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1 INLEIDING
“Voor een goede verkenning van de toekomst is het verleden een mooi vertrekpunt.”
- Prof. drs. Jacques Wallage, voorzitter Raad voor het openbaar bestuur (2016)1
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) organiseerde eind 2018 een Trendcafé. Doel was
om meer inzicht te krijgen in recente ontwikkelingen in het toezicht. Er is onderscheid gemaakt in:
Ontwikkelingen in methoden en technieken van toezichthouden
Ontwikkelingen in de organisatie van toezicht en handhaving
Ontwikkelingen in de aanpak die toezichthouders hanteren
Inhoudelijke onderwerpen die (ineens) meer aandacht krijgen
Dit trendrapport geeft een samenvatting van het Trendcafé en de nieuwsberichtenanalyse die daaraan vooraf
ging.
Terugkijken op ontwikkelingen, biedt mogelijkheden voor reflectie: zijn de geconstateerde ontwikkelingen
wenselijk of onwenselijk en tijdelijk of blijvend? En hoe ga je als toezichthoudende organisatie hiermee om?
Op gewenste ontwikkelingen die waarschijnlijk blijvend zijn, bereid je je natuurlijk goed voor. Indien je
verwacht dat een ontwikkeling van tijdelijke aard zal zijn, kun je ervoor kiezen hier niet of beperkt op in te
spelen. En voor ongewenste ontwikkelingen van blijvende aard is het van belang een strategie te bedenken
om het tij te keren.
Het CCV dook in 2018 voor het eerst op deze manier samen met o.a. de politie, markttoezichthouders, de
Inspectieraad en VIDE in de trends van het toezicht. De intentie is om dit jaarlijks te gaan doen, waardoor er
een vergelijking tussen de jaren mogelijk wordt die de informatie zal verrijken.

____
1

Schinkelshoek, J., Welp, P., Clement, J., Huijser, J., & Vlot, T (2016). Toekomst van toezicht. Een verkenning van wat nodig is. Inspectieraad:
Den Haag.
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2 METHODEN EN BRONNEN
Dit trendrapport is gebaseerd op het CCV-Trendcafé dat plaatsvond op 6 december 2018 en op de analyse van
nieuwsberichten die daaraan vooraf ging.

2.1

CCV TRENDCAFÉ 6 DECEMBER 2018
Op 6 december 2018 vond in Den Haag het CCV-Trendcafé over toezicht en handhaving plaats voor
onderzoekers, beleidsmakers, inspecties en toezichthoudende organisaties. Het Trendcafé was in belangrijke
mate gebaseerd op de analyse van nieuwsberichten uit 2018 en stond volledig in het teken van ontwikkelingen
en onderwerpen die afgelopen jaar actueel waren in het vakgebied toezicht en handhaving.
Tijdens de bijeenkomst debatteerden de aanwezigen van o.a. de politie, markttoezichthouders, de
Inspectieraad en VIDE over de kansen en uitdagingen die de gesignaleerde trends bieden. Zij werden daarbij
ook uitgedaagd verschillende stellingen in te nemen. Deze debatten hebben nuance, risico’s, diepgang en
duiding gegeven aan de trends, vanuit het perspectief van (uitvoerende) toezichthouders. Psycholoog en
bestuurskundige Jorren Scherpenisse sprak met aanwezigen over de valkuil van de vooruitgang: kijken we niet
te veel vooruit en te weinig achterom waardoor we vergeten om te leren van het verleden?

