
juridisch en bestuurskundig 

onderzoek advies onderwijs 

 

 

Toezichthouder: beroep, professie, 

of specialisatie? 
 
Studie naar de identiteit en professionalisering van de 
beroepsgroep 

 
 

  

Groningen, augustus 2012 

mr. M.J. Schol  

prof. dr. H.B. Winter 

 



TOEZICHTHOUDER; BEROEP, PROFESSIE, OF SPECIALISATIE? 

 

 

 

     
  



TOEZICHTHOUDER; BEROEP, PROFESSIE, OF SPECIALISATIE? 

 

 

Inhoud 
 
 
 
 

SAMENVATTING ............................................................................................................................... 1 

INLEIDING EN ONDERZOEKSOPZET ................................................................................................... 5 

1.1 INLEIDING .................................................................................................................................. 5 
1.2 BEROEPS-, COMPETENTIE-, KWALIFICATIE-, EN OPLEIDINGSPROFIEL ....................................................... 7 

1.2.1. De positie van deze profielen in dit onderzoek .............................................................. 8 
1.3 ONDERZOEKSOPZET ..................................................................................................................... 8 
1.4 BEGELEIDINGSCOMMISSIE ............................................................................................................. 9 
1.5 LEESWIJZER ................................................................................................................................ 9 

DE BEROEPENSOCIOLOGIE .............................................................................................................. 11 

2.1 INLEIDING ................................................................................................................................ 11 
2.2 DE PROFESSIE EN HET BEROEP ...................................................................................................... 11 
2.3 PROFESSIONALISERING ............................................................................................................... 12 
2.4 DOELEN VAN PROFESSIONALISERING .............................................................................................. 13 

2.4.1. Professionalisering om het doel van de beroepsuitoefening beter te dienen .............. 14 
2.4.2. Professionalisering om afnemers van een product of dienst beter te bedienen .......... 14 
2.4.3. Professionalisering om te klimmen op de sociale ladder ............................................. 15 
2.4.4. Professionalisering om controle uit te oefenen op de jurisdictie ................................. 15 
2.4.5. Professionalisering om tegenwicht te bieden aan marktlogica en bureaucratie ........ 16 

2.5 WIJZEN WAAROP PROFESSIONALISME KAN WORDEN GEREALISEERD ..................................................... 17 
2.5.1. Institutionalisering ....................................................................................................... 17 
2.5.2. Legitimering ................................................................................................................. 18 

2.6 ACTOREN DIE PROFESSIONALISERING KUNNEN BEWERKSTELLIGEN ........................................................ 18 
2.6.1. Professionalisering van bovenaf .................................................................................. 18 
2.6.2. Professionalisering van onderop .................................................................................. 19 
2.6.3. Een combinatie ............................................................................................................ 19 

2.7 NUANCE .................................................................................................................................. 19 

ONDERSCHEIDENDE KARAKTERISTIEKEN VAN TOEZICHTHOUDERS; BOUWSTENEN VOOR EEN 

BEROEPSPROFIEL ............................................................................................................................ 21 

3.1 INLEIDING ................................................................................................................................ 21 
3.2 DEFINITIE VAN TOEZICHT ............................................................................................................. 22 

3.2.1 Diagnose / informatieverzameling ................................................................................... 22 
3.2.2 Gevolgtrekking / oordeelsvorming ................................................................................... 23 
3.2.3 Behandeling / interventie ................................................................................................. 23 

3.3 HET ONDERWERP VAN TOEZICHT, DE FUNCTIE, HET DOEL EN DE BEVOEGDHEDEN VAN TOEZICHTHOUDERS ... 24 
3.3.1. Het doel van toezicht ................................................................................................... 24 
3.3.2. Functie van toezicht ..................................................................................................... 24 
3.3.3. Onderwerp van toezicht ............................................................................................... 25 
3.3.4. Bevoegdheden ............................................................................................................. 25 

3.4 DE OMGEVING VAN DE TOEZICHTHOUDER ....................................................................................... 26 
3.5 TOEZICHTHOUDERS EN BUREAUCRATIE ........................................................................................... 27 
3.6 BASISPRINCIPES VAN HET TOEZICHT ............................................................................................... 28 
3.7 DE UITVOERING VAN HET TOEZICHT ............................................................................................... 29 
3.8 DE KENNIS EN VAARDIGHEDEN VAN TOEZICHTHOUDERS ..................................................................... 31 



TOEZICHTHOUDER; BEROEP, PROFESSIE, OF SPECIALISATIE? 

 

 

3.9 DE PERSOONSKENMERKEN VAN TOEZICHTHOUDERS .......................................................................... 32 
3.10 RESUMÉ; EERSTE AANZET TOT EEN DEFINITIE VAN TOEZICHTHOUDER .................................................... 33 
3.11 DE INTERNE TOEZICHTHOUDER ..................................................................................................... 34 

COMPETENTIEPROFIELEN EN OPLEIDINGEN VAN EN VOOR TOEZICHTHOUDERS ............................ 37 

4.1 INLEIDING ................................................................................................................................ 37 
4.2 COMPETENTIEPROFIELEN VAN TOEZICHTSORGANISATIES .................................................................... 38 

4.2.1. De totstandkoming van de competentieprofielen ....................................................... 38 
4.2.2. Het gebruik van de competentieprofielen ................................................................... 38 
4.2.3. Taken ........................................................................................................................... 39 
4.2.4. Competenties ............................................................................................................... 39 
4.2.5. Vooropleiding ............................................................................................................... 41 
4.2.6. Differentiatie binnen competentieprofielen ................................................................ 42 

4.3 OPLEIDINGEN DIE WORDEN AANGEBODEN DOOR (TOEZICHTS)ORGANISATIES ......................................... 43 
4.4 ANALYSE .................................................................................................................................. 45 

4.4.1. Domeinspecifieke en generieke competenties en opleidingsmodules ......................... 45 
4.4.2. Samenwerking tussen toezichtsorganisaties ............................................................... 46 

EEN UNIFORM BEROEPS- EN COMPETENTIEPROFIEL ....................................................................... 47 

5.1 INLEIDING ................................................................................................................................ 47 
5.2 EEN UNIFORM BEROEPSPROFIEL .................................................................................................... 48 

5.2.1. Het beroepsprofiel van de externe toezichthouder ...................................................... 48 
5.2.2. Onderscheidend vermogen van het beroepsprofiel ..................................................... 48 

5.3 EEN UNIFORM COMPETENTIEPROFIEL ............................................................................................. 50 
5.3.1. Het competentieprofiel van ‘de’ toezichthouder ......................................................... 51 
5.3.2. Onderscheidend vermogen .......................................................................................... 53 

5.4 DE WAARDE VAN HET UNIFORME BEROEPS- EN COMPETENTIEPROFIEL VOOR ’DE’ TOEZICHTHOUDER........... 53 
5.5 AANVULLENDE PROFIELEN ........................................................................................................... 54 

5.5.1. Differentiatie binnen het beroeps- en competentieprofiel........................................... 54 
5.6 DE WAARDEN-ORIËNTATIE ........................................................................................................... 55 

5.6.1. De rol van waarden bij selectieprocedures .................................................................. 55 
5.6.2. Onderscheidend vermogen .......................................................................................... 56 

ANALYSE VANUIT DE INVALSHOEK VAN DE BEROEPENSOCIOLOGIE ................................................ 57 

6.1 INLEIDING ................................................................................................................................ 57 
6.2 PROFESSIONALISERING VAN TOEZICHTHOUDERS VAN ONDEROP EN VAN BOVENAF ................................... 58 

6.2.1. Professionalisering van bovenaf .................................................................................. 58 
6.2.2. Professionalisering van onderop .................................................................................. 59 
6.2.3. Deelconclusie ............................................................................................................... 60 

6.3 DE INSTITUTIONALISERING EN LEGITIMERING VAN HET BEROEP VAN TOEZICHTHOUDER ............................ 61 
6.3.1. Institutionalisering ....................................................................................................... 61 
6.3.2. Legitimering ................................................................................................................. 62 
6.3.3. Deelconclusie ............................................................................................................... 63 

6.4 HET VAK VAN TOEZICHTHOUDER EN DE KENMERKEN VAN PROFESSIES ................................................... 63 
6.4.1. Deelconclusie ............................................................................................................... 65 

6.5 HET VAK VAN TOEZICHTHOUDER ALS SPECIALISATIE ........................................................................... 65 
6.5.1. Domeinspecifieke en aanvullende opleidingen ............................................................ 65 
6.5.2. Overkoepelende opleidingen ....................................................................................... 66 
6.5.3. Deelconclusie ............................................................................................................... 66 

6.6 DE DOELEN VAN PROFESSIONALISERING VAN TOEZICHTHOUDERS ......................................................... 67 
6.6.1. Deelconclusie ............................................................................................................... 71 



TOEZICHTHOUDER; BEROEP, PROFESSIE, OF SPECIALISATIE? 

 

 

BEKNOPTE INTERNATIONALE VERGELIJKING ................................................................................... 73 

7.1 INLEIDING ................................................................................................................................ 73 
7.2 NOORWEGEN ........................................................................................................................... 74 

7.2.1. Mate van institutionalisering ....................................................................................... 74 
7.3 SCHOTLAND ............................................................................................................................. 76 

7.3.1. Mate van institutionalisering ....................................................................................... 76 
7.3.2. Toelichting ................................................................................................................... 76 

7.4 ANALYSE .................................................................................................................................. 77 

CONCLUSIE ...................................................................................................................................... 79 

8.1 INLEIDING ................................................................................................................................ 79 
8.2 HOE HET VAK VAN TOEZICHTHOUDER ER VOOR STAAT ....................................................................... 79 

8.2.1. De identiteit van de beroepsgroep ............................................................................... 79 
8.2.2. Professionalisering van de beroepsgroep vindt plaats van onderop en van bovenaf en 

dient verschillende doelen ............................................................................................................. 80 
8.2.3. De mate van professionalisering van de beroepsgroep ............................................... 80 

8.3 HET BEROEPS- EN COMPETENTIEPROFIEL ........................................................................................ 81 

NASCHRIFT ...................................................................................................................................... 83 

9.1 INLEIDING ................................................................................................................................ 83 
9.2 DE MEERWAARDE VAN ÉÉN IDENTITEIT VOOR ‘DE’ TOEZICHTHOUDER ................................................... 83 
9.3 DE MEERWAARDE VAN SAMENWERKING ........................................................................................ 83 

9.3.1. Samenwerking door toezichtsorganisaties .................................................................. 84 
9.3.2. Samenwerking door toezichthouders .......................................................................... 84 

9.4 DE MEERWAARDE VOOR DE ONTWIKKELING VAN OPLEIDINGEN ........................................................... 85 
9.4.1. Spanningsveld tussen abstractie en concreetheid generieke kennis en vaardigheden 85 
9.4.2. Vormgeving van opleidingen ....................................................................................... 85 

9.5 DE ROL VAN BEROEPSVERENIGINGEN ............................................................................................. 86 

SAMENSTELLING BEGELEIDINGSCOMMISSIE ................................................................................... 89 

GESPREKSPARTNERS ....................................................................................................................... 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOEZICHTHOUDER; BEROEP, PROFESSIE, OF SPECIALISATIE? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOEZICHTHOUDER; BEROEP, PROFESSIE, OF SPECIALISATIE? 

1 

 

Samenvatting 

Wat is de identiteit van de beroepsgroep van toezichthouders? Bestaat ‘de’ toezichthouder 
en zo ja hoe kan die worden beschreven? Kan een uniform beroepsprofiel worden onder-
scheiden? Welke competentie-eisen kunnen worden gesteld? In welke mate is de beroeps-
groep van toezichthouders geprofessionaliseerd? In dit onderzoek, dat is uitgevoerd door 
Pro Facto, staan deze vragen centraal. Om een antwoord te genereren op de vragen is een 
literatuurstudie uitgevoerd, zijn vijf casestudies gehouden, zijn competentieprofielen en 
opleidingsprogramma’s bestudeerd en zijn gesprekken gevoerd met twintig vertegenwoor-
digers van opleidingen en toezichtsorganisaties die zich bezighouden met professionalise-
ring van toezichthouders.  
 

De identiteit van de beroepsgroep; een uniform beroeps- en competentieprofiel 
Toezichthouders van verschillende organisaties onderscheiden zich van elkaar ten aanzien 
van de specifieke taken en competenties met betrekking tot het domein waar toezicht op 
gehouden wordt. Zo kent een toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautori-
teit andere taken en verantwoordelijkheden en beschikt deze over andere domeinspecifieke 
kennis en vaardigheden dan bijvoorbeeld een toezichthouder van de Inspectie van het On-
derwijs. Naast verschillen, zijn echter ook overeenkomsten waar te nemen tussen toezicht-
houders van verschillende organisaties. Deze overeenkomsten hebben betrekking op taken, 
bevoegdheden, activiteiten, kennis en vaardigheden die van toepassing zijn op een activiteit 
die alle toezichthouders uitvoeren; het houden van toezicht. Op basis van een inventarisatie 
van de karakteristieken die alle toezichthouders met elkaar delen kan een uniform beroeps-
profiel worden gepresenteerd van ‘de’ toezichthouder. Alle Nederlandse toezichthouders 
zouden zich naar het oordeel van de onderzoeker moeten kunnen herkennen in dit profiel.    

UNIFORM BEROEPSPROFIEL 
 

Taken en bevoegd-
heden 

Een toezichthouder is wettelijk belast met de taak om namens een centrale of decentra-
le overheidsbestuurder een bijdrage te leveren aan het waarmaken van het publieke 
deelbelang waar de overheidsbestuurder verantwoordelijk voor is. Hiertoe beschikt een 
toezichthouder over bevoegdheden die hij

1
 ontleent aan de Awb, Wed en/of bijzondere 

wetgeving. Een toezichthouder is niet in loondienst bij de politie.  
 

Een toezichthouder tracht het publieke deelbelang te realiseren door met de uitoefening 
van nalevingstoezicht, uitvoeringstoezicht en/of (inter)bestuurlijk toezicht een gewenst 
handelingspatroon van een persoon of organisatie waar de toezichthouder geen onder-

                                                           
1 Toezichthouders kunnen mannen of vrouwen zijn, waar ‘zijn’ of ‘hij’ staat kan derhalve ook ‘haar’ of ‘zij’ gelezen worden. 
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deel van uitmaakt te bevorderen en/of af te dwingen. De werkzaamheden van toezicht-
houders hebben een preventieve, repressieve, signalerende, agenderende en probleem 
oplossende functie. 
 
Een toezichthouder levert met de uitoefening van zijn taak een bijdrage aan een veilige, 
gezonde en rechtvaardige samenleving.  
 

Activiteiten Een toezichthouder verzamelt informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet 
aan de daaraan gestelde eisen, vormt zich daar een oordeel over, rapporteert en inter-
venieert indien nodig. Bij uitoefening van zijn werkzaamheden handelt een toezichthou-
der conform de principes van selectiviteit, slagvaardigheid, samenwerking, onafhanke-
lijkheid, transparantie en professionaliteit. Hierbij volgt de toezichthouder, indien 
aanwezig, door de toezichtsorganisatie waar hij onderdeel van uitmaakt opgestelde 
werkbeschrijvingen, checklists en protocollen die zien op: informatievoorziening, risico-
gericht toezicht, systeemtoezicht, incidententoezicht, thema toezicht en verschillende 
interventiestijlen. 
 

Kennis en vaardig-
heden 

Een toezichthouder beschikt zowel over domeinspecifieke kennis en vaardigheden met 
betrekking tot het onderwerp van toezicht als over generieke kennis en vaardigheden 
met betrekking tot het houden van toezicht. 
 

 
Het profiel is generiek van aard. Het kan per domein of organisatie worden aangevuld en 
toegespitst. Aanvullend op het uniforme beroepsprofiel kan een uniform competentiepro-
fiel worden gepresenteerd. Hiertoe zijn gemene delers gedestilleerd uit competentieprofie-
len die worden gehanteerd door verschillende toezichtsorganisaties. Het competentieprofiel 
geeft uitdrukking aan de vaardigheden, kennis, persoonskenmerken en motivatie waarover 
toezichthouders dienen te beschikken om gestalte te kunnen geven aan de taken, bevoegd-
heden en activiteiten die zijn omschreven in het uniforme beroepsprofiel. De volgende 
competenties zijn onderscheiden.  

COMPETENTIES 
 

 Analytisch vermogen  Resultaatgerichtheid 

 Oordeelsvorming  Rechtvaardig 

 Rapporteren  Samenwerkensgerichtheid 

 Sociale sensitiviteit  Planmatig werken 

 Gezaghebbendheid  Omgevingsbewustzijn 

 Lef  Organisatiebewustzijn 

 Stressbestendigheid  Onafhankelijkheid 

 Integriteit  Flexibiliteit 

 
Toezichthouders hoeven niet allemaal in dezelfde mate te beschikken over deze competen-
ties. Competentieprofielen geven richtsnoeren voor functioneren. Zij kunnen zodoende 
worden gebruikt om differentiatie aan te brengen tussen verschillende functies en/of func-
tieniveaus, als leidraad voor persoonlijke ontwikkeling, voor het samenstellen van gebalan-
ceerde teams van toezichthouders, of voor de ordening van werkzaamheden van verschil-
lende toezichthouders.  
 
Het uniforme beroeps- en competentieprofiel geven tezamen een schets van de identiteit 
van ‘de’ toezichthouder. 
 

De mate van professionalisering  
Toezichtsorganisaties zijn allemaal in verschillende mate, individueel of in samenwerkings-
verband, bezig met de professionalisering van ‘hun’ toezichthouders. Dit krijgt gestalte in 
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professionaliseringsprogramma’s, competentieprofielen en opleidingen. Ook beroepsver-
enigingen en aanbieders van opleidingen verrichten activiteiten ten behoeve van de profes-
sionalisering van toezichthouders.  
 
Professionalisering wordt binnen de beroepensociologie gedefinieerd als het proces van 
ontwikkeling van een beroep tot een volwaardige professie. Een beroep kan volgens de leer 
van de beroepensociologie worden aangemerkt als een professie wanneer dit beroep in 
zeer sterke mate is geprofessionaliseerd. Kenmerken van professies zijn onder andere: een 
gevoel van groepsidentiteit, macht, kennisintensiteit, controle over de relatie met de cliënt, 
een goede sociale positie, vaktaal, ‘lidmaatschap’ van een gemeenschap, interne regels, het 
onderschrijven van dezelfde waarden, discretionaire ruimte en autonomie. Daarbij zijn pro-
fessies geïnstitutionaliseerd; ze kennen een goed ontwikkelde interne organisatie. Ze ken-
nen bijvoorbeeld universitaire opleidingen, een vaktijdschrift en een ethische code. Profes-
sies slagen er in om publieke culturele waarden te definiëren en te presenteren als een 
uitvloeisel van het werk van de beoefenaars van de professie. Wanneer een beroep voldoet 
aan al deze kenmerken kan het worden aangemerkt als professie. De mate waarin deze 
kenmerken aanwezig zijn, geeft een indicatie van de mate van professionalisering van een 
beroep.  
 
In ditt onderzoek is de professionalisering van de beroepsgroep van toezichthouders be-
schreven aan de hand van de voornoemde factoren die zijn ontleend aan de beroepensocio-
logie. Hierbij is aandacht besteed aan de rollen die verschillende actoren spelen en aan de 
activiteiten die zij verrichten. Op basis van de gegevens die naar voren komen uit het onder-
zoek kan worden geconcludeerd dat de beroepsgroep van toezichthouders verschillende 
kenmerken vertoont van een professie. Andere kenmerken zijn niet, of wellicht nog niet, 
aanwezig. Op basis van deze bevindingen kan worden geconcludeerd dat de beroepsgroep 
niet is aan te merken als een professie, maar dat deze wel in zekere mate is geprofessionali-
seerd.  
 
In het rapport worden vijf doelen beschreven die kunnen worden nagestreefd met professi-
onalisering. Toezichthouders kunnen professionaliseren om het doel van het toezicht beter 
te dienen; om bestuurders beter te bedienen; om te klimmen op de sociale ladder; om con-
trole uit te oefenen op de jurisdictie van de beroepsgroep en om tegenwicht te bieden aan 
bureaucratische mechanismen die de autonomie discretionaire ruimte van toezichthouders 
kunnen begrenzen.  
 
Professionalisering is een continue proces. Deze rapportage geeft een overzicht van de ver-
schillende inspanningen die door verschillende actoren worden verricht, brengt hier struc-
tuur in aan en plaatst de professionele ontwikkeling van toezichthouders in perspectief. 
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een discussie over de identiteit van toezichthou-
ders en worden aanknopingspunten geboden voor verdere professionalisering van de be-
roepsgroep.  
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1 

Inleiding en onderzoeksopzet 

1.1 Inleiding 

De omgeving waarin een toezichthouder actief is, is volop in ontwikkeling. De samenleving, 
de industrie, de technologie, de markt en de (financiële) dienstverleningssector worden 
steeds complexer. Regelgeving is door de overheid, in het kader van de ontwikkeling van de 
verzorgingsstaat en geloof in de maakbare samenleving, regelmatig ingezet als sturingsin-
strument om deze maatschappelijke ontwikkelingen in goede banen te leiden. Dit heeft 
geleid tot een toename van de regeldruk.2  
 
Parallel aan de toename van de regeldruk is de burger zich steeds meer gaan gedragen als 
consument. Inzicht in deze veranderende houding van de burger heeft geleid tot aandacht 
bij de overheid voor de verhouding tussen de overheid en de burger en initiatieven om deze 
verhouding bij te sturen en opnieuw vorm te geven.3 De overheid tracht daarbij burgers, 
bedrijven en instellingen ruimte te laten en beter in de gelegenheid te stellen zelf verant-
woordelijkheid te nemen. Daarmee wordt ingezet op ‘gerechtvaardigd vertrouwen’. Toe-
zicht wordt ingezet als sluitstuk.4   
 
Ondanks de verschuiving van verantwoordelijkheden koesteren burgers hoge verwachtin-
gen van de overheid en van het toezicht dat door de overheid wordt uitgeoefend. Toezicht 
dient risico’s te elimineren, naleving te garanderen, de kwaliteit van handelen van perso-
nen, marktpartijen, instellingen en overheden op te krikken en een gelijk speelveld te cre-
eren. Wanneer zich (desondanks toch) excessen, calamiteiten of crises voordoen wordt 
steeds vaker gekeken naar een toezichthouder die zich hiervoor dient te verantwoorden. 
Toezichtsorganisaties staan dus voor de uitdaging tegemoet te komen aan de hogere eisen 
die de samenleving stelt.  
 

                                                           
2 Commissie Stevens, Regels op maat. Slotaanbevelingen aan het kabinet voor de aanpak van regeldruk, Den Haag: 4 februari 
2007. 
3 Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29279, nr.9 & WRR, Vertrouwen in burgers, Amsterdam University Press, Amster-
dam 2012.  
4 Eindrapport Ambtelijke commissie Toezicht II, Toezicht: naar naleving voor de samenleving, Den Haag: mei 2005. 
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Het gezag van toezichts- en andere overheidsorganisaties wordt door burgers, bedrijven en 
instellingen niet meer als vanzelfsprekend ervaren.5 Waar gezag voorheen voor een belang-
rijk deel kon worden gelegitimeerd door traditie, charisma, of de wet, is het gezag dat een 
overheidsorganisatie vandaag de dag geniet in toenemende mate afhankelijk van de mate 
waarin burgers, instellingen en bedrijven overtuigd zijn van de deskundigheid en effectiviteit 
van het optreden van die overheidsorganisatie.6 Toezichtsorganisaties staan (net als andere 
overheidsorganisaties) voor de uitdaging om dit gezag te behouden en/of te verdienen.  
 
Naast deze ‘externe’ ontwikkelingen voltrekken zich ook ontwikkelingen in de directe omge-
ving van toezichthouders; inspecties en autoriteiten fuseren, wettelijke taken en bevoegd-
heden van toezichthouders worden verschoven en/of uitgebreid. Er is sprake van een om-
geving die continu in verandering is.  
 
Niet alleen de omgeving van toezichthouders is echter in verandering. Ook de beroepsgroep 
zelf ontwikkelt zich. In dit kader kan worden gewezen op de landelijke beroepsorganisatie 
(VIDE), de bijzondere leerstoelen die sinds tien jaar op het terrein van (generiek of vakspeci-
fiek) toezicht zijn gevestigd, het groeiende aanbod aan cursussen en opleidingen, de digitale 
nieuwsbrief toezicht en het wetenschappelijk Tijdschrift voor Toezicht.  
 
Vanuit de beroepsgroep worden verschillende activiteiten ondernomen om te investeren in 
deskundigheid en effectiviteit om op die manier het beroep van toezichthouder te professi-
onaliseren. Er is echter nog geen overkoepelende poging gedaan om het beroep van toe-
zichthouder te definiëren. Binnen de beroepsgroep zelf is dit een actueel thema. In een 
discussie op Linkedin met de titel “wat is een goede handhaver/toezichthouder?” worden 
door de beroepsbeoefenaars verschillende beschrijvingen gegeven van toezichthouders en 
wat zij zouden moeten kunnen. Deze beschrijvingen zijn echter allerminst eenduidig en roe-
pen vaak veel vragen op zonder dat ze antwoorden geven.  
 
Wat is een toezichthouder? En aan welke kwalificaties dient een goede toezichthouder te 
voldoen? Deze vragen staan centraal in deze rapportage. In deze rapportage worden deze 
vragen beantwoord door te focussen op het beroepsprofiel van toezichthouders. Hierbij 
wordt gebruikt gemaakt van invalshoeken die afkomstig zijn uit de leer van de beroepenso-
ciologie. Dit leidt tot de volgende vraagstelling: 
 

Hoe staat het vak ‘toezichthouder’ er voor; wat is de identiteit van de beroeps-
groep en in welke mate is de beroepsgroep geprofessionaliseerd? Welke compe-
tentie-eisen kunnen aan het vak gesteld worden? Welk beroepsprofiel, of –
profielen, kunnen worden onderscheiden?  

 
Het toezicht dat centraal staat in deze rapportage is het toezicht dat wordt gehouden door 
medewerkers van overheidsorganisaties op basis van wetgeving. Dit betreft zogenaamd 
‘extern’ toezicht. Met extern wordt in dit verband bedoeld; het toezicht dat wordt gehou-
den door toezichthouders die geen onderdeel uitmaken van de organisatie waar zij toezicht 
op houden.7 Naast externe toezichthouders, kunnen interne toezichthouders worden on-

                                                           
5 Gezag kan worden gezien als gelegitimeerde macht. Macht is opgelegd van boven, gezag wordt toegekend van onderaf; door 
burgers, instellingen of bedrijven. - A. Ringeling, A van Sluis,Verkenning naar het thema ‘gezag’ - Een verkennende studie voor 
de strategische onderzoeksagenda politie, Politieacademie, Apeldoorn, november 2011. 
6 U. Rosenthal,  Verschuivingen in legitimiteit en gezag. Van aureool tot rauwe, alledaagse werkelijkheid, in; C.D. van der Vijver, 
F. Vlek (red.), Legitimiteit van de politie onder druk? Beschouwingen over grondslagen en ontwikkelingen van legitimiteit en 
legitimiteitstoekenning. IPIT, Universiteit Twente en Politie en Wetenschap. Reeks, Politiewetenschap, (2007) nr. 34, Apel-
doorn, p. 249-262. 
7 En ook niet fungeren als opdrachtnemer van die organisatie.  
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derscheiden. Intern toezicht is het toezicht op het bestuur door een orgaan binnen diezelfde 
organisatie.8 Deze rapportage gaat primair over externe toezichthouders. Waar in deze rap-
portage wordt gesproken over toezicht of toezichthouder, wordt derhalve gedoeld op ex-
tern toezicht en de externe toezichthouder. In paragraaf 3.11 van deze rapportage wordt 
het onderscheid tussen interne toezichthouders en externe toezichthouders nader toege-
licht.  

1.2 Beroeps-, competentie-, kwalificatie-, en opleidingsprofiel 

In deze rapportage wordt getracht een beschrijving te geven van de identiteit van de be-
roepsgroep van toezichthouders en een eerste aanzet te geven voor een definitie van ‘de’ 
toezichthouder.9 Hiertoe wordt gefocust op het beroepsprofiel. Een beroepsprofiel kijkt 
naar de vraag wat een beroepsbeoefenaar moet kunnen om het beroep goed uit te kunnen 
oefenen. Het begrip beroepsprofiel is in de jaren negentig van de vorige eeuw binnen de 
publieke sector geïntroduceerd en tot ontwikkeling gekomen, meer specifiek binnen het 
onderwijs en de gezondheidszorg. Er bestaat veel verwarring rond het begrip beroepspro-
fiel, zeker in verhouding tot de begrippen competentieprofiel, kwalificatieprofiel en oplei-
dingsprofiel. Daarom wordt in het vervolg van deze paragraaf een begripsomschrijving ge-
geven.10 
 
FIGUUR 1.1: VERHOUDING TUSSEN VERSCHILLENDE PROFIELEN 

 

 

Beroepsprofiel 

In een beroepsprofiel worden de eisen beschreven die aan een beroepsfunctionaris worden 
gesteld in termen van activiteiten, kerntaken of –opgaven waarvoor verantwoordelijkheid 
gedragen wordt, kerncompetenties en performance indicatoren en de context of het do-
mein waarin ze vervuld dienen te worden. Een beroep dekt een klasse van functies af en is 
daardoor generiek in zijn beschrijving en breed toepasbaar op alle functieniveaus.  

Competentieprofiel 

Competentie is het vermogen om adequaat te handelen. Adequaat verwijst naar standaar-
den en normen. Handelen verwijst naar werkprocessen die onderscheiden kunnen worden 
naar complexiteit (enkelvoudig/samengesteld); sequens en niveau (individueel, team, 
groep, organisatie). Handelen kent drie aspecten: strategisch, tactisch en operationeel. 
Handelen kan bezien worden vanuit een functie- en hiërarchisch verantwoordelijkheidsper-
spectief. Verantwoordelijkheidsterreinen zijn wezenlijk voor een beroepsprofiel; waarover 

                                                           
8 Of door een organisatie die opereert als opdrachtnemen van die organisatie.  
9 Hiermee wordt de beroepsbeoefenaar aangeduid, niet de toezichthoudende organisatie.  
10 Deze beschrijvingen zijn ontleend aan de publicatie: Projectgroep Herijken, Herijken beroepsprofielen politie - Interim-
rapportage Fase 1, Politieonderwijsraad, Den Haag, oktober 2009. 

Beroepsprofiel 

Competentieprofiel 

Kwalificatieprofiel 

Opleidingsprofiel 
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moet men verantwoording afleggen en waarop kan men aangesproken worden. Een compe-
tentieprofiel dient er in onderwijskundige zin voor om aan te geven wat gekend en gekund 
moet worden om handelingen gestalte te geven.  

Kwalificatieprofiel 

Een kwalificatieprofiel wordt vaak verward met een beroepsprofiel. Het kwalificatieprofiel is 
een onderwijsmiddel: een exameninstrument. In een kwalificatieprofiel wordt vastgelegd 
welke onderwijskundige eisen vervuld moeten worden om een diploma te verwerven. In 
een kwalificatieprofiel staat derhalve wat men geleerd heeft en beheerst om een (start) 
kwalificatie of diploma te verwerven.  

Opleidingsprofiel 

In een opleidingsprofiel wordt beschreven hoe en op welke wijze een student door het cur-
riculum wordt geleid: aantal studiepunten, verdeling van leerstof in het curriculum, de ver-
houding tussen werken en leren, de aard van de begeleiding, toetsing en examinering, de 
herkansingsmogelijkheden, etc..  

1.2.1. De positie van deze profielen in dit onderzoek 

Idealiter vloeit een competentieprofiel voort uit het beroepsprofiel. Het competentieprofiel 
fungeert vervolgens als kader voor het opstellen van een kwalificatieprofiel. Het kwalifica-
tieprofiel vormt op zijn beurt het kader voor het opstellen van een opleidingsprofiel. Bij het 
definiëren van de profielen is idealiter sprake van een top down benadering.  
 
In dit onderzoek ligt de focus op het beroepsprofiel van toezichthouders; dat is op dit mo-
ment niet eenduidig. Opvallend is tegelijkertijd dat er op dit moment wel verschillende op-
leidingen en cursussen worden aangeboden voor toezichthouders. Daarbij hanteren ver-
schillende toezichtsorganisaties competentieprofielen die betrekking hebben op ‘hun’ 
toezichthouders. Waar een uniform en eenduidig beroepsprofiel ontbreekt, lijkt er derhalve 
wel sprake te zijn van enkele gedefinieerde competentie- en opleidingsprofielen. Bij het 
definiëren van het beroepsprofiel kan derhalve een bottom up benadering worden gehan-
teerd. Door te kijken naar de verschillende competentie- en opleidingsprofielen kunnen 
algemene noemers worden gedefinieerd die kunnen bijdragen aan de constructie van een 
uniform beroepsprofiel en een uniform competentieprofiel. 

1.3 Onderzoeksopzet 

Om een antwoord te genereren op de vraagstelling zijn verschillende onderzoeksactiviteiten 
uitgevoerd. Er is een literatuurstudie uitgevoerd. Casestudies zijn gedaan. Daarbij zijn inter-
views afgenomen, competentieprofielen zijn geanalyseerd en curricula van opleidingen zijn 
bestudeerd. Op die manier is een overzicht gekregen van de wijze waarop de ontwikkeling 
van het vak van toezichthouder beschreven kan worden in termen afkomstig uit de beroe-
pensociologie. Verder is inzicht ontstaan in de kenmerken die de toezichthouder onder-
scheiden van andere beroepsgroepen, in de competenties waarover toezichthouders vol-
gens verschillende organisaties dienen te beschikken en in de opleidingen die 
beroepsbeoefenaars volgens toezichtsorganisaties zouden moeten volgen om goed toege-
rust te zijn voor hun taak.  
 
De volgende toezichtsorganisaties hebben medewerking verleend aan het onderzoek. 

 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 
 Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) 
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 Inspectie van het Onderwijs (IvhO) 
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
 Autoriteit Financiële Markten (AFM) 

 
Deze instellingen hebben opleidingsprogramma’s, competentieprofielen en andere relevan-
te documenten ter beschikking gesteld aan de onderzoekers. Vervolgens zijn verschillende 
gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van deze organisaties over de competentie-
profielen van toezichthouders, over opleidings- en professionaliseringsprogramma’s en over 
andere relevante ontwikkelingen rond toezichthouders. 
 
Dezelfde onderwerpen zijn aan de orde gekomen tijdens gesprekken met aanbieders van 
opleidingen en andere organisaties die actief zijn bij de professionalisering van toezichthou-
ders. Ook deze organisaties hebben de onderzoekers documenten, zoals opleidingspro-
gramma’s, ter beschikking gesteld. Het betreft de volgende organisaties. 

 Brancheorganisatie Publieke Veiligheid (BOPV) 
 BRZO Academie 
 Velders-IMC 
 Handhavingsacademie Amsterdam 
 Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) 
 Inspectieraad 

 
Er zijn twee gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van buitenlandse toezichtsorgani-
sataties: 

 Helsetilsynet (de Noorse variant van de Inspectie voor de Gezondheidszorg)  
 Education Scotland (de Schotse variant van de Inspectie van het Onderwijs) 

1.4 Begeleidingscommissie 

Het onderzoek is begeleid door een commissie die de onderzoekers bij de uitvoering van het 
onderzoek van advies heeft voorzien. De samenstelling van de commissie is opgenomen  in 
bijlage 1 bij deze rapportage. 

