ontwikkelscan
handhaving
Geeft u inzicht in de te nemen vervolgstappen op weg naar een professionelere
handhavingsorganisatie. We richten ons
hierbij op thema’s zoals: informatiegestuurd
handhaven, ketensamenwerking, team- en
taakvolwassenheid.

ontwikkelscan handhaving
Er zijn landelijk veel veranderingen in het domein van handhaving openbare ruimte. Ook handhavingsteams zijn volop
in ontwikkeling. Veel teams zijn tot stand gekomen vanuit de
opkomst van stadswachten. In de loop van de tijd werden
andere handhavende taken toegevoegd en zijn de teams
handhaving openbare ruimte ontwikkeld. Gedurende deze
ontwikkeling zijn grote verschillen tussen gemeenten ontstaan, zowel in fasering als in verandertempo.
Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving heeft daarom de
Ontwikkelscan Handhaving ontwikkeld. De scan geeft inzicht in
welke fase uw gemeente zich bevindt en waar de verdere ontwikkelstappen liggen. U ontvangt een helder plan in de vorm
van een presentatie waarin de thema’s zijn uitgewerkt. Daarmee kunt u snel de volgende stappen zetten naar een professionelere handhavingsorganisatie.
Onze aanpak
De Ontwikkelscan bestaat uit twee delen: een vragenlijst
waarmee we feitelijke informatie verzamelen en een aantal
interviews waarin we ingaan op meer inhoudelijke informatie.
De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod: het
inhoudelijke takenpakket van handhavers, de samenwerking
met ketenpartners, opleidingen en trainingen, de uitvoering
van inhoudelijke thema’s (zoals horeca, jeugd en parkeren),
omgaan met informatie en de wijze waarop de ondersteunende organisatie is ingericht.

Wat biedt de ontwikkelscan?
De Ontwikkelscan Handhaving geeft u inzicht in de benodigde vervolgstappen op weg naar een professionelere handhavingsorganisatie.
We geven inzicht in de volgende thema’s:
• Informatiegestuurd handhaven: welke informatiepositie
heeft u op operationeel, tactisch en strategisch niveau en
hoe wordt dit gebruikt in de aansturing en samenwerking?
• Ketensamenwerking: hoe is de samenwerking geregeld
met onder andere de politie en sociale partners en welke
rol heeft u daarin?
• Teamvolwassenheid: in welke mate is uw team in staat om
de te handhaven taken professioneel en in samenhang uit
te voeren?
• Taakvolwassenheid: hoe staat het met de kennis en competenties van uw handhavers? Werken zij in een omgeving die
hen in staat stelt hun werk goed uit te voeren?
• Sturing: zijn de voorwaarden geregeld om effectief te sturen op te bereiken handhavingsresultaten? Waar liggen
kansen om uw omgeving mee te nemen?
• Handhavingsstrategie: hoe zet u uw bevoegdheden in en
zijn deze afgestemd binnen de veiligheidsketen?
U kunt het onderzoek uitbreiden. Denk aan het uitschrijven
van een volledige (bestuurlijke) rapportage of een aanvullend
onderzoek naar bijvoorbeeld meldkamer-/cameratoezicht. We
denken graag met u mee om het onderzoek af te stemmen op
uw behoefte.

Interesse?
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 dichtbij het
werkveld en kennen de praktijk. Zo brengen we met
verstand van de inhoud uw organisatie in beweging.

T: 085 401 64 09
E: info@veiligheidenhandhaving.nl
W: veiligheidenhandhaving.nl