2.2

ANALYSE NIEUWSBERICHTEN
De input voor het Trendcafé was een nieuwsberichtenanalyse van een gerandomiseerde selectie van circa 500
berichten uit een totale verzameling van ruim 2.000 in 2018 verschenen nieuwsberichten. Deze berichten zijn
gepubliceerd door toezichthouders, landelijke en regionale kranten, ministeries en vakbladen. Deze berichten
zijn gevonden door gebruik te maken van nieuwsbrieven (m.n. de wekelijkse nieuwsbrief Toezicht in het
nieuws), internet zoekopdrachten, websites van toezichthouders en inspectiediensten en bronnen die zijn
vermeld in de nieuwsbrieven.
De circa 500 willekeurig geselecteerde nieuwsberichten zijn voor het Trendcafé gecategoriseerd. We
onderscheiden hierin ontwikkelingen en inhoudelijke onderwerpen die afgelopen jaar in het nieuws kwamen.
Uiteraard geeft dit vooral het beeld van toezicht en handhaving zoals het in het nieuws is verschenen.
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3 RESULTATEN
De gesignaleerde trends kunnen gecategoriseerd worden naar:
Ontwikkelingen in methoden en technieken van toezichthouders (zie 3.1)
Ontwikkelingen in de organisatie van toezicht en handhaving (zie 3.2)
Ontwikkelingen in de aanpak die toezichthouders hanteren (zie 3.3)
Inhoudelijke onderwerpen die (ineens) meer aandacht krijgen (zie 3.4)
3.1

INZETTEN VAN NIEUWE METHODEN EN TECHNIEKEN

3.1.1 DATA & TECHNOLOGIE

De inzet van data en nieuwe technologieën voor de toezichtspraktijk, is een ontwikkeling die afgelopen jaar
vaak in het nieuws is geweest. Dit biedt zowel kansen als uitdagingen voor het toezicht. Dr. ir Harry Paul2
(destijds inspecteur-generaal NVWA) stelde in 2016 al dat het klassieke handhavingsmodel achterhaald lijkt
doordat alles ingewikkelder, internationaler en digitaler wordt. Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen3 van
Tilburg University zei in 2017 dat de activiteiten waarop toezicht wordt gehouden steeds minder plaatsvinden
in de traditionele setting. Daarom zal de relevantie van inspecties in de toekomst in belangrijke mate
samenhangen met expertise in big data en sociale intelligentie. Afgelopen jaar was dat niet anders, daarmee
is er nog steeds een vraag naar nieuwe methoden van toezicht en wel methoden waarin de analyse van data
en signalen centraal staat. Deze ontwikkelingen hebben zich afgelopen jaar getoond in ontwikkelingen zoals
het gebruik van drones, big data, algoritmes, slimme camera’s en artificial intelligence.
“Nederlandse gemeenten gebruiken een algoritme om te voorspellen welke burgers bijstandsfraude
plegen.”
NRC, april 20184
“De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat drones inzetten om overtredingen door
beroepsvissers beter te kunnen opsporen.”
AD, juni 20185
3.1.2 DEBAT TRENDCAFÉ: INZET VAN DATA EN TECHNOLOGIEËN

In het Trendcafé-debat werd gesproken over de inzet van data en technologieën voor toezicht. Een
meerderheid van de aanwezigen zag de kansen van deze ontwikkeling, zoals risicogestuurd toezicht houden,
sneller werken en juist de menselijke maat vinden in kleine data-afwijkingen. Er werden echter ook risico’s
onderkend, zoals dat de werkelijkheid wordt beperkt door in cijfertjes te denken, de achterstand in kennis
bij toezichthouders op dit vlak en de complexiteit van de vraag hoe je vanuit data tot zinvolle conclusies kunt
komen en welke data je daarbij nodig hebt.

____
2

Schinkelshoek, J., Welp, P., Clement, J., Huijser, J., & Vlot, T (2016). Toekomst van toezicht. Een verkenning van wat nodig is. Inspectieraad:

3

Bureau Inspectieraad (2017). Kenniscashier: Toekomst & technologie. Rijksinspecties aan de slag met innovatie.

4

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/08/algoritme-voorspelt-wie-fraude-pleegt-bij-bijstandsuitkering-a1598669

5

https://www.ad.nl/binnenland/inspectie-zet-drones-in-om-overtredende-vissers-op-te-sporen~aaada231/

Den Haag.
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DEBAT TRENDCAFÉ: INZET VAN DATA EN TECHNOLOGIEËN
Kansen

Risico’s

•

“Data kan gebruikt worden om
risicogestuurd toezicht te houden.”