1.5 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk wordt een schets gegeven van de beroepensociologie. De uit-
gangspunten die in dat hoofdstuk worden gepresenteerd, fungeren als kader waarbinnen 
het denken over de beroepsgroep van toezichthouders wordt gestructureerd. Hoofdstuk 
drie bevat een beschrijving van de onderscheidende karakteristieken van toezichthouders. 
De inzichten die hiermee worden verkregen, worden gepresenteerd als bouwstenen voor 
een uniform beroepsprofiel. Hoofdstuk vier bevat een schets van de competentieprofielen 
die worden gehanteerd door de bestudeerde toezichtsorganisaties en van enkele opleidin-
gen die worden aangeboden. In hoofdstuk vijf wordt een uniform beroeps- en competen-
tieprofiel gepresenteerd. In hoofdstuk zes staat een analyse van de onderzoeksbevindingen 
centraal vanuit de invalshoek van de beroepensociologie. Hoofdstuk zeven bevat een be-
knopte internationale vergelijking. Hoofdstuk acht bevat de conclusies van het onderzoek 
en de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag. De rapportage wordt afgesloten 
met een naschrift. Hierin wordt gereflecteerd op de waarde van de onderzoeksbevindingen.  
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 2 

De beroepensociologie 

2.1 Inleiding 

In de beroepensociologie staan vragen centraal als: wat is het doel van professionalisering? 
Op welke wijze komt professionalisering tot stand? Waarom bestaan beroepen en profes-
sies? Hoe ontwikkelen ze zich? Hoe staan ze in verhouding met andere beroepen en profes-
sies? Welke factoren bepalen welk werk beoefenaars van beroepen en professies verrich-
ten? De beroepensociologie bestudeert de professionele ontwikkeling van verschillende 
beroepen.  
 
Verschillende toonaangevende onderzoekers van de beroepensociologie hanteren verschil-
lende invalshoeken, leggen verschillende verbanden en hanteren verschillende definities. 
Ten behoeve van dit onderzoek wordt geen keuze gemaakt tussen verschillende invalshoe-
ken. De invalshoek van de beroepensociologie wordt in dit onderzoek gehanteerd om het 
denken over professionalisering en in dit geval meer specifiek het denken over de professi-
onalisering van het beroep van toezichthouder te structureren.  
 
In de volgende paragrafen wordt op basis van inzichten afkomstig uit de beroepensociologie 
ingegaan op het onderscheid dat kan worden gemaakt tussen beroepen en professies 
(§2.2), op de definitie die in deze studie wordt gehanteerd van het begrip professionalise-
ring (§2.3), op de doelen die met professionalisering kunnen worden nagestreefd (§2.4), op 
de manieren waarop professionalisering gestalte kan krijgen (§2.5) en op de actoren die 
professionalisering kunnen realiseren (§2.6). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een be-
knopte bespiegeling op enkele van deze onderwerpen (§2.7).  

2.2 De professie en het beroep 

In een belangrijk deel van de beroepensociologie wordt een onderscheid gemaakt tussen 
beroepen en professies. Het begrip ‘professie’ betreft binnen de beroepensociologie een 
kwalificatie van een beroep. Een beroep kan volgens de leer van de beroepensociologie 
worden aangemerkt als een professie wanneer dit beroep in zeer sterke mate is geprofessi-
onaliseerd. Een vraag die in een deel van de beroepensociologie centraal staat is de vraag: 
waardoor onderscheidt een professie zich van een beroep? In dit kader kunnen drie kernva-
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riabelen worden aangewezen die de onderscheidende waarde van een professie bepalen 
ten opzichte van beroepen: kennis, macht en de relatie met een afnemer/cliënt.11  
 
In de eerste plaats speelt specialistische kennis bij professies een belangrijke rol, zowel zui-
ver wetenschappelijke kennis, als toegepaste kennis. In de tweede plaats gaat het bij pro-
fessies over macht, zowel relationele macht (de mogelijkheid de gedragsalternatieven van 
een persoon of een groep te beperken) als beslissingsmacht (capaciteit om doeleinden van 
een systeem te bepalen, veranderen of te bereiken) en concurrentiemacht (enige aanbieder 
van een bepaalde dienst). De (potentiële) afnemer van diensten van een beroepsbeoefe-
naar wordt dus geconfronteerd met een bepaalde mate van afhankelijkheid. Het derde ele-
ment is de relatie met een afnemer of cliënt. 
 
Klassieke professies zijn die van artsen, advocaten, rechters en architecten. Bij professies 
wordt gesproken over ‘een gevoel van groepsidentiteit.’ Die groepsidentiteit is een belang-
rijk kenmerk van professies. Professies leveren een belangrijke bijdrage aan de samenleving. 
Het werk dat centraal staat binnen een professie dient een hoger doel, zoals volksgezond-
heid, rechtvaardigheid en rechtszekerheid. Beroepsgenoten beleven dezelfde waarden, die 
via directe of indirecte interactie tot stand komen. Er is een vaktaal, die voor buitenstaan-
ders niet zonder meer te begrijpen is, en het ‘lidmaatschap’ van de gemeenschap wordt 
georganiseerd door middel van rekrutering, selectie en opleiding.12 Voor de beroepsgroep 
gaan regels gelden. Soms over wettelijk bescherming van de titels, vaak ook over oplei-
dingseisen (en eisen voor permanente educatie). Een andere belangrijke karakteristiek van 
professies betreft autonomie. Professies bepalen zelf wie lid kunnen worden van de profes-
sie, bepalen zelf hoe het werk wordt verdeeld, en controleren, berispen en bestraffen beoe-
fenaars van de professie die niet aan de eisen van het vak voldoen.13  
 
Professies onderscheiden zich daarnaast van beroepen ten aanzien van de inhoud van de 
werkzaamheden. Dit onderscheid komt naar voren in de mate waarin standaardisering van 
werkzaamheden mogelijk is. Professies onderscheiden zich van beroepen door de discretio-
naire ruimte die professionals zich toe-eigenen om tot een professioneel oordeel te komen. 
Ter illustratie; een monteur kan met behulp van een gestandaardiseerde set vragen en richt-
lijnen neergelegd in een handboek een defect opsporen en repareren. Monteurs kennen 
weinig tot geen discretionaire ruimte bij de uitoefening van hun taak en kunnen vanuit deze 
optiek worden aangemerkt als beroepsbeoefenaars. Ook psychologen maken gebruik van 
gestandaardiseerde vragenlijsten en hanteren richtlijnen, als aanvulling op deze methoden 
hanteren zij echter methoden als evaluaties en gesprekken om tot een oordeel te komen 
over een situatie. Hiervoor hebben zij discretionaire ruimte nodig, ruimte om naar eigen 
inzichten te handelen en te besluiten. Vragenlijsten en richtlijnen worden gebruikt als ad-
vies, niet als vaststaande wetten. Psychologen moeten vanuit deze optiek worden aange-
merkt als professionals. 

2.3 Professionalisering 

De in de voorgaande paragraaf behandelde vraag op welke wijze een professie zich onder-
scheidt van een beroep is voor deze studie interessant. De beantwoording van die vraag 
geeft houvast die nodig is om te bepalen in welk stadium de professionele ontwikkeling van 
een beroepsgroep, en meer in het bijzonder de beroepsgroep van toezichthouders, zich 

                                                           
11 A.L. Mok, Beroepen in actie. Bijdrage tot een beroepensociologie, Boom, Meppel, 1973. 
12 L. Taylor, Occupational Sociology, Oxford University Press, New York, 1968. 
13 M. Noordegraaf, K. Geuijen, A. Meijer, Handboek publiek management, Boom Lemma uitgevers, Den Haag 2011.  
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bevindt. Inzicht in de onderscheidende karakteristieken van professies is relevant om te 
kunnen bepalen hoe het met de professionalisering van een beroepsgroep is gesteld. Vol-
doet een beroepsgroep aan geen van de karakteristieken van professies, dan is de professi-
onalisering niet ver gevorderd. Voldoet een beroepsgroep aan een groot aantal van de ka-
rakteristieken, dan is de professionalisering ver gevorderd. 
 
Professionalisering wordt in verschillende gezaghebbende publicaties binnen de beroepen-
sociologie omschreven als de ontwikkeling van een beroep met als eindresultaat het berei-
ken van de status van een volwaardige professie. Wanneer in de praktijk door beroepsbeoe-
fenaars wordt gesproken over professionalisering wordt waarschijnlijk niet deze, maar een 
andere definitie gehanteerd. Veeleer zal de term professionalisering worden gebuikt om het 
proces van ontwikkeling van professionaliteit/professionalisme aan te duiden. De term ‘pro-
fessionalisme’ verwijst in dit geval, net als het synoniem ‘professionaliteit’, naar (een mate 
van) beroepsbekwaamheid.14 
 
In deze studie wordt professionalisering, in lijn met een belangrijk deel van de literatuur 
binnen de beroepensociologie, gedefinieerd als het proces van ontwikkeling van een beroep 
tot een volwaardige professie. Niet als doel op zich, maar om te kunnen bepalen in welk 
stadium de professionele ontwikkeling van een beroepsgroep, meer in het bijzonder de 
beroepsgroep van toezichthouders, zich bevindt.  
 

Bij het gebruik van deze definitie kunnen twee kanttekeningen worden geplaatst. Deze hangen beiden 

samen met het in de definitie gehanteerde eindstadium. Slechts enkele beroepsgroepen zoals arts, 

advocaat en architect kunnen vandaag de dag worden aangemerkt als professie. Voor veel beroeps-

groepen (die zichzelf wellicht wel als een professie zien, of in de toekomst willen zien) is het niet reëel 

om te veronderstellen dat zij (in de toekomst) aan de verschillende karakteristieken van professies 

(kunnen) voldoen. De professionalisering van de beroepsgroep tot een mogelijke professie is in deze 

gevallen een niet te realiseren eindsituatie.
15

 Een tweede kanttekening heeft betrekking op de gedach-

te die kan voorvloeien uit de definitie; dat het bereiken van de status van professie een eindstadium is, 

waarna het professionaliseringsproces is voltooid. Dit is niet het geval. Professionalisering is in de 

praktijk een continu en nooit eindigend dynamisch proces. Ook beroepen die zich hebben ontwikkeld 

tot professies dienen zich hier blijvend voor in te zetten.
 16

   

 
In de praktijk streven verschillende beroepsgroepen op uiteenlopende manieren professio-
nalisering na. Sommige van deze beroepen slagen er, al dan niet bewust, in om uiteindelijk 
te worden aangemerkt als professie. Maar waarom zou een beroepsgroep willen professio-
naliseren of zich zelfs willen ontwikkelen tot een professie? Op deze vraag wordt in de vol-
gende paragraaf ingegaan. 

2.4 Doelen van professionalisering 

Binnen de beroepensociologie kunnen vijf verschillende invalshoeken worden onderschei-
den over het denken over de doelen van professionalisering. Professionalisering wordt van-
uit de volgende vijf verschillende invalshoeken nagestreefd: 

                                                           
14 Het achtervoegsel (suffix) ‘teit’ (afkomstig uit het Latijn) verwijst naar een concept. Het achtervoegsel ‘isme’ (afkomstig uit 
het Grieks) verwijst naar een concept, leefwijze, systeem, stroming of ideologie. Beide suffixen zijn in de Nederlandse taal in 
gebruik. Zij worden met betrekking tot  de begrippen ‘professionaliteit’ en ‘professionalisme’ gebruikt om hetzelfde verschijn-
sel aan te duiden.  
15 M. Rubinstein, M. Beroepsbeeld:op welke wijze verandert het beroep van organisatie-advieseur, in: P.A.E. Bunt en C.J. 
Lammers (eds.), Organisatieverandering en organisatie-advieswerk, p. 100-113, Samsin, Alphen ad Rijn, 2010. 
16 W. Boon, Interim-management en Professionalisering - Een beroepsgroep op zoek naar kwaliteit, Cochlea Project bv, Rotter-
dam, 2005. 
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 om het doel van de beroepsuitoefening beter te dienen 
 om afnemers van een product of dienst beter te bedienen 
 om te klimmen op de sociale ladder  
 om controle uit te oefenen op de jurisdictie 
 om tegenwicht te bieden aan marktlogica en bureaucratie 

 
Deze vijf invalshoeken, die kunnen worden gehanteerd om het denken over doelen en drijf-
veren van professionalisering te structureren, worden in de volgende paragrafen toegelicht.  
 
Een individuele beroepsbeoefenaar zal zich waarschijnlijk vooral herkennen in, en aange-
sproken voelen door, de eerste twee doelen die worden genoemd: professionalisering om 
het doel van de beroepsuitoefening beter te dienen en om afnemers van een product of 
dienst beter te bedienen. In deze studie wordt professionalisering beschouwd vanuit de 
invalshoek van de beroepensociologie. Hierin staat niet de persoon en zijn of haar intrinsie-
ke drijfveren centraal, maar wordt het verschijnsel beschouwd vanuit een breder, sociolo-
gisch, perspectief. De invalshoeken die kunnen worden gehanteerd bij het denken over doe-
len van, en drijfveren achter, professionalisering, die in de volgende paragrafen worden 
gepresenteerd, dienen niet in de context van de individu, maar in een sociologische context 
te worden bezien.  

2.4.1. Professionalisering om het doel van de beroepsuitoefening beter te dienen 

Het streven van een beroepsbeoefenaar kan er op zijn gericht om steeds beter te worden in 
het vak, bijna ongeacht hoeveel tijd en geld dat kost. Deze stroming binnen de beroepenso-
ciologie gaat er van uit dat professionalisering wordt nagestreefd om de doelen die met de 
uitoefening van het vak worden gediend nog beter te kunnen realiseren.17 Veel beroepsbe-
oefenaars zullen zich herkennen in dit doel van professionalisering. Ze willen beter worden 
in hun vak, omdat zij op die manier beter in staat zijn de doelen te bereiken die centraal 
staan binnen hun beroep. Een lasser wil graag professionaliseren om op die manier stevige-
re en mooiere metaalverbindingen te kunnen maken. Wanneer vanuit deze optiek wordt 
gekeken naar het beroep van toezichthouder, betekent dit dat een toezichthouder wil pro-
fessionaliseren om nog beter in staat te zijn de doelen te bereiken die met het toezicht wor-
den nagestreefd. Een toezichthouder wil bijvoorbeeld professionaliseren omdat hij of zij op 
die manier het (publieke) belang dat wordt beschermd met het toezicht nog beter kan be-
dienen. Professionalisering draagt op die manier bij aan de effectiviteit van de beroepsuit-
oefening.  

2.4.2. Professionalisering om afnemers van een product of dienst beter te bedienen 

Dit doel van professionalisering hangt min of meer samen met het doel dat in de voorgaan-
de paragraaf is uiteengezet. Ter illustratie: wanneer een lasser professionaliseert en stevige-
re en mooiere metaalverbinding maakt, wordt het doel van de metaalverbinding (bijvoor-
beeld een stevige constructie van een brug) beter gediend. Tegelijkertijd wordt de afnemer 
van het product beter bediend. Deze krijgt waar voor zijn geld en kan er op vertrouwen dat 
het product voldoet aan de kwaliteitseisen.  
    
Professionaliseren om de afnemer beter te bedienen heeft echter niet alleen te maken met 
het leveren van een kwalitatief goed product. Het heeft ook te maken met het, voorafgaand 
aan de levering, kunnen garanderen aan de afnemer dat een product voldoet aan de wen-
sen van de afnemer. Met name in de relatie tussen vragers en aanbieders van kennisinten-
sieve diensten of complexe producten is er sprake van onzekerheid bij afnemers over de 

                                                           
17 E. Freidson, Professionalism – the third logic, Polity Press, Cambridge, 2001. 
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kwaliteit van de dienst of het product dat wordt geleverd.18 Deze onzekerheid heeft te ma-
ken met informatieasymmetrie. De afnemer beschikt over minder informatie dan de aan-
bieder, of is door gebrek aan deskundigheid niet in staat om de informatie van de aanbieder 
te beoordelen. Om die reden kan de afnemer niet beoordelen welke kwaliteit wordt gele-
verd, of beoordelen of een juiste prijs wordt gehanteerd.19 De afnemer moet de aanbieder 
op zijn woord vertrouwen.    
 
Vertrouwensrelaties tussen aanbieders en afnemers kunnen worden opgebouwd door te 
investeren in de deskundigheid van alle leden van de beroepsgroep waarvan de aanbieder 
onderdeel uitmaakt en in de perceptie van die deskundigheid door afnemers. Vertrouwen 
kan bijvoorbeeld worden gewekt door een systeem van opleidings- en selectiecriteria, licen-
tieverlening en beroepsregistratie. Hierdoor worden vormen van kwaliteitsgaranties gereali-
seerd die de onzekerheid van afnemers, die ontstaat door informatieasymmetrie, kunnen 
wegnemen.  
 
Door professionalisering van de beroepsgroep kan deskundigheid van de aanbieder van een 
dienst beter worden gegarandeerd. Dit stimuleert de verwachting onder afnemers dat er 
een betrekkelijk homogeen aanbod is van het product of de dienst. Hierdoor neemt onze-
kerheid die optreedt als gevolg van vermoedens van niet waar te nemen kwalitatieve ver-
schillen af. Professionalisering kan binnen deze context worden nagestreefd met het doel 
om afnemers van producten of diensten beter te kunnen bedienen.20   

2.4.3. Professionalisering om te klimmen op de sociale ladder  

Professies genieten, zoals gesteld, een bevoorrechte sociale positie, hebben meer macht op 
de markt en kennen hogere beloningen dan beroepen. Vanuit deze optiek kan professionali-
sering worden geduid als een middel om, afgezet tegen de status van beroepen, een be-
voorrechte sociale positie in de samenleving en een economisch gunstige positie te realise-
ren.21  

2.4.4. Professionalisering om controle uit te oefenen op de jurisdictie 

Een beroep of professie staat binnen de maatschappij niet op zichzelf, maar maakt onder-
deel uit van een breed scala aan verschillende soorten beroepen en professies. Professies 
en beroepen vormen samen een gekoppeld netwerk, een soort ecologie. De ene professie 
strijdt binnen dit systeem met andere professies en beroepen om macht, kennis en de rela-
tie met de cliënt. Wanneer een beroep professionaliseert gaat dit veelal gepaard met een 
sterkere positie in de markt, met een toename van macht en met een toename van afne-
mers van diensten. Deze toename gaat binnen de zogenaamde ecologie ten koste van de 
professionele positie, de jurisdictie, van andere beroepen en professies. Vanuit deze optiek 
kan professionalisering worden geduid als een middel om controle uit te oefenen op de 
jurisdictie van het beroep en het beroep te behoeden voor aantastingen van de jurisdictie 
door andere beroepen.22 

                                                           
18 Boon, 2005. 
19 J.G. Lulofs, Professies en de markt van vertrouwensgoederen. In S. Lindenberg & F. Stokman (Eds.), Modellen in de sociolo-
gie, 1983, pp. 92-111   
20 Onzekerheid over de kwaliteit van een product of dienst zorgt onder meer voor hoge transactiekosten en belemmering van 
de afname van het product of de dienst. Vermindering van de onzekerheid van afnemers, kan er aan bijdragen deze belemme-
ringen worden weggenomen en dat afnemers meer of vaker diensten of producten  afnemen van de aanbieders. Op die ma-
nier kan vermindering van onzekerheid van afnemers ook de commerciële belangen dienen van aanbieders. 
21 K.M. MacDonald, The Sociology of professions, Sage Publications, London, 1993. 
22 Abott,1998. 
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2.4.5. Professionalisering om tegenwicht te bieden aan marktlogica en bureaucratie 

Een uitvloeisel van het denken over professionalisering als middel om het doel van de be-
roepsuitoefening beter te kunnen dienen, plaatst professionalisering in een context naast 
de logica van de markt en van bureaucratieën. Om dat tegenwicht tegen de markten en 
bureaucratieën beter te kunnen duiden is enige uitleg nodig over wat een belangrijke stro-
ming binnen de beroepensociologie hierover stelt.  

Professionalisme en bureaucratie 

De laatste twintig jaar is de rol van organisaties in onze samenleving gegroeid. De omvang 
van veel organisaties, waaronder publieke dienstverleners zoals ROC’s, ziekenhuizen, scho-
lengemeenschappen en zorginstellingen is toegenomen. Beroepen worden in mindere mate 
zelfstandig of in klein verband uitgeoefend. Beroepsbeoefenaars zijn steeds minder auto-
noom en zijn in toenemende mate werkzaam in, steeds grotere, organisaties.  
 
De verandering van (de schaal van) organisaties in de publieke sector is gepaard gegaan met 
de opkomst van bureaucratie. Bureaucratie brengt veelal een nadruk met zich mee op fi-
nanciële controle, decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden op basis 
van vastgelegde financiële parameters en prestatienormen, evenals een nadruk op targets 
en resultaten, een beoordeling van die resultaten aan de hand van meetbare prestatie-
indicatoren en de afrekening op geleverde prestaties.23  
 
Bureaucratie kan in de optiek van Weber worden gezien als rationeel en efficiënt. Alle per-
sonen worden binnen een bureaucratie gelijk behandeld, er is geen sprake van vriendjespo-
litiek. Vanuit deze optiek heeft bureaucratie een positieve connotatie. Wanneer wordt ge-
keken naar bureaucratie vanuit het oogpunt van de beroepsbeoefenaar kan worden 
opgemerkt dat bureaucratisering bijdraagt aan duidelijkheid voor de beroepsbeoefenaar 
over hetgeen (door het management van de organisatie) van hem verwacht wordt. HRM 
afdelingen zorgen daarbij via gestandaardiseerde functie-eisen en handreikingen voor func-
tioneringsgesprekken voor eenduidigheid over de ontwikkelmogelijkheden van beroepsbe-
oefenaars. Daarbij kunnen organisaties (interne) opleidingstrajecten aanbieden die bijdra-
gen aan de ontwikkeling van beroepsbeoefenaars. 24 
 
Een bepaalde stroming binnen de beroepensociologie meent dat bureaucratie een scha-
duwzijde kent.25 Die zit in de beperking van de autonomie en de discretionaire ruimte die 
beroepsbeoefenaars nodig hebben om hun beroep of professie uit te kunnen oefenen en te 
kunnen ontwikkelen. De nadruk op verantwoording, sturing en beoordeling van prestaties, 
die bureaucratie kenmerkt, beloont het voldoen aan de norm, maar vormt in beperkte mate 
een prikkel voor individuele beroepsbeoefenaars om van de norm af te wijken en om met 
andere werkvormen te experimenteren en te innoveren. Innoverend vermogen en discreti-
onaire ruimte, waarvan de invulling contextgebonden is en veel vakinhoudelijke kennis 
vergt, gaan lastig samen met de administratieve focus van managers die de invulling van de 
ruimte willen vertalen naar gestandaardiseerde methoden en die geïnteresseerd zijn in het 
registreren van resultaten.26 Vanuit die invalshoek kan worden beredeneerd dat bureaucra-
tie professionalisme kan beperken.  

                                                           
23 WRR, Bewijzen van goede dienstverlening, Amsterdam University Press, Amsterdam 2004. 
24 J. Evetts, A new professionalism? Challenges and opportunities, in: Current Sociology, 2011, 59: 406. 
25 Freidson, 2001. 
26 Evetts, 2011. 
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Professionalisme en marktlogica 

Aanbieders van diensten strijden op de markt met elkaar om de gunst van de consument. 
Volgens de logica van de markt heeft de consument bij de keuze van een bepaalde aanbie-
der van een dienst altijd gelijk (een andere theorie, die is gepresenteerd in §2.3.2. inzake 
informatieasymmetrie, bestrijdt dit echter). Het streven van de beroepsbeoefenaar (profes-
sionalisering om het doel van beroepsbeoefening beter te dienen) is niet noodzakelijk ge-
richt op hetgeen de (al dan niet goed ingelichte) consument wil. Het is gericht op hetgeen 
volgens de beroepsmatige maatstaven het meest geëigend is. Deze visie komt niet altijd 
overeen met hetgeen de consument wenst en/of hetgeen deze kan betalen.  
 
Professionalisering om het doel van beroepsbeoefening beter te dienen impliceert het na-
streven van verbetering van het vakmanschap. Door kennis en ervaring uit te wisselen dra-
gen beroepsbeoefenaars bij aan collectief beschikbare kennis en verbetering van het vak.27 
Professionalisme vergt vanuit deze optiek een open cultuur en samenwerking tussen be-
roepsbeoefenaars. Marktconcurrentie tussen beroepsboefenaars staat op gespannen voet 
met dit streven. Marktwerking, met een primaire focus op efficiëntie en een secundaire 
focus op inhoud, is vanuit deze invalshoek niet in het belang van en soms zelfs in strijd met 
professionalisme.  

Professionalisme als tegenmacht 

De logica van de markt en bureaucratie spelen een belangrijke rol bij de inrichting van onze 
samenleving. Wanneer marktdenken en bureaucratisering worden gehanteerd als leidende 
principes voor de inrichting van de maatschappij, wordt volgens een belangrijke stroming 
binnen de beroepensociologie, aan de inhoudelijke waarden die worden vertegenwoordigd 
door professionalisme weinig recht gedaan.28 Om de beperking van het professionalisme 
tegen te gaan dienen beroepsbeoefenaars zich volgens deze stroming te organiseren en in 
gezamenlijkheid een tegenmacht te organiseren tegen de logica van de markt en bureaucra-
tie. Professionalisme dient zich conform deze invalshoek te manifesteren als ‘derde logica’ 
om op die manier een rol van betekenis te spelen bij de inrichting van de maatschappij, 
waarin meer aandacht komt voor vakmanschap en de inhoudelijke waarden die dit verkon-
digt.29  

2.5 Wijzen waarop professionalisme kan worden gerealiseerd 

De gepresenteerde invalshoeken plaatsen het denken over doelen en drijfveren van profes-
sionalisme in perspectief en structureren dat. In deze paragraaf wordt uiteengezet op welke 
wijze een proces van professionalisering gestalte kan krijgen. Dat kan door institutionalise-
ring en door legitimering.  

2.5.1. Institutionalisering 

Wanneer een beroep professionaliseert en uiteindelijk kan worden aangemerkt als profes-
sie, gebeurt dit vaak aan de hand van een aantal stappen:30 
 

- een (nationale) beroepsorganisatie 
- door de overheid gesponsorde wetgeving die een vergunning eist voor uitoefening 

van het beroep 

                                                           
27 E. Tonkens, Mondige burgers, getemde professionals, Van Gennep, Amsterdam, 2008. 
28 Evetts, 2011. 
29 Freidson, 2001. 
30 H.L. Wilensky, The professionalization of Everyone?, in; American Journal of Sociology 70, 1963, p. 137-158. 
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- professionele examens 
- exclusief opleidingsinstituut los van andere professies 
- een universitaire opleiding 
- een ethische beroepscode 
- een nationaal tijdschrift 
- accreditatie van scholen 

 
Institutionalisering van een beroep draagt bij aan de professionalisering en kan er op die 
manier voor zorgen dat een beroep wordt aangemerkt als professie. Bij veel beroepen is wel 
sprake van een proces van professionalisering, (er is bijvoorbeeld een beroepsorganisatie en 
een nationaal tijdschrift) maar bereikt het vak niet de status van ‘professie’. Empirisch on-
derzoek heeft uitgewezen dat van volgtijdigheid van de onderscheiden stappen (eerst een 
beroepsorganisatie, dan vergunning voor de uitoefening van het beroep) niet altijd sprake 
hoeft te zijn.31 De opsomming geeft desalniettemin een aardig inzicht in de wijze waarop 
institutionalisering van een beroep tot een professie gestalte kan krijgen.  

2.5.2. Legitimering 

Naast institutionalisering speelt legitimering een rol bij professionalisering. Professies slagen 
er in om publieke culturele waarden te definiëren en te presenteren als een uitvloeisel van 
hun werk. Ter illustratie: advocaten zijn nodig om toegang tot een rechtssysteem te verkrij-
gen en dus om onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak mede te waarborgen. In het geval 
van toezichthouders zou dit kunnen beteken: toezichthouders zijn nodig, zij dragen bij aan 
de realisatie van bepaalde kwetsbaar geachte publieke belangen, meer concreet aan de 
ministeriële verantwoordelijkheid ter waarborging van die belangen en het bereiken van 
beoogde maatschappelijk gewenste effecten, het voldoen aan minimum kwaliteitseisen, het 
beperken van risico’s en het voorkomen van bedrog en concurrentievervalsing. Een profes-
sie haar bestaan ook op andere manieren legitimeren. Een professie kan haar kennis en 
werkzaamheden presenteren als rationeel, in overeenstemming met wetenschappelijke 
inzichten en als efficiënt.32 

2.6 Actoren die professionalisering kunnen bewerkstelligen 

Professionalisering kan gestalte krijgen door inspanningen van verschillende actoren. Doe-
len van organisaties kunnen een rol spelen bij de professionalisering van werknemers, pro-
fessionalisering kan worden opgelegd door managers of door wetgeving, kan worden aan-
gewakkerd door de wetenschap of kan worden gerealiseerd door initiatieven van de 
beroepsgroep zelf. In de literatuur met betrekking tot de beroepensociologie wordt een 
onderscheid gemaakt tussen professionalisering van bovenaf en professionalisering van 
onderop.  
 

2.6.1. Professionalisering van bovenaf  

De eisen die aan het functioneren van beroepsbeoefenaars worden gesteld door managers, 
veelal vertaald in functieomschrijvingen, en de mogelijkheden die worden geboden om, 

                                                           
31 A. Abbott, The system of professions (an essay on the division of expert labor), the University of Chicago, 1988: Empirisch 
onderzoek maakt duidelijk dat pogingen om een licentiestatus te krijgen al snel komen bij ontwikkelende professies en dat 
ethische codes laat komen. Examinering en formele schoolopleidingen komen daar tussenin. Wanneer deze ontwikkelingen 
beginnen, ontwikkelen ze vervolgens samen op gelijk tempo. De typische professie heeft vaak één ethische code en veel 
verschillende scholen.  
32 Abbott, 1988. 
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bijvoorbeeld via opleidingen, aan deze eisen te voldoen, leiden tot een vorm van professio-
nalisering die ook wel wordt aangeduid als professionalisering van bovenaf.33  
 
Wanneer professionalisering van bovenaf wordt opgelegd, wordt het vaak gebruikt om ver-
andering van het beroep, bijvoorbeeld rationalisering, te promoten en te faciliteren. Profes-
sionalisering van bovenaf kan daarbij worden gehanteerd als een disciplinair mechanisme 
om medewerkers passend gedrag te laten vertonen.  
 
De beroepsgroep verwelkomt deze vorm van professionalisering over het algemeen, omdat 
men denkt dat daarmee de status van het beroep kan toenemen. In de praktijk kan profes-
sionalisering van bovenaf soms echter anders uitpakken voor de professionals dan zij ver-
wachten. In plaats van controle over de beroepsgroep door de beroepsgroep, kan het leiden 
tot controle over de beroepsgroep door de managers.34      

2.6.2. Professionalisering van onderop 

Professionalisering van de beroepsgroep door de beroepsgroep kan worden aangeduid als 
professionalisering van onderop. Hierbij zijn wensen, aandachtspunten, eisen en ontwikkel-
punten leidend die door de beroepsgroep zelf worden omschreven en erkend. In de meest 
vergevorderde variant betekent dit complete zelfsturing van de beroepsgroep. Een beroep 
of professie is echter nooit autonoom in absolute zin, het is begrensd door verschillende 
politieke, wettelijke en bureaucratische factoren.  

2.6.3. Een combinatie 

Het benaderen van professionalisme als opgelegd van boven, óf gerealiseerd van onderen, 
doet geen recht aan de realiteit. Professionalisering betekent in de praktijk niet simpelweg 
het laten doordringen van bureaucratische regels in de praktijk, of zelfsturing door beroeps-
beoefenaars. Er doen zich in de praktijk verschillende hybride vormen voor van professiona-
lisering. Beroepsbeoefenaars maken in verschillende gevallen onderdeel uit van het ma-
nagement. Taken van het management worden in verschillende gevallen overgedragen aan 
beroepsbeoefenaars.35   

2.7 Nuance 

Bureaucratie, het management en professionalisering van bovenaf worden in verschillende 
publicaties binnen de beroepensociologie aangeduid als factoren die de autonomie en dis-
cretionaire ruimte van beroepsbeoefenaars kunnen beknotten. Ze kunnen op die manier de 
ontwikkeling van een beroep tot een professie in de weg staan. De vraag dient zich evenwel 
aan in hoeverre professies in de hedendaagse samenleving nog autonoom, buiten de con-
text van een organisatie, (kunnen) worden uitgeoefend en in hoeverre professies nog (kun-
nen) worden uitgeoefend zonder beperking van de discretionaire ruimte door managers en 
werkbeschrijvingen.  
 
De samenleving wordt steeds ingewikkelder en veeleisender. Waar beroepsbeoefenaars 
voorheen in staat waren gewenste resultaten van dienstverlening zelf te definiëren, worden 
gewenste prestaties van beroepsbeoefenaars tegenwoordig steeds meer gedefinieerd door 
afnemers, de markt en managers. Hierdoor rijzen vragen waar de beoefenaars van beroe-

                                                           
33 J. Waring, G. Currie, Managing Expert Knowledge: Organizational Challenges and Managerial Futures for the UK Medical 
Profession, Organization Studies, 2009 30: 755 
34 Evetts, 2011.  
35 Waring, 2009. 
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pen en professies niet altijd een antwoord op hebben en die ook niet altijd appelleren aan 
de interesse en waarden van de beoefenaars van beroepen professies.36 Hierbij kan worden 
gedacht aan de maatschappelijke aandacht voor de besparing van kosten voor (publieke) 
dienstverlening, aan een toenemende roep van afnemers van diensten om inspraak in de 
wijze waarop de dienst aan hen wordt aangeboden (ouders die willen dat docenten naar 
hen luisteren) en aan technologische ontwikkelingen die soms grote investeringen vergen 
(zoals een MRI-scanner voor geneeskundigen) die een klein organisatieverband van be-
roepsbeoefenaars te boven gaan.37 Individuele beroepsbeoefenaars, of kleine verbanden 
van beroepsbeoefenaars zijn niet altijd geïnteresseerd en in staat om het hoofd te bieden 
aan dergelijke ontwikkelingen. In dergelijke gevallen is management, een grotere organisa-
tie, en soms ook daarmee gepaard gaande bureaucratie nodig.  
 
Deze uiteenzetting leidt tot drie conclusies. Conclusie één is dat managers, bureaucratie en 
markt nodig zijn. Ze vertegenwoordigen waarden die in de maatschappij belangrijk worden 
geacht. Conclusie twee is dat ook beoefenaars van beroepen en professies nodig zijn en dat 
zij om goed werk te kunnen leveren een bepaalde mate van autonomie en discretionaire 
ruimte nodig hebben. Conclusie drie is dat er altijd een spanningsveld zal blijven bestaan 
tussen de markt, managers (bureaucratie) en beroepsbeoefenaars. Er zal altijd een span-
ningsveld bestaan tussen hetgeen volgens managers (bureaucratie) en de markt geëigend is 
om tegemoet te komen aan de door hen gedefinieerde prestaties van beroepsbeoefenaars, 
en de prestaties die door de beoefenaars zelf worden gedefinieerd. Een manager zal blijven 
pleiten voor beheersing van kosten, een medicus zal blijven pleiten voor medische kwali-
teit.38 De verschillende invalshoeken uit de beroepensociologie die in dit hoofdstuk zijn ge-
presenteerd dienen in dit licht te worden bezien.  
 
De uiteenzetting in dit hoofdstuk van de doelen van professionalisering, van de manieren 
waarop professionalisering kan worden gerealiseerd en van de actoren die daarbij een rol 
kunnen spelen, helpt het denken over professionalisering te structureren. 

  

                                                           
36 M. Noordegraaf, Professioneel bestuur – de tegenstelling tussen publieke managers en professionals als ‘strijd om professi-
onaliteit’, Lemma, Den Haag, 2008.  
37 H. de Bruijn, Managers en professionals – over management als probleem en als oplossing, Sdu uitgevers, Den Haag, 2008.  
38 De Bruijn, 2008.  
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 3 

Onderscheidende karakteristieken van 
toezichthouders; bouwstenen voor een 
beroepsprofiel 

3.1 Inleiding 

In hoeverre kan worden gesproken over hét beroep van toezichthouder? En als dit kan, hoe 
kan deze beroepsgroep dan worden gedefinieerd? Deze vraag is minder eenvoudig te be-
antwoorden dan op het eerste gezicht lijkt. Beroepsbeoefenaars op het gebied van toezicht 
worden in de praktijk op verschillende wijzen aangeduid. Er wordt gesproken over toezicht-
houders, handhavers, inspecteurs en opsporingsambtenaren. Deze benamingen roepen bij 
verschillende groepen beroepsbeoefenaars verschillende beelden op.  
 
