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Een bijzonder jaar…
Bureau Inspectieraad blikt terug op 2020 

Aan het begin van 2020 voorzag nog vrijwel niemand dat het een 
bijzonder jaar zou worden: een jaar beheerst door een virus 
afkomstig van de andere kant van de wereld. De coronacrisis vroeg 
– en vraagt nog steeds – veel van de flexibiliteit van Bureau Inspectie
raad, dat in zijn werkwijze een netwerkorganisatie is met een 
belangrijke rol in het aanjagen van kennisuitwisseling en andere 
vormen van interactie tussen de leidinggevenden en medewerkers 
van de deelnemende inspecties. Voor zo’n organisatie is werken 
vanuit huis een echte uitdaging. Onder normale omstandigheden 
hadden we kwantitatief gezien mogelijk meer voor elkaar gekregen, 
maar onze producten en diensten hebben gedurende het jaar veel 
waardering geoogst. En we zijn erin geslaagd om ondanks de fysieke 
afstand oog te blijven houden voor elkaar.

2020 zou ook zonder virus een bijzonder jaar zijn geworden voor de 
Inspectieraad en dus voor het Bureau. Eind 2019 werd afgesproken 
het jaar 2020 te gebruiken voor een bezinning op de koers van het 
samenwerkingsverband van rijksinspecties. Adviesbureau AEF werd 
ingehuurd om de reflectie te ondersteunen. Duidelijk werd dat er bij 
de leden van de Inspectieraad veel waardering is voor een aantal ver
worvenheden van het samenwerkingsverband zoals de Academie 
voor Toezicht en de Wetenschapsagenda. Ook hecht men veel waar
de aan collegiale consultatie: het onderling bespreken van ontwik
kelingen, signalen en dilemma’s. In 2020 kwam de raad tot geza
menlijke standpunten in de richting van de staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), verantwoordelijk 
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voor de positie van inspecties binnen het staatsbestel. De voorberei
ding van die standpunten gaf een impuls aan de reflectie op de rol 
van rijksinspecties binnen de overheid en binnen de samenleving. 
Bureau Inspectieraad heeft de Inspectieraad in deze discussie onder
steund door o.a. een vragenlijst uit te zetten onder de leden, door 
gesprekstafels te organiseren waarin de vele overwegingen en 
dilemma’s werden getrechterd in heldere standpunten en door con
cepten aan te leveren. 

Voor het Bureau was 2020 ook bijzonder omdat de algemeen secreta
ris van de Inspectieraad, tevens hoofd van het Bureau, Teusjan Vlot 
na zeven jaar het Bureau in april verliet. Zijn taken werden waarge
nomen door Jane van ’t Hoff, totdat Yvonne Verzijden per 1 septem
ber als opvolger aantrad. Door middel van enkele personele wisse
lingen op het gebied van strategisch advies en communicatie 
konden de inhoudelijke ontwikkelingen in de Inspectieraad ade
quaat worden ondersteund.
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De activiteiten van Bureau Inspectieraad 
in vogelvlucht

Voordat we in de volgende paragrafen meer thematisch terugblik
ken, geven we eerst een schets van de werkzaamheden op hoofd
lijnen. Zo hebben we veel energie gestoken in de voorbereiding op 
de brieven van de Inspectieraad aan de staatssecretaris van Binnen
landse Zaken. Verder organiseerde het Bureau een digitaal festival 
onder de titel The Next Level, vernieuwingsimpulsen op diverse  
terreinen binnen het Programma Innovatie Toezicht, webbijeen
komsten en communicatie over dit alles. Er werden vergaderingen 
voorbereid van de Inspectieraad, het Dagelijks Bestuur, de 
secretarissen generaal die vanuit het SG Overleg de portefeuille 
‘toezicht’ beheren, en er werden diverse ontmoetingen georgani
seerd van (delegaties uit) de Inspectieraad met Haagse instituties  
als de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, de Raad van State, de 
Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman. Dit alles  
droeg bij aan de eerder beschreven bezinning op de koers en de  
for mulering van heldere gemeenschappelijke standpunten van  
de Inspectieraad als collectief verband van rijksinspecties. 