•

“De menselijke maat gaat ten onder, we
gaan allemaal in een black box.”

•

“Geen gebruik maken van data betekent
waardevolle informatie laten liggen.
Hierbij moet echter zeker niet de
menselijke maat uit het oog verloren
worden.”

•

“De werkelijkheid is dat zodra er
computers in het spel komen je volledig
aan het kortste eind trekt omdat er een
kennistekort ontstaat.”

•
•

“Blijven nadenken, niet blind staren op de
cijfers, maar effectief en efficiënt
toepassen.”

“Niet iedereen bezit de kennis om zomaar
met data aan de slag te gaan. Zodra je hebt
uitgevonden wat je ermee wilt en kan, loop
je zo een paar jaar achter.”

•

“Bij kleine afwijkingen in de data kijken
naar de menselijke maat.”

•

“Je creëert toezicht naar piepjes en
bliepjes, niet het totale beeld.”

•

“Het toepassen van data kan zorgen voor
meer snelheid, dan alles uit de kast
moeten halen.”

3.1.3 INZET BURGER-/BEDRIJFSPARTICIPATIE

Naast de inzet van data en technologieën, was afgelopen jaar ook het inzetten van burgers en bedrijven voor
de toezichts- en handhavingspraktijk in het nieuws. Dit werd bijvoorbeeld gedaan met behulp van
gamification. Bij gamification wordt een spelelement toegevoegd aan alledaagse handelingen om mensen te
verleiden het gewenste gedrag te vertonen. In de gedragspsychologie is al langer bekend dat spel gedrag kan
beïnvloeden. Die kennis wordt ook in toenemende mate in de wereld van toezicht en handhaving toegepast.
“Met spelelementen kun je mensen verleiden tot gedrag dat bijdraagt aan publieke waarden.”
Jorren Scherpenisse,maart 20186
Een bekend voorbeeld van gamification zijn de blikvangers langs de weg om zwerfafval te voorkomen.
Afgelopen jaar zijn enkele interventies met een dergelijk spelelement in het nieuws geweest. Zo ontwikkelde
Europol een speciaal spel om voortvluchtige criminelen op te sporen. Dit spel is gebaseerd op de spaaracties
waar consumenten voetbalplaatjes sparen van allerlei (internationaal) bekende voetballers. In het Europolspel sparen consumenten echter plaatjes van voortvluchtige criminelen. Het doel is dat men de voortvluchtige
criminelen sneller zal herkennen. De moordkalender ofwel ‘coldcase-kalender’ van de politie, is een ander
voorbeeld dat afgelopen jaar in het nieuws was. Dit is een kalender met daarin vermeldingen van onopgeloste
zaken. Deze kalender werd in eerste instantie in gevangenissen opgehangen en hangt nu ook bij de
reclassering. De kalender heeft zijn nut bewezen: negen zaken zijn opnieuw onder de loep genomen omdat
mensen nieuwe informatie hebben gedeeld.
Omdat effectief toezicht in veel situaties niet mogelijk is wanneer de identiteit van de toezichthouder bekend
is, schrijft de verordening voor dat de bevoegde toezichthouder mag opereren onder een fictieve identiteit.
De toezichthouder verricht in dat geval handelingen zonder zich bekend te maken als toezichthouder bij de
handelaar.7 Zo zetten inspecties in 2018 mystery guests in bij onderzoek naar de toegankelijkheid van
gemeenten. Bij het onderzoek stond de vraag centraal hoe toegankelijk gemeentelijke diensten zijn voor

____
6

https://www.toezine.nl/artikel/251/gamification-wint-snel-terrein-in-toezicht-en-handhaving/

7

https://www.solv.nl/weblog/toezichthouders-krijgen-bevoegdheid-om-als-mystery-shopper-overeenkomsten-aan-te-gaan/21591
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mensen met een licht verstandelijke beperking. Mensen met een licht verstandelijke beperking werden
ingezet als mystery guest.8
En ook de inzet van bedrijven voor de toezichts- en handhavingspraktijk is een trend. Daarbij kan gedacht
worden aan voorbeelden waarbij bedrijven zelf verantwoordelijk worden gehouden voor het organiseren van
een (deel van) hun eigen toezicht. Of waarbij bedrijven toezicht op elkaar gaan houden. Deze ontwikkelingen
kunnen zowel voortkomen uit ideeën over een effectieve inrichting van het toezicht of meer efficiency
gedreven zijn.
3.2

