
Houd uw Hand-
Havingsteam op 
sterkte tijdens de 
CoronaCrisis

Er wordt in deze bijzondere tijd veel van 
uw handhavingsteam verwacht. Het toe-
zicht op en het handhaven van de maat-
regelen uit de Noodverordening COVID-19 
valt voor een groot deel op de schouders 
van uw handhavers. Wij zien binnen ons 
netwerk dat verzuimcijfers snel oplopen. 
Helaas geldt dat ook voor de handhavers. 
Wij bieden daarom ervaren mensen om uw 
personeelsbestand in deze bijzondere tijd 
op sterkte te houden. Zo kunt u de toezicht-
houdende taken blijven uitvoeren.



avH biedt ervaren mensen 
Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving (AVH) biedt in 
deze tijd van de coronacrisis ervaren mensen om uw team op 
sterkte te houden. Op deze manier kunt u de toezichthoudende 
taken blijven uitvoeren.

Gezien de krapte op de markt qua beschikbare handhavers en 
de snelheid waarmee nu geschakeld moet worden, bieden wij u 
in plaats van handhavers toezichthouders. Deze toezichthouders 
hebben veelal een achtergrond in de beveiligingsbranche. Ze zijn 
gewend om actief te zijn in de openbare ruimte onder aansturing 
van gemeentelijke handhavingsdiensten. Het aanspreken van 
personen (jongeren) is voor hen dan ook geen probleem. U kunt 
ze eventueel koppelen aan een handhaver. 

Onze medewerkers hebben extra COVID-19 scholing gekregen. Zij 
zijn daardoor in staat om toezicht te houden op de maatregelen uit 
de noodverordening. AVH zet zich bovendien in om hen zo snel en 
goed mogelijk wegwijs te maken in hun nieuwe rol. Ons aanbod is 
niet termijn- en/of contractafhankelijk. Wij schalen op of af op ba-
sis van uw behoefte aan personeel. Inzet  in de avond, weekenden 
en nachtelijke uren zijn geen probleem.

Stel de inzetbaarheid van uw team veilig. Wij stellen met u een 
personeelsplan op en doen u meteen een passend aanbod.
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ons aanbod
 
Om tot een passend aanbod te komen doorlopen we de vol-
gende vragen:

√ WAT ZIJN DE EXTERNE ONTWIKKELINGEN?
- Neemt de vraag aan mijn afdeling toe?
- Wat wordt van mij verwacht?

√ WAT ZIJN DE INTERNE ONTWIKKELINGEN?
- Wat is mijn beschikbare personele capaciteit?
- Wat is de inzetbaarheid van mijn beschikbare capaciteit?
- Hoe ontwikkelt mijn verzuimcijfer zich?

√ HOE KAN IK AFSTEMMEN? 
- Kan ik de verwachting aan mijn inzet beïnvloeden?
- Welk resultaat wordt werkelijk verwacht?
- Hoe is de relatie tussen verwachtingen en mogelijkheden?

√ MOET IK MIJN STERKTE WAARBORGEN?
- Kan ik personeel meer laten werken?
- Wat zijn de mogelijkheden van inhuren?

Neem voor meer informatie contact met op met Remy Velthuis:
remy@veiligheidenhandhaving.nl of 06-33043082.

Wij bieden u ook ondersteuning bij:
 • Handhavingsvraagstukken
 • Veiligheidsvraagstukken
 • Openbare Orde vraagstukken

ZOEKT U TIJDELIJKE VERSTERKING?



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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