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TOEZICHT EN HANDHAVING 2.0 

verantwoordelijkheid geven en verantwoordelijkheid nemen 
 

 

Toezicht en handhaving zal nooit meer zijn wat het geweest is. Deze nuchtere constatering is gestoeld op 

twee belangrijke ontwikkelingen. Niet alleen zijn de grenzen van traditioneel toezicht en handhaven in zicht 

maar ook is er een paradigmasprong in de relatie tussen overheid en bedrijfsleven. 

 

In dit document leest u over: 

 

De paradigmasprong die de overheid maakt 

De Omgevingswet impliceert een verschuiving van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie. De 

overheid geeft verantwoordelijkheid en burgers en ondernemers worden geacht verantwoordelijkheid te 

nemen. Dit vraagt veel van gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. Zijn ze voldoende voorbereid op 

deze transitie?  lees verder 

 

Grenzen van traditioneel toezicht en handhaven in zicht 

Structurele naleving en structurele veiligheid vraagt om bewustzijn en motivatie van ondernemers, maar 

wie moet dat bewustzijn en die motivatie kweken? Toezicht en handhaven 2.0 (TH2) voegt lagen toe aan 

de basis van traditioneel handhaven. TH2 gaat uit van vertrouwen in de ondernemer en betrekt zowel 

individuele ondernemers als branches actief bij het vergroten van veiligheid.  lees verder 

 

Wat betekent dit voor toezicht ? 

Traditioneel toezicht en handhaven vergroot niet vanzelf de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen. 

Hoe zullen toezichthouders de gewenste gedragsverandering bij ondernemers stimuleren? Als ondernemers 

verantwoordelijkheid moeten gaan nemen, moet de toezichthouder een visie hebben op hoe ze motivatie 

en nalevingsbereidheid van de ondernemer kunnen beïnvloeden.  lees verder 

 

Positieve en negatieve motivatoren 

We vertalen de motivatietheorie van Maslov naar de praktijk van modern toezicht. De uitdaging voor 

toezichthouders is om met positieve motivatoren een appel te doen op het verantwoordelijkheidsgevoel 

van de ondernemer.  lees verder 

 

De behoeftepiramide van Maslov  

De wetgever, die ondernemers wil motiveren verantwoordelijkheid te nemen, doet met de Omgevingswet 

een appel op volwassen ondernemerschap. Dit refereert aan wat Maslov het niveau van zelfrealisatie 

noemt, het meest vergevorderde niveau van motivatie. Deze intrinsieke motivatie komt langzaam tot stand 

en vindt een fundament in de onderliggende lagen van sociaal contact en bevestiging.  lees verder 

 

De impact van negatieve motivatie 

We gaan nader in op de risico’s van negatieve motivatoren, want ‘vertrouwen komt te voet komt maar 

verdwijnt te paard’. Zeker in een ongelijke machtsrelatie als die tussen ondernemer en toezichthouder doet 

dit risico zich snel voor.  lees verder 
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En nu verder: de volgende stappen op weg naar modern toezicht 

De transitie naar modern toezicht vraagt meer dan folders, USB-sticks, informatiebijeenkomsten en 

congressen. Toezichthouders (de organisatie) moeten in gesprek met bestuurders (hun opdrachtgevers), 

de gevolgen voor planningen en budgetten moeten worden onderzocht en opleidingen moeten niet alleen 

gaan over kennis en inzicht (in de wet), maar ook over houding en beïnvloedingsvaardigheden.  lees 

verder 

 

Ons aanbod 

In programma’s voor het management van toezichthouders en hun opdrachtgevers zoomen we in op 

vragen over visie en strategie. Met directies, managers en projectleiders verdiepen we deze visie en 

strategie in uitvoeringsvragen. In programma’s voor de professionals en hun afdelingsmanagers (toezicht 

en handhaving) gaan we verder in op TH2-kennis en -vaardigheden.  lees verder 

 

 

Paradigmasprong 
 

Het krachtenveld waarin toezichthoudende organisaties, zoals gemeenten, provincies en ook 

Omgevingsdiensten, opereren verandert sterk. De wetgever kiest voor participatie en geeft burgers grotere 

verantwoordelijkheid voor de inrichting van hun sociale en fysieke omgeving. De Omgevingswet vermindert 

het aantal wetten en vergroot de samenhang tussen die wetten. Bedrijven krijgen meer mogelijkheden 

waarbij de wetgever erop rekent dat ondernemers de verantwoordelijkheid nemen om maatschappelijke 

belangen mee te wegen in hun bedrijfsvoering. 