Daarnaast zijn er groepen inspectiemedewerkers die op basis van 
hun gedeelde discipline van elkaar leren en met elkaar uitwisselen 
(communicatie, opleidingen, kennis en data) en zogeheten doe 
coalities die zich gezamenlijk inzetten voor bepaalde thema’s. 
Voorbeelden hiervan zijn Bestuur lijke handhaving en CEMarkering. 
Deze groepen werden en worden door het Bureau ondersteund. 

Op het niveau van de werkvloer van de inspecties hebben activitei
ten van het Bureau geholpen om de dilemma’s in de uitoefening van 
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het vak van toezichthouder te agenderen en het denken daarover 
verder te brengen. Denk aan het project ‘Kritische beroepssituaties’, 
waarin door en met inspecteurs gesproken is over de lastige afwe
gingen waar ze dagelijks mee te maken hebben. En het project 
‘Aandacht voor wat werkt’ waarin inspecteurs worden aangemoe
digd zélf onderzoek te doen naar de impact van hun inspectiewerk. 
In de leertrajecten voor startende inspecteurs (LSI) en strategisch 
adviseurs van de inspecties (LST) hebben de toezichtcollega’s nieu
we inzichten in het vak van toezicht opgedaan. En in het onder
zoeksprogramma Vernieuwing van Toezicht binnen de Nationale 
Wetenschapsagenda wordt de wetenschap meer bij de toezichtprak
tijk betrokken. 
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Flexibel inspelen op de coronacrisis

De eerste golf van de coronacrisis leek in eerste instantie een korte te zijn. Daarom 
koos het Bureau op dat moment voor uitstel. Uitstel van het Toezichtfestival, dat 
eigenlijk op 24 maart 2020 zou plaatsvinden. Uitstel ook van de leertrajecten. 

Na de eerste golf in het voorjaar kwam al snel het gevoel dat de crisis langer kon gaan 
duren. De Inspectieraad schakelde over naar digitale werkvormen, zowel voor de 
vergaderingen als voor de grotere evenementen. Het Toezichtfestival werd online 
georganiseerd. Ook de leertrajecten LST en LSI gingen online. Aan het eind van het 
jaar voelde het digitale werken nauwelijks nog als een handicap, al is het lastig in te 
schatten wat er bij digitaal werken verloren gaat aan inzichten uit toevallige ontmoe-
tingen. 

De crisis leidde ook tot aanpassing van eerdere plannen met de Maatschappelijke 
Dialoog. Onder die titel waren in het najaar van 2019 gespreksavonden belegd, waar-
in vraagstukken van algemeen belang met een breed publiek werden gedeeld. Dat 
smaakte naar meer, maar ook op dit thema gooide de coronacrisis roet in het eten. 
Bijeenkomsten met publiek waren immers niet meer aan de orde. De beschikbare 
know-how en contacten hebben we benut om tussen de inspecties onderling een 

reflectie op gang te brengen op 
de gevolgen van de coronacrisis 
voor het werk van de inspecties: 
op welke manieren paste het 
toezicht zich aan de situatie aan? 
Hoe konden inspecteurs nog vei-
lig hun werk doen? Aanpakken 
werden opgevraagd en gedeeld. 
In een webinar in oktober wer-
den de opgedane inzichten breed 
gedeeld. 

Naar de thema’s
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Tóch een Toezichtfestival

Een van de hoogtepunten in het werk van het Bureau is de organisatie van het  
jaarlijkse Toezichtfestival. De organisatie was helemaal rond, alles stond in de start-
blokken voor 24 maart, toen een paar weken daarvoor duidelijk werd dat het evene-
ment moest worden uitgesteld vanwege de lockdown. Dinsdag 3 november leek 
toen nog een haalbare alternatieve datum om het festival in zijn oorspronkelijke 
opzet te kunnen uitvoeren. Maar de oorspronkelijke plannen moesten al snel worden 
bijgesteld naar een versie met zestig mensen in de zaal en de rest via een livestream. 
En zelfs dat bleek nog te optimistisch. 
Het werd uiteindelijk een talkshowfor-
mule zonder publiek, te volgen via een 
live stream. Vanwege een onfortuinlijke 
technische fout liep de livestream het 
eerste half uur moeizaam. Helaas, 
maar ook hier leren we van. Nadat dit 
was opgelost zagen een kleine 300 
mensen een interessante talkshow met 
als centrale vraag: Wat is de volgende 
stap die toezichthouders moeten nemen om het toezicht in Nederland een niveau 
hoger te tillen? De gesprekspartners Jan van den Bos, Theodor Kockelkoren, Angeline 
van Dijk en Marleen Stikker kwamen onder leiding van Ruben Maes tot de volgende 
kernwoorden voor die volgende stap: het aangaan van de dialoog, zelfbewust en 
tegelijkertijd kwetsbaar durven zijn en focussen op publieke belangen, maar wel 
zonder daarbij valse verwachtingen bij burgers te scheppen.

