
 

 

  
              

       

      
 

  
 

  

  

 

  

Academie voor Toezicht 

Nog plekken vrij bij enkele leertrajecten! 

 

De Entree (5 contactdagen en 1 dag ‘ministage’) 

U maakt kennis met een aantal markttoezichthouders waaronder Autoriteit Financiële Markten 

(AFM), Autoriteit Consument&Markt (ACM), de beroepsvereniging van toezichthouders (Vide), 

Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

(CCV). Tijdens de Entree, U gaat inhoudelijk aan de slag met toezicht en handhaving, de 

doelen, processen, methodieken en de actuele ontwikkelingen en opvattingen. Ook gaat u in op 

het werkprogramma van de Samenwerkende Rijksinspecties en de prioriteiten van de 

inspectieraad. Dit leertraject nodigt u uit om vanuit de diversiteit van deelnemers, 

sectoroverstijgend met elkaar aan de slag te gaan. Onderlinge uitwisseling en samenwerkend 

leren is daarbij belangrijk.   

Datum: 5 en 19 april, 10 mei, 21 en 28 juni 2016 

Kosten: € 2000,-. 

Locatie: Den Haag 

 

 

  

Training Interviewtechniek (2 contactdagen) 

Als professionele inspecteur bent u in staat met gesprekspartners van uiteenlopend niveau 

contact te leggen en contact te houden. Ook bent u in staat uw interviewvaardigheden 

doelgericht in te zetten en op de meest uiteenlopende onderwerpen 'de juiste' informatie 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 verstrekt 

kan worden. 

Datum: 19 april en 17 mei 2016 

Kosten: € 800,-. 

Locatie: Utrecht  

 

 

 

https://www.rijksinspecties.nl/academie-voor-toezicht/leren-en-ontwikkelen/de-entree
https://www.rijksinspecties.nl/academie-voor-toezicht/leren-en-ontwikkelen/interviewtechniek


 

 

Masterclass nalavingscommunicatie en gedragsbeïnvloeding (4 dagen) 

Effectief toezicht houden is meer dan alleen inspecteren. Rijksinspecties en andere 

toezichthouders passen de kennis uit de gedragswetenschap en de communicatie steeds vaker 

toe bij het bepalen van hun interventiemix. Tijdens deze masterclass leert u wetenschappelijke 

inzichten toe te passen op uw eigen praktijk. Aan de hand van een door u zelf ingebrachte 

casus doorloopt u de stappen die in de masterclass worden aangereikt  om uiteindelijk te 

komen tot een aanpak waarin u elementen heeft toegevoegd die leiden tot naleefgedrag van 

de ondertoezichtstaande. U leert dat u voor het bereiken van naleving van regels uit een palet 

aan mogelijkheden kunt kiezen.   

Datum: 20 april, 9 en 19 mei, 8 juni 2016  

Kosten: € 2300,- 

Locatie: Utrecht  

 

 

 

 

  
              

            

  

 
 

 

https://www.rijksinspecties.nl/academie-voor-toezicht/leren-en-ontwikkelen/nalevingscommunicatie-en-gedragsbeinvloeding

