
Assertiviteit 

• Brengt standpunten op een heldere en effectieve manier over, zonder daarmee de 

relatie met de ander te schaden.  

• Gaat meningsverschillen met personen en kritiek niet uit de weg, maar blijft wel 

respectvol en constructief zijn mening toelichten.   

 

Beoordelen 

• Schat situaties in en toetst vanuit een breed integraal kader en geeft (on) 

mogelijkheden weer. 

• Is in staat toelichting te geven over zijn/haar oordeel en kan verhelderen waaraan 

wordt voldaan en waaraan niet. 

 

Informeren 

• Navragen hoe zaken en verhoudingen in elkaar zitten en welke verbanden er bestaan. 

• Geeft een (complexe) boodschap in heldere en concrete bewoordingen weer, en houdt 

hiermee de aandacht vast. 

• Speelt adequaat in op vragen uit de omgeving en stemt eventueel met andere 

overheden af. 

 

Omgevingsbewust 

• Is geïnformeerd over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke of politieke 

ontwikkelingen of andere relevante omgevingsfactoren en kan deze kennis effectief 

benutten voor de eigen functie en/of organisatie.  

• Volgt wat er gebeurt in de omgeving van toezicht locaties. 

 

Onderzoeken 

• Geeft aan welke informatie vereist is (vanuit verschillende perspectieven) om zicht te 

krijgen op het onderwerp van toezicht. 

• Is niet tevreden met onvolledige informatie en vraagt door voordat hij besluiten neemt.  

• Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie. 

 

 

• De Toezichthouder houdt en bereidt het toezicht voor en voert dit in het proces 

“Toezicht & Handhaving” uit. 

• De Toezichthouder rapporteert aan de Toezicht & Handhaving coördinator en 

focust zich op het inhoudelijke toezicht werk waarbij gebruik wordt gemaakt 

van integrale checklists die ‘Omgevingswetproof’ zijn. 

• De Toezichthouder inspecteert – mogelijk met andere gezagsorganen – en stelt 

rapportage op met bevindingen. 

• Transparant 
• Integraal 
• Meedenken 
• Creativiteit 
• Betrekken omgeving 
• Ja-mits 
• Vertrouwen 

                                TOEZICHT EN HANDHAVING                  TOEZICHTHOUDER 



Beoordelen 

• Houdt rekening met wetgeving, gemeenschappelijke belangen en mogelijkheden. 

• Maakt integrale afwegingen, bekijkt wat relevant is en legt dat voor aan 

besluitvormend kader. 

• Is in staat toelichting te geven indien er vragen zijn over wat de verwachtingen 

waren en kan verhelderen wat geleverd is en wat niet. 

 

Betrouwbaarheid 

• Blijft correct en integer handelen in situaties van grote externe druk van anderen. 

• Weet op een flexibele, maar zorgvuldige, objectieve en correcte wijze om te gaan 

met bestaande regels en procedures wanneer de situatie dit vereist. 

• Handelt consequent; neemt in gelijkwaardige omstandigheden, gelijkwaardige 

standpunten in/ houding aan. 

 

Gespreksvaardigheid 

• Bereidt gesprekken voor, zorgt dat hij/zij het doel en de gewenste aanpak kan 

aangeven. 

• Voert gesprekken zodanig dat het beoogde resultaat of effectieve wijze wordt 

bereikt en is in staat mondeling op een heldere manier met anderen informatie uit te 

wisselen.  

• Luistert, toont aan in gesprekken de verbale en non-verbale informatie opgepakt te 

hebben. 

 

Nauwkeurigheid 

• Werkt precies en nauwgezet aan zijn taken en controleert zijn werk op eventuele 

fouten.  

• Vindt in de eigen werksituatie fouten die door anderen in een voorgaande fase over 

het hoofd gezien zijn. 

• Blijft oog voor detail hebben onder tijdsdruk. 

Transparant 
Integraal 
Meedenken 
Creativiteit 
Betrekken omgeving 
Ja-mits 
Vertrouwen 

• De Handhavingsjurist beoordeelt handhavingsverzoeken op basis van de 

Omgevingswet, Omgevingsplan, BAL en BBL en handhaaft indien nodig als 

onderdeel van het proces “Toezicht en Handhaving” 

• De handhavingsjurist stemt verzoeken op inhoud af indien met andere 

overheden en of bevoegde gezagen en voert gesprekken met interne en 

externe partijen en belanghebbenden. 

• Indien noodzakelijk voert de Handhavingsjurist een sanctie uit. 

                                TOEZICHT EN HANDHAVING                   HANDHAVINGSJURIST 



• Transparant 
• Integraal 
• Meedenken 
• Creativiteit 
• Betrekken omgeving 
• Ja-mits 
• Vertrouwen 

 TOEZICHT EN HANDHAVING                  T&H COÖRDINATOR 

• De Toezicht en Handhaving coördinator is eerste aanspreekpunt 

voor betrokkenen en partners en coördineert werkzaamheden in 

het proces “Toezicht & Handhaving”. 

• De Toezicht en Handhaving coördinator organiseert integraal 

toezicht en eventuele handhaving met ketenpartners en andere 

belanghebbenden 

Coördineren 

• Stemt werkzaamheden op het vlak van Toezicht en Handhaving integraal af binnen 

de gemeentelijke organisatie en met ketenpartners. 

• Weet vanuit zijn coördinerende rol kwaliteiten van anderen te benoemen en te 

gebruiken. 

• Betrekt als leidinggevende medewerkers bij besluitvormingsprocessen, heeft oog 

voor het proces en het draagvlak dat nodig is voor besluiten en veranderingen. 

 

Administreren 

• Merkt fouten en onnauwkeurigheden in de beschikbare informatie op,  met het oog 

op het aanbrengen van correcties. 

• Weet snelheid met nauwkeurigheid te combineren. 

 

Afspreken 

• Is in staat om gemaakte afspraken zo met elkaar vast te leggen dat iedereen weet 

waar hij/zij aan toe is. 

• Houdt zich aan gemaakte afspraken en stelt het op prijs dat anderen zich hier ook 

aan houden. 

• Spreekt anderen aan op de gemaakte afspraken 

 

Afstemmen 

• Zorgt ervoor dat alle relevante partijen op de hoogte zijn van elkaars activiteiten 

of van een bepaalde situatie. 

• Stemt wetten, bepalingen en/of technische gegevens af met betrokkenen. 

• Drukt zicht helder uit en vraagt voortdurend na of anderen daar iets aan toe te 

voegen hebben.  

 

Samenwerken 

• Moedigt anderen aan om samen te werken, hun ideeën te uiten en bij te dragen 

aan het gemeenschappelijk resultaat.  

• Komt binnen het team op voor de eigen mening, maar legt zich loyaal neer bij de 

groepsbeslissing.  