Ook was er tijdens het festival de virtuele, maar daarom niet minder feestelijke prijs-
uitreiking van de Verkiezingen Handhaving en Toezicht door Marc Kuipers. Winnaar 
was het project ‘Stimulerend Toezicht’ van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek. Het project ‘WKO Experttool’ van Omgevings dienst Noordzeekanaal-
gebied ging er met de publieks prijs vandoor. 
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Maatschappelijke dialoog tijdelijk op een andere leest

De plannen voor de Maatschappelijke Dialoog moesten aangepast worden. Het 
belang van dit thema werd echter zeker niet uit het oog verloren. Het werd een van 
de centrale onderwerpen in de tweede brief van de Inspectieraad aan staatssecreta-
ris Knops: de dialoog met stakeholders en het bredere publiek is voor alle inspecties 
een belangrijke voorwaarde voor behoud en versterking van het publiek vertrouwen 
in het werk van de inspecties, en daarmee voor het vertrouwen in de overheid. In een 
reeks van zes podcasts deelden inspecteurs-generaal en gasten hun dilemma’s en 
uitdagingen met het publiek. Daarmee werd in elk geval het kanaal naar de samenle-
ving over dit soort thema’s open gehouden. 
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Succesvolle digitale leertrajecten

Het verzorgen van het Leertraject Startende Inspecteurs (LSI) en het Leertraject 
Strategisch Toezicht (LST) vormde dit jaar een bijzondere uitdaging voor de Academie 
voor Toezicht. Met name het geschikt maken van de trajecten voor online uitvoering. 
Er zijn zeven trajecten LSI uitgevoerd met in totaal 90 deelnemers. Dit zijn minder 
groepen dan in 2019, omdat vanwege de coronacrisis groepen doorgeschoven moes-
ten worden. Drie van de zeven groepen konden alle modules fysiek volgen. Voor de 
andere groepen gold dat zij aan één, meerdere of zelfs alle modules online hebben 
deelgenomen. Om de online sessies behapbaar te houden, werd de maximale 
groepsgrootte verlaagd van 16 naar 14 deelnemers. Dit verklaart mede waarom er dit 
jaar minder deelnemers waren dan in 2019, toen er tien groepen waren met in totaal 
133 deelnemers. 

Vorig jaar heeft, net als in de jaren daarvoor, 1 groep (15 deelnemers) het Leertraject 
Strategisch Toezicht afgerond. Oud-deelnemers aan het LST namen het initiatief tot 
oprichting van een Toezicht Innovatie Netwerk. Waar mogelijk en nuttig worden van-
uit het Bureau bijdragen geleverd aan de reflectie in dit netwerk op het vak van toe-
zichthouder.

Naast het plannen en uitvoeren van de leertrajecten, is aandacht gegeven aan de 
opzet en uitvoering van ‘tweedelijns activiteiten’ zoals de training didactische basis-
vaardigheden voor docenten en begeleiders, en verdieping van didactische vaardig-
heden in een online omgeving (digitale didactiek en bruikbare digitale tools). Ook 
kwam er meer aandacht voor borging van de kwaliteit. Daarvoor werd onder meer 
een evaluatieplan opgesteld. En er werd een begin gemaakt met de ontwikkeling van 
twee nieuwe leertrajecten: een Leertraject Verdieping Inspecteur en een Programma 
Top Toezichthouder. 

Naar de thema’sNaar de thema’s
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Kennisknooppunt uitgebouwd, kennisbijeenkomsten 
merendeels digitaal

Het online kennisknooppunt is onderdeel van het netwerk.publiektoezicht.nl. Hier 
worden publicaties van en voor toezichthouders geraadpleegd en gedeeld. In 2020 is 
het knooppunt uitgebouwd en ondertussen zijn er meer dan duizend toezichtmede-
werkers en wetenschappers op aangesloten.