ONTWIKKELINGEN IN DE ORGANISATIE VAN TOEZICHT EN HANDHAVING

3.2.1 DENKEN IN KETENS

Een belangrijke trend is de toenemende (vraag naar) samenwerking tussen verschillende toezichthoudende
en handhavende partijen, zowel nationaal als internationaal. Deze samenwerking kan bestaan uit het
uitwisselen van informatie tussen toezichthouders, zowel directe informatie-uitwisseling als informatieuitwisseling door openbaarmaking van inspectierapporten. Er wordt ook samengewerkt bij gedeelde acties,
zoals BOA’s die samenwerken met de politie.
Zoals hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen9 van Tilburg University (2017) zegt, verandert de wereld van de
toezichthouder. De activiteiten waarop toezicht wordt gehouden, zullen steeds minder plaatsvinden in de
traditionele setting. Praktisch elk toezichtsdomein is permanent in transitie. In toenemende mate blijkt dat
toezichthouders het niet alleen kunnen. Ze moeten keuzes maken, verbindingen leggen en de samenwerking
zoeken (Schinkelshoek, Welp, Clement, Huijser & Vlot, 201610). Zo zal ook de digitalisering zich niks
aantrekken van organisatiegrenzen. De vraag is of de functionele onderverdeling van inspecties op termijn
dan wel houdbaar is (Van der Voort, 201811).

Trend-overstijgende-samenwerking
Jaap Cats12 (adjunct-directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 2018): “De omgevingsdiensten zijn zich in
2018 meer gaan richten op datagestuurd werken. De hoeveelheid gegevens die we tot onze beschikking
krijgen groeit, waardoor we gerichter toezicht kunnen houden. Om dit goed te doen, is wel meer
samenwerking nodig. Tussen omgevingsdiensten, maar ook met organisaties als gemeenten en brandweer.
We richten ons dan ook niet meer puur op ons eigen inspectiewerk, maar letten ook op signalen die van
belang zijn voor andere organisaties. Hierdoor krijgt een bedrijf nu bijvoorbeeld niet meer drie
inspecterende partijen over de vloer, maar slechts één. Een prima ontwikkeling, voor toezichthouders én
ondertoezichtstaanden.”
Deze ontwikkeling lijkt naast een veranderend speelveld ook in de hand gewerkt te worden door
capaciteitstekorten. Met name capaciteitstekort bij de politie kwam het afgelopen jaar vaak terug als
onderwerp van nieuwsberichten.
“Politie op straat wordt gemist…”
-

EenVandaag, augustus 201813

____
8

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/08/02/inspecties-zetten-mystery-guests-in-bij-onderzoek-naar-toegankelijkheid-gemeente-utrecht

9

Bureau Inspectieraad (2017). Kenniscashier: Toekomst & technologie. Rijksinspecties aan de slag met innovatie.

10

Schinkelshoek, J., Welp, P., Clement, J., Huijser, J., & Vlot, T (2016). Toekomst van toezicht. Een verkenning van wat nodig is. Inspectieraad:

11

Bokhorst, M., van der Voort, H., & Denkers, A. (2018). Whitepaper. Trends in Toezicht. 3 trends van traditioneel naar modern toezicht. Haags

12

https://www.toezine.nl/artikel/290/toezicht-in-2018-het-jaar-in-perspectief/

13

https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/politie-op-straat-wordt-gemist/

Den Haag.
Congres Bureau: online publicatie.
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“Laat politie en BOA’s beter samenwerken…”
-