 

Met de Omgevingswet zet de overheid een verschuiving in van toelatingsplanologie waarin veiligheid, 

gezondheid en natuur wordt beschermd met regels en voorschriften (iets mag als het expliciet is 

toegestaan) naar uitnodigingsplanologie waarin plannen, projecten en bedrijvigheid die bijdragen aan 

sociale en fysieke omgevingskwaliteit welkom zijn, tenzij zaken expliciet verboden zijn. Het keurslijf aan 

normen en regels wordt versoepeld. Deze ontwikkelingen zijn al zichtbaar in lange-termijn infrastructurele 

projecten. Omwonenden en ondernemers maar ook natuur- en milieuorganisaties worden betrokken bij 

visieontwikkeling en de voorbereiding van inrichtingsbesluiten. Hoe deze veranderende relatie tussen 

overheid, burgers en ondernemers zal uitwerken op bestaande bedrijventerreinen en op bestaande regels 

en verplichtingen staat nog niet vast. Maar dát de relatie met burgers en ondernemers verandert, kan 

niemand ontkennen.  

De gevolgen voor toezicht en handhaving zullen pas later in het proces blijken maar de lijnen worden nu 

uitgezet. En die lijnen zijn: verantwoordelijkheid geven door overheid en toezichthouders en 

verantwoordelijkheid nemen door burgers en ondernemers. 

 

De paradigmasprong vraagt veel van de stakeholders. Het organiseren van participatie van inwoners en 

ondernemers is een uitdaging, want langetermijnplanning past vaak moeizaam binnen lokale en regionale 

ontwikkelingen als krimp, regionale economie en energietransitie. Participatie is mooi, maar er zijn ook 

lokale politieke afspraken en verwachtingen. Tel daarbij op dat bestaande kokers in de gemeentelijke 

organisatie moeten vervagen omdat sectoraal denken en handelen integraal werken belemmert en dat 

interne sturingssystemen, zoals kpi’s en budgetten, veelal nog niet zijn aangepast. Zijn gemeenten. 

provincies en omgevingsdiensten voldoende voorbereid zijn op deze transities?  
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Grenzen van traditioneel toezicht en handhaven in zicht 
 

De veiligheid is de laatste 25 jaar in vrijwel iedere sector toegenomen. Helder beleid, strakke procedures, 

op de sector toegesneden communicatie en gecoördineerde handhavingsacties staan nergens meer ter 

discussie. Best practices vinden hun weg van de ene industrie naar de andere en het beleid en de omgang 

met bedrijven in ons land zijn een voorbeeld over de grenzen. Er blijven notoire ‘kwade geesten’ die alleen 

voor hun eigen bedrijfsbelang gaan en toezichthoudende instanties worstelen met gedogen en termijnen, 

maar ‘over all’ zijn handhavende instanties in hoge mate effectief. 

 

De maatschappij vraagt echter nog meer veiligheid, want 

steeds weer zijn er incidenten die laten zien dat er te 

wensen overblijft.  

 

Nog meer veiligheid is echter niet makkelijk. Forse inzet op 

boetes en sancties tilt de handhaving naar een hoger 

niveau, maar iedereen beseft dat de harde hand slechts 

effectief is als uiterste middel. Structurele naleving en 

structurele veiligheid vraagt om bewustzijn en motivatie van 

ondernemers, maar wie moet dat bewustzijn en die 

motivatie kweken?  

 

In de traditionele manier van toezicht en handhaven controleren toezichthouders de naleving van regels en 

voorschriften. Zij spreken ondernemers aan op overschrijdingen en lichten waar nodig de achtergronden 

van de betreffende voorschriften toe. TH1 is de basis van beïnvloeding van nalevingsgedrag.  

 

Twee internationale chemiebedrijven lagen 

in 2017 stil vanwege incidenten, een brand 

en een lek. Beide gelukkig zonder grote 

milieuschade. Het antwoord van de 

inspectie: meer toezicht en strengere 

handhaving. 