Sinds 2017 zijn de periodieke kennisbijeenkomsten een ander vast onderdeel van 
onze kennisfunctie. Op deze bijeenkomsten wordt kennis van buiten de inspecties 
binnengehaald en gedeeld. Vanwege corona kon in 2020 alleen de kennisbijeen-
komst over algoritmen door Albert Meijer plaatsvinden in een reguliere vergaderlo-
catie (De Witte Vosch in Utrecht). De drie andere bijeenkomsten vonden online 
plaats. Het ging om voordrachten van Sandra Pellegrom over het thema publiek 
belang, Suzanne van Melis over kwaliteit van wetgeving en Wim Borst over ketens en 
informatisering. 

Naar de thema’s
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Veel animo voor onderzoeksprogramma Vernieuwing van 

Toezicht binnen Wetenschapsagenda

In het kader van de Wetenschapsagenda Toezicht hebben de Inspectieraad en het 
Markttoezichthoudersberaad het onderzoeksprogramma Vernieuwing van Toezicht 
opgezet, onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda. Dit jaar stond in het 
teken van het bij elkaar brengen van onderzoekers en toezichthouders om onder-
zoeksconsortia tot stand te laten komen. Naar aanleiding van de coronacrisis hebben 
we dit proces verrijkt met een speciale digitale matchmakings omgeving. Boven ver-
wachting leverde de uitvraag voor het programma zeventien ingediende voorstellen 
op van onderzoeksconsortia van wetenschappers én toezichthouders. In 2021 vindt 
de uiteindelijke selectie plaats. Met cofinanciering vanuit de Nationale Wetenschaps-
agenda zullen dan drie onderzoeksconsortia vanaf medio 2021 ongeveer vijf jaar lang 
onderzoek gaan doen naar vernieuwing van toezicht op thema’s als de rol en positie 
van toezicht, effectief toezicht en nieuwe vormen van toezicht. Bureau Inspectieraad 
coördineert dit programma samen met NWO en zal ook het kennisbenuttingsproject 
begeleiden.

Naar de thema’sNaar de thema’s
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Praten over kritische beroepssituaties, óók digitaal!

De reflectie op het vak van inspecteur kreeg in 2020 een 
aanvullende impuls vanuit het project ‘Kritische beroeps-
situaties’. Het project werd samen met externe deskun-
digen Manon Ruijters en Björn Prevaas van Good Work 
Company vormgegeven door collega’s binnen het 
Bureau. Vanuit de deelnemende inspecties werd een 
kerngroep gevormd die in verschillende sessies een aan-
tal kritische beroepssituaties definieerden, passend bin-
nen een of meer onderdelen van de zogeheten 
Inspectiecirkel. Die cirkel bevat alle zes de stappen die 
een inspecteur moet nemen bij een inspectie: voorberei-

den en informatie verwerven (1), objectief waarnemen (2), oordeel vormen (3), inter-
veniëren (4), communiceren van de afspraken (5) en rapporteren, dossier opbouwen 
en afronden (6). Dit alles met oog voor de politiek-maatschappelijke context en in 
onderlinge samenwerking. Het project leidde tot een publicatie die in 2021 intern kan 
worden gebruikt als uitgangspunt voor het verdere gesprek.  De publicatie bevat een 
bundeling van de opgedane inzichten in de vorm van aansprekende verhalen: waar 
worstelen inspecteurs mee? Welke dilemma’s ontmoet de inspecteur tijdens het 
dagelijkse werk? Welke elementen van het vak spelen daarin een cruciale rol? De 
verhalen zijn gebaseerd op de gesprekken die leden van de kerngroep voerden met 
kleinschalige gemengde groepen van inspecteurs, maar niet 1 op 1 herleidbaar tot die 
gesprekken. Denk aan een inspecteur die twijfelt of hij wel of niet moet ingrijpen bij 
de in zijn ogen niet erg zorgvuldige begeleiding van een uitzetting van een minderja-
rige asielzoekster terug naar haar familie. Of de inspecteur die met het geven van 
alleen een stevige boete weet dat de verwaarloosde kippen op een boerenbedrijf 
niet geholpen zijn. 