Binnenlands Bestuur, september 201814

Hier kan ook gedacht worden aan de capaciteit voor handhaving in buitengebieden. Ook de capaciteit bij
toezichthouders lijkt vaak een drempel voor samenwerking maar tegelijk juist ook een aanzet tot
samenwerking met andere partijen en bedrijfsparticipatie. Het toezicht op uitzendbureaus is hier een
voorbeeld van. Het private toezicht door de branche heeft de capaciteit en expertise in huis en de publieke
toezichthouder heeft de bevoegdheden om in te grijpen. Het private toezicht en de publieke toezichthouder
zijn in die situatie tot elkaar veroordeeld (Koops in Schinkelshoek, Welp, Clement, Huijser & Vlot, 201615).
“Gerechtshoven gaan samen aan de te grote voorraad strafzaken in hoger beroep werken.”
Rechtspraak, augustus 201816
3.2.2 DEBAT TRENDCAFÉ: SAMENWERKING TUSSEN TOEZICHTHOUDENDE PARTIJEN

Er werd in het debat gesproken over de inzet van samenwerking tussen verschillende (toezichthoudende)
partijen in de toezichtspraktijk. Tijdens het Trendcafé-debat zag de meerderheid van de aanwezigen de
kansen van deze ontwikkeling. Volgens de aanwezigen kan je het als toezichthouder niet maken om niet samen
te werken, alleen al om de toezichtslast voor onder toezichtstaanden zo klein mogelijk te houden. Wellicht
dat het op de korte termijn een investering vraagt, maar die betaalt zich op de lange termijn terug in effectief
en beter toezicht. Er werden echter ook risico’s onderkend, zoals tijdnood, elkaars taal niet spreken en de
zorg dat wanneer meerdere verantwoordelijk zijn er uiteindelijk niemand zich echt verantwoordelijk voelt.

DEBAT TRENDCAFÉ: SAMENWERKING TUSSEN TOEZICHTHOUDENDE PARTIJEN
Kansen

Risico’s

•

“Niet samenwerken kan je niet maken
tegenover de burger. Dan sla je een
flater.”

•

“Samenwerking is een sprookje. Beter en
intensiever samenwerken kost veel tijd. Doe
je eigen werk gewoon goed!”

•

“Op de korte termijn kost het tijd om een
samenwerking te organiseren. Op de
langere termijn levert dit effectiever en
beter toezicht op.”

•

“Samenwerking kost tijd. In die tijd help je
de burger dus niet.”

•

“Allemaal samen = iedereen
verantwoordelijk.
Iedereen verantwoordelijk = niemand
verantwoordelijk.”

•

Elkaars taal niet spreken is een uitdaging
bij samenwerking. Ook dit kost tijd om te
overkomen.

•

“Samenwerking betekent dat niet iedereen
alles doet, maar dat je afspreekt wie wat
doet.”

____
14

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/laat-politie-en-boa-s-beter-samenwerken.9596430.lynkx

15

Schinkelshoek, J., Welp, P., Clement, J., Huijser, J., & Vlot, T (2016). Toekomst van toezicht. Een verkenning van wat nodig is. Inspectieraad:

16

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Arnhem-

Den Haag.
Leeuwarden/Nieuws/Paginas/Gerechtshoven-gaan-samen-aan-de-te-grote-voorraad-strafzaken-in-hoger-beroepwerken.aspx?pk_campaign=rssfeed&pk_medium=rssfeed&pk_keyword=Nieuws-van-het-gerechtshof-Arnhem-Leeuwarden
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3.3