Hoe kan dat gebeuren? Veiligheidsbeleid is 

er, procedures zijn er, operators zijn kundig 

en gemotiveerd, etc. Toezicht en 

handhaving is ook echt geregeld en zal vast 

kwalitatief goed zijn. 
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Toezicht en handhaving 2.0 (TH2) voegt lagen toe aan deze basis. Naast de harde instructies van 

traditioneel toezicht (worden regels en procedures gevolgd? doen bedrijven wat is voorgeschreven? 

worden mensen voldoende geïnstrueerd en opgeleid? etc.) besteedt TH2 aandacht aan vragen als: 

waaróm schieten regels en procedures te kort? waaróm deden ze niet wat was voorgeschreven? wát ging 

er mis in de opleiding? TH2 gaat uit van vertrouwen in de ondernemer en betrekt zowel individuele 

ondernemers als branches actief bij het vergroten van veiligheid. 

 

 

Wat betekent dit voor toezicht ? 
 

Bovengenoemde paradigmasprong past bij de ontwikkeling naar modern toezicht. Een van de vragen is 

hoe de toezichthouder zich hierin zal ontwikkelen? Hoe moeten gemeenten, provincies en waterschappen 

handelen als opdrachtgever van de toezichthouder? Hoe passen ze het proces van vergunningverlening, 

toezicht en handhaving aan in deze ontwikkelingen? Hoe zullen toezichthouders (de professionals met 

hun voeten in de klei) de gewenste gedragsverandering stimuleren en tegelijkertijd, waar nodig, de 

naleving van actuele regels en voorschriften afdwingen? 

 

De geschiedenis leert dat traditioneel toezicht en handhaving niet vanzelf de bereidheid vergroot om 

verantwoordelijkheid te nemen. Er is een breed besef dat toezicht en handhaving ‘oude stijl’ met 

eenzijdig opgelegde, vaak gedetailleerde regels remmend kan werken. Maar ook zelfregulering waarin de 

norm in samenspraak met de sector wordt vastgesteld, leidt niet automatisch tot meer draagvlak en 

betere naleving. 

 

Vanuit het oogpunt van beïnvloeding spelen hier een aantal factoren een rol. Ten eerste zijn 

‘verantwoordelijkheid geven’ en ‘verantwoordelijkheid nemen’ abstracte begrippen. Dat de wetgever zijn 

visie daarop verandert, leidt niet automatisch tot de gewenste verandering in gedrag van ondernemers. 

Ten tweede rust het vertrouwen van de burger, dat de overheid werkelijk vertrouwen en 

verantwoordelijkheid zal geven, in hoge mate op concrete ervaringen met de vertegenwoordigers van die 

overheid. Als de toezichthouder niet laat zien werkelijke vertrouwen te schenken, zal er bij de burger 

weinig veranderen. Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard. 

De overgang naar modern toezicht met aandacht voor betrokkenheid en verantwoordelijkheid van 

ondernemers moet dus zorgvuldig worden opgebouwd.  

 

Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet gaat ervan uit dat de ondernemer die 

‘verantwoordelijkheid neemt’:  

- zich wil verdiepen in de domeinen waar zijn activiteiten invloed op hebben (in dit geval m.n. milieu 

en veiligheid); 

- wil weten wat de doelen van de overheid en de belangen van andere stakeholders zijn;  

- zelf zal onderzoeken aan welke eisen hij moet voldoen en over welke aspecten hij kan 

onderhandelen; 

- zal respecteren dat er grenzen zijn en zich daarbij zal neerleggen. 

 

De overheid die wil stimuleren dat ondernemers verantwoordelijkheid nemen, moet niet alleen een visie 

hebben op ‘niet naleven’ van regels, maar ook op hoe ze motivatie en nalevingsbereidheid van de 

ondernemer kan beïnvloeden. Is dit ‘wishfull thinking’? De tijd zal het leren, maar bij het nadenken over 

modern toezicht is het nodige sociaal psychologisch inzicht nuttig en noodzakelijk.  
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We behandelen hier zo’n sociaal psychologische inzicht. We zoomen in op de werking van positieve en 

negatieve motivatoren en vertalen de motivatietheorie van Maslov naar de praktijk van modern toezicht.  

 

 

Positieve en negatieve motivatoren 
 

Keuzes van ondernemers voor veiligheid of bijv. productie en winst worden gestuurd door positieve en 

negatieve motivatoren. Denk bij positieve motivatoren aan de waardering voor de ondernemer die 

afvalstoffen hergebruikt of die anderszins het algemeen belang zwaar laat meewegen in zijn 

bedrijfsvoering. Het MVO keurmerk voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en, iets minder 

positief of idealistisch, de financiële- en imagovoordelen die hiervan het gevolg zijn, zijn dus positieve 

motivatoren. Bij negatieve motivatoren denken we al snel aan de boetes die de ondernemer krijgt 

opgelegd of een schets van de schade die hij voor zijn omgeving veroorzaakt en eventueel de dreiging 

die ervan uitgaat als bekend wordt dat zijn bedrijf hiervoor verantwoordelijk is. 