In 2020 hebben we ook de basis gelegd voor het voeren van nieuwe (online) gesprek-
ken bij afzonderlijke inspecties over kritische beroepssituaties.

Naar de thema’sNaar de thema’s
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Meer aandacht voor digitalisering 

Het gebruik van algoritmen en AI neemt de laatste jaren een hoge vlucht. Bijna onge-
merkt is het een onderdeel geworden van ons dagelijks leven. Er is meer en meer 
aandacht voor wat de consequenties daarvan zijn voor uiteenlopende publieke 
belangen zoals privacy, veiligheid en consumentenrechten. Dat levert dus ook allerlei 
nieuwe vragen op voor het toezicht. Veel toezichthouders zijn al langer bezig om 
deze ontwikkelingen door te vertalen naar hun praktijk. Zij werken aan de ontwikke-
ling van methodieken en kaders en zoeken daarin de samenwerking. In de eerste 
helft van 2020 heeft een aantal rijksinspecties en markttoezichthouders het initiatief 
genomen om - ondersteund door Bureau Inspectieraad - een interdepartementale 
werkgroep ‘Toezicht op AI/algoritmen’ te starten. Ook vertegenwoordigers van rijks-
diensten die formeel geen toezichthouder zijn maar die wel inzet en gebruik van AI/
algoritmen beoordelen, zoals de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer, par-
ticiperen in deze werkgroep. De werkgroep komt tweemaandelijks bijeen, om kennis 
en ervaring met betrekking tot toezicht op AI met elkaar te delen. Denk hierbij aan 
het uitwisselen van methodieken en te hanteren beoordelingskaders, elkaar infor-
meren over op handen zijnde regelgeving en relevante rapportages etc. Waar rele-
vant en mogelijk werken betrokken diensten samen, bijvoorbeeld door inhoudelijke 
inbreng te leveren bij elkaars onderzoeken en door gezamenlijk te onderzoeken of 
gekomen kan worden tot generieke standaarden. De werkgroep Toezicht op AI is 
verbonden met de ambtelijke interdepartementale beleidsgroep. Daarmee wordt 
uitwisseling geborgd met betrekking tot beleidsontwikkeling.

Ook vond voor de vierde keer de 12-daagse cursus datascience voor toezichthouders 
plaats, georganiseerd door Bureau Inspectieraad en verzorgd door Tridata. De deel-
nemers waren deze keer onder meer afkomstig van ILT en de Kansspelautoriteit. 

Daarnaast organiseerde het Bureau op verzoek van een groep datascientists van ver-
schillende inspecties een verdiepingscursus Bayesiaanse statistiek, die online plaats-
vond.

Naar de thema’sNaar de thema’s



16 |  |

Beleidsadviezen over de positie van toezicht 

In 2020 heeft Bureau Inspectieraad op diverse manieren de Inspectieraad ondersteund 
bij het opstellen van beleidsadviezen over de positie van het toezicht. 

In het kader van de door BZK gestarte evaluatie van de Aanwijzingen inzake rijksin-
specties heeft de Inspectieraad tweemaal een brief gestuurd aan staatssecretaris 
Knops van BZK. Beide brieven zijn tot stand gekomen onder regie van enkele IR-leden 
(portefeuillehouders) en met betrokkenheid van contactpersonen van alle rijksinspec-
ties. De focus van de eerste brief lag bij een pleidooi voor het borgen van de onafhan-
kelijkheid in een op te stellen Wet op de rijksinspecties. De tweede brief gaf een nadere 
uitwerking op de thema’s publiek vertrouwen en governance.