Met dit onderzoek wordt verkend in hoeverre het mogelijk is om een generieke definitie te 
presenteren waar de verschillende groepen beroepsbeoefenaars zich in kunnen herkennen. 
De term handhaver impliceert handhavende bevoegdheden. De term inspecteur kent de 
connotatie van inspecties.39 De term opsporingsambtenaar impliceert opsporingsbevoegd-
heden. De term toezichthouder is het meest waardeneutraal. Daarom wordt gekozen voor 
de verzamelnaam ‘toezichthouder’. Hiermee worden ook de beroepsbeoefenaars bedoeld 
die zich (meer) aangesproken voelen door de benaming handhaver, opsporingsambtenaar 
of inspecteur.  
 
Om te komen tot een definitie van ‘toezichthouder’ wordt in dit hoofdstuk stilgestaan bij de 
definitie van toezicht, wordt het onderwerp van toezicht geduid, worden de bevoegdheden 
van toezichthouders toegelicht, wordt aandacht besteed aan de basisprincipes van toezicht, 
aan de omgeving waarbinnen de toezichthouder actief is, aan de uitvoering van toezicht, 
aan de kennis en vaardigheden van de toezichthouder en aan de persoonskenmerken van 
de toezichthouder. Op die manier ontstaat een beeld van het beroep van toezichthouder.  
 
‘Toezichthouder’ verwijst in dit verband naar externe toezichthouder. Het gaat om een toe-
zichthouder die, in tegenstelling tot de interne toezichthouder zoals een lid van een raad 

                                                           
39 De term inspecteur kent daarbij een associatie met de politie. Binnen de context van het stadstoezicht roept de term inspec-
teur associaties op met een functieschaal die hoger is dan die van toezichthouder.  
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van toezicht, geen onderdeel uitmaakt van de organisatie waarop hij toezicht houdt.40 In de 
afsluitende paragraaf van dit hoofdstuk wordt de exclusieve focus van deze rapportage op 
de externe toezichthouder en het onderscheid tussen extern en intern toezicht nader toege-
licht. Deze keuze betekent ook dat wanneer in het vervolg wordt gesproken over ‘toezicht’ 
extern toezicht gelezen kan worden en wanneer wordt gesproken over ’toezichthouder’ 
externe toezichthouder gelezen kan worden.  
 
Bij het beschrijven van de verschillende aspecten van het beroep van toezichthouder is ge-
probeerd rekening te houden met twee min of meer tegenstrijdige aspecten. In de eerste 
plaats dient de beschrijving generiek van aard te zijn; alle toezichthouders dienen zich in de 
beschrijving te kunnen herkennen. Tegelijkertijd dient de beschrijving niet zo algemeen te 
zijn dat andere beroepsbeoefenaars, die zich buiten het toezichtsdomein bevinden, zich ook 
aangesproken voelen door de beschrijving.  
 
Karakteristieken die een groot onderscheidend vermogen vertegenwoordigen van toezicht-
houders ten opzichte van andere beroepsgroepen worden in de komende paragrafen vervat 
in een kader. Dit kader draagt de titel ‘bouwsteen beroepsprofiel’. Deze bouwstenen wor-
den gebruikt als input bij het formuleren van een beroepsprofiel voor toezichthouders.  

3.2 Definitie van toezicht 

Een toezichthouder is volgens art. 5:11 Awb een persoon die “bij of krachtens wettelijk 
voorschrift is belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of 
krachtens enig wettelijk voorschrift.” De Tweede kaderstellende visie op Toezicht, betitelt 
toezicht als “het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet 
aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het 
eventueel naar aanleiding daarvan zo nodig interveniëren.”41   
 
In het vak van toezichthouder staan het verzamelen van informatie, het vormen van een 
oordeel over deze informatie en het eventueel interveniëren dus centraal. Binnen de be-
roepensociologie worden deze drie activiteiten, die een sleutelrol spelen bij veel verschil-
lende beroepen en professies, omschreven als diagnose, gevolgtrekking en behandeling. 
Hierna worden deze activiteiten achtereenvolgens beschreven vanuit het perspectief van de 
sociologie van de professies. 

3.2.1 Diagnose / informatieverzameling 

Diagnose plaatst een verschijnsel los van de overige factoren die zich rond het verschijnsel 
afspelen. Er wordt een beschrijving gegeven van de relevante factoren van het verschijnsel. 
Die beschrijving wordt in een bepaalde context geplaatst. Het verzamelen van informatie 
omvat allerlei vaardigheden op het terrein van observeren, analyse van schriftelijke en digi-
tale databronnen, gesprekstechnieken, enzovoorts.  
 
Beoefenaars van verschillende beroepen verzamelen bij hetzelfde verschijnsel verschillende 
informatie. Ter illustratie; wanneer een bejaarde vrouw haar arm breekt in een verzorgings-
instelling door toedoen van een medewerker van dat tehuis, ziet een arts een drievoudige 
gecompliceerde breuk, een psycholoog een mogelijk trauma, een strafrechtjurist een moge-
lijke overtreding van art. 302 Sr. en ziet een toezichthouder van de IGZ een mogelijke zaak 

                                                           
40 Of handelt in opdracht van die organisatie.  
41 Tweede Kaderstellende visie op toezicht. Minder last, meer effect, Zes principes van goed toezicht, Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2005. 



TOEZICHTHOUDER; BEROEP, PROFESSIE, OF SPECIALISATIE? 

23 

 

voor het meldpunt ouderenmishandeling in de zorg. Een onderzoek naar interbeoordelaars-
betrouwbaarheid van toezichthouders van de IGZ toont aan dat ook toezichthouders van 
dezelfde organisatie verschillen ten aanzien van hetgeen zij daadwerkelijk observeren en 
vervolgens wat zij als geobserveerde feiten al dan niet belangrijk vinden.42  

3.2.2 Gevolgtrekking / oordeelsvorming 

Gevolgtrekking/oordeelsvorming relateert professionele kennis en hetgeen is waargenomen 
op manieren die vaak niet geheel transparant zijn. Oordeelsvorming is nodig wanneer de 
relatie tussen diagnose (informatie) en behandeling (interventie) onhelder is. Oordeelsvor-
ming vergt specifieke vaardigheden, met name voor het toepassen van algemene normen 
op concrete gegevens. Daarbij is niet alleen kennis van relevante normen maar ook de vaar-
digheid in het determineren van het relevante feitencomplex van belang. 
 
Professies kennen regels die voorschrijven wanneer een professional zijn toevlucht moet 
nemen tot complexe oordeelsvorming. Het leren van deze regels neemt een centrale plek 
in, in het leren van de professie. Soms gebeurt het dat beroepsgroepen hele beoordelings-
procedures routinematig vormgeven. Een monteur kan op die manier volgens een handlei-
ding een probleem met een niet functionerend onderdeel opsporen en dat koppelen aan 
een bepaalde interventie. Ook toezichthouders kennen dergelijke relatief eenvoudige hand-
leidingen. Toezichthouders hebben anderzijds soms ook te maken met een complex aan 
feiten en uiteenlopende contextuele factoren die dienen te worden gewogen met behulp 
van een kader van soms tegengestelde waarden. In dit kader worden toezichthouders ook 
wel aangeduid als street-level bureaucrats die beschikken over een bepaalde mate van be-
slissingsvrijheid.43 Met de beschikbaarheid van deze beslissingsruimte zijn toezichthouders 
echter niet uniek, ook artsen en advocaten kennen bijvoorbeeld een bepaalde mate van 
beoordelingsvrijheid in het trekken van conclusies op basis van de resultaten.  

3.2.3 Behandeling / interventie 

Net als de diagnose/informatieverzameling, is de behandeling/interventie georganiseerd 
rond een classificatiesysteem. Behandelingen kunnen net als diagnoses variëren van erg 
algemeen tot erg specifiek. Ze zijn er in allerlei soorten en maten. De beweging van diagno-
se naar behandeling is niet altijd eenrichtingsverkeer. Behandeling is soms een manier om 
te diagnosticeren. Een niet geslaagde behandeling kan laten zien dat de diagnose niet cor-
rect was. Zo kan een allergiepil die niet de gewenste gevolgen heeft, leiden tot de conclusie 
dat de allergie niet juist is gediagnosticeerd. Op het taakveld van de toezichthouder kan een 
dergelijke gebeurtenis zich voltrekken bij risico gestuurd toezicht (waarover later meer). De 
toezichthouder die een overtreding constateert kan volstaan met een waarschuwing, vanuit 
de inschatting dat de overtreder niet te kwader trouw was en zijn gedrag zal aanpassen. 
Wanneer vervolgens blijkt dat de overtreder opnieuw in de fout gaat kan dit tot het oordeel 
leiden dat de overtreder van een ander kaliber is dan ingeschat, het opleggen van een be-
stuurlijke boete kan in dat geval meer geëigend worden geacht.   

                                                           
42 A. Kist & G. Hutschemaekers, Beroep Inspecteur in de gezondheidszorg, Nijmegen, 2006. & S.M. Tuijn, F.J.G. Janssens, H. van 
den Bergh, P.B.M. Robben, Het ene oordeel is het andere niet – Kwantitatieve analyse van de variatie bij IGZ-Inspecteurs, 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2009 21 feb.; 153(8) & S.M. Tuijn, H. van den Bergh, P.B.M. Robben, F.J.G. Jans-
sens,De relatie tussen normen en oordelen in het toezicht op de gezondheidszorg, TSG jaargang 87 /2997 nummer 6, pagina 
264. 
43 M. Lipsky, Street-level bureaucracy : dilemmas of the individual in public services, Russel Sage Foundation, New York, 1980. 
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3.3 Het onderwerp van toezicht, de functie, het doel en de 
bevoegdheden van toezichthouders 

Zoals blijkt uit de voorgaande beschrijving maakt het feit dat een toezichthouder toezicht 
houdt (informatie verzamelt, deze beoordeelt, en eventueel intervenieert) een toezicht-
houder niet uniek. Dat gebeurt binnen een groot aantal beroepen en professies zoals art-
sen, psychologen, loodgieters en advocaten. De toezichthouder onderscheidt zich van deze 
beroepen door het onderwerp van het toezicht en de bevoegdheden waaraan hij de moge-
lijkheid tot uitoefening van het toezicht ontleent. 
 
Toezichthouders onderscheiden zich in de eerste plaats van overige beroepsbeoefenaars 
omdat zij krachtens wettelijk voorschrift zijn belast met het houden van toezicht. In de 
tweede plaats onderscheiden toezichthouders zich doordat de wetgever aan de uitoefening 
van het toezicht een aantal bevoegdheden heeft gekoppeld. Dit is op zichzelf echter geen 
uniek gegeven. Geneeskundigen hebben bijvoorbeeld op basis van de Wet BIG het alleen-
recht om op basis van informatie en oordeelsvorming zogenaamde voorbehouden hande-
lingen, interventies, te verrichten zoals het verrichten van operaties. Het beroep van toe-
zichthouder onderscheidt zich van dergelijke professies en beroepen op basis van de inhoud 
van de bevoegdheden en op basis van het onderwerp van toezicht waaraan de bevoegdhe-
den zijn gekoppeld.  

3.3.1. Het doel van toezicht 

Toezicht wordt gehouden door of namens een bestuurder van de decentrale of centrale 
overheid en dient een uniek doel; het waar (kunnen) maken van de bestuurlijke verant-
woordelijkheid van die centrale of decentrale overheidsbestuurder. De verantwoordelijk-
heid van die bestuurder betreft de realisatie of instandhouding van een specifiek publiek 
belang. Vanuit deze invalshoek kan worden beredeneerd dat toezicht ziet op een specifiek 
publiek deelbelang. Namelijk het publieke belang waar de bestuurder verantwoordelijkheid 
voor draagt.   
 
De toezichthouder onderscheidt zich van andere beroepen. Het hiervoor benoemde aspect 
waarop dit onderscheid zich manifesteert kan worden gebruikt als bouwsteen om te komen 
tot een beroepsprofiel. 

BOUWSTEEN BEROEPSPROFIEL 
Toezicht wordt gehouden door of namens een bestuurder van de decentrale of centrale overheid en dient 
een uniek doel: namelijk het waar (kunnen) maken van het publieke deelbelang waarop de verantwoorde-
lijkheid van de bestuurder betrekking heeft.  

 
Met deze bouwsteen is een eerste stap gezet in het formuleren van een beroepsprofiel voor 
toezichthouders. 

3.3.2. Functie van toezicht 

Met het houden van toezicht wordt getracht een gewenst handelingspatroon van een per-
soon of organisatie te bevorderen en/of af te dwingen. Dit gewenste handelingspatroon is 
voor een belangrijk deel vastgelegd in wetgeving. Toezichthouders creëren normbesef en 
onderhouden dat.44 Toezicht kent op die manier een preventieve en een repressieve func-
tie. 
 

                                                           
44 F. Mertens, Inspecteren – toezicht door inspecties, SDU uitgevers, Den Haag, 2011.  
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Toezicht is er in eerste instantie niet om te bestraffen, maar om te corrigeren. Met toezicht 
wordt getracht ongewenste situaties te voorkomen. Door informatievoorziening worden 
onder toezicht staande personen en organisaties door toezichthouders op de hoogte ge-
steld van de norm en de wenselijke gedragingen. Ook door de (kans op) aanwezigheid van 
toezichthouders worden de onder toezicht staande personen en organisaties bewogen zich 
normconform te gedragen. Dit betreft de preventieve functie van toezicht. Wanneer nor-
men worden overtreden en dit wordt waargenomen door toezichthouders, dan kan een 
maatregel worden opgelegd waarmee de overtreding ongedaan dient te worden gemaakt of 
waarmee de overtreder wordt bestraft. Dit betreft de repressieve functie van toezicht.  
 
Sparrow legt het accent op de probleemoplossende mogelijkheden van toezicht. Volgens 
zijn benadering dient toezicht niet alleen bij te dragen aan de naleving van regels (dat is 
geen doel op zich), maar dient toezicht bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke 
problemen.45   
 
Toezicht kent ook een signalerende en agenderende functie. Door waarnemingen terug te 
koppelen naar de beleidsmakers en bestuurders kunnen toezichthouders een signalerende 
rol spelen. Door deze signalen ten behoeve van de beleidsmakers en bestuurders te duiden 
en in een context te plaatsen kunnen toezichthouders een agenderende functie vervullen. 
Deze agenderende functie geldt ook richting de onder toezicht staanden. Door op een speci-
fiek onderwerp toezicht te houden en te ontwikkelen komt dit onderwerp op de agenda van 
de onder toezicht staanden en krijgt het meer aandacht van hen.  

BOUWSTEEN BEROEPSPROFIEL 
Met het houden van toezicht wordt getracht een gewenst handelingspatroon van een persoon of organisatie 
te bevorderen en/of af te dwingen. Toezicht kent een preventieve, repressieve, signalerende, agenderende 
en probleemoplossende functie.  

3.3.3. Onderwerp van toezicht 

Het onderwerp van het toezicht door toezichthouders betreft, conform art. 5:11 Awb, de 
naleving van hetgeen is bepaald bij of krachtens wettelijk voorschrift. Dit toezicht kan wor-
den onderscheiden in nalevingstoezicht, uitvoeringstoezicht, en (inter)bestuurlijk toezicht. 
De eerste vorm richt zich op de naleving van wet- en regelgeving door burgers en bedrijven. 
Uitvoeringstoezicht betreft het toezicht op de uitvoering van publieke taken door zelfstan-
dige organisaties, denk aan zorg- of onderwijsinstellingen. Interbestuurlijk toezicht tenslotte 
is het toezicht op de uitvoering van publieke taken door decentrale overheden.46  

BOUWSTEEN BEROEPSPROFIEL 
De toezichthouder onderscheidt zich van andere beroepen aan de hand van het onderwerp van het toezicht: 
nalevingstoezicht, uitvoeringstoezicht en (inter)bestuurlijk toezicht.  

3.3.4. Bevoegdheden 

Verschillende toezichthouders zien toe op de naleving van verschillende voorschriften door 
verschillende entiteiten. In dit kader zijn aan verschillende toezichthouders ook verschillen-
de bevoegdheden toegekend. Toezichthouders kunnen vandaag de dag, afhankelijk van het 
taakveld waarin zij actief zijn, opereren op basis van bestuursrechtelijke bevoegdheden 
(Awb), op basis van strafrechtelijke bevoegdheden (WED), op basis van bijzondere wetten of 
op basis van een combinatie hiervan. Die bevoegdheden strekken soms tot het doen van 
waarnemingen, soms tot het interveniëren door middel van het opleggen van sancties. 

                                                           
45 M. K. Sparrow,  The Regulatory Craft - controlling risks, solving problems, and managing compliance, Washington, 2000. 
46 L. IJzerman, Kennisdeling tussen inspecteurs, Universiteit Utrecht, april 2008. 



TOEZICHTHOUDER; BEROEP, PROFESSIE, OF SPECIALISATIE? 

26 

 

BOUWSTEEN BEROEPSPROFIEL 
De toezichthouderhouder onderscheidt zich op basis van de bevoegdheden waar hij over beschikt om toe-
zicht uit te oefenen; het bestuursrecht, strafrecht en bijzondere wetgeving. 

3.4 De omgeving van de toezichthouder 

De toezichthouder opereert binnen een omgeving. Deze kent verschillende facetten die van 
invloed zijn op zijn taakuitoefening. In dit kader kunnen vijf groepen van omgevingskenmer-
ken worden onderscheiden die van invloed zijn op de handelingsruimte van toezichthou-
ders; de politieke omgeving, de wetenschappelijke omgeving, het juridisch kader, het uit-
voeringsveld en de organisatie van de uitvoering. De verschillende omgevingsfactoren 
hebben invloed op elkaar.  
 

FIGUUR 1.2: DE OMGEVING VAN DE TOEZICHTHOUDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Politieke omgeving 

De politieke omgeving waarin toezichthouders opereren is van invloed op hun wijze van 
handelen. Deze politieke omgeving wordt gevormd door de activiteiten van pressie- en be-
langengroepen die zijn gericht op het optreden van de toezichthouder. Ook activiteiten van 
politici zijn in dit kader van belang. Uitspraken van politici in de media of bijvoorbeeld Ka-
mervragen kunnen van directe invloed zijn op het opereren van een toezichthouder. Daarbij 
kan in dit kader worden gewezen op een zekere conjunctuur in politieke voorkeuren voor 
strengheid of flexibiliteit onder invloed van electorale verschuivingen, economisch urgente 
projecten, catastrofen en schandalen.47  

Wetenschappelijke omgeving 

De wetenschap kan de striktheid, de duidelijkheid en het wetenschappelijk logische karakter 
van het werk van toezichthouders legitimeren. Daarbij kan het door onderzoek nieuwe wij-
zen van informatieverzameling, oordeelsvorming en interventies genereren. Verder kan 
wetenschap een bijdrage leveren aan de instructie en het opleiden van toezichthouders. De 

                                                           
47 M.A. Wiering, Controleurs in context – handhaving van mestwetgeving in Nederland en Vlaanderen, Nijmegen, 1999. 
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wetenschappelijke omgeving heeft dus op drie wijzen invloed; legitimatie, onderzoek en 
instructie voor toezichthouders.48   

Juridisch kader 

Onder het juridisch kader valt de wetgeving op basis waarvan een toezichthouder toezicht 
houdt en waar de toezichthouder zijn bevoegdheden aan ontleent. De wijze waarop in de 
wetgeving bevoegdheden zijn neergelegd en normeringen, standaarden, procedures en/of 
technologieën voorgeschreven worden zijn van directe invloed op het handelen van toe-
zichthouders.  

Uitvoeringsveld 

Het uitvoeringsveld heeft betrekking op de directe omgeving waarin de toezichthouder als 
onderdeel van de organisatie opereert. In de eerste plaats zijn de eigenschappen van het te 
reguleren gedrag van belang. Hierbij speelt de zichtbaarheid en openbaarheid van overtre-
dingen een grote rol in verband met de mogelijkheid voor toezichthouders om deze te ont-
dekken. In de tweede plaats heeft dit betrekking op het subject van regulering; de geregu-
leerde bedrijven, instanties en/of personen. Hierbij gaat het om de bereidheid van deze 
entiteiten om regels na te leven.  

Organisatie 

Ook de kenmerken en werkwijzen van de organisatie waarin een toezichthouder actief is 
zijn van invloed op het functioneren van toezichthouders. Hierbij kan worden gedacht aan 
de structuur van de organisatie en de taakverdeling, de soorten functies die worden onder-
scheiden en aan checklists, werkbeschrijvingen en protocollen voor het uitvoeren van in-
specties.49 

3.5 Toezichthouders en bureaucratie 

Niet alleen toezichthouders opereren binnen een politieke omgeving. De politiek kan in-
vloed uitoefenen op iedere beroepsgroep of professie. Ditzelfde geldt voor de wetenschap, 
het juridisch kader, het uitvoeringsveld en de organisatie. Deze omgevingen zijn van invloed 
op iedere beroepsgroep of professie. De wijze waarop deze omgeving wordt waargenomen 
en de rol die de verschillende omgevingen spelen verschilt echter per beroepsgroep. Ten 
aanzien van het beroep van toezichthouder is met name de rol van het juridisch kader, het 
uitvoeringsveld en de organisatie van belang. 
 
Toezichthouders zijn vrijwel altijd ambtenaren.50 Een toezichthouder houdt toezicht omdat 
de overheid hem deze taak heeft toegekend, evenals de wettelijke bevoegdheden om die 
taak uit te voeren. Wanneer een toezichthouder niet meer in dienst is van de overheid, kan 
een toezichthouder niet op eigen houtje zijn beroep uitoefenen. Zonder de wettelijke 
grondslag, gegeven door de wetgever, waaraan de toezichthouder zijn taak, rol en be-
voegdheden ontleent kan een toezichthouder niet functioneren. Een toezichthouder ont-

                                                           
48 Abbott, 1988. 
49 Wiering,, 1999. 
50 Het merendeel van de toezichtsorganisaties is een publiekrechtelijke organisatie ressorterend onder een minister of decen-
trale bestuurder. Daarnaast bestaan er toezichtsorganisaties die de vorm kennen van een zelfstandig bestuursorgaan met een 
publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid. Toezichthouders die werkzaam zijn binnen deze organisaties zijn ambtenaren. Enkele 
toezichtsorganisaties kennen de vorm van een zelfstandig bestuursorgaan met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid of van 
een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Toezichthouders die werkzaam zijn binnen deze organisaties zijn niet aan te merken 
als ambtenaren.   
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leent zijn hele identiteit derhalve aan de wetgever. Hierin onderscheidt een toezichthouder 
zich van veel andere beroepen en professies.  
 
De publieke belangen vastgelegd in wetten, regelgeving en beleidsdocumenten, stellen de 
doelen voor organisaties waar toezichthouders werkzaam zijn, vormen input voor prestatie-
indicatoren voor toezichthouders en bepalen de relatie tussen toezichthouders en de onder 
toezicht staande personen en organisaties.  

BOUWSTEEN BEROEPSPROFIEL 
De toezichthouder onderscheidt zich van andere beroepen, doordat hij voor de uitoefening van zijn beroep 
totaal afhankelijk is van de overheid. Bureaucratie speelt een belangrijke rol in het functioneren van toe-
zichthouders. Zonder overheid waar de toezichthouder zijn rol, taak, doelen en bevoegdheden om deze te 
realiseren aan ontleent, is het beroep van toezichthouder een lege huls.  

3.6 Basisprincipes van het toezicht 

De toezichthouder houdt toezicht omdat de overheid hem deze taak, alsmede wettelijke 
bevoegdheden om deze goed uit te kunnen voeren, heeft toegekend. Om nadere invulling 
te geven aan de wijze waarop het toezicht volgens de overheid georganiseerd dient te wor-
den en aan de wijze waarop toezichthouders gestalte dienen te geven aan de uitvoering 
ervan, heeft het kabinet in 2005 de Tweede Kaderstellende Visie op Toezicht vastgesteld.51  
 
In dit document zijn zes basisprincipes voor toezicht opgetekend die de contouren aangeven 
waarbinnen toezicht zich dient te ontwikkelen. Toepassing van deze principes leidt volgens 
het toenmalige kabinet tot eigentijds toezicht dat het perspectief van de samenleving cen-
traal stelt. De zes principes zijn: selectief toezicht, slagvaardig toezicht, samenwerkend toe-
zicht, onafhankelijk toezicht, transparant toezicht, en professioneel toezicht.  

Selectief toezicht 

Selectief toezicht betreft toezicht op maat. De beschikbare capaciteit wordt zo effectief 
mogelijk ingezet op basis van risicoanalyses en kosten- batenanalyses. De overheid geeft 
daarbij aan welk niveau van handhaving zij nastreeft. Gerechtvaardigd gebleken vertrouwen 
leidt tot minder toezicht. Geschonden vertrouwen betekent ingrijpen.  

Slagvaardig toezicht 

Toezicht is conform dit principe zacht waar het kan en hard waar het moet. Toezichthouders 
stimuleren burgers, bedrijven en zelfstandige organisaties om zelf het gewenste resultaat te 
bereiken. Toezichthouders grijpen in als de situatie dat vereist. Bij dit alerte toezicht past 
een zakelijke houding op basis van geconstateerde feiten.  

Samenwerkend toezicht 

Toezichthouders maken meerjarenafspraken over de vorm en inhoud van samenwerking. 
Met deze samenwerking tussen toezichtsorganisaties wordt de toezichtlast voor onder toe-
zicht staande personen en organisaties verminderd. Verschillende toezichthouders vragen 
niet tegelijkertijd of kort na elkaar om dezelfde informatie en beperken het afleggen van 
bezoeken tot het noodzakelijk minimum. 

                                                           
51 Tweede Kaderstellende visie op toezicht. Minder last, meer effect, Zes principes van goed toezicht, Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2005. 



TOEZICHTHOUDER; BEROEP, PROFESSIE, OF SPECIALISATIE? 

29 

 

Onafhankelijk toezicht 

Toezichthouders functioneren binnen de grenzen van de verantwoordelijkheid van ministers 
of bestuurders van decentrale overheden. Hun materiële onafhankelijkheid komt vooral tot 
uiting in de wijze waarop zij hun rol en werkwijze binnen deze grenzen invullen. De samen-
leving moet kunnen vertrouwen op het onafhankelijke oordeel van onafhankelijk optreden-
de toezichthouders. Onafhankelijk van de overheidsbestuurder en onafhankelijk van de 
onder toezicht staande personen en organisaties.  

Transparant toezicht 

Een goede toezichthouder legt uit waarom hij toezicht houdt en maakt de keuzes in het 
toezicht inzichtelijk. Waarborgen van zijn onafhankelijkheid worden vastgelegd. De toe-
zichthouder maakt zijn bevindingen zoveel mogelijk actief openbaar. De transparante toe-
zichthouder verantwoordt zich achteraf over de keuzes en de behaalde resultaten. 

Professioneel toezicht 

Professionalisering van toezicht heeft betrekking op drie niveaus: de individuele toezicht-
houder, de toezichtsorganisatie en de beroepsgroep. De individuele toezichthouder is flexi-
bel in zijn werkwijze en integer. De professionele toezichtorganisatie vervult een onafhanke-
lijke maar samenhangende rol in het beleidsproces en heeft een meerwaarde in de 
samenleving. De beroepsgroep blijft zich ontwikkelen. 

BOUWSTEEN BEROEPSPROFIEL 
De toezichthouder onderscheidt zich van andere beroepen, doordat hij werkt conform de volgende principes 
die zijn gedefinieerd en opgelegd door de rijksoverheid: selectiviteit, slagvaardigheid, samenwerking, onaf-
hankelijkheid, transparantie en professionaliteit.  

3.7 De uitvoering van het toezicht 

De inrichting van de organisatie en de werkbeschrijvingen, checklists en protocollen geven 
direct sturing aan de uitvoering van het toezicht en de werkwijzen van toezichthouders. De 
uitvoeringspraktijk is in verschillende publicaties gecategoriseerd.  

Informatievoorziening 

Toezichthouders zijn in toenemende actief op het gebied van informatievoorziening aan 
onder toezicht staande personen en organisaties. Naleving begint in verschillende gevallen 
bij het op de hoogte zijn van de wettelijk eisen. Informatie wordt verspreid via digitale en 
papieren publicaties en via voorlichtingsavonden.  

Risicogericht toezicht 

Een vorm van toezicht die steeds meer in opmars is, is het risicogericht toezicht. Bij de 
vormgeving van toezicht op de naleving van het omgevingsrecht is een vorm van risicoge-
richt toezicht zelfs wettelijk voorgeschreven.52 Risicogericht toezicht behelst een systema-
tiek waarin op basis van een probleemanalyse een risicoanalyse gemaakt. Op basis daarvan 
worden prioriteiten gesteld die richting geven aan de uitvoering van het toezicht. Het minis-

                                                           
52 Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wabo, in werking getreden. Samen met deze wet is 
ook het Besluit omgevingsrecht (Bor) vastgesteld. In artikel 7.2 Bor zijn de kwaliteitseisen opgenomen waaraan een professio-
neel handhavingsproces op beleidsniveau of strategisch niveau moet voldoen. Een verplicht onderdeel van de vormgeving van 
dit beleid betreft het maken van een risicoanalyse waarin is opgenomen wat de kansen op overtredingen van de regels zijn en 
wat de effecten van mogelijke overtredingen zijn.  
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terie van justitie heeft op dit terrein een model ontwikkeld.53 Dit model definieert risico (R) 
als het gemiddelde van de negatieve effecten (NE) die zich bij niet naleving van de regelge-
ving kunnen voordoen maal de kans (K) op overtreding als niet wordt gehandhaafd.   
 

R= NE x K 
 
Het gedefinieerde risico is een combinatie van het effect van niet-naleving en de kans op 
niet-naleving. Organisaties met een laag risico worden op basis van risicogericht toezicht 
weinig geïnspecteerd. Organisaties met een hoog risico worden vaker gecontroleerd. De 
risicoanalyse helpt op die manier bij het rationaliseren van keuzen met betrekking tot de 
inzet van toezichtmiddelen.  

Systeemtoezicht, incidententoezicht en thematoezicht  

De IGZ maakt naast risicogericht toezicht, onderscheid tussen systeemtoezicht, incidenten-
toezicht en thema toezicht.54 Systeemtoezicht is gericht op risico’s in kwaliteitssystemen van 
aanbieders van diensten, netwerken en ketens. Daar ligt de nadruk op bestuurlij-
ke/organisatorische rollen en verantwoordelijkheden voor kwaliteitsborging (governance). 
Incidententoezicht is gebaseerd op meldingen en signalen die tot calamiteiten hebben ge-
leid of kunnen wijzen op risicovolle situaties. Hierbij hanteert de IGZ de lijn dat bij calamitei-
ten en ernstige incidenten de aanbieder van zorg of een medisch product, ondermeer op 
basis van vragen van de IGZ, zelf onderzoek verricht naar de oorzaak van de calamiteit. De 
IGZ beoordeelt het rapport en doet zo nodig aanvullend onderzoek. Afhankelijk van de aard 
van het incident grijpt de IGZ onmiddellijk in.55 Thematoezicht is gericht op risicovolle aspec-
ten of gebieden binnen een bepaald deel van het inspectieveld. Het doel hiervan is het ver-
krijgen van inzicht in de effecten van bepaald beleid of specifieke knelpunten. Dit soort on-
derzoek wordt verricht onder een gehele populatie of via een representatieve steekproef. 
Het leidt tot een geaggregeerd rapport waarin ook handhavingsmaatregelen worden opne-
men. 

Interventiestijlen 

De voorgaande beschrijving gaat over methoden die ten grondslag kunnen liggen aan de 
uitvoering van de werkzaamheden van toezichthouders. Het sluitstuk van het toezicht is de 
interventie. In de literatuur worden twee dominante interventiestijlen/handhavingsstijlen 
onderscheiden; de sanctiestijl en de pedagogische stijl. 56 Bij de sanctiestijl staat de gedachte 
centraal dat de overtreding van regels moet worden bestraft zodat de onder toezicht staan-
de zich vervolgens aan de regels houdt. Handhaving van regels staat centraal. De context 
waarin de regels worden toegepast is eenduidig. De regels zijn eenvoudig uit te leggen en de 
onder toezicht staande dient zich hier eenvoudigweg aan het houden. De relatie tussen de 
toezichthouder en onder toezicht staande speelt geen beduidende rol; deze is eenzijdig en 
hiërarchisch. Bij de pedagogische stijl is er sprake van een proces van overleg en onderhan-
deling tussen de toezichthouder en de onder toezicht staande. De toezichthouder heeft 
hierin tot doel om de onder toezicht staande op te voeden tot normconform gedrag. Naast 
aandacht voor naleving van de regel is er bij deze interventiestijl veel aandacht voor de rela-
tie met de onder toezicht staande, in de veronderstelling dat de effectiviteit van de handha-

                                                           
53 Expertisecentrum Rechtshandhaving, Risicomatrix - Prioriteren op basis van risico-inschatting, ministerie van Justitie, Den 
Haag, 2003.  
54 IGZ, Voor gerechtvaardigd vertrouwen in toezicht II – meerjaren-beleidsplan 2012-2015, Utrecht, december 2011.  
55 Volgens de IGZ is het voordeel van deze aanpak dat de aanbieder onmiddellijk maatregelen kan nemen om het risico van 
herhaling te voorkomen. Ook is het leereffect groter.  
56 M.K. Sparrow, The regulatory craft – controlling risks, solving problems, and managing compliance, Brookings Institution 
Press, Washinton DC, 2000. 
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ving voor een deel afhankelijk is van de kwaliteit van de relatie.57 De verschillende interven-
tiestijlen worden door verschillende toezichthouders op verschillende momenten toege-
past, mede afhankelijk van de context van de overtreding.  
 
De context van de overtreding kan worden geduid aan de hand van een zogenaamde nale-
vingspiramide.58 Onderin de piramide bevindt zich een grote groep personen of organisaties 
die geneigd is om regels te volgen. Een reden om de regels te overtreden is voor deze groep, 
behalve gebrek aan kennis, onkunde en overmacht. Een kleinere groep, hoger in de pirami-
de neemt het niet zo nauw met het collectieve belang wanneer hier eigenbelang tegenover 
staat. Een nog kleinere groep van free riders is steeds geneigd tot opportunistisch en calcu-
lerend gedrag. De regels en de daarachter liggende belangen hebben voor hen weinig bete-
kenis. Alleen de pakkans en de daaropvolgende straf kunnen deze personen en bedrijven 
ervan weerhouden om in strijd met de regels te handelen. De top van de piramide wordt 
gevormd door de criminele organisaties en individuen.59  

FIGUUR 1.3: SANCTIEPIRAMIDE EN NALEVINGSPIRAMIDE 
 

                
 
De nalevingspiramide kan worden gekoppeld aan de sanctiepiramide.60 Het idee achter deze 
piramide is dat een toezichthouder zo licht mogelijke middelen gebruikt om de naleving van 
wettelijke bepalingen te bewerkstelligen. Hoe ernstiger de overtreding en hoe gewiekster 
de groep die de overtreding bepaalt, hoe strikter de interventie(stijl) die de toezichthouder 
toe dient te passen.  

BOUWSTEEN BEROEPSPROFIEL 
De toezichthouder onderscheidt zich van andere beroepen, doordat hij werkt conform specifieke werkbe-
schrijvingen, checklists en protocollen die zijn opgelegd door de organisatie waarin hij werkzaam is. In dit 
kader kunnen de volgende uitvoeringshandelingen worden onderscheiden: informatievoorziening, risicoge-
richt toezicht, systeemtoezicht, incidententoezicht en thematoezicht. Daarbij worden verschillende interven-
tiestijlen onderscheiden. 

