
BENCHMARK 
FORMATIE TEAM 
HANDHAVING 
Is uw team klaar voor de volgende stap naar 
een professionelere handhavingsorganisa-
tie? Deze benchmark geeft een objectief 
beeld van de benodigde formatie voor het 
uitvoeren van de lokale handhavingstaken 
en het lokale beleid. Hierbij besteden wij 
aandacht aan de specifieke situatie in uw 
gemeente, waaronder de gewenste aanwe-
zigheid en de breedte van het takenpakket. 



BENCHMARK FORMATIE TEAM HANDHAVING  

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving heeft voor grote 
en middelgrote gemeenten een benchmarkonderzoek afge-
rond naar de benodigde formatie voor Toezicht en Handhaving 
(domein 1). De rapportages geven een onderbouwd inzicht in 
de organisatiefase en de formatie. Dit draagt bij aan de ont-
wikkeling naar een professionelere handhavingsorganisatie.
  
De formatiebenchmark geeft een objectief advies over de be-
nodigde formatie voor het uitvoeren van de lokale handha-
vingstaken en het lokale beleid. Hierbij houden we rekening 
met de situatie in uw gemeente. Wij vergelijken het takenpak-
ket met het takenpakket van vergelijkbare gemeenten. Daar-
naast houden wij rekening met het rooster en de lokale wensen. 

DE BENCHMARK
Het onderzoek is gebaseerd op een vragenlijst en inter-
views. We zoomen in op de formatieopbouw in de huidi-
ge situatie en hoe de taken binnen het team zijn ingevuld. 

We baseren het advies op de volgende onderdelen: de gewens-
te aanwezigheid (het rooster), de breedte van het takenpakket 
van het team, de mate van ontwikkeling die het team doormaakt 
of wil doormaken, de eventuele invulling van additionele ta-
ken en onze referentiegegevens van vergelijkbare gemeenten.

Neemt u deel aan de formatiebenchmark, dan vragen wij u een 
vragenlijst in te vullen. Hierna komen we bij uw gemeente langs 
en nemen we verdiepende interviews af op basis van deze vra-
genlijst. 



wAAROM EEN BENCHMARKONDERzOEK 

Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte is binnen gemeen-
ten volop in ontwikkeling. In aansluiting op de VNG-visie Boa 
2020 zijn veel gemeenten bezig met de ontwikkeling van hun 
handhavingsteam. Het takenpakket van de handhavers wordt 
breder en complexer. Door de terugtrekkende beweging van 
de politie uit het lokale veiligheidsveld, leggen gemeenten 
steeds meer taken bij de handhavers neer. Deze ontwikke-
ling veroorzaakt grote druk op de capaciteit van handhavers.  
 

Uw RESULTAAT
Centraal in het benchmarkonderzoek staat een aantal criteria voor 
de uitvoering van handhavingstaken. Daarmee wordt het moge-
lijk gemaakt om deelnemende gemeenten objectief met elkaar 
te vergelijken. Op deze manier krijgt elke gemeente niet alleen 
een onderbouwd inzicht in de benodigde formatie van de eigen 
gemeente maar ook in de resultaten bij vergelijkbare gemeenten.
 
Om de status van uw formatie in kaart te brengen heeft ook uw ge-
meente de mogelijkheid om zich bij dit onderzoek aan te sluiten.

 
INTERESSE?

Wilt u deelnemen aan het benchmarkonderzoek 
of heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken via 

info@veiligheidenhandhaving.nl of 085 – 401 64 09.



ADVIESBUREAU VOOR VEILIGHEID EN HANDHAVING

Wij werken samen met gemeenten aan het creëren van 
een veilige leefomgeving. Dat doen wij op twee gebieden, 
namelijk veiligheid en handhaving. Onze kracht ligt in het 
professionaliseren van handhavingsteams en het aanpakken 
van veiligheidsthema’s.
 
Dit doen wij door het geven van advies, coaching, training 
en het detacheren van professionals. Wij staan dicht bij het 
werkveld en kennen de praktijk. Zo brengen we met 
verstand van de inhoud uw organisatie in beweging. 
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