Ook andere beleidsthema’s vergden aandacht. In oktober 2018 bracht het Adviescollege 
Toetsing Regeldruk (ATR) een rapport uit met aanbevelingen “ter vermindering van de 
regeldruk voor traditionele kleine bedrijven die concurreren met de nieuwe verdien-
modellen.” Traditionele bedrijven blijken aan meer regelgeving en toezicht bloot te 
staan dan digitale aanbieders in de deel- en kluseconomie. Het ATR beval aan om te 
onderzoeken of de wijze waarop in de digitale economie de kwaliteit wordt geborgd, 
ook toepasbaar is voor de traditionele economie. Het rapport was aanleiding voor de 
Kamerleden Verhoeven en Van der Lee om een motie in te dienen waarin de regering 
werd verzocht om innovatieve toezichtarrangementen op te zetten1. In de zomer van 
2020 heeft Bureau Inspectieraad een inventarisatie uitgevoerd naar de wijze waarop 
het toezicht in de digitale economie momenteel vorm krijgt, om te bezien of daar 
modellen voor regeldrukvermindering uit af te leiden zijn voor bedrijven in de traditio-
nele economie. De uitkomst is dat kwaliteitsborging zoals bedoeld in het rapport van 
het ATR vooralsnog niet tot minder toezicht leidt en dat private initiatieven voor kwali-
teitsborging in een markt niet zonder meer gelijk te stellen zijn met het toezicht op de 
eerlijke en veilige handel in die markt. De staatssecretaris van EZK heeft deze uitkom-
sten overgenomen en aan de Tweede Kamer bericht.

Naar de thema’sNaar de thema’s
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Lerende organisaties

Er zijn diverse activiteiten ondernomen om het leren van en met elkaar, en het  
implementeren van geleerde lessen in toezichtorganisaties te bevorderen. Zo zijn er 
jaarlijks enkele vergaderingen van het kennisoverleg, het netwerk van de afdelings-
hoofden met ‘kennis’ in hun portefeuille. Tijdens die bijeenkomsten worden vooral 
best practices en dilemma’s besproken.

Via het kennisknooppunt en via de groep ‘professionaliteit’ op netwerk.publiek-
toezicht.nl wordt aandacht besteed aan het onderwerp. Het gaat dan om kennis over 
uiteenlopende thema’s als ‘just culture’, lerende organisaties en effectieve praktijken.

Het project ‘Aandacht voor wat werkt’ met Manja Bomhoff, die eerder in opdracht 
van Bureau Inspectieraad Inspecteurs over hun vak schreef, behelst verschillende  
activiteiten gericht op het bespreken van de belangen en waarden van toezicht en 
het leggen van de focus op effectiviteit in plaats van kwantiteit. Binnen dit project 
zijn in 2020 diverse spelvormen en andere producten ontwikkeld die in 2021 zullen 
worden afgerond.

En natuurlijk spelen ook 
leertrajecten een rol in 
het thema lerende organi-
sa ties. Daarin richten we 
ons immers ook op on der- 
linge samen werking en 
leg gen we na druk ke lijk de 
link naar de werk praktijk. 
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Blijvend investeren in netwerken 

Bureau Inspectieraad is in zijn werkwijze een netwerkorganisatie. Veel van de contac-
ten binnen dat (brede) netwerk verlopen informeel. Het Bureau heeft diverse instru-
menten tot zijn beschikking om gericht impulsen te geven aan de brede uitwisseling 
van gedachten, problemen, dilemma’s en oplossingen, bijvoorbeeld het periodieke 
toezichtfestival, de online community netwerk.publiektoezicht.nl en reflectiebijeen-
komsten.
 
Het netwerk.publiektoezicht.nl is afgelopen jaar gegroeid naar ongeveer 1200 geregis-
treerde deelnemers waarvan er zo’n 250 actief zijn in de zin dat zij zelf berichten plaat-
sen of reageren op berichten. De overige leden beperken zich vooralsnog tot het lezen 
van berichten, artikelen en documenten of bezoeken de site mogelijkerwijs slechts 
sporadisch. Het netwerk biedt niet alleen een platform voor onderlinge uitwisseling en 
discussie, maar geeft ook een mogelijkheid om kennis te ordenen en te delen. Alle rele-
vante literatuur is met een paar muisklikken tevoorschijn te roepen. 

Om het netwerk van toezichtorganisaties overzichtelijk te maken, heeft het Bureau in 
de tweede helft van 2020 een overzicht gemaakt van de rijksinspecties met daarin alle 
kerngegevens op een rijtje. Via de presentatie ‘Het inspectielandschap van Nederland’ 
hebben belangstellenden binnen een paar klikken op een laagdrempelige manier toe-
gang tot de basisgegevens van alle leden van de Inspectieraad en ze kunnen vandaar 
doorklikken naar de websites, jaarverslagen en andere relevante strategische digitale 
publicaties van de deelnemende inspecties. De presentatie wordt in 2021 ontsloten op 
de website www.rijksinspecties.nl en het netwerk.publiektoezicht.nl.