3.8 De kennis en vaardigheden van toezichthouders 

In de voorgaande paragraaf zijn verschillende methoden voor de uitvoering van toezicht 
toegelicht. Deze methoden kunnen organisatiebreed worden toegepast, doordat zij zijn 
neergelegd in werkbeschrijvingen en protocollen, of kunnen eigenstandig worden toegepast 
door individuele toezichthouders. Om de werkbeschrijvingen en protocollen naar behoren 

                                                           
57 H. Bruijn & E. ten Heuvelhof, Handhaving - het spel tussen inspecteur en inspectee, Uitgeverij Lemma, Utrecht, 2005.  
58 I. Ayres & J. Braithwaite, Responsive regulation: transcending the deregulation debate, New York, 1995. 
59 Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving, De tijd is rijp, Den Haag, 2008. 
60 R. Baldwin & M. Cave, Understanding regulation: theory, strategy and practice, Oxford University Press, Oxford, 1999. 
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uit te voeren dienen toezichthouders te beschikken over bepaalde kennis en vaardigheden. 
Deze kennis en (een deel van deze) vaardigheden kunnen worden aangeleerd. Hiertoe die-
nen toezichthouders bepaalde opleidingen te volgen en te hebben gevolgd.  
 
Toezichthouders dienen te beschikken over kennis over, en vaardigheden met betrekking 
tot, de wijze waarop de werkbeschrijvingen en protocollen kunnen worden uitgevoerd. Voor 
een deel betreft dit kennis en vaardigheden op het terrein van het toezichthouden. Dergelij-
ke kennis heeft bijvoorbeeld betrekking op relevante wetgeving en het toe te passen hand-
havingsinstrumentarium. Vaardigheden hebben bijvoorbeeld betrekking op de wijze waarop 
met onder toezicht staande personen en organisaties dient te worden gecommuniceerd, de 
wijze waarop informatie kan worden verzameld of, in bepaalde gevallen, kan worden omge-
gaan met agressie. Naast deze kennis over het houden van toezicht is kennis vereist van het 
werkveld/object waarop toezicht wordt gehouden. Ter illustratie: een inspecteur van de IGZ 
dient te beschikken over medische en/of farmaceutische kennis, een toezichthouder van 
een milieudienst dient te beschikken over kennis van chemie en/of milieu.    

BOUWSTEEN BEROEPSPROFIEL 
De toezichthouder onderscheidt zich van andere beroepen, doordat hij zowel beschikt over kennis en vaar-
digheden met betrekking tot het onderwerp van toezicht als over kennis en vaardigheden met betrekking tot 
het houden van toezicht. 

3.9 De persoonskenmerken van toezichthouders 

Niet alle vaardigheden kunnen (even goed) worden geleerd. Bepaalde vaardigheiden zijn in 
meer of mindere mate inherent aan de persoonlijkheid van de toezichthouder. Dit betreft 
de persoonskenmerken. 
 
In het Victoriaanse tijdperk stond de deugdzaamheid van personen centraal in hun blik op 
de wereld. ‘Deugd’ was indertijd een belangrijke basis voor professionele legitimiteit. Een 
arts werd bijvoorbeeld gelegitimeerd door zijn altruïstische eigenschappen. In de 20ste eeuw 
verloor ‘deugd’ positie. Beroepsbeoefenaars worden vandaag de dag vrijwel alleen gelegi-
timeerd door hun kennis, kunde, techniek en/of efficiëntie. Dit neemt niet weg dat bepaalde 
eigenschappen door beroepsbeoefenaren zelf nog steeds van belang worden geacht voor 
adequate uitoefening van het beroep.61 Onderzoek toont bovendien aan dat verschillende 
toezichthouders binnen dezelfde organisatie, die dienen te werken conform dezelfde proto-
collen op basis van dezelfde bevoegdheden, op verschillende manieren uitvoering geven 
aan hun taak.62 Naast inzicht in de methoden voor uitvoering van toezicht op organisatieni-
veau is het, om te komen tot een beroepsprofiel van het vak van toezichthouder, derhalve 
ook verstandig om inzicht te verschaffen in de eigenschappen van de individuele toezicht-
houder. Hierbij gaat het om een focus op de persoonskenmerken van toezichthouders.  
 
Kist en Hutschemaekers onderscheiden in hun onderzoek naar toezichthouders van de IGZ 
vijf soorten profielen van persoonskenmerken van toezichthouders; de toetser, de adviseur, 
de toezichtspecialist, de administrator en de serviceverlener. Elk van de profielen kent an-
dere drijfveren en visies op hoe het werk dient te worden verricht en wat hiervoor belang-
rijk is. Op basis van het onderzoek komen de onderzoekers tot de conclusie dat de vijf pro-
fielen in de praktijk niet goed van elkaar te onderscheiden zijn. De toezichthouders vinden 
allerlei verschillende aspecten van hun beroepsuitoefening in verschillende combinaties, in 

                                                           
61 Abbott, 1988. 
62 Kist & Hutschemaekers, 2006. 
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verschillende mate belangrijk. Op basis van het onderzoek zijn geen uniforme persoons-
kenmerken, waarden of kwaliteiten te onderscheiden die toezichthouders bezitten.  
 
In dit kader kan ook worden gewezen op een discussie op Linkedin waarin handhavers en 
toezichthouders zelf persoonskenmerken schetsen die naar hun mening bij hun beroep ho-
ren. Hierin staat de vraag centraal: “wat is een goede handhaver/toezichthouder?” Deze 
discussie levert een veelvoud aan persoonskenmerken op. Ter illustratie een willekeurige 
selectie: 
 

Inlevingsvermogen, klantgerichtheid, een bepaalde natuurlijke charme, bereidheid om overal in te 

duiken, integer, standvastig, teamgeest, netwerker, kundig op het vakgebied, communicatief vaardig, 

bestuurlijk sensitief, resultaatgericht, flexibel, een duizendpoot, direct maar correct, consequent in 

hun handelswijze, flinke dosis mensenkennis, in staat situaties goed in te schatten, snel kunnen den-

ken en handelen, systematisch kunnen werken, leergierig zijn, het schaap met de vijf poten. 
 
Deze opsomming van persoonskenmerken geeft een beeld van de wijze waarop toezicht-
houders over zichzelf denken. Interessant is dat deze verzameling van persoonskenmerken 
waarschijnlijk ook naar voren zou komen als bijvoorbeeld aan psychologen, managers of 
journalisten zou worden gevraagd persoonskenmerken te noemen die beoefenaars van hun 
beroep zouden moeten bezitten. Het is, in andere woorden, niet gemakkelijk om op basis 
van persoonskenmerken een beroepsprofiel samen te stellen. Dit neemt niet weg dat op 
deze manier wel een bijdrage kan worden geleverd aan het schetsten van een beroepspro-
fiel.  

3.10 Resumé; eerste aanzet tot een definitie van toezichthouder  

In de voorgaande uiteenzetting is een beeld geschetst van verschillende aspecten die van 
invloed zijn op de taakuitoefening van toezichthouders. Het houden van toezicht, het on-
derwerp van het toezicht, de bevoegdheden die ten grondslag liggen aan de uitvoering van 
het toezicht, de basisprincipes van het toezicht, de omgeving waarin de toezichthouder 
opereert, de methoden voor uitvoering van het toezicht, de kennis en vaardigheden van 
toezichthouders en de persoonskenmerken van toezichthouders zijn aspecten waarop toe-
zichthouders zich onderscheiden van andere beroepsbeoefenaars. Inzicht in deze aspecten 
is van belang voor de constructie van een definitie, van en een beroepsprofiel voor, toe-
zichthouders. De volgende bouwstenen zijn verzameld. 
 
De toezichthouder onderscheidt zich van andere beroepen: 

- doordat hij toezicht houdt door of namens een bestuurder van de decentrale of 
centrale overheid en dit toezicht een uniek doel dient: namelijk het waar (kunnen) 
maken van het publieke deelbelang waar de verantwoordelijkheid van de bestuur-
der betrekking op heeft;  

- doordat met het houden van toezicht wordt getracht een gewenst handelingspa-
troon van een persoon of organisatie te bevorderen en/of af te dwingen. Toezicht 
kent een preventieve, repressieve, signalerende, agenderende en probleemoplos-
sende functie; 

- op grond van het onderwerp van het toezicht: nalevingstoezicht, uitvoeringstoezicht 
en (inter)bestuurlijk toezicht; 

- op basis van de bevoegdheden waar hij over beschikt om toezicht uit te oefenen; 
het bestuursrecht, strafrecht en bijzondere wetgeving; 
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- doordat hij voor de uitoefening van het toezicht totaal afhankelijk is van de over-
heid. Zonder overheid waar de toezichthouder zijn rol, taak, doelen en bevoegdhe-
den om deze te realiseren aan ontleent, is het beroep van toezichthouder een lege 
huls; 

- doordat hij werkt conform de volgende principes van goed toezicht die zijn gedefi-
nieerd en opgelegd door de rijksoverheid: selectiviteit, slagvaardigheid, samenwer-
king, onafhankelijkheid, transparantie en professionaliteit; 

- doordat hij werkt conform specifieke werkbeschrijvingen, checklists en protocollen 
die zijn opgelegd door de organisatie waarin hij werkzaam is. In dit kader worden de 
volgende uitvoeringshandelingen onderscheiden: informatievoorziening, risicoge-
richt toezicht, systeemtoezicht, incidententoezicht en thema toezicht. Daarbij wor-
den verschillende interventiestijlen onderscheiden; 

- doordat hij zowel beschikt over kennis en vaardigheden met betrekking tot het on-
derwerp van toezicht als over kennis en vaardigheden met betrekking tot het hou-
den van toezicht. 

3.11 De interne toezichthouder 

De voorgaande beschrijving ziet uitsluitend op de externe toezichthouder. Met extern wordt 
in dit verband bedoeld de toezichthouder die geen onderdeel uitmaakt van de organisatie 
waarop hij toezicht houdt. Naast externe toezichthouders, kunnen interne toezichthouders 
worden onderscheiden. Intern toezicht is het toezicht op het bestuur door een orgaan bin-
nen dezelfde organisatie. Intern toezicht kan op verschillende manieren worden ingevuld, 
bijvoorbeeld door een raad van toezicht, een raad van commissarissen of een raad van ad-
vies. Intern toezichthouders nemen zitting in deze gremia en maken dus onderdeel uit van 
de organisatie waarop toezicht wordt gehouden. Hiermee onderscheiden interne toezicht-
houders zich van externe toezichthouders. Dit onderscheid kan ook worden gemaakt op 
basis van het onderwerp van toezicht en op basis van de taken van de toezichthouders.63  

Onderwerp intern toezicht 

In tegenstelling tot extern toezicht, dat ziet op een bepaald deelaspect, is intern toezicht 
aan te merken als integraal toezicht. Het ziet op alle aspecten van de voorbereiding, vast-
stelling en uitvoering van beleid door de instelling waarop toezicht wordt gehouden en op 
de organisatie daarvan. Daarbij worden alle relevante belangen in overweging genomen. 
Integraal toezicht betekent overigens niet dat een intern toezichthouder zich met alle de-
tails bemoeit. Intern toezichthouders houden ondermeer toezicht op:  

 de realisatie van de doelstellingen van de organisatie;  
 de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie;  
 de opzet en de werking van de interne risico- beheersing- en controlesystemen;  
 het kwaliteitsbeleid;  
 de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;  
 het financiële verslaggevingproces;  
 de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.64  

Taken intern toezichthouders 

De interne toezichthouder onderscheidt zich ook van externe toezichthouders op het gebied 
van de taken die zij hebben. Interne toezichthouders kennen de volgende drie hoofdtaken; 

                                                           
63 Algemene Rekenkamer, Kaders voor toezicht en verantwoording – uitgangspunten, redeneerlijnen en handreikingen van de 
Algemene Rekenkamer, Ando BV, Den Haag, februari 2008. 
64 - idem -  
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toezien op het bestuur, adviseren van het bestuur, werkgever van het bestuur. In het kader 
van de toezichtstaak op het bestuur is een interne toezichthouder belast met goedkeuring 
van het jaarverslag, de jaarrekening, de begroting, met wijziging van de statuten en met het 
benoemen van de accountant. De werkgeverstaak komt tot uitdrukking in de verantwoorde-
lijkheid van interne toezichthouders voor de benoeming, beoordeling, beloning en decharge 
van het bestuur.65 De drie hoofdtaken krijgen in de praktijk op verschillende manieren 
vorm.66  

Wettelijke basis en branchenormering intern toezicht 

Verschillende organisaties, zoals woningcorporaties en zorginstellingen, dienen volgens de 
wet te beschikken over een orgaan dat intern toezicht uitoefent. In dit kader kan ook wor-
den opgemerkt dat een aantal interne toezichthouders, zoals die van universiteiten, worden 
benoemd door de minister. Andere organisaties, kennen branchenormeringen in de vorm 
van codes, zoals de code Tabaksblat, die het bestaan van organen die belast zijn met intern 
toezicht voorschrijven. Interne toezichthouders kennen over het algemeen geen wettelijke 
bevoegdheden op grond van de Awb, Wed en andere bijzondere wetten. De taken van in-
terne toezichthouders worden in sommige gevallen, vrij globaal, beschreven in wetten of 
codes. In andere gevallen is deze beschrijving niet aanwezig.67  

Analyse 

In de voorgaande alinea’s zijn de karakteristieken beschreven van interne toezichthouders. 
In tegenstelling tot externe toezichthouders maken interne toezichthouders deel uit van de 
organisatie waarop ze toezicht houden, houden interne toezichthouders integraal toezicht, 
hebben interne toezichthouders een werkgeverstaak, kennen interne toezichthouders niet 
altijd een wettelijke grondslag, hebben interne toezichthouders over het algemeen geen 
wettelijke bevoegdheden op grond van de Awb, Wed en andere bijzondere wetten en be-
staan er geen uitputtend voorschriften van de overheid over de wijze van taakuitoefening 
van interne toezichthouders. Ondanks het feit dat zowel interne als externe toezichthouders 
toezicht houden, kan op basis van deze uiteenzetting worden beredeneerd dat interne toe-
zichthouders op belangrijke aspecten verschillen van externe toezichthouders. Om deze 
reden is er voor gekozen om de interne toezichthouder buiten het bereik van deze rappor-
tage te plaatsen.  

  

                                                           
65 Algemene Rekenkamer, Verslaggeving door raden van toezicht – analyse van jaarverslagen over 2007 van raden van toezicht 
– achtergronden bij RWT-verkenningen deel I, Ando BV, den Haag, februari 2009. 
66 Bij zbo’s heeft bijvoorbeeld de raad van  toezicht niet de bevoegdheid om het jaarverslag goed te keuren, of bestuurders te  
benoemen, maar is dit een verantwoordelijkheid van de minister. De raad van toezicht heeft dan vaak wel een adviserende rol 
richting deze minister.  
67 Algemene rekenkamer, Goed bestuur in uitvoering – de praktijk van onderwijsinstellingen, woningcorporaties, zorgorganisa-
ties en samenwerkingsverbanden, RS-drukkerij, Den Haag, september 2008.  
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 4 

Competentieprofielen en opleidingen 
van en voor toezichthouders 

4.1 Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk is aan de hand van algemene beschouwingen op het vakgebied 
van toezichthouders, gevoed door literatuur, beleidsdocumenten en gesprekken, een over-
zicht gegenereerd van onderscheidende aspecten van het beroep van toezichthouder. Op 
deze wijze zijn bouwstenen gegenereerd aan de hand waarvan een poging kan worden ge-
daan om een uniform beroeps- en competentieprofiel op te stellen voor inspecteurs. Op die 
manier kan een bijdrage worden geleverd aan de professionalisering van het vakgebied.  
 
Professionalisering van het vakgebied staat in het middelpunt van de aandacht van toe-
zichtsorganisaties. Toezichtsorganisaties zijn allemaal in verschillende mate, individueel of in 
samenwerkingsverband, bezig met de professionalisering van ‘hun’ toezichthouders. Dit 
krijgt gestalte in professionaliseringsprogramma’s, competentieprofielen en opleidingen.  
 
Ten behoeve van dit onderzoek zijn competentieprofielen bestudeerd van verschillende 
toezichtsorganistaties. Daarbij zijn opleidingsprogramma’s bestudeerd en zijn gesprekken 
gevoerd met vertegenwoordigers van opleidingen en toezichtsorganisaties die zich bezig-
houden met professionalisering van toezichthouders.68 In dit hoofdstuk worden de bevin-
dingen van deze onderzoeksactiviteiten gepresenteerd.  
 
In paragraaf 4.2 wordt een schets gegeven van de totstandkoming, het gebruik en de inhoud 
van competentieprofielen die worden gehanteerd door verschillende toezichtsorganisaties. 
In paragraaf 4.3 worden enkele opleidingen toegelicht die aan toezichthouders worden aan-

                                                           
68 Professioneel handhaven: werken met competenties - Handhaven op niveau, MinJus 2005. & Functiegebouw Rijk - Functie-
familie toezicht & HHA - competentieprofiel Handhaver fysieke omgeving & HHA - competentieprofiel Handhaver Openbare 
ruimte & HHA - competentieprofiel leerplicht plus ambtenaar & HHA - Leergang handhaver openbare ruimte & HHA - Leergang 
Leerplicht plus & HHA - leergang handhaver fysieke leefomgeving & Kenniscentrum infomil - functiebeschrijving toezichthou-
der milieu op HBO niveau & Vacatureteksten Inspecteurs IGZ & Studiegids vakopleidingen IGZ & Vacatureteksten Inspecteur 
Agentschap Telecom & Organisatiebesluit NVWA, 8 juli 2011 & Kwalificatieprofiel IvhO & Fundamentkaart Inspectieraad & 
Cursusmateriaal Inspectieraad & LAT BRZO Academie, Beroepscompetentieprofiel BRZO inspecteur, Versie 9 (Febr. 2010) &  
ILenT, werkdocument ‘Kwalificaties gekoppeld aan inspectie’ & ILenT, stuurgroep metrix, nota kwalificatiemanagement, 11 
april 2012 & Opleidingsprogramma ILenT & NSOB, brochure Leeratelier Toezicht & Naleving, Achtste jaargang, najaar 2011 & 
AFM – Toezichthouder – Concept - juni 2012. 
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geboden. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beknopte analyse van de bevindingen 
die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd.  

4.2 Competentieprofielen van toezichtsorganisaties 

Diverse toezichtsorganisaties hebben competentieprofielen opgesteld van ‘hun’ toezicht-
houders. Ook vanuit de wetenschap, de Inspectieraad, het ministerie van Justitie en het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn bijdragen geleverd aan het 
denken over en het realiseren van competentieprofielen van toezichthouders. Ten behoeve 
van dit onderzoek zijn verschillende van deze documenten in samenhang bestudeerd.  
 
De competentieprofielen bestaan over het algemeen uit taken van toezichthouders, compe-
tenties waarover toezichthouders dienen te beschikken en, in sommige gevallen, uit be-
schrijvingen van vooropleidingen die toezichthouders genoten dienen te hebben.  

4.2.1. De totstandkoming van de competentieprofielen 

De competentieprofielen die worden gehanteerd door de verschillende toezichtsorganisa-
ties die ten behoeve van dit onderzoek zijn bestudeerd, zijn over het algemeen opgesteld 
door medewerkers van de toezichtsorganisatie in samenwerking met een hiertoe ingehuurd 
extern bureau. Dit externe bureau organiseert bijvoorbeeld verschillende bijeenkomsten 
met managers, toezichthouders, HRM medewerkers en andere betrokkenen om informatie 
te verzamelen over de kennis en kunde waarover toezichthouders van die organisatie vol-
gens die personen dienen te beschikken. Het externe bureau ondersteunt de toezichtsorga-
nisatie vervolgens bij het opstellen van het competentieprofiel. Daarnaast zijn er toezichts-
organisaties die deze activiteiten zonder hulp van een extern bureau uitvoeren en 
zelfstandig een competentieprofiel opstellen.  

4.2.2. Het gebruik van de competentieprofielen 

Toezichtsorganisaties gebruiken competentieprofielen om een definitie te geven van ‘hun’ 
toezichthouders en als middel om de professionele ontwikkeling van ‘hun’ toezichthouders 
vorm te geven en te sturen. Het wordt gebruikt om aan te geven wat gekend en gekund 
moet worden om handelingen gestalte te geven. In onderwijskundige sfeer wordt het ge-
bruikt als richtsnoer om te bepalen welke kennis en vaardigheven aangeleerd dienen te 
worden. In de sfeer van het personeelsbeleid van een organisatie wordt het gebruikt als 
richtsnoer bij de werving van nieuwe medewerkers, bij functioneringsgesprekken en bij 
functiewaardering.  
 
De competentieprofielen van toezichtsorganisaties kennen over het algemeen een hoog 
detailniveau. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld worden gebruikt om nuances in het functio-
neren van medewerkers te kunnen duiden en te kunnen waarderen. Ontwikkelingen in de 
omgeving van de toezichthouders en ontwikkelingen van het vakgebied kunnen er aan bij-
dragen dat de eisen die toezichtsorganisaties stellen aan hun medewerkers veranderen. Het 
detailniveau dat de competentieprofielen kenmerkt, brengt met zich mee dat de competen-
tieprofielen dan moeten worden bijgesteld aan de nieuwe eisen. Professionalisering is een 
continu proces. Ten tijde van de uitvoering van het onderzoek ten behoeve van deze rap-
portage was zowel de AFM, als de IvhO bezig om het door hen gehanteerde competentie-
profiel te updaten.   
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4.2.3. Taken  

In competentieprofielen van verschillende organisaties, wordt aandacht besteed aan de 
taken die toezichthouders dienen te verrichten. In tabel 4.1 zijn ter illustratie enkele taak-
omschrijvingen van toezichthouders opgenomen.  

TABEL 4.1: TAAKOMSCHRIJVINGEN  
 

Organisatie Document Taak 
BRZO Academie Beroepscompetentieprofiel 

BRZO Inspecteur 
Het analyseren en beoordelen van de risico’s van en in installaties bij bedrijven die 
vallen onder de werkingssfeer van het BRZO’99. 
Het analyseren en beoordelen van het veiligheidsmanagementsysteem van het 
bedrijf/de inrichting. 
Het houden van toezicht op de naleving van relevante wet- en regelgeving door het 
bedrijf/ de inrichting en zo nodig hierop handhaven. 
Het gelijktijdig dan wel gezamenlijk optreden binnen een team (teams) van BRZO 
inspecteurs, coördinatoren en specialisten vanuit andere diensten en vakdiscipli-
nes. 
 

ECABO: Adviescommissie 
Bestuur Publieke Veilig-
heid 

Handhaver toezicht en 
veiligheid - Beroepscompe-
tentieprofiel 

Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein. 
Treedt op bij onregelmatigheden. 
Voert dienstverlenende werkzaamheden uit. 
 

Ministerie van Justitie Professioneel handhaven: 
werken met competenties - 
Handhaven op niveau 
 

Informeren over wet- en regelgeving, signaleren, inspecteren/controleren, beoor-
delen uitvoering wet en regelgeving, handhaven (toepassen wet- en regelgeving), 
confronteren/optreden, bevindingen rapporteren/overtredingen melden. 

Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Konink-
rijksrelaties 

Functiegebouw Rijk – Func-
tiefamilie Toezicht 

Bevorderen van de naleving door overheidsorganisaties, bedrijven en burgers van 
wet- en regelgeving en/of branchenormering. Dit door middel van inspectie, opspo-
ring, waarheidsvinding, beoordeling en sanctionering. 
 

 
In sommige documenten, zoals het document ‘Beroepscompetentieprofiel BRZO Inspec-
teur,’ zijn taken zeer vak- of domeinspecifiek omschreven. In andere documenten zijn de 
taken van toezichthouders generiek beschreven; die beschrijvingen gaan niet zozeer over 
domein- of vakinhoudelijke aspecten, maar zien meer op de toezichttaak. 

4.2.4. Competenties 

De competentieprofielen die in het kader van dit onderzoek zijn bestudeerd, zijn over het 
algemeen omvangrijk en gedetailleerd. In tabel 4.2 wordt ter illustratie een weergave ge-
presenteerd van enkele willekeurige competenties afkomstig uit competentieprofielen van 
willekeurige organisaties.  

TABEL 4.2: COMPETENTIES  
 

Organisatie Document Kerncompetenties Uitwerking (enkele willekeurige) competenties 
  

Handhavings-
academie  

Competentiepro-
fiel Handhaver 
openbare ruimte 

Kerncompetenties: Denken, 
(Waarnemingsvermogen 
Inschattingsvermogen Onaf-
hankelijkheid) Voelen (Empa-
thisch vermogen Servicege-
richtheid Samenwerken) en 
Kracht. (Doelgericht en daad-
krachtig optreden Overtui-
gingskracht Stressbestendig-
heid) 

Waarnemingsvermogen: Horen en zien (observeren) en constateren 
wat er in een bepaalde situatie gebeurt. Zich vlot kunnen oriënteren in 
een onbekende omgeving. -  Zaken ordenen en structureren  Gege-
vens vergaren -  Een situatie nader analyseren / onderzoeken/  inspec-
teren / controleren -  Rapporteren en melden wat er gebeurd is. 
Inschattingsvermogen: Hoofd- en bijzaken onderscheiden. Weten wat 
politiek gevoelige thema’s zijn en hoe daarop te reageren. Nieuwe 
informatie of gebeurtenissen snel bevatten. Beoordelen en conclude-
ren of ingegrepen en /of geverbaliseerd moeten worden. - Adequate 
en actuele kennis van wet- en regelgeving - Willen leren en kennis up 
to date houden  - Taxeren of met gedrag in de publieksrechtelijke 
context wet- of regelgeving wordt overtreden  -  Zien aankomen dat er 
iets gaat gebeuren: signaleren normafwijkend gedrag taxeren, risico-
analyse maken - Alternatieve mogelijkheden zien om zaken op te 
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lossen, anticiperen  
Onafhankelijkheid : Op basis van eigen waarnemingen en eigen 
oordeel een onafhankelijk standpunt innemen. Meedelen van het 
eigen standpunt en daaraan vasthouden in discussies ondanks tegen-
argumenten, weerstand en kritiek. - Eigen oordeel en onafhankelijk 
standpunt innemen - Vertellen wat je gaat doen en je daar consistent 
naar gedragen - Beargumenteren waarom welke interventie gekozen 
wordt  -Mening op basis van heroverwegingen kunnen bijstellen - 
Kernachtig communiceren - Vasthouden ondanks tegendruk 
 

Inspectie voor 
het Onderwijs 

Kwalificatieprofiel Analyserend vermogen - Oor-
deelsvorming - overtuigings-
kracht - omgevingsbewustzijn - 
commitment.  

Analyserend vermogen:  Structureren, verbanden leggen en integre-
ren, Alternatieven onderzoeken, verklaren en integreren, Verbreden 
van de geëigende paden en kijken vanuit het groter geheel  
Oordeelsvorming: Inspelen op onzekerheden: Betrekken en onder-
kennen: Afwegen, onderbouwen en schetsen normen en alternatieven  
Overtuigingskracht: Helder argumenteren en een aansprekende stijl 
hanteren: Luisteren, duidelijk uitdrukken en zich inleven: Inspirerend 
en krachtig bij tegenstellingen: Tegenstellingen herkennen en beïn-
vloeden: Gezag uitstralen en draagvlak creëren: Strategisch beïnvloe-
den 
Omgevingsbewustzijn:  Inleven, herkennen en gedrag aanpassen: 
Bewustzijn inzetten op politiek maatschappelijke omgeving 
Commitment. Bijdragen aan resultaten: Gezamenlijkheid faciliteren, 
organisatie vertegenwoordigen: ‘Bruggen bouwen’ 
 

Inspectie Leef-
omgeving en 
Transport 

Opleidingsaanbod 
2012  

Oordeelsvorming, overtui-
gingskracht, integriteit, besluit-
vaardigheid, luisteren, monde-
linge uitdrukkingsvaardigheid, 
schriftelijke uitdrukkingsvaar-
digheid, resultaatgerichtheid, 
professionaliteit, vakman-
schap, analyserend vermogen, 
resultaatgerichtheid, schake-
len, accuratesse, onafhanke-
lijkheid, plannen en organise-
ren, samenwerken, 
interpersoonlijke sensitiviteit, 
stress bestendigheid, 
beinvloeden, presenteren, 
organisatiesensitiviteit, vak-
kennis 

Vakkennis:  Breedte en diepte van het specifieke vakgebied en / of 
beleidsterrein; toepassen van vakkennis en de gerichtheid om vakken-
nis up to date te houden.  
- volgt en kent actuele ontwikkelingen op het vakgebied 
- gebruikt in discussies en notities vakinhoudelijke argumenten 
- kennis van het specifieke beleidsterrein vertoont diepte en breedte 
 
Analyserend vermogen:  Het vermogen om vraagstukken / problemen 
van een zekere complexiteit te overzien, vanuit verschillende invals-
hoeken te benaderen, uiteen te rafelen en daarin verbanden aan te 
geven. 
- selecteert systematisch juiste en relevante gegevens uit verschil-

lende informatiebronnen 
- ordent (complexe) informatie zodanig dat deze toegankelijk wordt 
- legt verbanden tussen gegevens / informatie. Komt met analyses 

van vraagstukken / problemen vanuit verschillende discipli-
nes/invalshoeken.   

 
De competentieprofielen die zijn bestudeerd hebben een uiteenlopende opzet. In de com-
petentieprofielen worden verschillende termen gebruikt om competenties aan te duiden. 
Hetgeen, soms met verschillende termen, in de competentieprofielen wordt beschreven 
komt echter in grote mate met elkaar overeen. Wanneer wordt gekeken naar de voorbeel-
den die worden gepresenteerd in tabel 4.2, dan kan in dit kader bijvoorbeeld worden ver-
wezen naar de competentie ‘inleven’ in relatie tot de competentie ‘interpersoonlijke sensi-
tiviteit’. Vaak worden in de competentieprofielen ook dezelfde termen gebruikt om 
competenties aan te duiden. Zo valt bij bestudering van tabel 4.2 bijvoorbeeld op dat de 
competentie ‘analyseren/analyserend vermogen’ in alle drie de competentieprofielen ge-
noemd wordt.  
 
De competenties zijn over het algemeen generiek van aard. Ze zien voor een belangrijk deel 
op vaardigheden die niet alleen van toepassing (hoeven te) zijn op de specifieke toezicht-
houder van de organisatie die het profiel heeft opgesteld. Competenties die worden be-
schreven in een document afkomstig van de ILenT, kunnen (voor een groot deel) bijvoor-
beeld ook worden toegepast op medewerkers van de IvhO, en omgekeerd.  
 
Wanneer de verschillende competentieprofielen in samenhang worden bekeken, valt op dat 
er vooral veel overeenkomsten zijn waar te nemen. Toezichthouders van verschillende or-
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ganisaties dienen, uitgaande van de competentieprofielen, over het algemeen te beschikken 
over dezelfde, of gelijksoortige, competenties.  
 
Het denken over competenties van toezichthouders is in ontwikkeling. De competentiepro-
fielen van de AFM, de IGZ, de NVWA, de ILenT en de IvhO zijn recent of worden op korte 
termijn geactualiseerd.  

4.2.5. Vooropleiding  

In competentieprofielen van verschillende organisaties worden eisen en wensen geformu-
leerd ten aanzien van de vooropleiding die toezichthouders genoten dienen te hebben. In 
tabel 4.3 worden enkele van deze wensen en eisen gepresenteerd. 

TABEL 4.3: VOOROPLEIDING  
 
Toezichtsorganisatie Eisen vooropleiding toezichthouders 

 

NVWA In het nieuwe Organisatiebesluit van de NVWA is opgenomen dat toezichthouders 
die voor deze organisatie werkzaam zijn een vooropleiding op HBO-niveau genoten 
dienen te hebben.

69
  

 

IGZ De IGZ vraagt van inspecteurs een academische, bij voorkeur medische, opleiding en 
kennis van het domein waarop toezicht wordt gehouden.  
 

Agentschap Telecom Het Agentschap Telecom vraagt een technische, juridische of bedrijfskundige oplei-
ding op hbo-niveau.  
 

IvhO 

 

De IvhO vraagt een academische opleiding en kennis van één of meerdere sectoren 
binnen het onderwijsveld. 
 

ILenT 

 

Binnen de ILenT wordt in dit kader nagedacht de mogelijkheden om een werkwijze te 
ontwikkelen om kwalificaties van inspecteurs voor toezichttaken vast te stellen en te 
gebruiken bij de operationele planning van de uitvoering van toezicht. 
 

Gemeenten (publieke 

veiligheid) 

De opleidingseisen die door gemeenten worden gesteld aan gemeentelijke toezicht-
houders actief op het gebied van de publieke veiligheid worden door de gemeenten 
momenteel naar boven bijgesteld. Door het gehele land kunnen op MBO niveau 
geaccrediteerde opleidingen Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) en Medewerker 
Toezicht en Veiligheid (MTV) worden gevolgd. Deze opleidingen, en bijscholingscur-
sussen waarin dezelfde kwaliteitseisen centraal staan, moeten vanaf oktober 2012 
naar alle waarschijnlijkheid volgens gemeenten verplicht gevolgd worden voordat 
iemand het beroep van gemeentelijk toezichthouder op het gebied van veiligheid in 
de publieke ruimte uit kan oefenen. 

 

 
Het denken binnen toezichtsorganisaties over de vooropleidingen die toezichthouders ge-
noten dienen te hebben is in ontwikkeling. De eis dat toezichthouders van de NVWA een 
HBO opleiding genoten dienen te hebben is recentelijk geformuleerd. De ontwikkeling van 
een passende vooropleiding voor toezichthouders in het publieke domein is een recent ini-
tiatief. Het denken over eisen aan vooropleidingen staat, net als het denken over competen-
ties voor toezichthouders, volop in de aandacht van toezichtsorganisaties.  

                                                           
69 Het gezicht van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit- Organisatiebesluit (OB), nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, 8 juli 
2011 (aangepast conform addendum op 25 augustus). 
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4.2.6. Differentiatie binnen competentieprofielen 

Verschillende toezichtsorganisaties maken een onderscheid tussen taken, competenties en 
vooropleidingen van toezichthouders die functioneren op verschillende niveaus. Aan junior 
toezichthouders worden andere eisen gesteld dan aan senior toezichthouders. Dit vindt zijn 
weerslag in de competentieprofielen van sommige van deze organisaties. Hierin worden 
taken, competenties en vooropleidingen gekoppeld aan verschillende functieniveaus. Ter 
illustratie wordt in tabel 4.4 een voorbeeld gegeven van een document waarin deze diffe-
rentiatie tot uitdrukking komt; het functiegebouw rijk.  

TABEL 4.4: FUNCTIEGEBOUW RIJK - FUNCTIEFAMILIE TOEZICHT 
Functiegroep Taakomschrijving Opleidingsniveau en 

richting 

Competenties 

(Ondersteunend) 
Medewerker 
Toezicht 

Verricht voorbereidende 
en/of operationele toe-
zichtwerkzaamheden. 

VMBO: administratief / 
secretarieel MBO: relevant 
voor (administratief of in-
houdelijk ondersteunen van) 
toezicht of opsporing  
 

 Flexibiliteit  

 Samenwerken  

 Klantgerichtheid  

 Uitdrukkingsvaardigheid 
(mondeling)  

 Voortgangscontrole  

 Leervermogen  
 

Inspecteur / 
Medewerker 
Toezicht 

verricht toezichtactivi-
teiten op naleving van 
de regelgeving en voor-
komt of beëindigt on-
gewenste situaties en of 
doet voorbereidende 
toezichtwerkzaamheden 

MBO: relevant voor (inhou-
delijk ondersteunen van) 
toezicht of opsporing HBO: 
relevant voor toezicht of 
opsporing (bijv. bedrijfskun-
dig / financieel / economisch 
/  
accountancy / politie-
opleiding) danwel voor de 
sector of het aandachtsveld 

 Oordeelsvorming  

 Organisatiesensitiviteit  

 Overtuigingskracht  

 Stressbestendigheid  

 Plannen en organiseren  

 Accuratesse  

 Leervermogen  
 

Senior Inspecteur verricht diepgaande toe-
zichtactiviteiten en levert 
complexe en specialistische 
adviezen op het gebied van 
toezicht.  
 

HBO: relevant voor toezicht 
of opsporing danwel rele-
vant voor de sector of het 
aandachtsveld WO: zie HBO  
 

 Analyserend vermogen  

 Oordeelsvorming  

 Overtuigingskracht  

 Omgevingsbewustzijn  

 Samenwerken  

 Plannen en organiseren  

 Innovatief handelen  
Coördinerend / 
Specialistisch 
Inspecteur 

coördineert en verbindt 
meerdere toezichtproces-
sen en realiseert integraal 
toezicht of levert vanuit de 
expertrol specialistische 
adviezen. 