 

De toezichthouder die een ondernemer aanspreekt op het risico van bodemvervuiling heeft dus 

verschillende opties. Voorkomen van bodemverontreiniging staat in het activiteitenbesluit of de 

vergunning. De toezichthouder die de kosten van eventuele toekomstige sanering van vervuilde grond 

met de ondernemer bespreekt, gebruikt deze mogelijke schade en dus een negatieve motivator als 

hefboom om de ondernemer te bewegen te investeren in een vloeistofdichte vloer. Hij kan de 

ondernemer ook meer positief benaderen door te wijzen op de risico’s voor het grondwater, de gevolgen 

voor mens en dier of eventuele gevolgen voor waterzuivering, etc. 

Traditionele toezichthouders zijn geneigd te wijzen op negatieve gevolgen voor de ondernemer zelf en 

voor zijn omgeving (u bent verantwoordelijk voor … en dan volgen de tekortkomingen) en op mogelijke 

sancties. Met deze negatieve motivatoren benadrukken ze de macht van de overheid en doen ze weinig 

of geen appel op het verantwoordelijkheidsgevoel van de ondernemer. 

 

Het strafrechtelijke en bestuurlijke sanctiebeleid waarmee de overheid de afgelopen decennia zwaar 

inzette op het (financieel) onaantrekkelijk maken van overtredingen en tekortkomingen is gebaseerd op 

negatieve motivatoren. Het focust op de notoire overtreder die calculerend te werk gaat en doet daarmee 

weinig appel op het potentiele verantwoordelijkheidsgevoel van de ondernemer. Die voldoet misschien 

niet aan alle eisen maar zit bijvoorbeeld verstrikt in conflicterende belangen. Kan mijn bedrijf zich deze 

investering permitteren? Hoe groot is het risico dat er echt iets mis gaat?. Wie eventuele tekortkomingen 

niet benadert als onwil maar bijvoorbeeld als twijfel of aarzeling, moet op zoek naar andere motivatoren 

dan sancties alleen. 

 

Strategieën van toezichthouders hebben dus een relatie met de motivatietheorie. Wie gedrag positief wil 

beïnvloeden, moet zorgvuldiger rekening houden met wat de ander motiveert. Positieve motivatie werkt 

beter en langer dan negatieve; verhogen van de pakkans heeft een grotere invloed dan de hoogte van 

een sanctie; ‘lik op stuk’ heeft meer effect dan langdurige procedures en ‘de organisatie straffen’ is echt 

wat anders dan ‘de medewerkers beïnvloeden’. 

 

Wat leert de motivatietheorie ons nog meer? Zoals gezegd vraagt de paradigmasprong in de 

Omgevingswet niet alleen om een visie op ‘niet naleven’ van regels, maar ook om een visie op hoe de 

motivatie en de nalevingsbereidheid van de ondernemer kan worden vergroot.  
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Een voorbeeld waarin de toekomst zichtbaar is. 

 

In de voorbereiding van een inspectie constateert de toezichthouder dat tijdens de laatste inspectie van 

twee jaar geleden de vergunning niet werd nageleefd en dat er eisen zijn gesteld. Er is in de twee jaar 

echter geen her-controle geweest. Dat hoort natuurlijk niet, maar deze dingen gebeuren. 

In de opening van de inspectie is het contact stroef, de ondernemer is kritisch over de gedetailleerde 

vergunning en is feitelijk ‘niet bezig’ met de vergunning of de eisen van twee jaar geleden. Tijdens de 

inspectie zelf blijkt echter dat veiligheid behoorlijk op zijn netvlies staat, ook al is het niet conform de 

eisen in de vergunning. Op een aantal punten is het zelfs opvallend goed georganiseerd, net zo goed en 

soms zelfs beter dan de vergunning vereist. 