Ten behoeve van het brede netwerk van de Inspectieraad werd in december 2020 een 
analyse gemaakt van de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen 
van maart 2021. Die analyse werd begin 2021 afgerond en kreeg brede aandacht in toe-
zichtland.

Naar de thema’sNaar de thema’s
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Communicatie ter ondersteuning van de doelen van (B)IR

Met gerichte communicatie is getracht de doelen van (Bureau) Inspectieraad actief  
te ondersteunen. Zo verscheen in juni een opiniestuk van Jan van den Bos in de 
Volkskrant waarin hij pleit voor een Wet op de rijksinspecties (zoals ook verwoord  
in de eerste brief aan de staatssecretaris van BZK). In september publiceerde het 
magazine De Hofvijver van het Montesquieu Instituut een bijdrage met een vergelijk-
bare strekking. In 2020 zijn tal van nieuwsberichten geplaatst op de website  
www.rijksinspecties.nl die ook zijn gebundeld in vijf nieuwsbrieven. Deze en andere 
inspanningen hebben bijgedragen aan een groeiende bewustwording in het team 
van het belang van strategische communicatie. Het ondersteunt de zichtbaarheid en 
positionering van de Inspectieraad. En dat is belangrijk voor het behalen van de doe-
len.

Ook is geïnvesteerd in kennisdeling en de versterking van het onderlinge netwerk 
van de hoofden communicatie en hun vervangers bij de afzonderlijke inspecties. Zij 
ontmoeten elkaar ongeveer een keer per drie maanden. Sinds maart 2020 gebeurt 
dit via webex. De agenda wordt in onderlinge afstemming bepaald. In 2020 werd dit 
nog ondersteund vanuit Berenschot als uitvloeisel van de Benchmark die zij in 2018 
maakten.

Naar de thema’sNaar de thema’s
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Teamwerk

Bureau Inspectieraad is met vijftien medewerkers een klein team met een grote 
diversiteit om de Inspectieraad en de inspecties op de verschillende onderwerpen 
goed te kunnen adviseren, ondersteunen en stimuleren. In 2020 waren er enkele 
personeelswissels. De voormalige algemeen secretaris van de Inspectieraad en 
tevens Hoofd van het Bureau ging weg in april, diens opvolger trad aan op 1 septem-
ber. In de tussenliggende periode werd de (dubbel)functie waargenomen door het 
plaatsvervangend hoofd, dit zeer tot ieders tevredenheid. Twee (gedetacheerde) 
medewerkers verlieten het Bureau, twee adviseurs kwamen het Bureau versterken. 
Het Bureau kenmerkt zich door een samenwerkingsgerichte cultuur. Het is een club 
mensen die met elkaar lief en leed deelt en elkaar door moeilijke periodes helpt. Zo 
ook in 2020. Ondanks alles is het gelukt om oog te blijven houden voor de mens ach-
ter de functionaris op dat schermpje.

Een mooie illustratie hiervan is het volgende citaat van een collega die reageerde op de vraag: 
waar ben jij trots op als je terugkijkt op 2020?

Waar ben ik trots op? Trots, gek woord. ‘Tros’ zit erin. Je hoort bij een groep, een tros, druiven, 
of in dit geval: mensen. En ‘rots’ zit erin. Je bent een fundamenteel bestanddeel van die groep. 
Je bent één van de stenen. Ze kunnen op je bouwen. Dat vind ik wel een belangrijk onderdeel, 
dat je één van de stenen bent. Ik bedoel, als je iets heel moois hebt gedaan of gemaakt, maar 
het raakt kant noch wal, het draagt niet bij aan de doelstellingen van het team, dan heb ik toch 
moeite om er trots op te zijn. De tijd van de kleuterschool is voorbij. Individuele expressie is 
goed en moet, maar als het effe kan wel binnen de kaders die we hebben afgesproken. En dus 
kan ik ook trots zijn op iets wat ik eigenlijk ‘rot’ vind om te doen. Tot slot een uitstapje naar 
Friesland: trots in het Fries is ‘grutsk’. Je wordt er ‘grut’ (groot) van. Je groeit. Niet te onder-
schatten wat mij betreft, die gezonde trots. Niet ten koste van anderen, wel ten gunste van 
jezelf.

Naar de thema’sNaar de thema’s
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