
Toezicht Sociaal Domein is een samenwerkingsverband van rijksinspecties:
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting  /  Inspectie van het Onderwijs  /  Inspectie Justitie en Veiligheid  /  Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Toezicht in dialoog = meer resultaat
 

Toezichtstrategie met drie uitgangspunten:

Toezicht Sociaal Domein voert een project uit om de toegankelijkheid van het sociaal domein voor  
mensen met een licht verstandelijke beperking te vergroten. Het project vindt plaats in vijf gemeenten. 

Voorlopige conclusies:

 0301 marine 0302 missie 0303 politie 0304 slachto�erbeleid 0305 veiligheid 0306 verdovende middelen - opiumwet 0307 wapens 0308 asielbeleid 0309 ambassade - consulaat 0310 diplomatie  

 0311 douane 0312 handel 0313 immigratie 0314 inburgering 0315 internationaal verdrag 0316 overzicht eu-landen 0317 reisbagage 0318 caribisch nederland 0319 decentralisatie 0320 eerste kamer  

 0321 grondwet 0322 kabinet 0323 koninklijk huis 0324 koninkrijk 0325 zakenvrouw 0326 minister president 0327 politiek 0328 prinsjesdag 0329 provincie 0330 regering  

 0331 stemmen 0332 tweede kamer 0333 vermindering regeldruk 0334 viool 0335 discriminatie 0336 belangenbehartiging 0337 tweede wereldoorlog 0338 wiet 0339 pillen 0340 harddrugs  

 0341 drugs 0342 getij 0343 stroomsnelheid 0344 waterkwaliteit 0345 watertemperatuur 0346 facts and ��gures 0347 scheepsschade 0348 snelheid 0349 hoofdwatersysteem 0350 ijsgang  

 0351 stremming scheepvaart 0352 reiskosten openbaar vervoer 0353 wagenpark 0354 golven 0355 waterafvoer 0356 waterstanden 0357 beweegbare brugtijden 0358 planning 0359 autoschade 0360 hoofdvaarwegen  

 0361 hoofdwegen 0362 overstroming dreiging 2 0363 overstroming dreiging 3 0364 watertekort 0365 parkeerbeleid 0366 beweegbare sluistijden 0367 festivaltent 0368 festival ehbo 0369 reageerbuis 0370 medische zorg  

 0371 24 uur zorg 0372 behandeling met opname 0373 beschermde woonomgeving 0374 laag water 0375 olievat 0376 t-shirt 0377 verontreiniging water olie 0378 rijkspas 0379 vreemdeling 0380 medische staat  

 0381 identi�catie 2 0382 identi�catie 3

Inspecteur Gemeente

 

- Ik benoem de criteria: wanneer is 
het goed?

- Ik ga als mystery guest op pad om 
toegang tot de gemeente te krijgen

- Ik vertel mijn ervaring aan de 
gemeente

- Mijn verhaal staat centraal in het 
rapport

 

- Ik geef toestemming aan de inspecteurs 
voor deelname aan het project

- Ik luister naar de ervaringen van de 
ervaringsdeskundigen

- Ik geef aan wat ik wil behouden en 
verbeteren

- Ik maak een eigen verbeterplan

 

- Ik stel n.a.v. wat de ervaringsdeskundige 
belangrijk vindt de normen op

- Ik vraag de ervaringsdeskundige wat 
goed is gegaan en wat beter kan 

- Ik analyseer de verzamelde gegevens 
per ervaringsdeskundige

- Ik schrijf een rapport vanuit het 
perspectief van de ervaringsdeskundige

Ervaringsdeskundige

Redeneren vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige (in dit project mensen met een licht verstandelijke beperking )

Niet alleen benadrukken wat beter moet, maar ook wat goed gaat.
Verbetering stimuleren door interactie tussen burger/ervaringsdeskundige, gemeente en inspectie.
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Voorbereiding

Uitvoering

Analyse

Vervolgtraject

•	 Het	motiveert	gemeenten	tot	verbetering	wanneer	zij	uit	de	mond	van	burgers	horen	wat	zij	goed	vinden	
en wat er beter moet.

•	 Het	betrekken	van	burgers	geeft	inspecteurs	een	beter	beeld	van	wat	voor	hen	belangrijk	is.	

•	 Het	helpt	inspecteurs	het	gesprek	met	gemeenten	aan	te	gaan	over	wat	goed	gaat	en	wat	beter	kan.

•	 Deze	werkwijze	vraagt	een	andere	rol	van	inspecteurs.	Zij	moeten	ervoor	zorgen	dat	burgers	een	stem	 
krijgen in het toezicht en processen zo organiseren dat interactie ontstaat tussen burgers, gemeenten  
en inspecteurs. 

In alle fases van het toezicht is aandacht 
voor de drie uitgangspunten