 

Zie hier het dilemma. De toezichthouder kan het feit dat al twee jaar niet wordt voldaan aan de eisen in 

de vergunning niet negeren, maar hij zal tegelijkertijd het veiligheidsbewustzijn van de ondernemer 

voldoende moeten prijzen. Geeft hij voor de tekortkomingen nog een nieuwe termijn? Doet dat recht aan 

rechtsgelijkheid t.o.v. andere ondernemingen? Is zijn mondelinge waarschuwing voor de juridische toon 

van de gestandaardiseerde tekortkomingenbrief voldoende om de negatieve motivator te neutraliseren 

die uitgaat van de formele brief en de sanctie die erin staat? Moet en kan de vergunning worden 

aangepast aan de praktijk op de punten waar de veiligheid beter geregeld is dan in de vergunning? En 

hoe past dit alles in de beschikbare uren voor deze inspectie in het brancheplan? 

 

Dergelijke dilemma’s zijn niet eenvoudig op te lossen. Maar een ondernemer die weinig gemotiveerd is 

voor ‘regels’ maar wel voor ‘veiligheid’ gaat niet harder aan veiligheid werken omdat hij aangesproken 

wordt op ‘regels’.  

 

 

De behoeftepiramide van Maslov  
 

Hoe ziet toezicht en handhaving er over vijf, tien of vijftien jaar uit? Hoe groot is de ruimte voor de 

ondernemer om zelf voorstellen te doen over veiligheid. Wil hij dat (motivatie)? Kan hij dat (kennis en 

inzicht)? Geeft de toezichthouder als organisatie ruimte aan de professionals om hier maatwerk te 

leveren? Weten de toezichthouders, de professionals dus, hoe ze in het gesprek met de ondernemer en 

in hun afspraken, brieven en interne afstemming over deze dossiers de juiste balans moeten vinden 

tussen bekrachtigen van de motivatie van de ondernemer enerzijds en structurele veiligheid anderzijds? 

Hier liggen uitdagingen. 

 

De motivatietheorie van Maslov is bekend. Een van de belangrijke inzichten in het model is dat motivatie 

zich ontwikkelt: als aan een onderliggende behoefte wordt voldaan, is er een kans dat zich een volgend 

niveau van motivatie openbaart. Als aan primaire behoeften is voldaan, ontstaat de behoefte aan 

veiligheid; als aan de behoefte aan sociaal contact is voldaan, ontstaat wellicht de behoefte aan 

erkenning. 
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Maslov onderscheidt vijf opeenvolgende niveaus van 

motivatie. De primaire behoeften als voeding, warmte, 

‘leven’ moeten geborgd zijn voor er ruimte ontstaat 

voor veiligheid (baan, zekerheid en perspectief voor 

‘morgen’). Op basis van deze eerste lagen van 

motivatie ontwikkelt zich de behoefte aan sociaal 

contact  en bevestiging. En zelfrealisatie (groei, jezelf 

laten zien) is pas een uitdaging of motivator als de 

onderliggende niveaus voorzien zijn. 

 

Vergelijk het voorbeeld van scholieren die pas voor 

schoolwerk gemotiveerd kunnen worden als de 

thuissituatie voldoende stabiel is en de relatie met de 

school voldoende ontwikkeld is.  

 

De wetgever, die ondernemers wil motiveren verantwoordelijkheid te nemen, doet met de Omgevingswet 

een appel op volwassen ondernemerschap. Je willen verdiepen in de doelen van de overheid en overige 

stakeholders en zelf onderzoeken hoe je daaraan kan bijdragen en respecteren dat er daarbij grenzen 

zijn (zie p.4), refereert aan het niveau van zelfrealisatie, het meest vergevorderde niveau van motivatie. 

De ondernemer is dan intrinsiek gemotiveerd de verantwoordelijkheid te nemen die de wetgever hem 

toedicht. Maar deze intrinsieke motivatie komt langzaam tot stand. 

 

- Een startende ondernemer is gemotiveerd door primaire behoeften: van zijn bedrijf en van zichzelf 

als ondernemer een succes maken. Als een inspectie gebreken aan het licht brengt, zal hij daaraan 

iets doen als het zijn kansen verbetert. Kosten verminderen de motivatie, maar het bedrijf moet 

slagen. Voortbestaan is de drive. 

- Als een onderneming meer gevestigd is, staat veiligheid hoger op de agenda. Het is goed mogelijk 

met de ondernemer te overleggen over de risico’s voor de continuïteit van zijn onderneming. 

Voorwaarde voor deze dialoog is dan wel een redelijke verhouding tussen de toezichthouder en de 

ondernemer. Niet voor niets ervaren toezichthouders vaak spanningen met ondernemers die zijn 

opgegroeid in andere delen van de wereld. Deze ondernemers ervaren de relatie met de overheid 

bijna ‘per definitie’ als risicovol. 

