s en mbo-scholieren. 

Terug naar boven
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