WO: relevant voor toezicht 
of opsporing danwel rele-
vant voor de sector of het 
aandachtsveld  
 

 Oordeelsvorming  

 Visie  

 Omgevingsbewustzijn  

 Durf  

 Plannen en organiseren  

 Samenbindend leiderschap 

 Innovatief handelen 
 

Strategisch 
Inspecteur 

ontwikkelt visies en 
strategieën, zoekt op-
lossingsrichtingen, 
stimuleert tot norme-
ring en adviseert aan 
beleid voor één of meer 
toezichtgebieden in het 
licht van politiek-
maatschappelijke ont-
wikkelingen, zodat het 
effect van toezicht 
wordt vergroot 

WO: relevant voor toezicht 
of opsporing danwel rele-
vant voor de sector en/of 
het aandachtsveld  
 

 Bestuurssensitiviteit  

 Onafhankelijkheid  

 Visie  

 Omgevingsbewustzijn  

 Netwerkvaardigheid  

 Innovatief handelen  
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Het functiegebouw Rijk, waar het functieprofiel toezicht onderdeel van uitmaakt, is opge-
steld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met de invoering 
van het functiegebouw Rijk wordt het aantal verschillende functies bij het Rijk terugge-
bracht van ongeveer 30.000 tot 52. De diverse functieprofielen die zijn opgenomen in het 
functiegebouw geven inzicht in de benodigde kennis, vaardigheden en gedragskenmerken 
van medewerkers. In het functiegebouw Rijk is een deel opgenomen dat specifiek ziet op 
toezichthouders; de functiefamilie toezicht.70 
 
De functiefamilie toezicht uit het Functiegebouw Rijk is opgedeeld in een vijftal functiegroe-
pen. Per functiegroep beschrijft het functiegebouw de onderscheidende criteria van de 
functiegroepen. Daarbij beschrijft het document een zogenaamd ‘kernprofiel’, waarin per 
functiegroep de bijbehorende competenties, de gedragsindicatoren en de resultaten die 
medewerkers dienen te realiseren zijn opgetekend. Ook wordt een kwaliteitenprofiel ge-
schetst. Per functiegroep wordt hierin aangegeven wat het gewenste werk- en denkniveau, 
opleiding, ervaring, vaardigheden en competenties uit het kernprofiel zijn.  
 
Het is de bedoeling dat het functiegebouw Rijk op termijn wordt ingevoerd bij alle organisa-
tieonderdelen van het Rijk. Dit is op dit moment nog niet het geval. Wanneer het functiege-
bouw (bij meer toezichtsorganisaties van het rijk) wordt ingevoerd, zal dit ten goede komen 
aan een van de doelstellingen van het document; meer uniformiteit van beroepsbeoefe-
naars.  

4.3 Opleidingen die worden aangeboden door (toezichts)organisaties 

Veel toezichtsorganisaties verzorgen zelfstandig opleidingen voor ‘hun’ toezichthouders. In 
enkele gevallen (BRZO Academie en inspaninningen van de BOPV) wordt in gezamenlijkheid 
gestalte gegeven aan opleidingen voor toezichthouders. Daarnaast biedt ook de Inspectie-
raad opleidingen aan, evenals enkele commerciële partijen. In tabel 4.5 wordt de inhoud 
van enkele opleidingen op hoofdlijnen toegelicht.  

TABEL 4.5: OPLEIDINGEN 
 

Aanbieder  

opleiding 

Beschrijving  

IGZ Iedere nieuwe inspecteur van de IGZ is verplicht de opleiding die wordt aangeboden door de 
IGZ-academie te volgen. Daarbij worden er verplichte bij- en nascholingscursussen aangeboden. 
De opleiding tot inspecteur bestaat uitsluitend uit onderdelen die zien op het houden van toe-
zicht; het recht, projectmatig werken, methoden en technieken, de lerende organisatie, toe-
zichtvaardigheden en het toezichtproces.  
 

Handhavingsaca-

demie 

Toezichthouders in dienst van de gemeente Amsterdam volgen (in verschillende gevallen ver-
plicht) een opleiding van de Handhavingsacademie. De opleidingen behandelen (in het geval van 
de opleiding handhaver openbare ruimte alle) aspecten die voor succesvolle uitoefening van het 
vak nodig zijn. In het geval van de opleiding handhaver openbare ruimte betreft dit  Introductie , 
handhaving bij de gemeente, gedragsbeïnvloeding, schriftelijke vaardigheden en integriteit 
juridische kennis en meervoudig kijken, documentherkenning, de-escalatie van agressie en vei-
ligheid. 
 

Inspectieraad De inspectieraad biedt opleidingen aan voor medewerkers van Rijksinspecties. Door samen met 
collega's van andere inspectiediensten deel te nemen aan opleiding worden deelnemers in staat 
gesteld van elkaar te leren en wordt samenwerking tussen inspecties gefaciliteerd. De opleidin-
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gen zien op het houden van toezicht en zijn generiek van aard, toezichthouders van verschillen-
de inspecties kunnen deelnemen. De volgende cursussen worden aangeboden; leeratelier de 
verbinding, entree, verdieping, gedrag met effect, de interventie). 

AFM De AFM biedt een breed opleidingsaanbod aan dat bestaat uit zowel kennisopleidingen als vaar-
digheidstrainingen. Deze opleidingen zijn in veel gevallen op maat gemaakt en toegespitst op de 
praktijk van de AFM. Alle nieuwe medewerkers volgen de basisopleiding Toezichthouder, waarin 
een brede introductie in het vak van toezichthouder wordt gegeven. Vervolgens zijn er allerlei 
opleidingen en trainingen om de kennis van het werkveld en de instrumenten die een toezicht-
houder nodig heeft verder te ontwikkelen. Medewerkers bepalen zelf in overleg met hun lei-
dinggevende welke opleiding het beste aansluit bij hun ontwikkeling van dat moment. Voor de 
meer ervaren medewerkers biedt de AFM de mogelijkheid om zich met gerichte opleidingen 
verder te ontwikkelen als specialist of als manager.

71
 

 

BRZO Academie De BRZO Academie biedt cursussen aan die gericht zijn op gezamenlijk inspecteren in het BRZO 
werkveld; basiskennis auditvaardigheden, basiskennis BRZO, inspectiemethode BRZO (NIM), 
verkorte opleiding NIM, NIM inspectieleider, Praktijkassessment NIM, Veiligheidscultuur in de 
BRZO inspectiepraktijk. Daarnaast bieden organisaties met een BRZO taak zelfstandig opleidin-
gen aan op vak-/domeinspecifieke terreinen.  De BRZO organisaties hebben met elkaar afge-
sproken dat zij aan bepaalde ‘maatlatcriteria’ dienen te voldoen om hun BRZO taken adequaat 
uit te kunnen voeren. Een van die criteria is goede opleiding. Deze afspraak leidt ertoe dat aan-
gesloten organisaties  elkaar min of meer ‘verplichten’ om inspecteurs de opleidingen van de 
BRZO-academie te laten volgen. 
 

IvhO 

 

De IvhO is bezig zich te oriënteren op het opzetten van een geïntegreerde opleiding gericht op 
toezicht, die het huidige aanbod van collectieve en individuele scholing van medewerkers zal 
aanvullen.  

NSOB De  Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) biedt een leergang Toezicht en Naleving 
aan die een zelfde generiek en op samenwerking gericht uitgangspunt kent en toegankelijk is 
voor eenieder die zich interesseert voor toezicht. Deze opleiding wordt voornamelijk gevolgd 
door mensen met een hogere opleiding. 
 

NVWA De NVWA kent een eigen Inspectieacademie die operationeel, maar voor een deel ook nog in 
ontwikkeling is. De academie biedt naast algemene opleidingen voor alle medewerkers, oplei-
dingen aan voor inspecteurs. Deze zijn gericht op de ontwikkeling van generieke inspectiekennis 
en –vaardigheden. Een voorbeeld hiervan is een opleiding rondom het omgaan met agressie en 
geweld en de opleiding bijzondere opsporingsambtenaar (BOA+). Daarbij worden kopstudies 
aangeboden voor inspecteurs. Hiermee worden inspecteurs opgeleid in een bepaald specialisme  
Afhankelijk van de kopstudie (specialisme) is een bepaalde vooropleiding noodzakelijk. Waar 
mogelijk werkt de inspectieacademie ten aanzien van deze opleidingen samen met andere rijks-
inspecties. 
 

ILenT 

 

De ILenT biedt domeinspecifieke opleidingen aan en biedt opleidingen aan op het gebied van 
toezicht. Inspecteurs van de ILenT hoeven deze opleidingen niet verplicht te volgen om hun vak 
uit te oefenen. Opleidingen op het gebied van toezicht betreffen o.a. de leergang toezichthou-
der, BOA basis- en herhalingscursus, vervolgopleiding milieu boa, permanente bij- en herscholing 
milieuboa’s, lead auditor milieu, omgaan met ongewenst gedrag en agressie, operational audi-
ting, rechtbanktraining. Een deel van deze opleidingen is toegespitst op het toezichtgebied 
waarop de ILenT actief is. Domeinspecifieke opleidingen die niet zien op toezicht zijn bijvoor-
beeld asbest herkennen, biociden basiscursus, bodem basiscursus, certificering en kwaliteitsbor-
ging, chemie basiscursus. 
 

ROC’s De opleidingseisen die door gemeenten worden gesteld aan gemeentelijke toezichthouders 
actief op het gebied van de publieke veiligheid worden door de gemeenten momenteel naar 
boven bijgesteld. Door het gehele land kunnen bij ROC’s op MBO niveau geaccrediteerde oplei-
dingen Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) en Medewerker Toezicht en Veiligheid (MTV) 
worden gevolgd. Deze opleidingen, en bijscholingscursussen waarin dezelfde kwaliteitseisen 
centraal staan, moeten vanaf oktober 2012 naar alle waarschijnlijkheid volgens gemeenten 
verplicht gevolgd worden voordat iemand het beroep van gemeentelijk toezichthouder op het 
gebied van veiligheid in de publieke ruimte uit kan oefenen. 
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Van Hall Laren-

stein 

Van Hall Larenstein biedt een tweejarige opleiding Integrale handhaving omgevingsrecht aan. Dit 
betreft een landelijk en internationaal erkende verkorte opleiding op een niveau tussen MBO en 
HBO in. De opleiding is praktijkgericht vormgegeven en bestaat uit een stage, milieukundige 
vakken, juridische vakken (waarin natuurwetgeving, bouwwetgeving, Wet Milieubeheer en 
WABO, Bodemwetgeving en de Kader Richtlijn Water centraal staan) en vakken met betrekking 
tot handhaving (zoals Professioneel handhaven, Thema en risicogericht toezicht houden). 
 

 

Wanneer wordt gekeken naar de opleidingen, dan valt op dat die over het algemeen zelf-
standig worden ontwikkeld en aangeboden door toezichtsorganisaties en uitsluitend toe-
gankelijk zijn voor toezichthouders van de organisatie die de opleiding aanbiedt.  
 
Opleidingen hebben naast een educatieve ook een socialiserende functie. Toezichthouders 
van verschillende toezichtsorganisaties, zoals de IGZ, werken voor een belangrijk deel van 
hun tijd zelfstandig of in kleine teams. Zij hebben bij de uitvoering van hun werkzaamheden 
contact met een gering aantal collega’s. Interne opleidingen van toezichtsorganisaties waar-
in toezichthouders ‘on the job’ weinig samenwerken, zijn belangrijk voor deze toezichthou-
ders om elkaar te leren kennen, elkaars werkwijzen te leren kennen, van elkaar te leren en 
samen kennis en vaardigheden te ontwikkelen.  
 
In enkele gevallen werken toezichtsorganisaties samen bij het aanbieden en ontwikkelen 
van opleidingen. Dit betreft opleidingen die worden vormgegeven en aangeboden door de 
BRZO Academie en de opleidingen die in samenwerking met gemeenten worden vormgege-
ven en aanbeboden door ROC’s. Deze opleidingen zijn toegankelijk voor toezichthouders 
van verschillende organisaties. Ditzelfde geldt voor opleidingen die worden aangeboden 
door de Inspectieraad. Daarbij worden opleidingen aangeboden door organisaties die niet 
direct zijn verbonden aan een toezichtsorganisatie. Ook deze opleidingen kunnen worden 
bezocht door toezichthouders van verschillende organisaties.   
 
De opleidingen bestaan uit verschillende modules. Over het algemeen kennen de opleidin-
gen modules die betrekking hebben op domeinspecifieke kennis en vaardigheden, zoals het 
herkennen van asbest, en modules die betrekking hebben op kennis en vaardigheden van 
het houden van toezicht. Deze modules kennen een meer generiek karakter. Opvallend is 
dat de verschillende opleidingen gelijksoortige modules aanbieden op het gebied van vaar-
digheden en kennis van toezicht. Deze kunnen, ondanks het generieke karakter van de mo-
dules veelal uitsluitend worden gevolgd door toezichthouders verbonden aan de organisatie 
die de module aanbiedt. Ondanks het generieke karakter van de kennis en vaardigheden die 
centraal staan in deze modules worden de cursussen door de verschillende organisaties 
afzonderlijk ontwikkeld.      

4.4 Analyse 

4.4.1. Domeinspecifieke en generieke competenties en opleidingsmodules 

Zowel in opleidingsprogramma’s als in competentieprofielen kan een onderscheid worden 
aangebracht tussen generieke opleidingsmodules en competenties en domeinspecifieke 
opleidingsmodules en competenties. De generieke modules en competenties zien op toe-
zichtsvaardigheden en kennis van toezicht. De domeinspecifieke zien op kennis en vaardig-
heden die alleen benodigd zijn voor het gebied waarin de specifieke toezichthouder, of or-
ganisatie waarvoor hij actief is.  
 
In dit verband kan ook worden gewezen op de vooropleidingen van toezichthouders. Do-
meinspecifieke kennis is in verschillende gevallen vereist om als toezichthouder actief te 
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kunnen zijn op het specifieke domein. Hierbij kan worden gedacht aan een medische 
(voor)opleiding op het domein van de IGZ en een (voor)opleiding op het gebied van milieu-
kunde voor BRZO toezichthouders. Deze domeinspecifieke kennis is nodig om waarnemin-
gen te kunnen doen en analyses te kunnen uitvoeren. Aanvullend op de domeinspecifieke 
kennis en kunde dient, om het toezichthouden onder de knie te krijgen, een toezichtoplei-
ding of modulen die zien op kennis en vaardigheden op het gebied van toezicht te worden 
gevolgd.  

4.4.2. Samenwerking tussen toezichtsorganisaties 

De notie dat toezichthouders van verschillende organisaties voor een belangrijk deel dienen 
te beschikken over dezelfde, of gelijksoortige, competenties is niet, tot in beperkte mate, 
aanwezig bij een groot deel van de toezichtsorganisaties. De organisaties werken eigenstan-
dig aan de vormgeving van competentieprofielen. Ditzelfde geldt voor de ontwikkeling van 
cursussen die zien op kennis en vaardigheden met betrekking tot het houden van toezicht. 
Verschillende gesprekspartners geven aan dat modules die zien op vaardigheden en kennis 
van toezicht eigenstandig worden ontwikkeld. Daarbij wordt veelal primair gekeken naar 
wensen en eisen ten aanzien van de kennis en vaardigheden van toezichthouders die leven 
bij het management van de toezichtsorganisatie. Secundair spelen de wensen en eisen van 
toezichthouders binnen de organisatie een rol. Samenwerking tussen toezichtsorganisaties 
bij de ontwikkeling van competentieprofielen en de vormgeving van opleidingen komt over 
het algemeen, ondanks dat hier aanleiding toe is, niet, tot in beperkte mate, van de grond.  
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5 

Een uniform beroeps- en 
competentieprofiel 

5.1 Inleiding 

In paragraaf 4.4.1. is een onderscheid gemaakt tussen domeinspecifieke kennis en vaardig-
heden en generieke kennis en vaardigheden. Dit onderscheid tussen domeinspecifieke en 
generieke competenties vormt een belangrijk uitgangspunt bij het denken over de identiteit 
van toezichthouders.  
 
Toezichthouders onderscheiden zich van elkaar ten aanzien van de domeinspecifieke taken 
en competenties die van toepassing zijn op hun functie. Toezichthouders vertonen overeen-
komsten als het gaat om de generieke taken en competenties die van toepassing zijn op hun 
functie: kennis en vaardigheden ten aanzien van het houden van toezicht. Op basis van deze 
overeenkomsten is het mogelijk een uniform beroeps- en competentieprofiel op te stellen. 
Hiermee is het mogelijk een identiteit te formuleren die van toepassing is op alle toezicht-
houders.72 Met het opstellen van een uniform beroeps- en competentieprofiel kan de iden-
titeit worden gedefinieerd van ‘de’ toezichthouder.  
 
De uniforme identiteit heeft betrekking op de generieke taken en competenties die ‘de’ 
toezichthouder definiëren. In dit kader wordt in paragraaf 5.2 en paragraaf 5.3 een uniform 
beroeps- en competentieprofiel gepresenteerd. In paragraaf 5.4 wordt ingegaan op de 
meerwaarde van de profielen. Aanvullend op het generieke profiel kunnen door toezichts-
organisaties specifieke profielen worden opgesteld die zien op specifieke taken, kennis en 
vaardigheden waarover toezichthouders dienen te beschikken die actief zijn binnen dat 
specifieke domein. Dit wordt toegelicht in paragraaf 5.5. Hiermee wordt recht gedaan aan 
zowel de gelijkenissen tussen toezichthouders, die een uniforme identiteit rechtvaardigen, 
als de verschillen, die aanvullend op, en binnen de kaders van, het uniforme profiel differen-
tiatie en specialisatie rechtvaardigen. In paragraaf 5.6 wordt ingegaan op de rol die motiva-
tie, waarden en deugd kunnen spelen bij het definiëren van een identiteit van ‘de’ toezicht-
houder.  

                                                           
72 Dit betreft alle externe toezichthouders. 
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5.2 Een uniform beroepsprofiel 

Een uniform beroepsprofiel is breed toepasbaar. Zoals in het eerste hoofdstuk van deze 
rapportage is beschreven worden in een beroepsprofiel de eisen beschreven die aan de 
toezichthouder worden gesteld in termen van activiteiten, kerntaken of –opgaven waarvoor 
verantwoordelijkheid gedragen wordt, kerncompetenties en performance indicatoren en de 
context of het domein waarin ze vervuld dienen te worden.  
 
Om te komen tot het beroepsprofiel zijn de bouwstenen die zijn gepresenteerd in hoofdstuk 
drie gebruikt als uitgangspunt. Daarbij is geput uit de interviews en de verschillende compe-
tentieprofielen die zijn bestudeerd. Op basis daarvan is een uniform beroepsprofiel gefor-
muleerd.  

5.2.1. Het beroepsprofiel van de externe toezichthouder 

 
Taken en bevoegd-
heden 

Een toezichthouder is wettelijk belast met de taak om namens een centrale of decentra-
le overheidsbestuurder een bijdrage te leveren aan het waarmaken van het publieke 
deelbelang waar de overheidsbestuurder verantwoordelijk voor is. Hiertoe beschikt een 
toezichthouder over bevoegdheden die hij

73
 ontleent aan de Awb, Wed en/of bijzondere 

wetgeving. Een toezichthouder is niet in loondienst bij de politie.  
 

Een toezichthouder tracht het publieke deelbelang te realiseren door met de uitoefening 
van nalevingstoezicht, uitvoeringstoezicht en/of (inter)bestuurlijk toezicht een gewenst 
handelingspatroon van een persoon of organisatie waar de toezichthouder geen onder-
deel van uitmaakt te bevorderen en/of af te dwingen. De werkzaamheden van toezicht-
houders hebben een preventieve, repressieve, signalerende, agenderende en probleem-
oplossende functie. 
 
Een toezichthouder levert met de uitoefening van zijn taak een bijdrage aan een veilige, 
gezonde en rechtvaardige samenleving.  
 

Activiteiten Een toezichthouder verzamelt informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet 
aan de daaraan gestelde eisen, vormt zich daar een oordeel over, rapporteert en inter-
venieert indien nodig. Bij uitoefening van zijn werkzaamheden handelt een toezichthou-
der conform de principes van selectiviteit, slagvaardigheid, samenwerking, onafhanke-
lijkheid, transparantie en professionaliteit. Hierbij volgt de toezichthouder, indien 
aanwezig, door de toezichtsorganisatie waar hij onderdeel van uitmaakt opgestelde 
werkbeschrijvingen, checklists en protocollen die zien op: informatievoorziening, risico-
gericht toezicht, systeemtoezicht, incidententoezicht, thema toezicht en verschillende 
interventiestijlen. 
 

Kennis en vaardig-
heden 

Een toezichthouder beschikt zowel over domeinspecifieke kennis en vaardigheden met 
betrekking tot het onderwerp van toezicht als over generieke kennis en vaardigheden 
met betrekking tot het houden van toezicht. 
 

5.2.2. Onderscheidend vermogen van het beroepsprofiel 

Het beroepsprofiel van de toezichthouder dient volgens de beroepensociologie zo te zijn 
geformuleerd dat het kenbaar maakt wat onder het beroep kan worden verstaan en op 
welke aspecten het zich onderscheidt van andere beroepen of professies. Het dient niet 
alleen zo generiek te zijn dat alle toezichthouders zich erdoor aangesproken voelen, het 
dient ook zo eng te zijn geformuleerd dat er sprake is van een coherente groep met een 
duidelijk identiteit.  
 

                                                           
73 Toezichthouders kunnen mannen of vrouwen zijn, waar ‘zijn’ of ‘hij’ staat kan derhalve ook ‘haar’ of ‘zij’ gelezen worden. 
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Het beroepsprofiel dat hier wordt gepresenteerd voldoet aan deze voorwaarden. Ter on-
derbouwing van deze stelling kan worden onderzocht of het beroepsprofiel van toepassing 
kan worden verklaard op andere beroepen als dat van de externe toezichthouder. Om het 
onderscheidend vermogen inzichtelijk te maken, wordt bij wijze van experiment onderzocht 
of het beroepsprofiel van toepassing is op beroepen die relatief dichtbij de externe toe-
zichthouder staan; de interne toezichthouder en de politieagent.  
 
Ten aanzien van de interne toezichthouder kan worden verwezen naar de beschrijving die 
wordt gegeven in paragraaf 3.11 van deze rapportage. Het beroepsprofiel van de externe 
toezichthouder is niet van toepassing op de interne toezichthouder omdat interne toezicht-
houders deel uitmaken van de organisatie waarop ze toezicht houden, integraal toezicht 
houden (het ziet niet op een deelbelang), niet altijd een wettelijke grondslag kennen, niet 
altijd beschikken over wettelijke bevoegdheden op grond van de Awb, Wed en andere bij-
zondere wetten en bovendien veelal niet gebonden zijn aan voorschriften van de overheid 
over de wijze waarop zij hun taak dienen uit te oefenen. 
 
Ten aanzien van politieagenten kan worden opgemerkt dat het beroepsprofiel van externe 
toezichthouders voor een belangrijk deel ook van toepassing is op (sommige) politieagen-
ten. Het werk dat sommige politieagenten doen lijkt in verschillende gevallen erg op dat van 
sommige toezichthouders. Hierna wordt ter illustratie ingegaan op enige punten waarop 
extern toezichthouders en politieagenten zich van elkaar onderscheiden en op enige punten 
waarop ze overeenkomsten vertonen.  

DE TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE EXTERN TOEZICHTHOUDER IN RELATIE TOT POLITIEAGENTEN 
 
Taken en bevoegd-
heden 

Ook politieagenten zijn wettelijk belast met de taak om namens een centrale (namelijk 
de minster van Veiligheid en Justitie) of decentrale overheidsbestuurder (namelijk de 
burgemeester) een bijdrage te leveren aan het waarmaken van het publieke deelbelang 
waar de overheidsbestuurder verantwoordelijk voor is. In dit geval betreft dat het deel-
belang publieke veiligheid en bescherming van de rechtsorde en openbare orde. Een 
politieagent beschikt hiertoe, net als een toezichthouder, over bevoegdheden.  Deze 
ontlenen politieagenten echter niet aan de Awb. Een politieagent ontleent zijn bevoegd-
heden primair aan de politiewet. Verder ontlenen politieagenten hun bevoegdheden, 
net als toezichthouders, deels aan de Wed en/of bijzondere wetgeving. Een politieagent 
is, anders dan een toezichthouder, wel in loondienst bij de politie.  

 
Een politieagent tracht het publieke deelbelang, net als een deel van de toezichthouders, 
te realiseren door met de uitoefening van nalevingstoezicht een gewenst handelingspa-
troon van een persoon of organisatie waar de toezichthouder geen onderdeel van uit-
maakt te bevorderen en/of af te dwingen. Politieagenten houden, anders dan toezicht-
houders, geen uitvoeringstoezicht en/of (inter)bestuurlijk toezicht. De werkzaamheden 
van politieagenten hebben, net als die van toezichthouders, een preventieve, repressie-
ve, signalerende, agenderende en probleem oplossende functie. 
 
Een politieagent levert met de uitoefening van zijn taak, net als een toezichthouder, een 
bijdrage aan een veilige, gezonde en rechtvaardige samenleving.  
 

 
De taken en bevoegdheden van politieagenten en toezichthouders vertonen veel gelijkenis-
sen. Sommige toezichthouders kunnen, op basis van het Besluit Buitengewoon Opsporings-
ambtenaar, net als politieagenten beschikken over bevoegdheden die zij ontlenen aan de 
Politiewet. Zo kunnen sommige toezichthouders geweldsmiddelen gebruiken.74 Sommige 

                                                           
74 Toezichthouders kunnen tegenwoordig over steeds meer bevoegdheden beschikken die lijken op, of gelijkwaardig zijn aan 
die van politieagenen. Zo kan onder bepaalde voorwaarden aan Buitengewoon Opsporingsambtenaren de bevoegdheid wor-
den toegekend om geweldsmiddelen te gebruiken zoals handboeien, een wapenstok, pepperspray en in bepaalde gevallen 
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toezichthouders kennen dezelfde taken als politieagenten, ze dienen net als politieagenten, 
verkeersboetes op te leggen. Politieagenten met een taak op het gebied van de opsporing 
van fraude en milieudelicten kennen voor een deel dezelfde taken als sommige toezicht-
houders en ontlenen hun bevoegdheden, net als sommige toezichthouders, deels aan de 
Wed.75 De taken en bevoegdheden van politieagenten en van toezichthouders lopen in de 
praktijk derhalve voor een deel door elkaar heen. Het is om deze reden niet goed mogelijk 
om op basis van de taken en bevoegdheden een eenvoudig onderscheid te formuleren tus-
sen alle soorten externe toezichthouders en alle soorten politieagenten. Om deze reden is 
ervoor gekozen om in het beroepsprofiel van externe toezichthouders een aspect op te 
nemen waarop alle externe toezichthouders zich sowieso onderscheiden van alle politie-
agenten; toezichthouders zijn niet in loondienst zijn bij de politie.  
 
Deze strofe is opgenomen in het beroepsprofiel omdat ook de beschrijving in het beroeps-
profiel van de kennis een vaardigheden en de activiteiten van toezichthouders van toepas-
sing kan worden verklaard op een deel van de politieagenten. Dit betreft wederom de poli-
tieagenten met een taak op het gebied van fraude en milieu. Deze politieagenten dienen 
net als toezichthouders te beschikken over domeinspecifieke kennis en vaardigheden (van 
fraude of milieu) en over kennis en vaardigheden van toezicht. Daarbij werken deze politie-
agenten net als toezichthouders voor een deel conform de principes van goed toezicht en 
volgen zij door hun organisatie opgestelde werkbeschrijvingen.76  
 
Het onderscheid tussen alle toezichthouders en alle politieagenten op basis van de organisa-
tie waarbij zij in loondienst zijn verdient wellicht niet de schoonheidsprijs. De oorzaak hier-
voor ligt echter niet primair in een definitiekwestie. Het dient veeleer te worden beschouwd 
als een uitvloeisel van de vervlechting van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkhe-
den van (sommige onderdelen van) de politie en (sommige) toezichtsorganisaties. 

5.3 Een uniform competentieprofiel 

Een competentie is, zoals beschreven in het eerste hoofdstuk van deze rapportage, het 
vermogen om adequaat te handelen. Adequaat verwijst naar standaarden en normen. Han-
delen verwijst naar werkprocessen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Een 
competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden, persoonskenmerken en motivatie 
om succesvol te functioneren.  
 
Om te komen tot een uniform competentieprofiel is geput uit de verschillende competen-
tieprofielen die zijn bestudeerd. Hierbij is onder meer gekeken naar terminologie die in de 
competentieprofielen wordt gehanteerd, naar de mate waarin competenties in verschillen-
de profielen worden benoemd en is gekeken naar de generieke toepasbaarheid van de 
competenties. Op deze wijze is een uniform competentieprofiel gegenereerd dat van toe-
passing is op ‘de’ toezichthouder. Het competentieprofiel bestaat uit een opsomming van 
kerncompetenties. Om invulling te geven aan die kerncompetenties, zijn de kerncompeten-
ties uitgewerkt in een aantal gedragsindicatoren. 

  

                                                                                                                                                                      
zelfs een vuurwapen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de Circualire Boa. “Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechts-
handhaving – Directie Rechtsbestel, Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Den 
Haag, 10 januari 2011.” 
75 J. de Ridder, N. Struiksma, M.J. Schol, Grip op milieuzaken – evaluatie van de strafrechtelijke milieuhandhaving, Vakgroep 
Bestuursrecht en Bestuurskunde, Groningen, 2009. 
76 M.J. Schol, J. de Ridder, N. Struiksma, De organisatie van de fraude- economie en milieutaak van het OM, Groningen, juni 
2011.  
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5.3.1. Het competentieprofiel van ‘de’ toezichthouder 

 
Competentie Gedragsindicatoren 

 
Analytisch vermogen  Is zich bewust van het eigen referentiekader 

 Is in staat scherp te observeren, zonder vooringenomenheid 

 Is in staat relevante onderzoeksmethoden, concepten en modellen toe te passen  

 Zoekt gericht 

 Kan zich informatie snel eigen maken 

 Kan informatie ordenen en structureren  

 Kan relevantie van informatie inschatten  

 Kan hoofd- van bijzaken onderscheiden 

 Is in staat volledigheid van informatie in te schatten  

 Kijkt vanuit meerdere invalshoeken  

 Kan feiten onderscheiden van meningen 

 Is kritisch 

 Is in staat nieuwe met bestaande informatie te integreren  

 Kan informatie relateren aan andere informatie 
 

Oordeelsvorming  Is in staat een oordeel te vormen 

 Kan oordelen onderbouwen met feitelijke gegevens 

 Houdt rekening met omstandigheden  

 Weegt opties en variabelen tegen elkaar af 

 Beoordeelt vanuit verschillende invalshoeken 

 Denkt over de grenzen heen  

 Kan oordeel toetsen aan doelstellingen  

 Is in staat beredeneerd af te wijken van toetsingskaders  

 Overziet gevolgen van een oordeel en anticipeert hier op.  

 Heeft inzicht in persoonsdenken (blaming) vs. systeemdenken 
 

Rapporteren  Is in staat om tijdens de observaties precieze aantekeningen te maken van wat is waargeno-
men en dit uit te werken in rapportages 

 Kan het oordeel uitwerken aan de hand van vooraf gestelde richtlijnen 

 Kan een logisch opgebouwd en begrijpelijk geformuleerd rapport schrijven  

 Kan heldere argumentatiestructuren binnen rapportages hanteren  

 Kent eigen sterke en minder sterke punten bij  het schrijven van rapportages  

 Hanteert verschillende schrijfstijlen; passende vormen van communiceren  
 

Sociale sensitiviteit  Kan zich in de positie van anderen verplaatsen 

 Kan tactvol optreden 

 Kan goed luisteren 

 Kan eigen gedrag afstemmen op gevoelens van anderen  

 Kan diplomatiek optreden binnen wettelijke en maatschappelijke kaders  

 Toont interesse in de algemene situatie van de onder toezicht staande 

 Tast de positie en bereidwilligheid van de wederpartij af 

 Kan begrip tonen 

 Stelt zich niet onbenaderbaar op 

 Is zich bewust van toezichtlast 

 Beschikt over uitstekende sociale vaardigheden 
 

Gezaghebbendheid  Straalt gezag uit 

 Dwingt respect af 

 Straalt betrouwbaarheid uit 

 Is overtuigend 

 Heeft persoonlijk overwicht 

 Houdt de leiding over de situatie  

 Geeft duidelijk grenzen aan tot hoe ver een onder toezicht staande kan gaan 

 Is deskundigheid  

 Toont durf 

 Heeft zelfvertrouwen  
 

Lef  Durft risico’s te nemen 

 Durft een andere mening te verkondigen in een gesprek 

 Accepteert de kans om gezichtsverlies te leiden 

 Durft persoonlijke positie in de waagschaal te stellen 
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Stressbestendigheid  Kan omgaan met conflictsituaties 

 Kan omgaan met agressie   

 Houdt overzicht, brengt structuur aan en bewaart de rust, ook in conflictvolle en risicovolle 
situaties en onder tijdsdruk 

 Stelt onder druk snel de juiste prioriteiten en neemt de juiste besluiten  
 

Integriteit  Is (maatschappelijk) betrokken 

 Is betrouwbaar 

 Handelt conform wettelijke en branche-specifieke kaders en afspraken 

 Handelt naar eer en geweten 
 

Overtuigingskracht  Gebruikt duidelijke taal 

 Onderbouwt standpunten en/of beslissingen helder en logisch en met voor de doelgroep 
aansprekende argumenten  

 Wisselt van stijl en toon wanneer dit ertoe bijdraagt dat hij beter wordt begrijpen  

 Kan invloed uitoefenen op de standpunten van anderen 

 Kan tegenstellingen herkennen  

 Schat gevoeligheden juist in 

 Toont begrip maar blijft standvastig aan oordeel  

 Is gericht op acceptatie van zijn oordeel 

 Luistert goed naar de argumenten en sluit hierop aan met de eigen argumentatie  

 Benoemt posities, afspraken, regelgeving, consequenties en benadrukt (gemeenschappelijke) 
belangen 

 Heeft inzicht in de rol van communicatie in het geheel van mogelijke interventies  
 

Resultaatgerichtheid  Stelt concrete doelen, prioriteiten en acties  

 Toetst of de gestelde doelen worden gerealiseerd 

 Maakt resultaten zichtbaar 

 Draagt er zorg voor dat de onder toezicht staande leert van het toezicht 

 Weet welke interventie tot het meeste effect leidt 

 Maakt realistische inschattingen van benodigde tijd, geld en middelen  

 Is daadkrachtig 

 

Rechtvaardig  Legt proportionele maatregelen op 

 Voorkomt rechtsongelijkheid 

 Kan een keuze maken welke maatregel en welk instrument in de casus het best kan worden 
toegepast. 
 