- Sociaal contact, erkenning en waardering zijn dus voorwaarden voor het verder gevorderde niveau 

waarin een ondernemer aangesproken wordt op de gevolgen van zijn handelen voor zijn fysieke 

(veiligheid en milieu) en sociale omgeving (personeel/arbeidsomstandigheden en omwonenden).  

 

Omdat de gewenste betrokkenheid van ondernemers op de omgeving pas onder de juiste 

omstandigheden kan ontstaan, moet de relatie van de toezichthouder (de organisatie en de 

professionals) met de ondernemer meegroeien. De toezichthouder is een belangrijke speler in diens 

omgeving en het contact met erkenning en waardering zijn belangrijke knoppen waaraan de 

toezichthouder kan en moet draaien. Dus besteedt de professional veel aandacht aan de beleving van de 

ondernemer van de eisen die aan hem gesteld worden. En aan zijn eigen ideeën hierover. Hij geeft veel 

positieve aandacht en waardering voor zijn inzet en wat hij goed doet, ook als dat minder is dan van hem 

wordt verwacht. Want als de ondernemer de toezichthouder ervaart als een bron van positieve 

waardering (een prettig persoon), vergroot dit de kans dat ook andere input van de toezichthouder, waar 

hij niet direct enthousiast van wordt, positief tegemoet wordt getreden. Wie zich serieus genomen voelt, 

is eerder bereid om verantwoordelijkheid te nemen. 
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De impact van negatieve motivatie 
 

Versterken van positieve motivatie biedt kansen. Omdat ‘vertrouwen te voet komt en te paard verdwijnt’ 

gaan we hier nog wat nader in op de risico’s van negatieve motivatoren.  

 

Spraakmakend onderzoek met apen van prof. Frans de Waal laat zien 

dat primaten bereid zijn zich tegen een geringe beloning in te 

spannen, maar dat dit compleet verandert als ze ontdekken dat er 

sprake is van een ongelijke behandeling.  

In een experiment krijgen twee apen steeds een stukje komkommer 

wanneer ze een kiezelsteen die hen wordt aangereikt in een bakje 

gooien. Beide apen zijn lange tijd bereid dit te doen. Wanneer een 

van de apen echter een druif krijgt in plaats van komkommer is de 

aap in de kooi ernaast niet langer bereid de kiezelsteen terug te 

geven. Sterker nog, hij ervaart zichtbaar onrecht en verzet zich.  

 

Dit voorbeeld illustreert wat we allemaal wel weten. Wie zich serieus genomen voelt, is eerder bereid 

mee te werken. Wie zich niet serieus genomen voelt, voelt de bereidheid om te doen wat gevraagd wordt 

als sneeuw voor de zon verdwijnen. Zeker in een ongelijke machtsrelatie als die tussen ondernemer en 

toezichthouder doet dit risico zich snel voor. We kennen de verzuchting van de ondernemer: “het maakt 

niet uit wat ik goed doe, ze kijken alleen naar wat er mis is”. Of “wat zeur je nou, altijd dat gemillimeter, 

waarom ga je niet bij ‘die vent hier verderop’ kijken, vergeleken daarmee kun je mijn bedrijf door een 

ringetje halen”. In dergelijke situaties is het risico groot dat we de bereidheid van de ondernemer om 

verantwoordelijkheid te blijven nemen voor de veiligheid zelf de grond in boren. 

  

Hoewel we dit rationeel wel weten, ontgaat het toezichthouders vaak dat ze dergelijke gevoelens bij de 

ondernemer oproepen, vooral als ze zelf van mening zijn dat de ondernemer krijgt wat hij verdient. “Had 

hij maar moeten doen wat werd gevraagd”. Maar juist als toezicht en handhaven complexer wordt, er 

meer beïnvloeding en tact nodig is en de toezichthouder minder strakke regels heeft waar hij op terug 

kan vallen, zal hij hier meer rekening mee moeten houden. 

