Tactische quickscan
Welke bedrijven brengen binnen een regio of binnen een branche het grootste risico met
zich mee? In deze expeditie ontwikkelen we samen een tool die toezichthouders in staat
stelt hun inspanningen te doseren.

Waarom deze expeditie?
Effectieve en risicogerichte handhaving vraagt om het maken van duidelijke keuzes. Het is dan
prettig als de toezichthouders van uw omgevingsdienst gevoed worden met informatie, zodat ze
deze keuzes doelgericht kunnen maken. Want welk bedrijf wordt bezocht? En hoeveelheid tijd
mag een bezoek kosten? Tijdens deze expeditie gaan we daarom op zoek naar een manier om
de risico’s per bedrijf eenvoudig en snel inzichtelijk te maken, zodat toezichthouders hun
inspanningen objectief kunnen relateren aan de risico’s.
Wat gaan we doen?
Samen met u willen we ervoor zorgen dat uw toezichthouders alleen nog maar naar bedrijven
gaan die uw aandacht ook echt verdienen. Om deze risicovolle bedrijven doelgericht te kunnen
opsporen, richten we ons op het vaststellen van risico-indicatoren. Dit is het fundament onder een
quickscan die steeds opnieuw kan worden uitgevoerd. Daarnaast onderzoeken we hoe de
totstandkoming van de quickscan zoveel mogelijk kan aansluiten bij uw werkwijze en
bedrijfsvoering.
Wat is het resultaat?
• Uw toezichthouders kunnen met de tactische quickscan ranglijsten maken van risicovolle
bedrijven.
• Deze kunnen ze gebruiken om hun inzet en prioriteiten scherp te sturen, en daardoor effectief te
werken.
• Ook levert de quickscan munitie op voor het daadwerkelijke toezicht, wat daardoor toeneemt in
kwaliteit.
Doe mee!
Geef uw omgevingsdienst vandaag nog op voor deze waardevolle expeditie. U kunt dit doen bij
Remco Schoonenberg (remco.schoonenberg@rws.nl) of Tjerk ter Veen
(tjerk.ter.veen@rws.nl), of door te bellen met de LMA Helpdesk: (088) 797 71 02.
Meer informatie
Heeft u een vraag over deze expeditie? Neem ook dan contact op met Remco Schoonenberg
(remco.schoonenberg@rws.nl) of Tjerk ter Veen (tjerk.ter.veen@rws.nl). Of bel de LMA Helpdesk
via (088) 797 71 02. Deze is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