 

Samenwerkingsgerichtheid  Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken  

 Kan samenwerken met toezichthouders van andere toezichthoudende organisaties  

 Draagt bij aan en ondersteunt collega toezichthouders bij de realisatie van een gemeenschap-
pelijk resultaat 

 Wisselt regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met collega’s en vraagt reacties  
 

Planmatig werken  Werkt nauwkeurig en systematisch volgens de voorgeschreven werkwijzen en procedures 

 Maakt realistische inschattingen van benodigde tijd, capaciteit en middelen  

 Signaleert en communiceert tijdig afwijkingen en komt met mogelijke alternatieven en esca-
leert indien nodig  
 

Omgevingsbewustzijn  Is in staat breder te kijken dan het eigen vakgebied  

 Signaleert wat externe partners verwachten en houdt rekening met posities, belangen en 
onderlinge verhoudingen 

 Heeft gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen 

 Is in staat om goed om te gaan met publicitaire gevoeligheden 

 Realiseert zich de impact die inspectiebeslissingen hebben en kan hier strategisch mee omgaan  
 

Organisatiebewustzijn  Heeft zicht op zijn eigen positie in relatie tot processen in de keten 

 Weet wat er speelt binnen de eigen organisatie  

 Is zich bewust van de regels, procedures, verschillende posities en belangen die relevant zijn 
voor het eigen werkterrein en handelt daarnaar  

 Toetst ideeën en mogelijkheden binnen de organisatie 
 

Onafhankelijkheid  Is zelfstandig in zijn gedrag  

 Kan op basis van eigen waarnemingen en eigen oordeel een onafhankelijk standpunt innemen 

 Is autonoom in zijn opvattingen en handelen, maar houdt rekening met politiek-
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maatschappelijke gevoeligheden 

 Laat zich niet van de wijs brengen bij verbale en schriftelijke druk door belanghebbenden 
 

Flexibiliteit  Stemt zijn eigen gedrag af op de situatie die zich voordoet  

 Past argumenten en stijl aan de situatie aan  

 Kan schakelen in handhavingsmaatregel en handhavingsstijl, al naar gelang de gesprekspartner 
en het onderwerp van gesprek   

 

Expertise  Heeft en onderhoudt kennis op het gebied van toezicht en kan deze benutten 

 Heeft en onderhoudt kennis van het domein waarop toezicht wordt gehouden en kan deze 
benutten 

 Heeft en onderhoudt kennis van onderzoeksmethoden, concepten en modellen en kan deze 
benutten 

 Heeft en onderhoudt kennis van projectmatig werken en kan deze benutten 

 Heeft en onderhoudt kennis van de bedrijfsprocessen en kan deze benutten 

 Heeft en onderhoudt kennis van relevante wet- en regelgeving en kan deze benutten 

 Heeft en onderhoudt kennis van de doelgroep en kan deze benutten 

 Heeft en onderhoudt kennis van het instrumentarium en kan deze benutten 

 Heeft en onderhoudt kennis van het beoogde doel van toezicht en kan deze benutten 

 Heeft en onderhoudt kennis van nalevingsmotieven en kan deze benutten  
 

5.3.2. Onderscheidend vermogen 

Zoals betoogd in paragraaf 3.9 is het erg lastig, zo niet onmogelijk, om louter op basis van 
persoonskenmerken een beschrijving te geven van een beroep of een professie, die niet van 
toepassing kan worden verklaard op andere beroepen of professies. Ditzelfde geldt voor 
een belangrijk deel ook voor kennis en vaardigheden. Een competentieprofiel kent op zich-
zelf niet voldoende onderscheidend vermogen om een beroepsgroep zodanig te definiëren 
dat die zich onderscheidt van alle andere beroepsgroepen. 

5.4 De waarde van het uniforme beroeps- en competentieprofiel voor 
’de’ toezichthouder 

Het beroepsprofiel dat is gepresenteerd in paragraaf 5.2.1. geeft een beschrijving van de 
taken en bevoegdheden, activiteiten en kennis en vaardigheden van ‘de’ toezichthouder. De 
beschrijving van de kennis en vaardigheden in het beroepsprofiel is algemeen van aard. 
Gesteld wordt: ‘een toezichthouder beschikt zowel over domeinspecifieke kennis en vaar-
digheden met betrekking tot het onderwerp van toezicht als over generieke kennis en vaar-
digheden met betrekking tot het houden van toezicht.’ Met de presentatie van het compe-
tentieprofiel voor ‘de’ toezichthouder wordt nadere invulling gegeven aan de generieke 
kennis en vaardigheden die zijn benoemd in het beroepsprofiel.  
 
Zoals hiervoor betoogd heeft het competentieprofiel, net als competentieprofielen voor 
andere beroepsgroepen, op zichzelf geen voldoende onderscheidend vermogen. Voor deze 
rapportage zit de waarde van het competentieprofiel in de combinatie van het competen-
tieprofiel met het beroepsprofiel. Wanneer het beroepsprofiel en het competentieprofiel in 
samenhang worden bezien geeft dit een overzicht van de identiteit van ‘de’ toezichthouder 
en een definitie van de beroepsgroep.   
 
Het uniforme competentieprofiel bestaat uit kerncompetenties die op hoofdlijnen schetsen 
welke kennis, vaardigheden en eigenschappen toezichthouders (dienen te) bezitten. De 
kerncompetenties worden uitgewerkt in gedragsindicatoren die een hoog detailniveau ken-
nen. De gelaagde structuur van het competentieprofiel maakt het profiel toepasbaar voor 
verschillende doeleinden. De kerncompetenties geven mensen van buiten het vakgebied 
een indruk van de kennis, vaardigheden en persoonskenmerken van ‘de’ toezichthouder. De 
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gedragsindicatoren die onderdeel uitmaken van het competentieprofiel kunnen door me-
dewerkers van toezichtsorganisaties worden gebruikt bij het uitvoeren en opstellen van 
personeelsbeleid (zoals het bepalen van scholingsbehoefte, het voeren van functionerings-
gesprekken) en kunnen worden gebruikt door aanbieders van opleidingen bij de ontwikke-
ling van opleidingsprogramma’s.  
 
Met de presentatie van het uniforme beroeps- en competentieprofiel is een definitie gege-
ven van ‘de’ toezichthouder. De notie dat ‘de’ toezichthouder bestaat heeft meerwaarde 
voor de professionalisering van toezichthouders. Door een besef van een gezamenlijke iden-
titeit kan professionalisering in breder verband gestalte krijgen dan binnen toezichtsorgani-
saties of een beperkte samenwerking tussen verschillende toezichtsorganisaties. Hierdoor 
ontstaat een groepsgevoel van toezichthouders, een kritische massa en hoeft het wiel niet 
op verschillende plekken (opnieuw) te worden uitgevonden.  

5.5 Aanvullende profielen 

Het beroepsprofiel en het competentieprofiel die zijn gepresenteerd in de voorgaande pa-
ragrafen kennen een generiek karakter. Ze hebben betrekking op toezichthouders met ver-
schillende taken en achtergronden, werkzaam binnen verschillende domeinen en bij ver-
schillende soorten organisaties. Wanneer hieraan behoefte is kan het generieke profiel per 
domein of organisatie nader worden gespecificeerd. Op die manier kan het profiel bijvoor-
beeld worden toegespitst op, en aangevuld worden met, taken en competenties die vereist 
zijn bij het uitoefenen van milieutoezicht, toezicht op het onderwijs, financieel toezicht, etc..  
 
In de praktijk blijkt een dergelijke getrapte opbouw van een beroeps- en competentieprofiel 
te kunnen werken. In dit kader kan worden gewezen op de NVWA. De NVWA hanteert het 
‘functiegebouw Rijk – functieprofiel toezicht’ als generiek profiel en vult dit per functiegroep 
aan met beschrijvingen van specifieke kerntaken, domeinen en doelgroepen.77  

5.5.1. Differentiatie binnen het beroeps- en competentieprofiel 

Aanvullingen op het generieke beroepsprofiel en competentieprofiel kunnen, wanneer dit 
wordt gewenst, ook worden gehanteerd om differentiatie aan te brengen tussen verschil-
lende functie(niveau)s binnen een toezichtsorganisatie. Met deze differentiatie kan onder-
scheid worden gemaakt tussen het vaardigheids-, denk-, abstractie- en ervaringsniveau van 
verschillende toezichthouders. Daarbij kan het worden gehanteerd om aan te geven welke 
handelingen toezichthouders met verschillende functie(niveau)s mogen verrichten. Zo-
doende kan het worden gebruikt voor de ordening van werkzaamheden.  
 
Het beroepsprofiel en het competentieprofiel die zijn gepresenteerd in dit hoofdstuk ken-
nen geen differentiatie naar functie(niveau) van de toezichthouder. Hier is bewust voor 
gekozen. Uit de bestudering van competentieprofielen en gesprekken met vertegenwoordi-
gers van toezichtsorganisaties en aanbieders van opleidingen blijkt dat het onderscheid dat 
door verschillende organisaties wordt gemaakt tussen verschillende functie(niveau)s zich 
niet primair manifesteert in de soort competenties waarover de toezichthouder dient te 
beschikken. Dit onderscheid manifesteert zich met name in de mate waarin, en het niveau 
waarop, een toezichthouder over een competentie dient te beschikken. Zo zal zowel een 
junior als een senior toezichthouder in staat dienen te zijn om oordelen te onderbouwen 
met feitelijke gegevens, rekening te houden met omstandigheden, breder te kunnen kijken 

                                                           
77 Het gezicht van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit- Organisatiebesluit (OB), nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, 8 juli 
2011 (aangepast conform addendum op 25 augustus). 
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dan het eigen vakgebied en te kunnen signaleren wat externe partners verwachten. De ma-
te waarin zij hiertoe in staat zijn en het abstractieniveau waarop zij dergelijke activiteiten 
kunnen verrichten zal bij senior toezichthouders evenwel hoger zijn dan bij junior toezicht-
houders. Organisaties kunnen ervoor kiezen om dit onderscheid op te tekenen in aanvullen-
de gedifferentieerde profielen per functieniveau. Deze kunnen worden gebruikt voor HRM 
doeleinden zoals het maken van ontwikkelplannen van toezichthouders, het onderbouwen 
van functieschalen van toezichthouders.  

5.6 De waarden-oriëntatie 

Een competentie is, zo wordt beschreven in paragraaf 1.2 van deze rapportage, een combi-
natie van kennis, vaardigheden, persoonskenmerken en motivatie om succesvol te functio-
neren. In het uniforme competentieprofiel dat is gepresenteerd in paragraaf 5.3 zijn zowel 
kennis, vaardigheden, als persoonskenmerken opgenomen die, in samenhang met het be-
roepsprofiel, het beroep van toezichthouder definiëren. In het uniforme competentieprofiel 
zijn geen factoren opgenomen die zien op het vierde aspect van een competentie; motiva-
tie.  
 
‘Motivatie’ wordt in de Van Dale gedefinieerd als ‘sterkte of intensiteit van de innerlijke 
gesteldheid die iemand tot het verrichten of het nalaten van bepaalde gedragingen brengt’. 
Motieven spelen vandaag de dag geen rol van betekenis in de bestudeerde competentiepro-
fielen van toezichtsorganisaties. In het Victoriaanse tijdperk was dat vermoedelijk anders 
geweest. In die tijd speelde de ‘deugd’ een belangrijke rol bij de definitie en legitimatie van 
een beroepsgroep. ‘Deugd’ wordt in de Van Dale gedefinieerd als ‘het goed-zijn in zedelijke 
zin, de voortdurende gezindheid het goede te doen en te bevorderen en het slechte na te 
laten’. ‘Deugd’ kan vanuit die optiek worden gezien als een intrinsieke motivatie om het 
goede te doen. De motivatie om het goede te doen is veelal gebaseerd op abstracte idealen 
of maatschappelijke streefdoelen; op ‘waarden’.  
 
Het is een interessant gedachte-experiment om te kijken welke motivatie, welke deugd of 
welke waarden vandaag de dag kunnen worden geïdentificeerd om het beroep van toe-
zichthouder te definiëren. Ter uitvoering van dit experiment is gekeken naar literatuur en 
beleidsdocumenten78 met betrekking tot toezichthouders, naar integriteitsnormen,79 naar 
de ambtseed80 en naar (indirecte) aanknopingspunten uit het de verschillende bestudeerde 
competentieprofielen. Op basis daarvan kunnen de volgende waarden worden benoemd. 
 

Integriteit, onkreukbaarheid, betrouwbaarheid, zuiverheid (van oogmerk), loyaliteit, dienstbaarheid, 

fatsoen, kwaliteit, oprechtheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid, gezagsgetrouwheid, onafhankelijkheid. 

5.6.1. De rol van waarden bij selectieprocedures 

Waarden zijn goed te omschrijven. Vanwege hun intrinsieke karakter, zijn ze echter lastig te 
operationaliseren in gedragsindicatoren. De aanwezigheid van zedelijkheid, gezagsgetrouw-
heid, betrouwbaarheid, etc. van individuele toezichthouders is niet eenvoudig waarneem-
baar en aantoonbaar. Om hier zicht op te krijgen zijn psychologische tests nodig.  
 

                                                           
78 Tweede Kaderstellende visie op toezicht. Minder last, meer effect, Zes principes van goed toezicht, Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2005. 
79 Algemene wet bestuursrecht & Ambtenarenwet & Algemeen rijksambtenarenreglement & De integriteitsnormen van de 
gemeente Den Haag, Notitie van de werkgroep Interne Integriteit, Den Haag, juni 2001. 
80 Eed/belofte rijksambtenaren, Staatscourant 1998, nr. 92 / pag. 7. 
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In de praktijk worden psychologische tests gebruikt door toezichtsorganisaties als onderdeel 
van assessmentprocedures bij de selectie van nieuwe medewerkers. Op die manier kunnen 
motivatie, waarden en deugd vandaag de dag een rol spelen in het personeelsbeleid van 
toezichthouders.  

5.6.2. Onderscheidend vermogen 

Beoefenaars van andere beroepen, en met name andere ambtenaren, kunnen (en zullen 
vaak) dezelfde waarden aanhangen. De beschreven waarden zijn derhalve niet exclusief 
voor toezichthouders. Net als het uniforme competentieprofiel kennen de waarden op zich-
zelf derhalve weinig onderscheidend vermogen. Wanneer waarden worden gehanteerd in 
combinatie met het beroeps- en competentieprofiel kunnen ze desalniettemin een aanvul-
lende rol spelen bij definiëring van ‘de’ toezichthouder.  
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6 

Analyse vanuit de invalshoek van de 
beroepensociologie 

6.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is de beroepensociologie geïntroduceerd. Zijn de onder-
scheidende karakteristieken van het beroep van toezichthouder in kaart gebracht. Is een 
beschrijving gegeven van opleidingen die momenteel worden aangeboden en van de be-
roeps- en competentieprofielen die worden gehanteerd. En is een uniform beroeps- en 
competentieprofiel gepresenteerd van ‘de’ toezichthouder.  
 
Met de beschrijvingen in de voorgaande hoofdstukken is een schets gegeven van verschil-
lende aspecten die van belang zijn met betrekking tot de professionalisering van ‘de’ toe-
zichthouder. In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken in 
samenhang bezien en geanalyseerd aan de hand van invalshoeken afkomstig uit de beroe-
pensociologie.  
 
In paragraaf 6.2 worden de inspanningen van verschillende actoren op het gebied van pro-
fessionalisering geanalyseerd vanuit de invalshoek dat professionalisering plaats kan vinden 
van onderop en/of van bovenaf. Op die manier wordt een overkoepelend inzicht verschaft 
in de actoren die betrokken zijn bij professionalisering van toezichthouders.  
 
In paragraaf 6.3 wordt het beroep van toezichthouder geanalyseerd op basis van de mate 
van institutionalisering en legitimering van de beroepsgroep. In paragraaf 6.4 wordt inge-
gaan op de vraag in hoeverre het beroep van toezichthouder kenmerken vertoont van een 
professie. Op basis van inzicht in deze aspecten kan een uitspraak worden gedaan over de 
mate van professionalisering van de beroepsgroep van toezichthouders. 
 
In paragraaf 6.5 wordt het vak van toezichthouder bezien vanuit een opleidingsperspectief 
en wordt de mogelijkheid besproken het beroep van toezichthouder te benoemen als speci-
alisatie. 
 
In paragraaf 6.6 wordt ingegaan op de mate waarin de doelen van professionalisering die 
worden onderscheiden binnen de beroepensociologie, van toepassing zijn op de professio-
nalisering van toezichthouders. Hiermee wordt inzicht gecreëerd in de doelen die de be-



TOEZICHTHOUDER; BEROEP, PROFESSIE, OF SPECIALISATIE? 

58 

 

roepsgroep kan bereiken met professionalisering en de mogelijke drijfveren om te professi-
onaliseren.  

6.2 Professionalisering van toezichthouders van onderop en van 
bovenaf  

6.2.1. Professionalisering van bovenaf 

Professionalisering van bovenaf heeft betrekking op inspanningen ten behoeve van de pro-
fessionalisering van toezichthouders, die worden geleverd door toezichtsorganisaties. Toe-
zichtsorganisaties zijn in de praktijk zowel individueel als in samenwerkingsverband bezig 
met professionalisering van ‘hun’ toezichthouders.  

Individueel 

De IGZ kent net als de NVWA, ILenT en AFM een eigen toezichtopleiding. De IvhO is bezig 
zich te oriënteren op het opzetten van een geïntegreerde opleiding gericht op toezicht, die 
hun huidige aanbod van collectieve en individuele scholing van medewerkers kan aanvullen. 
De gemeente Amsterdam heeft een eigen Handhavingsacademie opgezet. Deze organisaties 
zijn allemaal individueel bezig met professionalisering van ‘hun’ toezichthouders.  

Gezamenlijk 

Naast individuele inspanningen van toezichtsorganisaties, bestaan er initiatieven waarin 
organisaties samenwerken om de professionalisering van toezichthouders gestalte te geven. 
Die samenwerking is in verschillende gevallen opgelegd door de wetgever. In andere geval-
len vindt samenwerking plaats op basis van vrijwilligheid.   

Opgelegde samenwerking  
De BRZO-academie en de Inspectieraad zijn organisatieverbanden waarin verschillende toe-
zichtsorganisaties samenwerken aan de professionalisering van toezichthouders.  
 
De Inspectieraad zet zich onder meer in voor professionalisering van toezichthouders van 
Rijksinspecties. Om dit te bewerkstelligen biedt de Inspectieraad opleidingen aan voor toe-
zichthouders van alle door de Inspectieraad vertegenwoordigde inspecties. Daarbij heeft de 
Inspectieraad een professionaliseringstraject vormgegeven met de titel ‘de effectieve in-
specteur’. De Inspectieraad heeft in haar huidige vorm gestalte gekregen als gevolg van 
politieke druk die ontstond naar aanleiding op de motie-Aptroot.81 Hierin werd voorgesteld 
om alle Rijksinspecties samen te voegen tot één inspectieorganisatie. In plaats van tot sa-
menvoeging van alle inspecties, heeft de politieke druk naar aanleiding van de motie geleid 
tot door de overheid opgelegde verplichte samenwerking tussen Rijksinspecties. De Inspec-
tieraad fungeert als opdrachtnemer en uitvoerder van besluiten van het kabinet met be-
trekking tot de coördinatie van samenwerking tussen deze inspecties.  
 
Een ander voorbeeld van opgelegde samenwerking betreft de samenwerking van toezicht-
houders op het gebied van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Het BRZO stelt 
eisen aan de samenwerking tussen het bevoegd gezag op het gebied van de Wabo (gemeen-
ten en provincies),82 de brandweer en de Inspectie SZW. Om deze samenwerking gestalte te 
geven is de BRZO Academie opgericht. De BRZO Academie zet zich in voor professionalise-

                                                           
81 Voor oprichting van de Inspectieraad overlegden Inspecteurs-generaal van de inspecties reeds gezamenlijk in het IG-beraad. 
Hier werd onder andere gesproken over samenwerking tussen de inspecties.  
82 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
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ring van toezichthouders van zowel de brandweer, de inspectie SZW als gemeenten en pro-
vincies.   

Vrijwillige samenwerking 
Een aanzienlijk aantal gemeenten heeft zich aangesloten bij de Brancheorganisatie Publieke 
Veiligheid (BOPV). De BOPV is een belangenvereniging voor gemeentelijke toezichtsorgani-
saties op het gebied van algemene leefbaarheid, preventie, toezicht en handhaving in het  
publieke domein.83 De BOPV treedt op als spreekbuis, aanspreekpunt en stimulator voor de 
aangesloten leden en als gesprekspartner en adviseur van de Rijksoverheid en ande-
re betrokken organisaties.84  
 
De BOPV speelt een belangrijke rol bij de professionalisering van gemeentelijke toezicht-
houders op het gebied van leefbaarheid, preventie en toezicht in het publieke domein. De 
aangesloten leden zijn er door vereniging in geslaagd om samen met ROC’s85 een landelijke 
geaccrediteerde en uniforme (voor)opleiding te realiseren voor toezichthouders actief op 
het gebied van de publieke veiligheid.86 Door het gehele land kunnen op MBO niveau oplei-
dingen Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) en Medewerker Toezicht en Veiligheid 
(MTV) worden gevolgd. Met ingang van 1 oktober 2012 wordt het succesvol afronden van 
één van deze opleidingen87 naar alle waarschijnlijkheid een voorwaarde voor personen die 
bij gemeenten werkzaam willen zijn als BOA binnen het domein publieke veiligheid.  

6.2.2. Professionalisering van onderop 

Professionalisering van toezichthouders vindt niet alleen plaats binnen de context van toe-
zichtsorganisaties. Toezichthouders hebben zich, buiten de context van de toezichtsorgani-
satie waarvoor zij werkzaam zijn, verenigd in verschillende beroepsverenigingen die zich 
inzetten voor belangenbehartiging, kennisontwikkeling en professionalisering van toezicht-
houders. In dit kader kan worden gewezen op de Beroepsvereniging van Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren (Beboa), de Vereniging voor Bouw- en Woningtoezicht en VIDE. De 
activiteiten van deze beroepsverenigingen kunnen worden beschouwd als ‘professionalise-
ring van onderop’. 
 
VIDE afficheert zich als dé beroepsvereniging voor alle professionals in het veld van toezicht, 
inspectie, handhaving en evaluatie. Uit gesprekken met verschillende respondenten blijkt 
echter dat niet alle toezichthouders bekend zijn met, en zich vertegenwoordigd, of aange-
sproken voelen door VIDE. Deze conclusie kan ook worden getrokken op basis van de con-
statering dat, naast VIDE, ook andere beroepsverenigingen bestaan voor toezichthouders. 
Beboa zet zich in voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren. De Vereniging voor Bouw- en 
Woningtoezicht zet zich in voor organisaties en personen die actief zijn op het gebied van 
het bouw- en woningtoezicht. Op het gebied van intern toezicht is een aantal domeinspeci-
fieke beroepsverenigingen actief.88  

                                                           
83 De vereniging is een uitvloeisel van een initiatief van gemeenten die zich verenigden in de Belangengroep Stadstoezicht. 
84 Brancheorganisatie Publieke Veiligheid, Missie en Visie 2010-2013. 
85 Samen met vertegenwoordigers van gemeenten, de VNG, de politie, het onderwijsveld, kenniscentrum ECABO en Stichting 
ExTH en onder regie van de minster van Veiligheid en Justitie.  
86 De branchevereniging is actief voor gemeentelijke BOA’s die werkzaam zijn in domein 1 (openbare ruimte), 2 (milieu welzijn 
en infrastructuur) en 4 (openbaar vervoer). Deze domeinen zijn ontleend aan de BOA Circulaire: Directoraat-Generaal Rechts-
pleging en Rechtshandhaving – Directie Rechtsbestel, Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar, Ministerie van Veiligheid 
en Justitie, Den Haag, 10 januari 2011. 
87 Het succesvol afronden van aanvullende bijscholingscursussen om een gelijkwaardig kennis en vaardigheidsniveau te halen 
en te behouden wordt ook voldoende geacht.  
88 Intern toezichthouders kennen verschillende domeingerichte beroepsverenigingen. De Nederlandse Vereniging van Toe-
zichthouders in Zorginstellingen (NVTZ), de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW), de Nederlandse 
Vereniging van Toezichthouders in de Kinderdagopvang (NVTK) en de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector 
(VITP). Het bestaan van deze verschillende beroepsverenigingen voor intern toezicht wekt de suggestie dat intern toezichthou-
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Naast beroepsverenigingen spelen commerciële partijen in op de behoefte van toezicht-
houders aan professionalisering, bijvoorbeeld door de organisatie van congressen en het 
aanbieden van opleidingen. Zo organiseert Reed Business Events ‘De dag van de BOA’ en 
worden door verschillende partijen met commercieel oogmerk cursussen aangeboden aan 
toezichthouders.   

6.2.3. Deelconclusie 

Professionalisering krijgt in de praktijk gestalte door initiatieven ‘van onderop’ en initiatie-
ven ‘van bovenaf’. Professionalisering van bovenaf, zoals het opstellen van competentiepro-
fielen en het vormgeven van opleidingen, vindt over het algemeen individueel plaats door 
toezichtsorganisaties. Professionalisering van onderop vindt vooral plaats binnen verschil-
lende beroepsverenigingen.  
 
Toezichthouders onderscheiden zich van elkaar ten aanzien van de domeinspecifieke taken 
en competenties en vertonen gelijkenissen ten aanzien van de generieke taken en compe-
tenties die van toepassing zijn op hun functie. Op basis van deze gelijkenissen is in het vori-
ge hoofdstuk een uniform beroeps- en competentieprofiel gedefinieerd voor ‘de’ toezicht-
houder. Vanuit de notie van deze gedeelde identiteit ligt het voor de hand wanneer 
toezichthouders meer in gezamenlijkheid gestalte geven aan professionaliseringsinspannin-
gen. In verschillende gevallen gebeurt dit ook.    

Focus buiten de context van de eigen organisatie 

Of samenwerking zijn basis vindt in regelgeving, of vrijwillig wordt opgepakt hoeft geen be-
palende factor te zijn voor de mate waarin samenwerking kan worden aangemerkt als suc-
cesvol. De sleutelfactor voor geslaagde samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van op-
leiding en andere wijzen van professionalisering, is het denken buiten de specifieke context 
van de organisatie en het denken in gezamenlijke belangen. Vooral de partijen die zich heb-
ben verenigd in de BOPV, maar ook zij die zich hebben verenigd in de BRZO Academie lijken 
hierin succesvol. De inspectieraad zet goede stappen, tegelijkertijd opereren de aangesloten 
inspecties, onder meer op het gebied van professionalisering, nog steeds voornamelijk au-
tonoom.  

Focus op gedeelde domeinspecifieke en generieke taken, kennis en vaardigheden 

Een andere factor die van belang is voor succesvolle samenwerking op het gebied van pro-
fessionalisering is gelegen in de inhoud van de werkzaamheden van toezichthouders. Partij-
en die samenwerken in de BOPV hebben dezelfde inhoudelijke taken (publieke veiligheid). 
Deze vergen dezelfde vakspecifieke kennis en vaardigheden. Ditzelfde geldt voor een be-
langrijk deel voor partijen die samenwerken in de BRZO Academie (milieu).  
 
Uit gesprekken met verschillende inspecties komt naar voren dat binnen deze inspecties het 
idee leeft dat de inhoud van de werkzaamheden van de verschillende inspecties ver uit el-
kaar ligt. Voor een deel is dit zeker het geval; een inspectie van een school vergt andere 
vakspecifieke kennis dan een inspectie van een farmaceutisch laboratorium. Samenwerking 
ten aanzien van de ontwikkeling van deze domeinspecifieke kennis lijkt voor inspecties die 
actief zijn op verschillende domeinen niet voor de hand te liggen. Waar samenwerking door 
inspecties ten aanzien van professionalisering wel meerwaarde kan hebben, is op het gebied 
waar de inspecties elkaar vinden; op het vakgebied toezicht. Een duidelijker begrip van de 
gemeenschappelijkheid van de voor toezicht benodigde kennis en vaardigheden (en ge-

                                                                                                                                                                      
ders niet bekend zijn met VIDE, zich niet vertegenwoordigd voelen door VIDE, of behoefte hebben aan een domeinspecifieke 
beroepsvereniging.  
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meenschappelijkheid in de aangeboden opleidingsmodules) kan leiden tot meer en verder 
gevorderde samenwerking op dit gebied.  

6.3 De institutionalisering en legitimering van het beroep van 
toezichthouder 

In deze paragraaf wordt gekeken naar de mate van institutionalisering en legitimering van 
het vak van toezichthouder. De mate van institutionalisering en legitimering geeft een indi-
catie van de mate van professionalisering van de beroepsgroep.      

6.3.1. Institutionalisering  

In paragraaf 2.4 is een aantal factoren gepresenteerd dat een indicatie geeft van de mate 
van institutionalisering van een beroep. Wanneer een beroep voldoet aan al deze factoren 
kan het vanuit deze invalshoek worden aangemerkt als professie. Hoe meer van de factoren 
aanwezig zijn, hoe professioneler een beroep derhalve is georganiseerd. De verschillende 
factoren worden weergegeven in tabel 6.1.89 In de tabel wordt per factor aangegeven of 
deze van toepassing is op het beroep van toezichthouder. De tabel wordt hierna toegelicht.  

TABEL 6.1: INSTITUTIONALISERING VAN HET BEROEP VAN TOEZICHTHOUDER 
 

Factor  Aanwezigheid  

Een (nationale) beroepsorganisatie 

 
Aanwezig 

Wetgeving op grond waarvan een vergunning wordt 
geëist voor uitoefening van het beroep 

Gedeeltelijk aanwezig 

Professionele examens 
 

Gedeeltelijk aanwezig 

Exclusief opleidingsinstituut los van andere professies 
 

Niet aanwezig 

Een universitaire opleiding 

 
Niet aanwezig 

Een ethische beroepscode 

 
Niet aanwezig 

Een nationaal tijdschrift 

 
Aanwezig 

Accreditatie van scholen 

 
Gedeeltelijk aanwezig 

Een (nationale) beroepsorganisatie 

Toezichthouders kennen een nationale overkoepelende beroepsorganisatie; VIDE. Naast 
VIDE zijn er meer beroepsorganisaties die zich inzetten voor de belangen van (een specifiek 
deel van de) toezichthouders. De aanwezigheid van verschillende beroepsorganisatie duidt 
op een gebrek aan gevoel van één identiteit van toezichthouders.  

Wetgeving 

De factor ‘wetgeving’ neemt een bijzondere plaats in. Dit heeft er mee te maken dat toe-
zichthouders, alleen bestaan in de context van de overheid. Zij zijn door de overheid aange-
steld om toezicht te houden. Vanaf de eerste dag van de uitoefening van de taak zijn zij 
door overheid erkend als toezichthouder. Wettelijke verankering van het beroep is derhalve 

                                                           
89 H.L. Wilensky, The professionalization of Everyone?, in; American Journal of Sociology 70, 1963, p. 137-158. 
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veelal geen verdienste van de beroepsgroep, maar is inherent aan het bestaan van toezicht-
houders.  

Professionele examens 

Professionele, gecertificeerde, examens zijn beperkt aanwezig. ROC’s bieden geaccrediteer-
de opleidingen Handhaver Toezicht en Veiligheid en Medewerker Toezicht en Veiligheid 
aan. Van Hall Larenstein biedt een tweejarige geaccrediteerde opleiding Integrale handha-
ving omgevingsrecht aan. Daarbij kennen BOA-opleidingen gecertificeerde examens. De 
overige opleidingen90 kennen geen professionele, gecertificeerde, examens.  

Exclusief opleidingsinstituut 

Meerdere partijen bieden opleidingen aan voor toezichthouders. Er is derhalve geen sprake 
van één opleidingsinstituut. Daarbij is de vraag in hoeverre in dit kader gesproken kan wor-
den over een instituut, of van instituten. De aanbieders van opleidingen zijn voor een be-
langrijk deel geen op zichzelf staande organisaties met uitsluitend een opleidingsaak. Ver-
schillende aanbieders van opleidingen bieden ook opleidingen aan, aan andere 
beroepsbeoefenaars en zijn niet exclusief gericht op toezichthouders.  

Universitaire opleiding, ethische beroepscode, nationaal tijdschrift en accreditatie van 
scholen 

Er is momenteel geen universiteit die een opleiding aanbiedt tot toezichthouder. Toezicht-
houders kennen geen ethische beroepscode, wel een nationaal tijdschrift. Alleen de BOA- 
opleiding, de opleiding Integrale handhaving omgevingsrecht en de opleiding tot HTV en 
MTV zijn geaccrediteerd.  

6.3.2. Legitimering  

Professies slagen er in om publieke culturele waarden te definiëren en te presenteren als 
een uitvloeisel van hun werk. In het geval van toezichthouders zou dit kunnen beteken: toe-
zichthouders zijn nodig, zij dragen bij aan de realisatie van bepaalde kwetsbaar geachte 
publieke deelbelangen, meer concreet aan de verantwoordelijkheid van een overheidsbe-
stuurder ter waarborging van die belangen en aan het bereiken van beoogde gewenste ef-
fecten, het voldoen aan minimum kwaliteitseisen, het beperken van risico’s en/of het voor-
komen van bedrog of concurrentievervalsing. In minder ambtelijke of wetenschappelijke 
taal zou dit bijvoorbeeld kunnen betekenen dat bij het publiek de overtuiging leeft dat toe-
zicht belangrijk is omdat door toezicht het op straat veilig is, het eten van voedsel veilig is, 
het ondergaan van operaties veilig is, de concurrentieverhoudingen eerlijk zijn, mensen niet 
worden opgelicht, etc. In de praktijk lijken toezichthouders er niet voldoende in te slagen de 
publieke opinie zo te beïnvloeden dat de aanwezigheid van dergelijke waarden door het 
publiek worden gezien als de verdienste van toezichthouders. 
 
Overheidsorganisaties, bedrijven en burgers waar toezichthouders op toezien, zijn primair 
verantwoordelijk voor hun eigen handelen. Wanneer zij normconform handelen, wordt dit 
gezien als hun eigen verdienste. Pas wanneer normen worden overtreden, of dingen an-
derszins fout gaan, komt bij het publiek de toezichthouder in beeld. En deze had in die ge-
vallen volgens de publieke opinie vrijwel altijd (eerder) moeten optreden. Wanneer het 
goed gaat is de toezichthouder niet in beeld. Gaat het fout, dan wordt gewezen naar de 
verantwoordelijkheid van de toezichthouder. Toezichthouders zitten wat dat betreft in een 
lastig parket.  
 

                                                           
90 Zie voor een overzicht tabel 4.5. 
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Daarbij komt de notie dat het resultaat en de effectiviteit van toezicht lastig aantoonbaar 
is.91 Er bestaan desalniettemin wetenschappelijke studies waarin wordt gesteld dat de effec-
tiviteit van toezicht inzichtelijk kan worden gemaakt.92 Het feit dat effectiviteit wetenschap-
pelijk kan worden aangetoond, wil echter nog niet zeggen dat het publiek de genoemde 
waarden ook herkent als uitvloeisel van de activiteiten van toezichthouders.93  

6.3.3. Deelconclusie 

Het beroep van toezichthouder is in beperkte mate geïnstitutionaliseerd. Daarbij slagen 
toezichthouders er onvoldoende in om publieke waarden te presenteren als uitvloeisel van 
hun werk. Het beroep van toezichthouder kan, vanuit deze invalshoek, niet worden aange-
merkt als een professie. Dat is echter niet de enige conclusie die op basis van deze gegevens 
getrokken kan worden. De informatie zegt ook iets over de mate van professionalisering van 
de beroepsgroep. Enige institutionalisering heeft plaatsgevonden. Publieke waarden wor-
den niet altijd beschouwd als uitvloeisel van toezicht, het idee dat toezicht in dit verband 
nuttig kan zijn wordt desalniettemin binnen de samenleving niet als irreëel beschouwd. 
Hoewel het moeilijk is de mate van professionalisering in dit verband uit te drukken in een 
concreet cijfer, zoals bijvoorbeeld ‘6 op een schaal van 1 tot 10’ kan op basis van deze gege-
vens worden gesteld dat enige mate van professionalisering van de beroepsgroep op de 
genoemde punten heeft plaatsgevonden.   

6.4 Het vak van toezichthouder en de kenmerken van professies  

Naast via institutionalisering en legitimering kan vanuit de beroepensociologie worden be-
redeneerd of het vak van toezichthouder kan worden aangemerkt als beroep of professie, 
(en in welke mate het beroep derhalve is geprofessionaliseerd) door te kijken naar verschil-
lende andere relevante aspecten. De aanwezigheid van deze aspecten wordt inzichtelijk 
gemaakt en toegelicht in tabel 6:2.  

TABEL 6.2: MATE WAARIN TOEZICHTHOUDERS VOLDOEN AAN DE KENMERKEN VAN PROFESSIES 
 

Kenmerken 

professie 

Score Toelichting 

 

Gevoel van 
groepsidentiteit 

- Er is een beperkt gevoel van groepsidentiteit. Toezichthouders voelen zich vooral verbonden 
met de organisatie waarin zij werkzaam zijn of het domein waarin zij actief zijn. Zij voelen zich 
in veel mindere mate verbonden met toezichthouders van andere organisaties die actief zijn op 
andere domeinen. 
 