 

Hoe de toekomst er precies uit ziet, is nog niet helemaal helder, maar modern toezicht vraagt om een 

fundamenteel andere benadering. Als de wetgever een appel doet op het verantwoordelijkheid nemen, 

moet het gesprek gaan over wat dat verantwoordelijkheid nemen inhoudt. Neemt de ondernemer die zich 

aan de regels houdt verantwoordelijkheid? Als de ondernemer makkelijk, goedwillend en coöperatief is, is 

toezicht en handhaven relatief simpel. Maar wat als hij er anders over denkt, eigenwijs of berekenend is, 

of minder slim of begaafd, of als hij zich er met een jantje-van-leiden vanaf maakt? Hoe geef je dan 

verantwoordelijkheid en hoe motiveer je een ondernemer dan om die verantwoordelijkheid te nemen? 

 

De ondernemer die zich op zijn eigen manier inspant voor veiligheid of milieu is als het aapje dat een 

taak krijgt. Of hij er blij van wordt (positieve motivator) of niet (negatieve motivator) is misschien 

onduidelijk, maar blijkbaar is hij bereid de inspanning te leveren. Blijkbaar ervaart hij de relatie met de 

toezichthouder als ‘voldoende serieus genomen’, wordt hij ‘met voldoende respect behandeld’, is er 

‘voldoende samenwerking’ of ‘voldoende steun, hulp of helderheid’. Als de toezichthouder dan TH2-

vragen stelt over zaken die nog niet voldoende veilig georganiseerd zijn – ‘wat denkt u dat de oorzaak 

is?’ ‘wat kunt u aan opleiding of voorlichting verbeteren?’ of ‘wat zou de focus van medewerkers kunnen 

https://youtu.be/-KSryJXDpZo 

https://youtu.be/-KSryJXDpZo
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verbeteren?’ ‘waarom denkt u dat medewerkers geen initiatief nemen?’ – dan is de kans groot dat de 

ondernemer dit ervaart als een redelijke vorm van samenwerking. 

 

De praktijk is complexer dan die van het primatenonderzoek. Toezichthouders werken niet met 

komkommers en druiven en als ondernemers zich onrechtvaardig behandeld voelen, is het lastig 

onderscheid te maken tussen geveinsde verontwaardiging en oprechte gevoelens. De toezichthouder 

moet zich ervan bewust zijn dat ‘te kort schieten’ en ‘onvoldoende verantwoordelijkheid nemen’ 

negatieve bekrachtigers zijn en daarmee weinig productief. Zelden komen mensen door het gevoel te 

falen tot de gewenste reactie. De ondernemer die probeert aan de regels te voldoen – niveau 2 in de 

Maslovs behoeftenpiramide – zal niet snel signalen afgeven op niveau 5 (“ik vind het moeilijk”, “ik 

probeer het, maar wat ik lastig vind is …”). De ervaring afgewezen te worden en tekort te schieten 

versterkt negatieve reacties.  

De TH2 toezichthouder moet letten op hoe een ondernemer zijn ervaringen en behoeften uit, welke 

gevoelens het toezicht oproept en bedenken hoe hij het meest productief met deze gevoelens kan 

omgaan. Als hij hierin niet slaagt en teveel leunt op negatieve motivatoren is de kans groot dat de 

ondernemer, net als de aap in het filmpje, zich in verontwaardiging van de komkommer afkeert. 

 

 

En nu verder: de volgende stappen op weg naar modern toezicht 
 

De weg richting de Omgevingswet en daarmee richting modern toezicht is ingeslagen. Het ministerie van 

I&W verspreid folders, inspiratiegidsen en USB-sticks, organiseert seminars, roadshows en congressen en 

gemeenten kunnen op het ministerie komen praten over de opgave die voor hen ligt. Provincies, grotere 

gemeenten en Omgevingsdiensten maken impactanalyses en kleinere toezichthouders zoeken steun bij 

elkaar.  

 

Wanneer starten de toezichthouders (de organisaties) met programma’s die de sociaal psychologische 

inzichten uit Toezicht en Handhaven 2.0 integreren in opleiding, coaching en ontwikkeling van houding, 

communicatieve inzichten en vaardigheden van de toezichthouder (de professionals)? Hoe maken ze de 

stap naar planningen en budgetten die ruimte bieden voor modern toezicht? Hoe ontwikkelen 

management en opdrachtgevers hun visie op toezicht en handhaving? Zowel de organisatie als de 

professionals met hun voeten in de klei moeten een transitie doormaken? 

 

De transitie is voelbaar en de belangstelling voor TH2 groeit en wie goed kijkt en luistert, ziet en hoort de 

spanning tussen hoe het is (IST) en hoe het wordt (SOLL). 

