
Wat wij in 2022 gaan doen? Het CCV-team Gedrag en samenleving helpt je bij het ontrafelen van 
maatschappelijke problemen waarbij gedrag de sleutel is. Dat doen we door ons te verdiepen in de 
probleemveroorzakers, hun gedrag in de context te plaatsen en oplossingsrichtingen te bieden, 
én de daarbij benodigde samenwerking te mobiliseren. We maken gebruik van wetenschappelijke 
kennis maar hebben een praktische instelling. Daarbij hanteren we de IPV methode: inzicht 
(analyse), perspectief (oplossingen) en verbinding (samenwerking). Klinkt dat goed? Ben je 
benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met het CCV-expertiseteam 
Gedrag en samenleving via www.hetccv.nl/gedrag-en-samenleving.

ToeZine
ToeZine publiceert via de 
website www.toezine.nl
wekelijks nieuws, 
achtergronden, interviews, 
boekbesprekingen en columns 
op het gebied van toezicht 
en handhaving. Wat opvalt is 
dat lezers de redactie steeds 
vaker zelf weten te vinden 
met een verzoek om aandacht 
te schenken aan bepaalde 
onderwerpen. Heb jij ook een 
interessant onderwerp dat je 
wilt aandragen? Mail hiervoor je 
input naar toezine@hetccv.nl. 

Behalve het voortzetten van 
de reguliere werkzaamheden 
(artikelen schrijven, 
redactievergaderingen, 
nieuwsbrieven en publiciteit) 
zal het CCV in 2022 de 
content inhoudelijk en qua 
gebruiksvriendelijkheid 
optimaliseren. Neem gauw een 
kijkje op www.toezine.nl.

Verkiezingen handhaving en 
toezicht
Het CCV organiseert elke 
twee jaar samen met 
beroepsvereniging VIDE en de 
Inspectieraad de Verkiezingen 
Handhaving en Toezicht. Dit 
jaar zijn er weer verkiezingen. 
De Verkiezingen Handhaving 
en Toezicht benadrukken de 
kwaliteiten van het toezichts- 
en handhavingsvak en zetten 
een succesvol project in het 
zonnetje. 

De verkiezingen staan open 
voor alle domeinen waar 
handhaving en toezicht een 
rol spelen. Van openbare 
ruimte, milieu en onderwijs tot 
telefonie, openbaar vervoer, 
werk en bijstand, voeding of de 
gezondheidszorg. Heb jij een 
succesvol project, houd dan 
de website www.verkiezingen-
handhavingentoezicht.nl in de 
gaten.

Gedrag en samenleving
Onze speerpunten voor 2022 

Organisatiecultuur en toezicht
Inzicht in de organisatiecultuur en begrip over de werking van 
cultuur is van groot belang. De cultuur binnen een organisatie is 
namelijk van grote invloed op de manier waarop medewerkers zich 
gedragen. Het kan de naleving van wet- en regelgeving maken of 
juist breken. Het expertiseteam Gedrag en samenleving heeft daar 
de laatste jaren veel kennis over bijeengebracht en doorontwikkeld. 
Denk hierbij aan een gesprekleidraad ter bevordering van een 
integere cultuur in organisaties en het webdossier Toezicht op 
organisatiecultuur.  
 
In 2021 is de eerste masterclass Toezicht op organisatiecultuur 
gestart. Daar gaan we in 2022 mee verder. De training is bedoeld 
voor toezichthouders en handhavers die toezicht houden 
op grote bedrijven of instellingen (100+ werknemers), tegen 
hardnekkige naleefproblemen aanlopen en vermoeden dat de 
organisatiecultuur een belemmerende factor voor naleving is. In 
de vierdaagse training leren deelnemers welke cultuuraspecten 
van invloed kunnen zijn op de naleving en leren ze hoe je de 
bedrijfscultuur bespreekbaar kunt maken en welke interventies 
geschikt zijn om naleving te stimuleren. Geïnteresseerd? Neem 
vrijblijvend contact met ons op. 