Kennisintensief + Het vak van toezichthouder is kennisintensief. Het vereist domeinspecifieke kennis en kennis 
van het houden van toezicht. 
 

Macht  +/- Toezichthouders genieten macht. Deze macht is echter geen resultante van inspanningen van 
de beroepsgroep. Toezichthouders ontlenen hun macht aan de bevoegdheden die zij, ter uitoe-
fening van hun functie, toebedeeld hebben gekregen van de overheid.   
 

Controle over de 
relatie met de 
cliënt/onder 
toezicht staande 

+/- Toezichthouders hebben controle over de relatie met de onder toezicht staande. Dit is echter 
geen resultante van inspanningen van de beroepsgroep. Toezichthouders ontlenen hun contro-
le over de relatie met de onder toezicht staande aan bevoegdheden die zij, ter uitoefening van 
hun functie, toebedeeld hebben gekregen van de overheid. 

                                                           
91 H.B. Winter, Zicht op toezicht – Over de meerwaarde van toezicht in de risicosamenleving, RuG, Groningen 2010.  
92 H.B. Winter, J. de Ridder, Toezicht en effectmeting. Het kan!, RuG, Groningen, januari 2010. 
93 Verschillende beroepsgroepen slagen er in hun handelen te legitimeren vanuit de notie dat het handelen efficiënt geschiedt. 
Ook deze legitimatiegrond gaat niet op voor toezichthouders. De publieke opinie ziet toezicht voornamelijk als log en kostbaar. 
Toezichtlasten worden over het algemeen ervaren als hoog.  
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Aanzien, goede 
sociale positie 

- Toezichthouders worden niet gekenmerkt door een grote mate van aanzien en een goede 
sociale positie. Toezichthouders worden bij de uitoefening van hun werkzaamheden veelal niet 
met open armen ontvangen. Personen en organisaties die onder toezicht staan ervaren 
´toezichtlast´.   
 

Vaktaal + Toezichthouders kennen een eigen jargon. Termen als ´systeemtoezicht´, ´thema toezicht´, 
´nalevingspiramide´ en ´sanctiestrategie´, zijn termen die buiten de wereld van het toezicht niet 
worden gehanteerd en niet direct worden begrepen.  
 

‘Lidmaatschap’ 
gemeenschap 

- Toezichthouders worden niet gekenmerkt door ´lidmaatschap´ van een gemeenschap van 
toezichthouders die wordt gecontinueerd door middel van rekrutering, selectie en opleiding 
(zoals bijvoorbeeld het geval is bij advocaten). 
 

Interne regels - Voor de beroepsgroep geldt momenteel een beperkt aantal regels met betrekking tot oplei-
dingseisen en eisen voor permanente educatie. Dit veld komt echter steeds meer in de belang-
stelling te staan bij verschillende toezichtsorganisaties. 
 

Zelfde waarden,  + Toezichthouders onderschrijven waarden zoals Integriteit, onkreukbaarheid, betrouwbaarheid, 
zuiverheid (van oogmerk), loyaliteit en dienstbaarheid. Het onderschrijven van deze waarden is 
desalniettemin niet uniek voor de beroepsgroep van toezichthouders. Ook andere beroeps-
groepen, voornamelijk in de sfeer van de overheid, onderschrijven deze waarden. 
 

Autonomie - Professies worden in de hedendaagse samenleving in steeds mindere mate autonoom, buiten 
de context van een organisatie uitgeoefend. De mate waarin autonome beoefening van een 
beroep kan worden gehanteerd als richtinggevende factor voor de aanduiding van een beroep 
als professie neemt aan betekenis af. Professies zoals arts, architect en advocaat worden steeds 
vaker uitgeoefend binnen de context van bedrijven. De autonomie van artsen, architecten en 
advocaten wordt in die gevallen begrensd door bureaucratische mechanismen van organisaties 
en een eventuele focus van de organisaties op de vraag naar hun diensten op de markt. Deze 
klassieke professies kunnen echter autonoom, buiten de context van een organisatie worden 
uitgeoefend. Een arts, architect of advocaat kan zijn of haar diensten in zelfstandigheid aanbie-
den. Die diensten vertegenwoordigen ook buiten de context van de organisatie een waarde. 
Toezichthouders ontlenen hun gehele identiteit aan de organisaties waarin zij werkzaam zijn. 
Zonder die organisaties, en de bevoegdheden die toezichthouders ontlenen aan hun werk-
zaamheden voor die overheidsorganisaties, zijn toezichthouders een ‘lege huls’. De diensten 
van een toezichthouder vertegenwoordigen buiten de context van de overheid, wanneer een 
toezichthouder zelfstandig,  zonder dat hij bevoegdheden en taken ontleent aan een over-
heidsorganisatie, geen waarde. Vanuit deze optiek kan worden beredeneerd dat een toezicht-
houder niet autonoom opereert en dat dit ook niet past bij de wijze waarop het beroep van 
toezichthouder vandaag de dag is vormgegeven. 
 
Toezichthouders hebben niet altijd gefunctioneerd binnen de context van bureaucratische 
organisaties. Ferdinand Mertens memoreerde in een gesprek dat in het kader van dit onder-
zoek werd gevoerd een periode waarin onderwijsinspecteurs zelfstandig opereerden. Tot de 
jaren zeventig werden onderwijsinspecteurs hoofdelijk benoemd. Zij opereerden in grote mate 
autonoom. Iedere inspecteur was op zichzelf een ‘autoriteit’ en was in grote mate vrij in de 
inrichting en uitvoering van zijn werkzaamheden. Midden jaren zeventig is aan de hand van een 
adviesrapport van McKinsey een reorganisatie doorgevoerd bij de Inspectie voor het onderwijs. 
Inspecteurs werden onderdeel van een bureaucratisch geleide organisatie. Op die manier wer-
den uniforme werkwijzen van inspecteurs bewerkstelligd en werd de autonomie van inspec-
teurs ingedamd.

94
    

  

Discretionaire 
ruimte 

+ Toezichthouders maken gebruik van gestandaardiseerde werkmethoden zoals werkbeschrijvin-
gen en checklists. Aanvullend op deze methoden voeren toezichthouders gesprekken en doen 
zij complexe waarnemingen in diverse veranderende omgevingen. Vervolgens vindt complexe 
oordeelsvorming plaats waarin alle relevante informatie en aspecten worden meegewogen. 
Toezichthouders kennen binnen de context van en aanvullend op de werkbeschrijvingen discre-
tionaire ruimte. Ze kunnen worden aangemerkt als street level bureaucrats. 

                                                           
94 N.L. Dodde, Een speurtocht naar samenhang - Het rijksschooltoezicht van 1801 tot 2001 - Jubileumuitgave ter gelegenheid 
van het 200-jarig bestaan van de Inspectie van het Onderwijs, Sdu Grafisch Bedrijf bv, Den Haag, 2010.  
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6.4.1. Deelconclusie 

Uit de uiteenzetting in tabel 6.2 blijkt dat toezichthouders voor een deel voldoen aan de 
aspecten die kenmerkend zijn voor professies. Op basis van de inzichten die voortkomen uit 
de tabel kan worden geconcludeerd dat de beroepsgroep evenwel niet kan worden aange-
merkt als professie. Wel heeft de beroepsgroep verschillende stappen gezet richting de pro-
fessionele ontwikkeling van de beroepsgroep. Deze bevinding sluit aan bij de bevinding op 
basis van een analyse van de mate van institutionalisering en legitimering.  

6.5 Het vak van toezichthouder als specialisatie 

In hoofdstuk vijf is een uniform beroeps- en competentieprofiel gepresenteerd van ‘de’ 
toezichthouder. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen domeinspecifieke competenties 
en generieke competenties. Domeinspecifieke competenties worden over het algemeen 
verworven gedurende meerjarige voltijds opleidingen op MBO, HBO of universitair niveau. 
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan opleidingen milieukunde, onderwijskunde en 
geneeskunde. Generieke competenties, die zien op het houden van toezicht, worden over 
het algemeen verworven tijdens cursussen die in deeltijd kunnen worden gevolgd en een 
beperkte tijdspanne kennen.  
 
Het onderscheid tussen domeinspecifieke competenties, die worden aangeleerd tijdens 
meerjarige voltijd studies, en generieke competenties, die worden aangeleerd tijdens cur-
sussen, vormt de basis voor de gedachte dat het houden van toezicht kan worden aange-
merkt als specialisatie.  

6.5.1. Domeinspecifieke en aanvullende opleidingen 

Het idee van de classificatie van een beroep als een specialisatie is geen noviteit. Het beroep 
van docent kan net als het beroep van onderzoeker, naast als beroep, worden aangemerkt 
als specialisatie. De grond hiervoor kan worden gevonden in de opzet van de opleiding die 
docenten en onderzoekers volgen voordat zij over de gewenste competenties beschikken 
om het beroep uit te oefenen. Zowel onderzoekers als docenten verwerven in eerste instan-
tie kennis en vaardigheden van het terrein waarop zij onderzoek wensen te doen of wensen 
te doceren. Deze domeinspecifieke kennis en vaardigheden wordt verworven in meerjarige 
voltijd opleidingen en heeft bijvoorbeeld betrekking op wiskunde, natuurkunde, biologie, 
geneeskunde, rechten of geschiedenis. Nadat deze domeinspecifieke kennis is vergaard 
dienen docenten en onderzoekers in opleiding, zich te bekwamen in kennis en vaardigheden 
van onderzoek of van doceren. Deze kennis en vaardigheden worden aangeleerd tijdens 
kopstudies. Deze vergen over het algemeen minder tijd en zijn minder intensief dan de do-
meinspecifieke opleidingen. Ter illustratie: een onderzoeksmaster op het terrein van de 
rechtswetenschap die wordt aangeboden door de RuG kent een looptijd van twee jaar, net 
als een educatieve master op het terrein van de economie.  
 
De opbouw van de verwerving van competenties door onderzoekers en docenten kent een 
analogie met de verwerving van competenties door toezichthouders. Het zwaartepunt van 
de opleiding ligt bij domeinspecifieke kennis en vaardigheden. Het verwerven van aanvul-
lende competenties; doceren, onderzoeken, toezicht houden, vergt een kleinere investe-
ring. 
 
Docenten, onderzoekers en toezichthouders zijn actief op allerlei domeinen. Hun identiteit 
wordt voor een deel bepaald door de domeinspecifieke kennis en vaardigheden waarover zij 
beschikken. Ter illustratie: een econoom kan een docent zijn. Voor een ander deel wordt 
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hun identiteit bepaald door de generieke competenties die zij delen met beroepsgenoten. 
Ter illustratie: een docent kan een econoom zijn.   

6.5.2. Overkoepelende opleidingen 

Een relatief nieuwe ontwikkeling op het gebied van de verwerving van competenties door 
toezichthouders, betreft het aanbieden van beroepsopleidingen aan toezichthouders. Deze 
beroepsopleidingen bestaan niet, zoals hiervoor uiteengezet, uit een afzonderlijk domein-
specifiek deel en een afzonderlijk aanvullend uniform deel. De beroepsopleidingen kennen 
een integrale opzet. Domeinspecifieke kennis en vaardigheden en kennis en vaardigheden 
met betrekking tot het houden van toezicht worden integraal aangeboden. Het betreft de 
opleidingen Handhaver Toezicht en Veiligheid en Medewerker Toezicht en Veiligheid en de 
opleiding Integrale handhaving omgevingsrecht. Deze opleidingen kennen een MBO en een 
MBO+/HBO- niveau.     
 
Toezichthouders die deze beroepsopleidingen hebben gevolgd, hebben zich vanaf dag één 
ingezet om competenties te vergaren voor het houden van toezicht binnen het domein van 
de publieke veiligheid of het milieu. Voor deze mensen is het houden van toezicht, vanuit de 
invalshoek van de vooropleidingen, niet aan te merken als een specialisatie. Het houden van 
toezicht is voor deze mensen aan te merken als beroep. 

6.5.3. Deelconclusie 

Op basis van de voorgaande uiteenzetting kan een onderscheid worden gemaakt tussen 
toezichthouders die zich hebben bekwaamd in hun beroep door eerst domeinspecifieke 
kennis en vaardigheden te vergaren en zich vervolgens hebben gespecialiseerd als toezicht-
houders, en toezichthouders die zich hebben bekwaamd in hun beroep door het volgen van 
een specifieke beroepsopleiding. Voor de eerst categorie beroepsbeoefenaars kan het hou-
den van toezicht worden aangemerkt als beroep en als specialisatie. Voor de tweede cate-
gorie kan het houden van toezicht worden aangemerkt als een beroep.  
 
Deze tweedeling is niet bijzonder. Hij komt ook voor ten aanzien van andere beroepen. Zo 
kan op HBO niveau een specifieke beroepsopleiding worden gevolgd tot docent van een 
middelbare school of een basisschool. Docent is in dat geval geen specialisatie, maar een 
beroep. Op universitair, maar ook op HBO niveau kan daarnaast een aanvullende opleiding 
worden gevolgd die personen die eerst een domeinspecifieke opleiding hebben gevolgd, 
opleidt tot docent.  
 
Het niveau waarop de opleiding wordt aangeboden is geen bepalende factor voor de classi-
ficatie van een beroep als beroep en/of als specialisatie. Zowel op MBO, HBO als universitair 
niveau kunnen toezichthouders zich via cursussen die bijvoorbeeld worden aangeboden 
door de Handhavingsacademie Amsterdam of de NSOB, zich specialiseren als toezichthou-
der.  
 
Op basis van deze uiteenzetting moet worden geconcludeerd dat het beroep van toezicht-
houder in sommige gevallen kan worden aangemerkt als specialisatie. Of dit het geval is, is 
afhankelijk van de soort,95 maar ook van de individuele toezichthouder; van de identiteit die 
hij of zij heeft ontwikkeld door opleiding, loopbaan, ervaring, etc.. 

                                                           
95 Een inspecteur van de IGZ kent een academisch niveau. Deze dient een medische of farmaceutische vooropleiding genoten 
te hebben. Hierna dient hij zich te bekwamen als toezichthouder. Ten aanzien van inspecteurs van de IGZ kan worden gesteld 
dat het houden van toezicht een specialisatie is.  
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6.6 De doelen van professionalisering van toezichthouders 

Verschillende initiatieven worden ondernomen om het beroep van toezichthouder te pro-
fessionaliseren. Het doel dat met professionalisering van toezichthouders wordt nage-
streefd is echter veelal niet helder. In paragraaf 2.3 zijn vijf verschillende doelen van profes-
sionalisering beschreven. Professionalisering kan – bezien vanuit de beroepensociologie – 
worden nagestreefd om het doel van de beroepsuitoefening beter te dienen, om afnemers 
van een product of dienst beter te bedienen, om te klimmen op de sociale ladder, om con-
trole uit te oefenen op de jurisdictie en om tegenwicht te bieden aan marktlogica en bu-
reaucratie. In deze paragraaf wordt uiteengezet of deze doelen zich er voor lenen om te 
worden nagestreefd door toezichthouders en wordt uiteengezet welke meerwaarde met de 
nastreving van dit doel kan worden gegenereerd.  

Professionalisering om het doel van het toezicht beter te dienen 

Veel toezichthouders zullen zich herkennen in dit doel van professionalisering. Door beter te 
worden in het houden van toezicht, kunnen toezichthouders een reëlere bijdrage leveren 
aan het doel, het publieke belang, dat met het toezicht wordt nagestreefd. Professionalise-
ring kent vanuit deze invalshoek meerwaarde voor de samenleving. De samenleving is ge-
baat bij betere bescherming en realisatie van publieke belangen.  

Professionalisering om afnemers van het toezicht beter te bedienen 

Professionalisering om afnemers beter te bedienen heeft tot doel te realiseren dat afne-
mers waar krijgen voor hun geld en er op kunnen vertrouwen dat het geleverde product of 
de geleverde dienst voldoet aan de kwaliteitseisen. Professionalisering van de beroepsgroep 
biedt kwaliteitsgaranties die er aan bijdragen dat onzekerheid van afnemers, die ontstaat 
door informatieasymmetrie, weg wordt genomen. De vraag dient zich aan in hoeverre dit 
doel van professionalisering van toepassing is op de beroepsgroep van toezichthouders. 
 
De eerste vraag die in dit kader relevant is luidt: kan toezicht worden aangemerkt als dienst 
en zo ja wie kan worden aangemerkt als de afnemer van deze dienst? Een tweede vraag 
luidt: speelt informatieasymmetrie een rol in de relatie tussen de afnemer en de aanbieder 
van toezicht? Ten derde kan de vraag worden gesteld of de afnemer van toezicht gebaat is 
bij een afname van onzekerheid die gepaard gaat met mogelijke informatieasymmetrie. 
Deze vragen worden hierna beantwoord.  
 
Toezicht betreft het toezien op de levering van producten of diensten. Toezicht kan op zich-
zelf ook worden beschouwd als een dienst; te weten het toezien op de levering van pro-
ducten of diensten. De vraag is aan wie een toezichthouder deze dienst levert. In paragraaf 
3.3.1 van deze rapportage wordt gesteld dat toezicht wordt gehouden door of namens een 
bestuurder van de decentrale of centrale overheid en een uniek doel dient: namelijk het 
waar (kunnen) maken van het publieke deelbelang waar de verantwoordelijkheid van de 
bestuurder betrekking op heeft. In lijn met deze bewering kan die bestuurder worden aan-
gemerkt als opdrachtgever/afnemer van de dienst van de toezichthouder of de organisatie 
waarbij de toezichthouder werkzaam is.96     
 
Informatieasymmetrie speelt een rol in de relatie tussen de bestuurder en de toezichthou-
der (of de organisatie waar deze onderdeel van uit maakt). Een bestuurder beschikt over 

                                                           
96 Die bestuurder werkt in opdracht van een volksvertegenwoordigend oorgaan als de Tweede Kamer, Provinciale Staten of de 
Gemeenteraad. Dit orgaan werkt op haar beurt in opdracht van (een geografisch deel van) de samenleving. Op die manier 
kunnen de Tweede Kamer, Provinciale Staten of de Gemeenteraad, en de tweede graad de maatschappij, worden gezien als 
afgeleide afnemer van de dienst. Ten behoeve van deze redenering wordt met de afnemer/opdrachtgever gedoeld op de 
primaire afnemer van de dienst; de bestuurder.  
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minder informatie dan de toezichthouder en is door een (relatief) gebrek aan deskundigheid 
niet goed in staat de informatie van de toezichthouder te beoordelen. De bestuurder dient 
er op te vertrouwen dat de (organisatie van de) toezichthouder een kwalitatief goede dienst 
levert en hier een juiste kostprijs voor berekend. Om de onzekerheid die gepaard gaat met 
de informatieasymmetrie weg te nemen wordt binnen de context van de overheid gebruik 
gemaakt van bureaucratie als systeem voor verantwoording door en controle op de toe-
zichthouder (en de organisatie waar deze onderdeel van uitmaakt). Aanvullend hierop kun-
nen kwaliteitsgaranties worden gerealiseerd door professionalisering van de beroepsgroep. 
Bijvoorbeeld in de vorm van een systeem van opleidings- en selectiecriteria van toezicht-
houders en het (door)ontwikkelen van methoden van effectmeting. Professionalisering 
draagt door realisatie van deze kwaliteitsgaranties bij aan een afname van de onzekerheid 
van bestuurders die gepaard gaat met de informatieasymmetrie. Professionalisering van de 
beroepsgroep van toezichthouders kan binnen deze context worden nagestreefd met het 
doel om bestuurders beter te dienen.  
 
Bestuurders zijn gebaat bij, en worden gediend door, professionalisering van de beroeps-
groep van toezichthouders omdat zij zich, door de kwaliteitsgaranties die ermee gereali-
seerd kunnen worden, beter in staat zullen voelen om verantwoording af te leggen aan de 
Tweede Kamer, Provinciale Staten of Gemeenteraad over de realisatie van het publieke 
deelbelang waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en de wijze waarop toezicht hier aan 
bijdraagt.  

Professionalisering om te klimmen op de sociale ladder 

Professionalisering draagt bij aan het imago van toezichthouders. Wanneer toezichthouders 
beschikken over meer domeinkennis en –vaardigheden draagt dit positief bij aan de wijze 
waarop toezichthouders worden ontvangen en worden gezien door onder toezicht staande 
personen en organisaties binnen dat domein. Wanneer toezichthouders daarbij ook over 
meer kennis en vaardigheden beschikken op het gebied van het houden van toezicht, draagt 
dit bij aan de effectiviteit van het toezicht en, mogelijkerwijs, aan vermindering van de toe-
zichtlast. Dit komt ten goede aan het beeld dat binnen de samenleving bestaat over toe-
zicht. Toezichthouders kunnen er door professionalisering beter in slagen het beroep van 
toezichthouder te legitimeren door publieke waarden te presenteren als resultaat van het 
werk van toezichthouders. Professionalisering draagt op deze manier bij aan het imago en 
de sociale positie in de samenleving. Professionalisering, bijvoorbeeld in de vorm van hoge-
re opleidingseisen (en bijbehorende salarisschalen) kan verder gevolgen hebben voor de 
beloning van toezichthouders. 

Professionalisering om controle uit te oefenen op de jurisdictie van toezichthouders 

De jurisdictie van een toezichthouder, de taken bevoegdheden en rollen, wordt bepaald 
door wet- en regelgeving. Door aanpassing van de wet- en regelgeving kan de wetgever de 
jurisdictie van een toezichthouder uitbreiden of inkrimpen. Toezichthouders hebben geen 
directe mogelijkheid om invloed uit te oefenen op hun jurisdictie. Zij zijn afhankelijk van de 
wetgever. De wetgever wordt in haar denken over toezicht beïnvloed door allerlei (maat-
schappelijk) gebeurtenissen, zoals de vuurwerkramp in Enschede en de brand bij Chemie-
Pack in Moerdijk. Daarbij kan de wetgever in haar denken over toezicht worden beïnvloed 
door (maatschappelijke) actoren. Door beïnvloeding van de wetgever kunnen toezichthou-
ders, maar ook andere (beroeps)groepen, indirect invloed uitoefenen op de jurisdictie van 
toezichthouders.  
 
  



TOEZICHTHOUDER; BEROEP, PROFESSIE, OF SPECIALISATIE? 

69 

 

 
Een college van B&W is verantwoordelijk voor de handhaving  van de parkeerverordening. Een bedrijf kan het 
college van B&W benaderen met een aanbieding om de handhaving van de parkeerverordening uit te voeren. 
Argumenten die het bedrijf hierbij kan gebruiken zijn bijvoorbeeld dat  het bedrijf de handhaving goedkoper, 
net zo goed, of beter kan uitvoeren. Mocht het college beslissen de handhaving van de parkeervergunning uit 
te besteden, dan heeft dit gevolgen voor de jurisdictie van toezichthouders. Door dit optreden van het bedrijf 
wordt invloed uitgeoefend op het lokaal bestuur. Hiermee is de jurisdictie van toezichthouders in het geding.    
 
Een certificerende instantie, of lobbyorganisatie voor certificerende instanties, kan een minister, lokale be-
stuurder, parlements-, staten-, of raadslid door beïnvloeding trachten te overtuigen van de meerwaarde van 
certificering van bepaalde bedrijfsprocessen of hele bedrijven ten opzicht van toezicht. Certificerende instanties 
kunnen bestuurders aanbiedingen doen om certificering in plaats te stellen van toezicht door de overheid. 
Argumenten die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn bijvoorbeeld efficiëntie, of de realisatie van een kleinere 
overheid. Wanneer de overheid er voor kiest certificering (gedeeltelijk) in plaats te stellen van toezicht, dan 
heeft dit gevolgen voor de jurisdictie van toezichthouders. Met de beïnvloeding van de overheid door certifice-
rende instanties is de jurisdictie van toezichthouders in het geding.   
  
Ook veranderende opstellingen van verschillende overheidsorganisaties kunnen van invloed zijn op de jurisdic-
tie van toezichthouders. Een belangrijk voorbeeld betreft de veranderende opstelling van de politie. De afgelo-
pen jaren is de rol van de politie in de openbare ruimte afgenomen en kampt de politie met een structureel 
gebrek aan beschikbare mensen en middelen. Daarbij voltrekt zich binnen de politieorganisatie een schaalver-
groting. Door samenvoeging van districten ontstaan grotere werkeenheden. Dit plaatst de politie, soms letter-
lijk, op afstand van wijken en gemeenten. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de politiesterkte die 
lokaal aanwezig is afneemt en dat de politie heeft moeten inleveren op de uitvoering van reguliere werkproces-
sen als ordehandhaving en het houden van toezicht op straat.

97
 De ontwikkelingen binnen de politieorganisatie 

hebben tot gevolg dat gemeenten vandaag de dag minder garanties hebben over de lokale taakuitoefening 
door de politie. Door het ‘terugtrekken’ van de politie, ontstaat er een leemte in de handhaving van de lokale 
openbare orde. De wil van gemeenten om toch te handhaven en toezicht te houden heeft tot gevolg dat lokale 
overheden hun verantwoordelijkheid voor lokale veiligheid in toenemende mate zelfstandig in moeten vullen.

98
 

Dit doen zij in toenemende mate door meer toezichthouders aan te trekken. Veranderende opstellingen van 
overheidsorganisaties zijn derhalve van invloed op de jurisdictie van toezichthouders. Deze wordt in dit geval 
uitgebreid.  
 
Professionalisering van toezichthouders kan er toe leiden dat toezicht een beter imago krijgt 
en wordt gezien als effectief, efficiënt en belangrijk. Dit kan bijdragen aan legitimering; de 
mate waarin de samenleving publieke waarden beschouwd als resultante van toezicht. Pro-
fessionalisering van toezichthouders kan leiden tot institutionalisering en daarmee tot een 
toename van de organisatiegraad van de beroepsgroep. Door verbetering van het imago en 
verhoging van de organisatiegraad van de beroepsgroep wordt de beroepsgroep beter in 
staat gesteld invloed uit te oefenen op de wetgever. Via beïnvloeding van de wetgever kun-
nen toezichthouders indirect invloed uitoefenen op hun jurisdictie.  

Professionalisering om tegenwicht te bieden aan marktlogica en bureaucratie 

Toezichthouders werken niet marktgericht.99 De wens van consumenten is niet leidend voor 
de wijze waarop toezichthouders hun werk inrichten. Marktlogica, die er voor zorgt dat be-
roepsbeoefenaars primair focussen op het bedienen van de vraag van consumenten en se-
cundair focussen op hetgeen dat volgens de maatstaven van het beroep geëigend is, speelt 
derhalve geen rol van betekenis met betrekking tot toezichthouders. Professionalisering van 
toezichthouders is vanuit deze optiek derhalve niet nuttig om tegenwicht te bieden aan 
marktlogica. 

                                                           
97 Handhavingstekort op snijvlak van opsporing en openbare orde, notitie t.b.v. Korpsbeheerdersberaad d.d. 11 mei, 2010  
98 Visiedocument Boa – De buitengewoon opsporingsambtenaar in ontwikkeling, Beroepsvereniging Boa, 14 december 2010 
99 De stelling dat bestuurders kunnen worden aangemerkt als afnemers van de dienst die wordt geleverd door toezichthouders 
impliceert niet dat er sprake is van een markt van aanbieders en afnemers van deze dienst. Van een markt zoals hier wordt 
bedoeld is sprake indien er sprake is van en groot aantal vragers en een groot aantal aanbieders (de aantallen zijn zo groot dat 
geen enkele individuele vrager of aanbieder ook maar de minste invloed kan uitoefenen op het prijsvormingsproces), een 
homogeen product wordt verhandeld, en er vrije toetreding tot en uittreding van de markt mogelijk is. Dit is met betrekking 
tot toezichthouders niet het geval.   
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Bureaucratie kan in de optiek van Weber worden gezien als rationeel en efficiënt. Vanuit het 
oogpunt van de beroepensociologie wordt bureaucratie, naast als rationeel en efficiënt ook 
gezien als een beperking van de autonomie en discretionaire ruimte die kenmerkend is voor 
professies. Toezichthouders functioneren binnen de context van bureaucratisch gestuurde 
organisaties. Zij werken aan de hand van bureaucratische sturingsmechanismen; ze worden 
gestuurd door en leggen verantwoording af aan managers en werken aan de hand van 
werkbeschrijvingen en checklists. De autonomie en discretionaire ruimte van toezichthou-
ders wordt begrensd door deze bureaucratische mechanismen. Professionalisering van toe-
zichthouders kan tegenwicht bieden aan bureaucratie die de autonomie en discretionaire 
ruimte van toezichthouders kan beperken.  
 
Professionalisering om het doel van beroepsbeoefening beter te dienen impliceert het na-
streven van verbetering van het vakmanschap. Door kennis en ervaring uit te wisselen dra-
gen professionals bij aan collectief beschikbare kennis en verbetering van het vak.100 Profes-
sionalisering vergt vanuit deze optiek een open cultuur en samenwerking tussen 
beroepsbeoefenaars. Wanneer toezichthouders bij de uitvoering van hun werkzaamheden 
focussen op bureaucratische mechanismen binnen hun organisatie (werkbeschrijvingen, 
checklists en sturing door en verantwoording aan managers) draagt dit niet bij aan een open 
cultuur waarin er een prikkel is om over de grenzen van organisatie heen te kijken en met 
toezichthouders van andere organisaties samen te werken aan professionalisering van de 
beroepsgroep. 
 
Wanneer toezichthouders door professionalisering en institutionalisering die primair wordt 
geïnitieerd door toezichthouders zelf, buiten de context van de organisaties waarin zij werk-
zaam zijn, de zogenaamde professionalisering van onderop, controle krijgen over, en initia-
tief nemen ten aanzien van, de wijze waarop professionalisering gestalte krijgt, kan een 
vorm van professionalisering in gang worden gezet die niet alleen, of niet primair, ten goede 
komt aan de (doelen van) de toezichthouders binnen één organisatie, maar kan een vorm 
van professionalisering gestalte krijgen die ten goede komt aan de hele beroepsgroep.  
 
Door te investeren in professionalisering van onderop kunnen toezichthouders zichzelf in 
staat stellen om tegenwicht te bieden aan de actoren (managers en beleidsmakers) die ge-
stalte geven aan de bureaucratische mechanismen. Dit tegenwicht hoeft niet te bestaan uit 
verzet tegen de bureaucratische mechanismen. Het kan bestaan uit het, al dan niet in sa-
menwerking met de actoren gestalte geven aan de bureaucratische mechanismen, (mede) 
vormgeven van die bureaucratische mechanismen.  
 
In de praktijk kan dit betekenen dat werkbeschrijvingen, die de grenzen van de autonomie 
en discretionaire ruimte vormgeven en invullen, niet primair worden vormgegeven door 
managers, beleidsmakers of andere medewerkers die binnen een bureaucratische organisa-
tie sleutelposities bekleden. Door professionalisering van onderop en institutionalisering 
van de beroepsgroep kan deze zichzelf in staat stellen om leidende en richtinggevende ken-
nis te ontwikkelen. Hierdoor stelt de beroepsgroep zichzelf in staat om zich op basis van hun 
kennis(voorsprong) zo te positioneren dat zij door managers worden uitgenodigd om (me-
de) vorm te geven aan de werkbeschrijvingen die de grenzen en invulling van de autonomie 
en discretionaire ruimte vormgeven.  

                                                           
100 E. Tonkens, Mondige burgers, getemde professionals, Van Gennep, Amsterdam, 2008. 
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6.6.1. Deelconclusie 

Door professionalisering worden toezichthouders beter in staat gesteld de doelen die wor-
den nagestreefd met het houden van toezicht te realiseren. Door professionalisering van 
toezichthouders worden bestuurders beter te bediend omdat zij op die manier beter in 
staat zijn verantwoording af te leggen over de realisatie van het publieke deelbelang waar 
zij verantwoordelijkheid voor dragen en de rol die toezicht daarbij gespeeld heeft. Professi-
onalisering draagt er aan bij dat het beroep van toezichthouder klimt op de sociale ladder. 
Met professionalisering wordt de beroepsgroep beter in staat gesteld invloed uit te oefenen 
op de wetgever om op die manier indirect invloed uit te kunnen oefenen op de jurisdictie 
van de beroepsgroep. Professionalisering (van onderop) draagt er tenslotte aan bij dat toe-
zichthouders tegenwicht kunnen bieden aan de actoren die bureaucratische mechanismen 
creëren die de autonomie en discretionaire bevoegdheden van toezichthouders kunnen 
begrenzen. Niet zozeer door autonomie na te streven of om meer discretionaire ruimte te 
claimen, maar door zelf (of samen met die actoren) de grenzen van de autonomie en discre-
tionaire ruimte vorm te geven en zelfstandig binnen die grenzen werkwijzen te ontwikkelen, 
of zich hier actief in te mengen.  
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 7 

Beknopte internationale vergelijking 

7.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is geschetst hoe het beroep van toezichthouder er in Neder-
land voor staat. Om de professionele ontwikkeling van de Nederlandse toezichthouders in 
perspectief te plaatsen, is een beknopte studie gedaan naar de professionele ontwikkeling 
van toezichthouders in twee andere Europese landen; Noorwegen en Schotland.101  
 
Om een beeld te krijgen van de professionele ontwikkeling van deze toezichthouders is een 
gesprek gevoerd met een vertegenwoordiger van Helsetilsynet, de Noorse Inspectie voor de 
Gezondheidszorg, en met een vertegenwoordiger van Education Scotland, de Schotse In-
spectie van het Onderwijs. Met hen is gesproken over de professionele ontwikkeling van 
toezichthouders in dienst van die organisatie en over de professionele ontwikkeling van 
toezichthouders in de betreffende landen in het algemeen. 
 
Leidraad van deze gesprekken vormde de aanwezigheid en inrichting van verschillende fac-
toren die van belang zijn met betrekking tot de institutionalisering van het beroep van toe-
zichthouder. Tabel 7.1 geeft een overzicht van de mate van institutionalisering van het be-
roep van toezichthouder in Nederland, Noorwegen en Schotland. In paragraaf 7.2 wordt de 
situatie in Noorwegen toegelicht. Paragraaf 7.3 behandelt de situatie in Schotland. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met een beknopte analyse in paragraaf 7.4.  
 
  

                                                           
101 Deze landen zijn in overleg met de begeleidingscommissie geselecteerd. Gekozen is voor Noorwegen en Schotland omdat 
via het netwerk van de leden van de begeleidingscommissie contact kon worden opgenomen met relevante gesprekspartners 
met kennis van professionalisering van ‘de’ toezichthouder in de betreffende landen. 
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TABEL 7.1: INSTITUTIONALISERING VAN HET BEROEP VAN TOEZICHTHOUDER IN NEDERLAND, 
NOORWEGEN EN SCHOTLAND 

 

Factor  Nederland Noorwegen Schotland 

Een (nationale) beroepsorganisatie 

 
Aanwezig Gedeeltelijk aanwezig Niet aanwezig 

Wetgeving op grond waarvan een 
vergunning wordt geëist voor uitoe-
fening van het beroep 

Gedeeltelijk aanwezig Gedeeltelijk aanwezig Gedeeltelijk aanwezig 

Professionele examens 
 

Gedeeltelijk aanwezig Aanwezig Niet aanwezig 

Exclusief opleidingsinstituut los van 
andere professies 

Niet aanwezig Niet aanwezig Niet aanwezig 

Een universitaire opleiding 

 
Niet aanwezig Niet aanwezig Niet aanwezig 

Een ethische beroepscode 

 
Niet aanwezig Gedeeltelijk aanwezig Niet aanwezig 

Een nationaal tijdschrift 

 
Aanwezig Gedeeltelijk aanwezig Niet aanwezig 

Accreditatie van scholen 

 
Gedeeltelijk aanwezig Gedeeltelijk aanwezig Niet aanwezig 

7.2 Noorwegen 

7.2.1. Mate van institutionalisering 

Een (nationale) beroepsorganisatie 

Noorwegen kent drie beroepsorganisaties die actief zijn op het gebied van toezicht. Eén 
voor intern toezichthouders, één voor financieel toezichthouders en één voor toezichthou-
ders die werkzaam zijn voor een decentrale overheidsorganisatie. Toezichthouders die 
werkzaam zijn bij een landelijke toezichtsorganisatie, zoals Helsetilsynet, kennen geen ‘ei-
gen’ beroepsorganisatie en kunnen geen lid worden van de vereniging voor decentrale toe-
zichthouders. Zij sluiten zich soms op persoonlijke titel aan bij de beroepsvereniging voor 
intern toezichthouders.  
 