 

Voorbeeld 

 

In een TH2 workshop bespraken we de casus waar we op p.6 over schreven (eisen van twee jaar 

geleden waren niet gecontroleerd, stroeve opening van de inspectie, ondernemer blijkt toch actief 

bezig met veiligheid, maar laat ook voorschriften liggen). In dit gesprek viel op hoezeer de reacties 

van collega’s voortkomen uit traditionele handhaving:  

- Waarom is er geen hercontrole geweest? 

- De vergunning moet bijgesteld worden. 

- De ondernemer had zich aan de eisen moeten houden. 

- Wie heeft er schuld? 
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De uitdaging in dit soort situaties is om de aandacht te verleggen naar de TH2 benadering: 

- Hoe ontstond die spanning in het begin van het gesprek? Hoe besprak de toezichthouder 

de tekortkomingen in de opening? (vergelijk de behoeftenpiramide van Maslov)  

- Wat zegt het dat de interventie die de spanning brak (“We kunnen maar beter stoppen met 

argumenteren, want we staan toch voor hetzelfde? Laten we gaan rondkijken.”) niet van de 

toezichthouder maar van de ondernemer kwam? 

- Deze toezichthouder kon zijn privé-reactie (irritatie) op deze best wel dominante 

ondernemer parkeren en samen met hem de spanning verminderen. Hij kon respect 

uitspreken en met open vizier kijken hoe deze ondernemer veiligheid oppakte. 

- Hoe tonen we waardering voor de ondernemer? Wat voor soort afspraken maken we over 

‘hoe verder’? 

- Hoe bespreekt de toezichthouder dit intern met de collega’s die de vergunning moeten 

aanpassen? 

- Wat zijn evt. gevolgen voor rechtsgelijkheid en de benadering van andere ondernemers? 

 

De transitie vraagt meer dan folders, USB-sticks, informatiebijeenkomsten en congressen. 

Toezichthouders (de organisatie) moeten in gesprek met bestuurders (hun opdrachtgevers), de gevolgen 

voor planningen en budgetten moeten worden onderzocht en opleidingen moeten niet alleen gaan over 

kennis en inzicht (in de wet), maar ook over houding en beïnvloedingsvaardigheden. Professionals die al 

de juiste route lopen, moeten bevestiging krijgen dat zij op deze weg verder mogen en ‘old school’ 

handhaving moet worden gereserveerd voor de ondernemers die de verantwoordelijkheid niet willen 

nemen, ook niet nadat de toezichthouder zich hiervoor maximaal heeft ingespannen.  
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Ons aanbod 
 

Wij helpen u de overgang naar TH2 te maken met verschillende programma’s: 

 

- In bijeenkomsten voor management van toezichthouders en hun opdrachtgevers zoomen we 

in op vragen over visie en strategie. Wat zijn de gevolgen van de Omgevingswet voor toezicht en 

handhaving? Hoe vertaalt u de paradigmasprong in uw visie, strategie, koers en beleid? Van 

motivatoren als ‘minder wetten’ en ‘meer samenhang’ worden maar weinig mensen warm. Wat 

betekent participatie van burgers en ondernemers? Waar staat u nu en waar gaat u naartoe? En 

waarom? Wie zet u aan het roer en hoe ondersteunt u hen? 

 

- In programma’s voor directies, managers en projectleiders verdiepen we de visie en strategie 

over modern toezicht in uitvoeringsvragen. We helpen u besluiten te nemen over welke 

activiteiten waar worden opgepakt en hoe u dit past in andere prioriteiten. Welke deskundigheid is er 

nodig en waar vindt u die in uw organisatie? Wie zijn uw star-players en hoe ondersteunt u hen? Hoe 

ziet een logisch stappenplan eruit en wat zijn de randvoorwaarden voor het welslagen?  

 

- In programma’s voor de professionals en hun managers (toezicht en handhaving) gaan we 

verder in op TH2-kennis en -vaardigheden. We discussiëren, vormen een gezamenlijke 

uitvoeringsvisie en oefenen de vaardigheden die erbij horen. Moderne sociaalpsychologische kennis 

en technieken nemen uiteraard een centrale plaats in. En we gaan in op hoe deze inzichten verwerkt 

kunnen worden in afdelings- of brancheplannen. 

 
 

 

 

 

Waak voor ‘how’ en ‘what’ vragen als ‘why’ niet gedeeld is. 

 

Visie (‘why’) rolt van de top naar beneden. 

 

 

 

 

 

A&O groep, 

 

August Dragt 

Hans Koning  
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