AANPAK VAN TOEZICHTHOUDERS

3.3.1 EVIDENCE-BASED TOEZICHT

In de nieuwsberichten van het afgelopen jaar kwam een toenemende vraag naar onderbouwd toezicht naar
voren. Dit uitte zich in vragen naar bewijs: de vraag aan toezichthouders om concreet te onderzoeken en te
bewijzen dat er sprake is van overtredingen.
“ILT moet in het vervolg bewijzen dat er onvoldoende toezicht is geweest van de werkgever.”
TTM.nl, september 201817
Daarnaast wordt ook de gedragswetenschap met de bijbehorende evaluatie en effectmeting steeds meer
ingezet voor de toezichts- en handhavingspraktijk. Er is in wetenschappelijke kringen steeds meer
belangstelling voor toezicht en handhaving. En er is een duidelijke vraag naar evidence-based toezicht en
interventies, waarvan op voorhand al met enige zekerheid gezegd kan worden dat ze leiden tot het gewenste
gedrag.
“Om goed toezicht te kunnen houden, zijn wetenschappelijke inzichten onontbeerlijk. Alleen dan is het
mogelijk om harde conclusies te trekken, inzichten verder uit te bouwen en goed en tijdig in te spelen op
nieuwe ontwikkelingen.”
- Marja Appelman, directeur Kansspelautoriteit, april 201818
De praktijk leert echter dat het werkelijk toepassen van wetenschappelijke kennis en effectmeting nog maar
in beperkte mate gebeurt.
“We moeten ons toezicht innoveren om aan te haken bij de uitdagingen van deze tijd. Voor dat doel is het
essentieel om de verbinding tussen wetenschap en toezicht te verstevigen.”
Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal IGJ, januari 201819
“Afgelopen jaar was er opvallend veel aandacht voor de effectiviteit van toezicht en handhaving. Doen
we het op de juiste manier? Bereiken we voldoende effect? Is de controlekans groot genoeg?”
Peter van der Knaap, voorzitter VIDE, december 201820
In deze discussies zijn niet alleen de interventies door toezichthouders besproken maar ook meerdere malen
de onafhankelijke rol van de toezichthouder. Volgens Teusjan Vlot (algemeen secretaris Bureau Inspectieraad,
201821) wordt deze discussie in 2019 nóg scherper. “Steeds vaker staat de rol van de toezichthouder centraal
en is deze onderwerp van gesprek: handelt de toezichthouder wel op de juiste manier? Want hoe meer onze
onafhankelijkheid ter discussie komt te staan, hoe minder effectief we zijn.” “Leg achteraf verantwoording
af.” Dat is een van de adviezen die Ton Annink (secretaris-generaal Ministerie SZW, 201622) aan inspecties
geeft. “Inspecties hebben de neiging te veel in de coulissen te opereren. Het is meer dan ooit tijd om zich
ook publiekelijk te laten gelden. Wat heb je gedaan, waarom? Wat is het resultaat? Dat heeft alles te maken
met het opbouwen van vertrouwen, iets waar je nooit te veel van hebt.”

____
17

https://www.ttm.nl/nieuws/ilt-moet-onvoldoende-toezicht-werkgever-voortaan-bewijzen/99809/

18

https://kansspelautoriteit.nl/nieuws/nieuwsberichten/2018/april/marja-appelman/

19

https://www.rijksinspecties.nl/actueel/nieuws/2018/01/09/ontwikkeling-wetenschapsagenda-toezicht

20

https://www.toezine.nl/artikel/290/toezicht-in-2018-het-jaar-in-perspectief/

21

https://www.toezine.nl/artikel/290/toezicht-in-2018-het-jaar-in-perspectief/

22Schinkelshoek,

Den Haag.

J., Welp, P., Clement, J., Huijser, J., & Vlot, T (2016). Toekomst van toezicht. Een verkenning van wat nodig is. Inspectieraad:
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3.3.2 VERHARDING VERSUS DE MENSELIJKE MAAT

Uit de analyse van de nieuwsberichten bleek dat er een zowel een stroming is die vraagt om strengere regels
en streng handhaven als een stroming met behoefte aan minder knellende regels, minder toezichtlast en meer
ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap.
“Het toezicht op woningcorporaties is compleet doorgeslagen. Een aantal jaar geleden was juist meer
toezicht nodig op de geldbesteding voor woningbouw. Maar nu is er zo'n overdaad aan regels dat de
administratieve last enorm groot is geworden.”
BNR, januari 201823
“Grapperhaus: hogere strafmaat voor (zeer) gevaarlijk rijgedrag.”
-