Landelijke toezichtsorganisaties, zoals Helsetilsynet, zijn nauw verbonden met de vereniging 
voor decentrale toezichthouders. Relevante publicaties en nieuwe ontwikkelingen worden 
door de landelijke toezichtsorganisaties gepresenteerd op congressen en symposia van de 
decentrale toezichtsorganisaties.   

Een nationaal tijdschrift 

De driedeling die aanwezig is met betrekking tot de beroepsverenigingen manifesteert zich 
ook op het terrein van de tijdschriften. Er is een tijdschrift voor intern toezicht, een tijd-
schrift voor financieel toezicht en een tijdschrift voor toezichthouders werkzaam bij een 
decentrale overheidsorganisatie.  

Wetgeving op basis waarvan een vergunning wordt geëist voor beroep 

Toezichthouders zijn ambtenaren en worden, net als in Nederland, benoemd door de over-
heid om hun taak uit te oefenen.  
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Een ethische beroepscode 

Toezichthouders zijn ambtenaren en zijn als zodanig gehouden aan de ethische beroepsco-
de voor ambtenaren. Daarbij richt de beroepsgroep zich op de ethische code die is opge-
steld voor intern toezichthouders. Deze code is niet geheel van toepassing op extern toe-
zichthouders,102 maar fungeert in de praktijk soms als richtsnoer voor het handelen van 
extern toezichthouders.   

Professionele examens, accreditatie van scholen 

De toezichthouders die werken bij Helsetilsynet zijn ervaren dokters, sociaal werkers, ver-
plegers en advocaten. Wanneer zij worden aangenomen krijgen zij een interne training die 
wordt aangeboden door Helsetilsynet. Daarbij dient om het half jaar te worden deelgeno-
men aan seminars. De training ziet vooral op toezichtkennis en vaardigheden en is ontwik-
keld in overleg met ISO.103 De cursussen, alsmede de examens, zijn echter niet door ISO 
gecertificeerd. Dit is een bewuste keuze geweest. Helsetilsynet wilde niet dat zij als over-
heidsinstantie gecertificeerd zouden worden door een private organisatie. Wanneer toe-
zichthouders op individueel niveau desalniettemin in aanmerking willen komen voor certifi-
cering, dan kunnen zij dit aanvragen bij ISO. Helsetilsynet laat hier ruimte toe. In de praktijk 
betekent dit dat de examens en de interne opleiding niet gecertificeerd zijn, maar dat deze 
wel van voldoende niveau zijn om aanspraak te kunnen maken op certificering.104  

Exclusief opleidingsinstituut 

Noorwegen kent geen exclusief opleidingsinstituut op het gebied van toezicht. Petrole-
umstilsynet,105 Arbeidstilsynet,106 Klima- og forurensningdirektoratet,107 Mattilsynet,108 en 
Helsetilsynet bieden allen afzonderlijk interne opleidingen aan voor toezichthouders. Om 
uniformiteit te bewerkstelligen in de opleidingen hebben de genoemde landelijke toezichts-
organisaties samen een uniforme standaard ontwikkeld voor de opzet van de opleidingen. 
De wijze waarop invulling wordt gegeven aan die standaard loopt per toezichtsorganisatie 
uiteen. Tijdens de opleidingen wordt veel gebruik gemaakt van domeinspecifieke voorbeel-
den en casus. Om die reden is het lastig om uniformiteit te realiseren in de invulling van de 
uniforme standaard. Om bij te dragen aan de ontwikkeling van domeinoverstijgende kennis 
en vaardigheden hebben de landelijke toezichtsorganisaties afgesproken dat aan iedere 
interne cursus enkele toezichthouders deelnemen van andere landelijke toezichtsorganisa-
ties. Op die manier leren toezichthouders domeinoverstijgend te denken en wordt kennis en 
ervaring uitgewisseld tussen toezichthouders van verschillende organisaties.   

Een universitaire opleiding 

Sinds kort kan bij de Universiteit van Stavanger voor het eerst een vak / cursus ‘toezicht’ 
worden gevolgd. Dit vak is onderdeel van een masteropleiding. Ten behoeve van het vak is 
recentelijk een boek gepubliceerd over extern toezicht. Dit is het eerste Noorse boek dat 
handelt over extern toezicht. Op het gebied van het financieel toezicht bestaan dergelijke 
boeken al langer. Verschillende universiteiten bieden specifieke masteropleidingen aan op 

                                                           
102 De wet schrijft bijvoorbeeld strikte regels voor met betrekking tot geheimhouding door ambtenaren. De code kent ruimere 
bepalingen met betrekking tot geheimhouding door intern toezichthouder. De wet is in zo’n geval, als vanzelfsprekend, uit-
gangspunt. 
103 De training bestaat uit één introductiedag. Vervolgens een driedaagse cursus waarin onder meer juridische kennis wordt 
overgebracht. Daarna wordt, afhankelijk van de functie, een cursus van een week gevolgd met het thema gepland toezicht, of 
incidentgericht toezicht.  Wanneer een medewerker (na minimaal twee jaar) in aanmerking komt om hoofdinspecteur te 
worden dient nog eens een cursus van een week te worden gevolgd.  
104 De gesprekspartner die in het kader van het onderzoek is geïnterviewd kon geen informatie geven over de exacte inrichting 
van interne opleidingen van andere inspecties en van hun al dan niet aanwezige certificering.  
105 Noorse petroleum inspectie. 
106 Noorse arbeidsinspectie. 
107 Noorse milieu inspectie. 
108 Noorse voedselkwaliteit inspectie. 
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het gebied van financieel toezicht. Een universitaire opleiding (of master) op het gebied van 
extern toezicht (los van financieel toezicht) wordt niet aangeboden.  

7.3 Schotland 

7.3.1. Mate van institutionalisering 

Een (nationale) beroepsorganisatie en nationaal tijdschrift 

Schotland kent geen (nationale) beroepsorganisatie voor toezichthouders en kent geen (na-
tionaal) tijdschrift voor toezichthouders. 

Wetgeving op basis waarvan een vergunning wordt geëist voor beroep en ethische be-
roepscode 

Toezichthouders zijn ambtenaren en worden, net als in Nederland, benoemd door de over-
heid om hun taak uit te oefenen. Ze kennen geen ethische beroepscode. 

Professionele examens, accreditatie van scholen, exclusie opleidingsinstituut en uni-
versitaire opleiding 

De Schotse toezichthouders kennen geen professionele examens, geaccrediteerde scholen, 
exclusieve opleidingsinstituten of universitaire opleidingen.  

7.3.2. Toelichting 

De Schotse toezichtsorganisaties kennen geen geformaliseerd netwerk waarin zij samen-
werken aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op het gebied van toezicht. De 
ontwikkeling van kennis over toezicht vindt vooral plaats binnen en door afzonderlijke toe-
zichtsorganisaties. De kennis die individueel ontwikkeld wordt, wordt in de praktijk desal-
niettemin wel gedeeld. Individuele toezichtsorganisaties organiseren bijvoorbeeld domein-
gerichte congressen waarbij toezichthouders van andere organisaties welkom zijn. Daarbij 
onderhouden verschillende toezichtsorganisaties onderling contact. Audit Scotland,109 Care 
Inspectorate110 en Education Scotland wisselen kennis en ervaring uit over de wijze waarop 
door de organisaties toezicht wordt gehouden. Daarbij onderhouden Schotse toezichtsorga-
nisaties contacten met hun Noord- Ierse en Britse collega-organisaties.  
 
Opleidingen worden vormgegeven door individuele toezichtsorganisaties. Hierbij wordt niet 
samengewerkt met andere Schotse toezichtsorganisaties. Education Scotland kent een uit-
gebreid opleidingsprogramma. Nieuwe inspecteurs van Education Scotland krijgen een korte 
inleidende cursus waarin aandacht wordt besteed aan toezichtvaardigheden. Alle inspec-
teurs van Education Scotland volgen om het half jaar een integraal opleidingsprogramma 
van een week.111  

                                                           
109 Deze organisatie voert  financiële en prestatie-audits uit. De organisatie verricht hiertoe gedetailleerd en systematisch 
onderzoek  naar verschillende aspecten van de manier waarop overheidsinstanties werken 
110 Deze organisatie houdt toezicht op de jeugdzorg en de gezondheidszorg.  
111 Opvallend fenomeen is dat Education Scotland werkt met associate assessors. Dit zijn hooggekwalificeerd medewerkers uit 
het onderwijsveld die voor drie jaar worden benoemd door Education Scotland om vanuit het veld twee of drie keer per jaar 
mee te draaien met een inspectieonderzoek. Deze worden hiertoe kort praktijkgericht getraind. Op die manier wordt kennis 
uit het veld gehaald en inspectiekennis teruggegeven aan het veld.  
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7.4 Analyse 

Wanneer wordt gekeken naar de mate van institutionalisering van het beroep van toezicht-
houder in Nederland, Noorwegen en Schotland, dan valt op dat Nederland en Noorwegen, 
in tegenstelling tot Schotland, een redelijke mate van institutionalisering kennen. Het den-
ken over kennis en vaardigheden op het gebied van toezicht is in beide landen goed ontwik-
keld.  
 
Zowel in Nederland als in Noorwegen is er aandacht voor de integraliteit van toezicht en de 
ontwikkeling van toezichthouders. In Noorwegen krijgt deze aandacht voor integraliteit 
gestalte in het formuleren van een standaard voor opleidingen van landelijke toezichtsorga-
nisaties. In Nederland is deze aandacht voor integraliteit meer ingebed in formele organisa-
tieverbanden. Hierbij kan worden gedacht aan de Inspectieraad, VIDE en het tijdschrift voor 
toezicht, verschillende leerstoelen op het gebied van toezicht en diverse Nederlandse publi-
caties over toezicht.  
 
Op basis van deze zeer beperkte internationale vergelijking lijkt te kunnen worden gecon-
cludeerd dat Nederland zich, ten aanzien van de integrale benadering van het thema toe-
zicht en de professionele ontwikkeling van ‘de’ toezichthouder, internationaal in de voor-
hoede bevindt. Dit beeld komt overeen met het beeld dat leeft bij verschillende 
Nederlandse gesprekspartners waarmee ten behoeve van dit onderzoek is gesproken.  
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8 

Conclusie 

8.1 Inleiding 

De vraag die centraal staat in dit onderzoek luidt: 
 

Hoe staat het vak ‘toezichthouder’ er voor; wat is de identiteit van de beroeps-
groep en in welke mate is ze geprofessionaliseerd? Welke competentie-eisen 
kunnen aan het vak gesteld worden? Welk beroepsprofiel, of –profielen, kunnen 
worden onderscheiden?  

 
In dit hoofdstu wordt deze onderzoeksvraag beantwoord. In paragraaf 8.2 wordt uiteenge-
zet hoe het vak van toezichthouder er voor staat. In paragraaf 8.3 wordt het beroeps- en 
competentieprofiel van toezichthouders weergegeven.  

8.2 Hoe het vak van toezichthouder er voor staat 

8.2.1. De identiteit van de beroepsgroep 

Toezichthouders onderscheiden zich van elkaar ten aanzien van de domeinspecifieke taken 
en competenties die van toepassing zijn op hun functie. Toezichthouders vertonen gelijke-
nissen ten aanzien van de generieke taken en competenties die van toepassing zijn op hun 
functie. Dit betreft kennis en vaardigheden ten aanzien van het houden van toezicht. Op 
basis van de gelijkenissen is het mogelijk om een uniforme identiteit te formuleren van ‘de’ 
toezichthouder. Deze kan worden vastgelegd in een uniform beroeps- en competentiepro-
fiel dat mogelijk kan worden aangevuld met een verwijzing naar enkele waarden die toe-
zichthouders onderschrijven. 
 
Wanneer hieraan behoefte is kan het generieke profiel per domein of organisatie nader 
worden gespecificeerd. Op die manier kan het profiel bijvoorbeeld worden toegespitst op, 
en aangevuld worden met, taken en competenties die vereist zijn bij het uitoefenen van 
toezicht op dat specifieke terrein.  
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8.2.2. Professionalisering van de beroepsgroep vindt plaats van onderop en van bovenaf 
en dient verschillende doelen 

Professionalisering krijgt in de praktijk gestalte door initiatieven ‘van onderop’ en initiatie-
ven ‘van bovenaf’. Professionalisering van bovenaf, zoals het opstellen van competentiepro-
fielen en het vormgeven van opleidingen, vindt, ondanks het bestaan van enkele samen-
werkingsverbanden en –projecten, over het algemeen individueel plaats door 
toezichtsorganisaties. Professionalisering van onderop vindt plaats binnen verschillende 
beroepsverenigingen.  
 
Professionalisering van toezichthouders stelt toezichthouders beter in staat de doelen die 
worden nagestreefd met het toezicht te realiseren. Door professionalisering van toezicht-
houders worden bestuurders beter bediend omdat zij hierdoor beter in staat zijn verant-
woording af te leggen over de realisatie van het publieke deelbelang waar zij verantwoorde-
lijkheid voor dragen en over de rol die toezicht daarbij speelt. Daarbij draagt 
professionalisering er toe bij dat het beroep van toezichthouder meer aanzien geniet en 
klimt op de sociale ladder en kan professionalisering er toe bijdragen dat toezichthouders 
meer invloed kunnen uitoefenen op hun jurisdictie. Professionalisering kan er tevens aan 
bijdragen dat tegenwicht wordt geboden aan de actoren die bureaucratische mechanismen 
creëren die de autonomie en discretionaire bevoegdheden van toezichthouders kunnen 
begrenzen. Door professionalisering van onderop en institutionalisering kunnen toezicht-
houders zelf een meer betekenisvolle rol spelen bij de vormgeving van de grenzen van de 
autonomie en discretionaire ruimte en bij de ontwikkeling van werkwijzen binnen die gren-
zen. 

8.2.3. De mate van professionalisering van de beroepsgroep 

De beroepsgroep van toezichthouders is in beperkte mate geïnstitutionaliseerd. Daarbij 
slagen toezichthouders er onvoldoende in om publieke waarden te presenteren als resul-
tante van hun werk. Het idee dat toezicht kan bijdragen aan de realisatie van publieke 
waarden wordt binnen de samenleving echter niet als irreëel beschouwd. In tabel 8.1 wordt 
weergegeven dat de beroepsgroep van toezichthouders voor een deel voldoet aan de ken-
merken van professies.  

TABEL 8.1: MATE WAARIN TOEZICHTHOUDERS VOLDOEN AAN DE KENMERKEN VAN PROFESSIES 
 

Kenmerken 
professie 

Score Toelichting 
 

Gevoel van 
groepsidentiteit 

- Toezichthouder kennen  een beperkt gevoel van groepsidentiteit.  

Kennisintensief + Het houden van toezicht  vereist domeinspecifieke kennis en kennis van het 
houden van toezicht. 

Macht  +/-  Toezichthouders ontlenen hun macht aan de bevoegdheden die zij toebe-
deeld hebben gekregen van de overheid.   

Controle cliënt-
relatie 

+/-  Toezichthouders ontlenen hun controle over de relatie met de cliënt aan 
bevoegdheden die zij toebedeeld hebben gekregen van de overheid. 

Aanzien, goede 
sociale positie 

- Toezichthouders worden niet gekenmerkt door een grote mate van aanzien 
en een goede sociale positie.  

Vaktaal + Toezichthouders kennen een eigen jargon. 
 

‘Lidmaatschap’ 
gemeenschap 

- Toezichthouders worden niet gekenmerkt door ´lidmaatschap´ van een 
gemeenschap.  

Interne regels - Voor de beroepsgroep geldt slechts een beperkt aantal regels met betrek-
king tot opleidingseisen en eisen voor permanente educatie.  

Zelfde waarden  + Toezichthouders  onderschrijven dezelfde waarden.   
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Autonomie - Een toezichthouder opereert niet autonoom. Ze maken onderdeel uit van 
bureaucratische organisaties. 

Discretionaire 
ruimte 

+ Toezichthouders kennen discretionaire ruimte binnen de context van en 
aanvullend op werkbeschrijvingen. 

 
Professionalisering is in deze rapportage gedefinieerd als het proces van ontwikkeling van 
een beroep met als eindresultaat de ontwikkeling tot een volwaardige professie. Hiervoor is 
niet gekozen omdat de ontwikkeling van een beroep tot professie naar ons inzicht een doel 
op zich moet zijn. De belangrijkste reden hiervoor is dat deze definitie, omdat wordt gesp-
roken over een eindstadium, aanknopingspunten biedt om te bepalen in welk stadium de 
professionele ontwikkeling van een beroepsgroep, meer in het bijzonder de beroepsgroep 
van toezichthouders, zich bevindt.  
 
Wanneer de mate van institutionalisering en legitimering in samenhang wordt bekeken met 
de mate waarin de beroepsgroep voldoet aan de aspecten die worden benoemd in tabel 
8:1, kan worden geconcludeerd dat een zekere mate van professionalisering heeft plaatsge-
vonden. De beroepsgroep van toezichthouders heeft verschillende stappen genomen met 
betrekking tot haar professionele ontwikkeling.  
 
In sommige gevallen kan het beroep van toezichthouder worden aangemerkt als specialisa-
tie. Of dit het geval is, verschilt per (soort) toezichthouder. Het is afhankelijk van het oplei-
dingstraject dat een toezichthouder heeft doorlopen of dient te doorlopen, van de eisen die 
door organisaties aan specifieke toezichthouders worden gesteld en van de loopbaan van 
een toezichthouder. 

8.3 Het beroeps- en competentieprofiel 

Het is mogelijk om een uniform beroepsprofiel te definiëren voor ‘de’ toezichthouder dat 
generiek genoeg is om van toepassing te zijn op alle toezichthouders en voldoende onder-
scheidend vermogen kent om niet van toepassing te kunnen worden verklaard op andere 
beroepen. Het profiel wordt hierna weergegeven.  
 
Taken en bevoegd-
heden 

Een toezichthouder is wettelijk belast met de taak om namens een centrale of decentra-
le overheidsbestuurder een bijdrage te leveren aan het waarmaken van het publieke 
deelbelang waar de overheidsbestuurder verantwoordelijk voor is. Hiertoe beschikt een 
toezichthouder over bevoegdheden die hij

112
 ontleent aan de Awb, Wed en/of bijzonde-

re wetgeving. Een toezichthouder is niet in loondienst bij de politie.  
 

Een toezichthouder tracht het publieke deelbelang te realiseren door met de uitoefening 
van nalevingstoezicht, uitvoeringstoezicht en/of (inter)bestuurlijk toezicht een gewenst 
handelingspatroon van een persoon of organisatie waar de toezichthouder geen onder-
deel van uitmaakt te bevorderen en/of af te dwingen. De werkzaamheden van toezicht-
houders hebben een preventieve, repressieve, signalerende, agenderende en probleem 
oplossende functie. 
 
Een toezichthouder levert met de uitoefening van zijn taak een bijdrage aan een veilige, 
gezonde en rechtvaardige samenleving.  
 

Activiteiten Een toezichthouder verzamelt informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet 
aan de daaraan gestelde eisen, vormt zich daar een oordeel over, rapporteert en inter-
venieert indien nodig. Bij uitoefening van zijn werkzaamheden handelt een toezichthou-
der conform de principes van selectiviteit, slagvaardigheid, samenwerking, onafhanke-
lijkheid, transparantie en professionaliteit. Hierbij volgt de toezichthouder, indien 

                                                           
112 Toezichthouders kunnen mannen of vrouwen zijn, waar ‘zijn’ of ‘hij’ staat kan derhalve ook ‘haar’ of ‘zij’ gelezen worden. 
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aanwezig, door de toezichtsorganisatie waar hij onderdeel van uitmaakt opgestelde 
werkbeschrijvingen, checklists en protocollen die zien op: informatievoorziening, risico-
gericht toezicht, systeemtoezicht, incidententoezicht, thema toezicht en verschillende 
interventiestijlen. 
 

Kennis en vaardig-
heden 

Een toezichthouder beschikt zowel over domeinspecifieke kennis en vaardigheden met 
betrekking tot het onderwerp van toezicht als over generieke kennis en vaardigheden 
met betrekking tot het houden van toezicht. 
 

 
Aanvullend op het beroepsprofiel kan een competentieprofiel worden opgesteld. Een com-
petentieprofiel geeft uitdrukking aan de vaardigheden, kennis, persoonskenmerken en mo-
tivatie waarover beroepsbeoefenaars dienen te beschikken om gestalte te kunnen geven 
aan taken, bevoegdheden en activiteiten die zijn omschreven in het beroepsprofiel. Met 
betrekking tot het beroep van toezichthouder kunnen de volgende competenties worden 
onderscheiden. Deze kunnen worden uitgewerkt in verschillende gedragsindicatoren.113  

 
 Analytisch vermogen  Resultaatgerichtheid 
 Oordeelsvorming  Rechtvaardig 
 Rapporteren  Samenwerkensgerichtheid 
 Sociale sensitiviteit  Planmatig werken 
 Gezaghebbendheid  Omgevingsbewustzijn 
 Lef  Organisatiebewustzijn 
 Stressbestendigheid  Onafhankelijkheid 
 Integriteit  Flexibiliteit 

 
Toezichthouders hoeven niet allemaal in dezelfde mate te beschikken over de verschillende 
competenties. Competentieprofielen geven richtsnoeren voor functioneren. Zij kunnen zo-
doende worden gebruikt om differentiatie aan te brengen tussen verschillende functies 
en/of functieniveaus als leidraad voor persoonlijke ontwikkeling, voor het samenstellen van 
gebalanceerde teams van toezichthouders en voor de ordening van werkzaamheden van 
verschillende toezichthouders.  
  

                                                           
113 Zie hiervoor paragraaf 5.3.1. 
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 9 

Naschrift 

9.1 Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk is antwoord gegeven op de onderzoeksvraag die centraal staat 
in dit onderzoek. ‘De’ toezichthouder bestaat. Toezicht houden is een beroep. Het kan niet 
worden aangemerkt als een professie. Verschillende professionaliseringsslagen zijn ge-
maakt. Het beroep van toezichthouder is in ontwikkeling en het is goed om door te gaan 
met de professionele ontwikkeling van het beroep.  
 
De onderzoeksbevindingen geven aanleiding tot reflectie en actie. In dit hoofdstuk wordt 
een bespiegeling gegeven op de meerwaarde van de onderzoeksbevindingen. Daarbij wordt 
een aanzet gegeven voor reflectie en worden enige suggesties gedaan voor actie.  

9.2 De meerwaarde van één identiteit voor ‘de’ toezichthouder 

In dit onderzoek is één gezamenlijk beroeps- en competentieprofiel gepresenteerd. De uni-
forme identiteit van toezichthouders is gebaseerd op generieke taken, bevoegdheden, acti-
viteiten en competenties, met betrekking tot het houden van toezicht. Hiermee is een aan-
zet gegeven tot meer verbinding van toezichthouders en is een bijdrage geleverd aan een 
discussie over gezamenlijkheid en een gedeelde identiteit.  
 
Met de presentatie van een uniform beroeps- en competentieprofiel wordt de nadruk ge-
legd op generieke taken, bevoegdheden, activiteiten en competenties. Hiermee worden 
toezichtsorganisaties en toezichthouders uitgedaagd zich te richten op verbindende aspec-
ten en samen te werken. Dit draagt bij aan professionalisering van de beroepsgroep van ‘de’ 
toezichthouder. 

9.3 De meerwaarde van samenwerking 

Samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring door toezichthouders draagt bij aan 
collectief beschikbare kennis en verbetering van de beroepsgroep.114 Op die manier kan via 
een open dialoog hoogwaardige kennis worden ontwikkeld. Professionalisering vergt vanuit 

                                                           
114 E. Tonkens, 2008. 
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deze optiek een gedeelde identiteit, een open cultuur en samenwerking tussen toezichtsor-
ganisaties en toezichthouders. De presentatie van één profiel kan worden gezien als een 
oproep tot meer samenwerking tussen toezichtsorganisaties en tussen toezichthouders, een 
open cultuur en een open dialoog.  
 
Deze samenwerking dient vorm te krijgen ten aanzien van de ontwikkeling van generieke 
kennis en vaardigheden die zien op het houden van toezicht. Op het terrein van de domein-
specifieke kennis en vaardigheden ligt samenwerking minder voor de hand.  

9.3.1. Samenwerking door toezichtsorganisaties 

Professionalisering van toezichthouders krijgt vooral gestalte binnen de context van de or-
ganisatie waarbinnen een toezichthouder werkzaam is. Toezichtsorganisaties ontwikkelen 
zelfstandig competentieprofielen, opleidingsmodulen en professionaliseringsprogramma’s. 
Toezichtorganisaties kennen een bureaucratische structuur en zijn vooral gericht op interne 
verantwoording. Daarbij kennen de organisaties een focus op domeinspecifieke taken, be-
voegdheden, activiteiten en competenties. Opleidingen kennen binnen toezichtsorganisa-
ties veelal ook een socialiserende functie. Samenwerking tussen toezichtsorganisaties komt 
om deze redenen op vrijwillige basis in de praktijk in geringe mate tot stand.   
 
Met betrekking tot de domeinspecifieke kennis een vaardigheden is deze geringe samen-
werking veelal geëigend. Toezichtsorganisaties onderscheiden zich op deze gebieden van 
elkaar. Ten aanzien van de generieke kennis en vaardigheden, die zien op het houden van 
toezicht, is deze zelfstandigheid aan te merken als inefficiënt en als een gemiste kans. Ineffi-
ciënt, omdat verschillende toezichtsorganisaties in zelfstandigheid opleidingsmodulen ont-
wikkelen die zien op toezichtsvaardigheden en zich vrijwel niet onderscheiden van oplei-
dingsmodulen met een zelfde thema die worden ontwikkeld door andere 
toezichtsorganisaties. Het wiel wordt bij wijze van spreken op hetzelfde moment op ver-
schillende locaties uitgevonden. Een gemiste kans, omdat het in gezamenlijkheid ontwikke-
len van competentieprofielen, opleidingsmodulen en professionaliseringsprogramma’s bij-
draagt aan vergroting van de collectief beschikbare kennis, die de professionalisering van 
toezichthouders op een hoger plan kan tillen. Wanneer toezichthouders van verschillende 
organisaties samen opleidingen of cursussen volgen heeft dit bovendien een socialiserende 
functie over de grens van de toezichtsorganisaties heen. Toezichthouders worden daardoor 
in staat gesteld een netwerk op te bouwen, van elkaar te leren, domeinoverstijgende kennis 
op te bouwen en toezichtsvraagstukken te benaderen vanuit invalshoeken die worden ge-
hanteerd door andere toezichtsorganisaties. Wanneer samenwerking niet tot stand komt 
blijft de kennis die aanwezig is bij toezichthouders van de ene toezichtorganisatie, die kan 
worden aangewend door toezichthouders van de andere toezichtorganisatie, daar onbenut. 

9.3.2. Samenwerking door toezichthouders 

Toezichtsorganisaties zijn in het leven geroepen om namens een centrale of decentrale 
overheidsbestuurder een bijdrage te leveren aan het waarmaken van het publieke deelbe-
lang waar de overheidsbestuurder verantwoordelijk voor is. De focus van de organisatie ligt 
vanuit deze optiek op het specifieke deelbelang ten aanzien waarvan ze een hiërarchische 
lijn kennen met de verantwoordelijke overheidsbestuurder. Samenwerking tussen verschil-
lende toezichtsorganisaties die specifieke deelbelangen trachten te realiseren waarvoor 
verschillende overheidsbestuurders verantwoordelijkheid dragen ligt vanuit deze optiek niet 
direct voor de hand. Toezichtsorganistaties kennen vanuit dit oogpunt een geringe intrinsie-
ke prikkel om samen te werken met andere toezichtsorganisaties.  
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Of professionalisering in gezamenlijkheid gestalte krijgt is, wanneer toezichthouders zich ten 
aanzien van hun professionalisering laten leiden door de initiatieven van de organisaties 
waarin zij werkzaam zijn, afhankelijk van de samenwerkingsbereidheid van (de leiding van) 
die toezichtsorganisaties. Toezichthouders kunnen zich met betrekking tot de professionali-
sering minder afhankelijk maken van hun organisaties door het heft in eigen hand nemen. 
Dit kan bijvoorbeeld gestalte krijgen door zich te organiseren binnen een beroepsvereniging. 
Professionalisering vindt op die manier plaats op initiatief van toezichthouders. Op die ma-
nier kunnen toezichthouders zelf de thema’s, en invulling van de thema’s, bepalen van de 
professionalisering.   

9.4 De meerwaarde voor de ontwikkeling van opleidingen 

Opleidingsprogramma’s voor toezichthouders zijn veelal domeinspecifiek ingericht en wor-
den vooral aangeboden binnen de context van de toezichtsorganisaties waarin de toezicht-
houders werkzaam zijn. De ratio achter deze vormgeving van de opleidingen ligt voor een 
deel in de wijze waarop de toezichtsorganisaties zijn georganiseerd. Voor een ander deel 
liggen didactische overwegingen ten grondslag aan deze wijze van inrichting van de oplei-
dingen. 

9.4.1. Spanningsveld tussen abstractie en concreetheid generieke kennis en vaardigheden 

In de voorgaande alinea’s is een pleidooi gehouden voor meer samenwerking op het gebied 
van ontwikkeling van generieke competenties van toezichthouders. Wanneer deze ideeën in 
de praktijk worden gebracht dient rekening te worden gehouden met een spanningsveld. 
Dat heeft betrekking op de effectiviteit van de ontwikkeling en overdracht van generieke 
kennis en vaardigheden.  
   
Generieke kennis en vaardigheden zijn van toepassing op toezichthouders die actief zijn op 
verschillende niveaus, binnen verschillende organisaties en binnen verschillende domeinen. 
Generieke kennis en vaardigheden kennen, vanwege hun niveau-, organisatie- en domein- 
overstijgende karakter een hoger abstractieniveau dan domeinspecifieke kennis en vaardig-
heden. Dit is vanuit didactisch oogpunt van belang. Om generieke kennis en vaardigheden 
op effectieve wijze te ontwikkelen en over te dragen dient deze concreet gemaakt te wor-
den. Hiertoe dient een verbinding te worden gemaakt tussen de generieke kennis en vaar-
digheden en de domeinspecifieke situaties. Deze verbinding gaat ten koste van de generieke 
toepasbaarheid van de kennis en vaardigheden. Er is wat dit aangaat sprake van een span-
ningsveld tussen de abstractie die nodig is om generieke kennis en vaardigheid te kunnen 
ontwikkelen en over te kunnen brengen en de concreetheid die vereist is om deze kennis en 
vaardigheden te kunnen vertalen naar de praktijk.    

9.4.2. Vormgeving van opleidingen 

Op MBO niveau worden opleidingen aangeboden tot toezichthouder op het gebied van 
leefbaarheid, preventie en toezicht in het publieke domein. Op MBO+/HBO- niveau wordt 
een opleiding aangeboden tot toezichthouder op het gebied van de integrale handhaving 
van het omgevingsrecht. Daarbij worden verschillende opleidingen aangeboden door toe-
zichtsorganisaties. Opleidingen op het gebied van toezicht worden over het algemeen ver-
bonden aan een specifiek domein. Een enkele opleiding, zoals de opleidingen die worden 
aangeboden door de Inspectieraad en de NSOB, kennen een domeinoverstijgend karakter.  
 
De wijze waarop opleidingsprogramma’s kunnen worden vormgegeven is onder meer af-
hankelijk van het niveau en de complexiteit van de competenties die vereist zijn om toe-
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zichttaken op een bepaald domein uit te kunnen oefenen en van het niveau en de compe-
tenties van de personen die de opleidingsprogramma’s wensen te volgen. Domeinspecifieke 
voltijd opleidingen worden aangeboden op MBO en MBO+/HBO- niveau. Domeinspecifieke 
‘kopstudies’ worden aangeboden op MBO, HBO en Universitair niveau. De generieke ‘kop-
studies’ worden in beginsel aangeboden aan geïnteresseerden met een HBO of universitair 
niveau. Dit onderscheid tussen domeinspecifieke en generieke studies vindt voor een deel 
zijn oorsprong in het abstractieniveau waarop personen die een opleiding genieten gewend 
zijn kennis tot zich te nemen.  
 
De overdracht en ontwikkeling van generieke competenties buiten een domeinspecifieke 
context leent zich voor toezichthouders die een opleiding genieten, of hebben genoten, op 
HBO- of universitair niveau. De overdracht en ontwikkeling van generieke competenties 
binnen een domeinspecifieke context leent zich zowel voor toezichthouders die een oplei-
ding genieten, of hebben genoten op MBO-, HBO-, of universitair niveau. Deze bevinding is 
van belang voor de vormgeving van opleidingen en kopstudies op het gebied van toezicht.  

9.5 De rol van beroepsverenigingen 

Positionering van de beroepsvereniging 

In deze rapportage is een uniform beroeps- en competentieprofiel gepresenteerd van ex-
terne toezichthouders. Interne toezichthouders vallen niet binnen de beschrijving zoals ge-
presenteerd in het beroeps- en competentieprofiel. Zij onderscheiden zich op belangrijke 
punten van externe toezichthouders en kennen bovendien eigen domeingerichte beroeps-
verenigingen.115 VIDE, de beroepsvereniging voor toezichthouders, besteedt bij haar activi-
teiten voornamelijk aandacht aan externe toezichthouders. Het bestuur van VIDE kent geen 
leden die zitting hebben vanuit een hoedanigheid als interne toezichthouder. Deze gege-
vens, gecombineerd met de bevindingen die worden gepresenteerd in deze rapportage, 
lijken aanleiding te geven voor herpositionering van VIDE. Het is vanuit dit oogpunt interes-
sant om binnen de vereniging een discussie op gang te brengen over de vraag of VIDE zich 
uitsluitend zou moeten richten op externe toezichthouders. De ambities van VIDE op het 
terrein van evaluatoren worden daarbij nog buiten beschouwing gelaten. Op grond van ge-
lijksoortige overwegingen zou evenwel kunnen worden betuigd dat ook de focus van VIDE 
op evaluatoren ter discussie kan worden gesteld. 

Verbinding met andere beroepsverenigingen 

Naast VIDE zijn binnen het domein van het extern toezicht ook Beboa en de Vereniging voor 
Bouw- en Woningtoezicht actief als beroepsvereniging voor toezichthouders. VIDE richt zich 
ook op toezichthouders die zich hebben aangesloten bij deze verenigingen. Om gezamenlij-
ke ontwikkeling van generieke competenties te bewerkstelligen is het mogelijk interessant 
wanneer de verschillende beroepsverenigingen een dialoog met elkaar aangaan over de 
meerwaarde van integratie van (activiteiten van) de verenigingen.  

Aanjager van gezamenlijke ontwikkeling van generieke competenties 

Het beroep van toezichthouder is in ontwikkeling. Verschillende stappen op het gebied van 
professionalisering zijn gezet, verschillende stappen kunnen nog worden gezet. In dit na-
schrift wordt gepleit voor meer samenwerking ten aanzien van professionalisering. VIDE is 
als beroepsvereniging, anders dan toezichthouders en toezichtsorganisaties, niet gebonden 

                                                           
115 De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ), de Vereniging van Toezichthouders in Woning-
corporaties (VTW), de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderdagopvang (NVTK) en de Vereniging Intern 
Toezichthouders Pensioensector (VITP). 
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aan domeinen en organisaties met eigen belangen en beleidslijnen. Vanuit die invalshoek 
bekleedt VIDE de uitgelezen positie om verbinding en verdere professionalisering te realise-
ren en aan te jagen. Wat hiervoor nodig is, is een heldere visie op de rol van de beroepsver-
eniging, een uitgesproken ambitie, en gerichte actie. Deze rapportage kan worden gezien als 
een eerste aanzet hiertoe. De beroepsvereniging, en vooral de toezichthouders, zijn nu zelf 
aan zet.  
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