Naast advies op maat, zijn dit de vaste pijlers van het CCV-team Gedrag en samenleving:

Interventiekompas 2.0
Met het InterventieKompas ontdek je waaróm jouw 
doelgroep zich niet aan de regels houdt. Daarnaast biedt 
deze online tool inspiratie voor effectieve interventies om 
dit gedrag te veranderen. Het is een zeer geschikt instrument 
voor iedere professional die streeft naar regelgeving die 
werkt. Afgelopen jaar is gewerkt aan het verbeteren van 
het gebruiksgemak van het InterventieKompas en er is een 
bedrijfsmodule toegevoegd zodat niet alleen het gedrag van 
burgers geanalyseerd kan worden maar ook van bedrijven en 
instellingen. Vanwege de toegenomen digitale overlegvormen 
is de tool ook geschikt gemaakt voor digitale bevraging 
vooraf en digitale plenaire bespreking in een toegevoegde 
procesbegeleiderstool. Ervaar zelf het gebruikersgemak van 
InterventieKompas 2.0 op 
www.interventiekompas.nl.
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Onderzoeksprogramma 
Handhaving en Gedrag
Door te begrijpen welke 
motieven een rol spelen bij 
regelnaleving (compliance) in 
verschillende situaties, kan 
de overheid beter anticiperen 
in haar beleid, haar toezicht 
en handhaving. Onderzoek 
kan bijdragen aan een breder 
theoretisch fundament voor 
de beleids- en toezichtpraktijk. 
Het programma Handhaving 
en Gedrag richt zich op de 
ontwikkeling en verspreiding 
van wetenschappelijke 
kennis over gedrag in relatie 
tot regelnaleving. Daarvoor 
zetten we onderzoek uit bij 
universiteiten en begeleiden 
dat.  
 
In 2021 zijn vijf onderzoeken 
afgerond en weer vier nieuwe 
onderzoeken uitgezet:
1. Handhaving vanuit   
 neurocognitief perspectief  
 (Josi Driessen)
2. De rol van het recht   
 en handhaving in de   
 verduurzaming van de   
 logistieke sector  
 (Ingrid Koning)
3. Milieucriminelen in   
 Nederland (Victor van der  
 Geest & Joost van Onna)
4. Toezicht op social media  
	 influencers	 
 (Catalina Goanta)

In 2022 begeleiden we 
deze nieuwe onderzoeken 
en organiseren we 
verdiepingsbijeenkomsten. 
Bekijk alles over het 
onderzoeksprogramma en de 
afgeronde onderzoeken op 
www.handhavingengedrag.nl.

 Trainingen
Of je nu scholieren wilt weerhouden om in hun pauze coffeeshops te bezoeken, ervoor wilt zorgen 
dat huiseigenaren goed onderhoud plegen of dat je medewerkers zich aan de geldende AVG-eisen 
houden, als projectleider, beleidsmaker of toezichthouder ben je continu bezig het gedrag van jouw 
doelgroepen te sturen.

Het CCV heeft brede en actuele kennis op het gebied gedragsbeïnvloeding, nalevingsbevordering en 
cultuur van individuen en organisaties. We leren je graag hoe je gedragskennis toepast in je eigen 
praktijk. Dat doen we onder andere via het geven van trainingen.

De trainingen worden verzorgd door deskundige CCV’ers. We maken daarbij gebruik van 
wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk. Omdat wij het belangrijk vinden om 
zo goed mogelijk aan te sluiten op jouw wensen, bieden we onze trainingen vooral op maat en 
incompany aan zodat je kunt werken aan een eigen case.

De trainingen die we aanbieden voor Gedrag en samenleving zijn:

• Incompany training Gedragsverandering voor toezicht en handhaving
• Masterclass Toezicht op organisatiecultuur
• Training InterventieKompas

Contact
Naast onze vaste pijlers helpen wij je graag 
met advies op maat bij jouw maatschappelijke 
vraagstukken. Er zijn talloze mogelijkheden. 
Neem contact met ons op voor informatie over 
onze werkwijze en meerwaarde. Vraag vooraf naar 
de eventuele kosten en subsidiemogelijkheden. 
We gaan graag met je in gesprek.

Ons team bestaat uit de volgende adviseurs: 

Mirjam Prinsen |  06 52 638 751 | 
mirjam.prinsen@hetccv.nl 

Sara Wester | 06 21 95 29 43 | 
sara.wester@hetccv.nl 

Mila Cassee | 06 57 31 86 52 | 
mila.cassee@hetccv.nl
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