Rijksoverheid, maart 201824

Dit wordt ook wel de toezichtsparadox genoemd. De toezichtsparadox is niet een niet op zichzelf staande
ontwikkeling. Het is verbonden met bredere ontwikkelingen in onze samenleving, zoals de methodische en
technologische ontwikkelingen beschreven in 3.1 en de grensvervaging en samenwerking tussen
toezichthouders beschreven in 3.2. De steeds extremere stellingname in deze discussie lijkt wel een nieuwe
ontwikkeling.
De burger eist handhaving!
“De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft vandaag de vordering afgewezen van een bewoner
van de Amsterdamse binnenstad. De bewoner stelt zich op het standpunt dat de minister van Justitie en
Veiligheid onrechtmatig handelt omdat er te weinig wordt gehandhaafd op verkeersovertredingen door
Amsterdamse fietsers. Volgens hem zouden zij vaker aangesproken moeten worden op hun gedrag en beboet
moeten worden, maar schiet de politie hierbij tekort.”
Rechtspraak, augustus 201825

3.3.3 DEBAT TRENDCAFÉ: VERHARDING VERSUS VERMENSELIJKING VAN HET TOEZICHT

Tijdens het Trendcafé-debat was de meerderheid van de aanwezigen voorstander van een aanpak waarbij de
menselijke maat centraal staat. De voorstanders benadrukken de noodzaak om burgers/bedrijven een kans te
geven om het goed te doen, rekening te houden met (on)bewuste invloeden op gedrag en de omgeving zo in
te richten dat burgers het gewenste gedrag vertonen. Een aantal deelnemers gaf aan dit een schijnbare
tegenstelling te vinden, omdat er in de meeste gevallen een combinatie nodig is van een harde aanpak voor
de onwillenden en een menselijke aanpak voor degenen die niet kunnen.

____
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https://www.bnr.nl/podcast/newsroom/10337938/rigide-toezicht-woningcorporaties-gekozen-burgemeester-trump-is-gezond
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https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/03/07/grapperhaus-hogere-strafmaat-voor-zeer-gevaarlijk-rijgedrag
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Verharding

3.4

Menselijke maat

•

“Harde regels zijn de enige weg.”

•

“We moeten burgers een kans geven om
het goed te doen.”

•

“Alles begrijpen is alles vergeven. Begrip
is het begin van corruptie.”

•

“Weten is nog geen doen. Meer rekening
houden met (onbewuste) externe
invloeden.”

•

“We moeten de omgeving zo inrichten dat
het juiste gedrag vertoond wordt.”

•

“Boetes proportioneel houden.”

•

“Voorspelbaarheid van het toezicht is
belangrijk. Ook voor begrip en naleving.”

•

“Menselijke maat-aanpak moet wel
duidelijker om draagvlak en begrip te
krijgen bij toezichthouders en
ondertoezichtstaanden. Je moet kunnen
onderbouwen waarom je de ene keer
anders handelt dan de andere keer.”

•

“Regels zijn voor iedereen duidelijk. Je
hebt je hieraan te houden.”

•

“Boetes zijn effectief!”

THEMA’S 2018
Naast bovengenoemde ontwikkelingen kwamen uit de media-analyse ook de volgende inhoudelijke
onderwerpen die (ineens) meer aandacht kregen het afgelopen jaar:
Fraude
Privacy
Milieu en dierenwelzijn
Consumentmisleiding

3.5

TOEZICHT IN DE TOEKOMST
De komst en betrokkenheid van de verschillende deelnemers aan het CCV-Trendcafé en de vele verzoeken om
dit trendrapport te ontvangen, bevestigen het vermoeden dat er veel interesse is voor de analyse van trends
en ontwikkelingen in de wereld van toezicht. Een trendanalyse biedt toezichthouders input voor reflectie,
waarop zij hun toekomststrategie kunnen baseren. Het CCV wil ook in 2019 weer een trendanalyse maken. In
deze trendanalyse zal een verdiepingsslag gemaakt worden door een vergelijking met de resultaten van 2018,
een uitgebreidere literatuuranalyse en gesprekken met professionals uit het toezichts- en handhavingsvak.
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