
Werving en selectie 
van personeel in het 
veiligheidsdomein

Vindt u het een uitdaging om goed gekwa-
lificeerd personeel te vinden voor uw hand-
havingsteam? Adviesbureau voor Veiligheid 
en Handhaving en Foqus Advies hebben de 
handen ineengeslagen om u hierin te ont-
lasten. Met onze kennis vanuit AVH van de 
veiligheids- en handhavingsmarkt en van-
uit Foqus Advies van (online) recruitment, 
zetten wij ons in om de juiste persoon voor 
uw team te vinden. Dit kunnen managers, 
beleids- en uitvoerende medewerkers zijn.



gekWalificeerd personeel voor uW 
handhavingsteam 
Handhavingsteams zijn de laatste jaren volop in ontwikkeling. Ze 
hebben steeds meer taken en verantwoordelijkheden gekregen. 
Dit vraagt om kwalitatief goed personeel met ruime praktijkerva-
ring en gedegen kennis van de inhoud. Personeel met draag- en 
veranderkracht, zoals managers, beleids- en uitvoerende mede-
werkers. 

Het vinden van deze mensen is vaak een hele uitdaging dat veel tijd 
en energie kost. Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving en  
Foqus Advies hebben daarom de handen ineen geslagen om u zo-
veel mogelijk van de werving en selectie uit handen te nemen. Met 
onze kennis van de markt en van (online) recruitment zetten wij ons 
in om de juiste persoon voor uw team te vinden.



.   

interesse?
Neem voor meer informatie of een voorstel op maat contact met ons op:

info@veiligheidenhandhaving.nl of 085 401 64 09.

We bieden ook universitair geschoolde trainees met maximaal drie jaar 
werkervaring. Hun frisse blik en veranderkracht kunt u voor ver schillende 

opdrachten en functies inzetten. Kijk voor meer informatie op: 
veiligheidenhandhaving.nl/diensten/detachering

ons aanbod
 
We ondersteunen gemeenten bij personele vraagstukken binnen 
het veiligheidsdomein. Wij kunnen het volgende voor u betekenen 
op het gebied van werving en selectie van kwalitatief goed perso-
neel:

• De inzet van een social media-campagne waarbij we heel 
 gericht potentiële kandidaten in de regio benaderen.
• Het actief zoeken naar en benaderen van potentiële kandida-
 ten via onze eigen netwerken (searchen). 
•  Het voeren van gesprekken met kandidaten die aan de vereis- 
 ten voldoen. Bij een positief gesprek, dragen we de kandida- 
 ten voor aan uw organisatie. 

Voorafgaand aan de werving maakt onze recruiter een afspraak 
voor een (telefonisch) gesprek om de exacte eisen en wensen hel-
der in beeld te brengen zodat we effectief kunnen zoeken. 

De werving kunnen wij (bij akkoord) snel opstarten en zal maxi-
maal zes weken in beslag nemen. Indien we eerder geschikte 
kandidaten kunnen aanbieden, zullen we dit doen. 

 



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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