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Samenvatting

Handhavingsorganisaties staan verschillende instrumenten ter beschikking om naleef-

gedrag te verbeteren, of met andere woorden, om het deel van de bedrijven, instellingen,

inwoners en/of gebruikers van de openbare ruimte dat de regels volledig naleeft, te

vergroten. Handhaving is alle activiteiten van de overheid die erop gericht zijn de

naleving van regelgeving te bevorderen. Meest bekende handhavingsinstrumenten om

ongewenst gedrag te voorkomen zijn fysieke maatregelen, zoals bestuursrechtelijke-,

privaatrechtelijke- en/of strafrechtelijke handhaving en preventie door toezicht of

inspectie. Een minder bekend instrument om naleefgedrag te stimuleren is handhavings-

communicatie. Handhavingscommunicatie is een handhavingsinstrument dat met

behulp van communicatie het naleefgedrag van de doelgroep verbetert.

De Tafel van Elf (T11) is een samenhangende

opsomming van elf factoren die bepalend zijn voor

de naleving van regelgeving. Een T11-analyse geeft

een beeld van sterke en zwakke kanten van de nale-

ving en biedt aanknopingspunten voor verbetering

van de inrichting van handhaving. Enerzijds kunnen

deze aanknopingspunten leiden tot verbetering van

de controle- en sanctiestrategie, anderzijds tot ver-

betering van de kennis en motivatie van de doel-

groep.

Handhavingscommunicatie kan op verschillende

wijzen het T11-profiel ofwel het naleefgedrag van

de doelgroep beïnvloeden. Door handhavingscom-

municatie in te zetten als handhavingsinstrument

kan een hoger naleefgedrag worden bereikt met een

gelijkblijvende of verminderde inzet van fysieke

controles. Hierbij is de wijze van inzet van hand-

havingscommunicatie bepalend, alsook de afstem-

ming met overige handhavingsinstrumenten. 

De inzet van handhavingscommunicatie dient

plaats te vinden op basis van de verwachte mate

van naleving, dit is het huidige T11-profiel, en de

gewenste mate van naleving, dit is het gewenste

T11-profiel. Hierbij dient de inzet van de verschil-

lende handhavingsinstrumenten integraal op elkaar

te worden afgestemd.

Checklisten zijn opgenomen om deze gerichte wijze
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van inzet van handhavingscommunicatie en de

afstemming met overige handhavingsinstrumenten

vast te stellen. De checklisten bestaan uit een serie

vragen. Bijlage 1 geeft een overzicht van enkele

communicatiemiddelen, gespecificeerd naar com-

municatiestrategieën en bereik.

In bijlage 2 is een uitgebreide beschrijving opgeno-

men van de invloed van handhavingscommunicatie

op basis van de toepassing van het handboek hand-

havingscommunicatie op het project risicovolle

bedrijven in de gemeente Haarlemmermeer (2004).

Deze beschrijving betreft onder meer de antwoor-

den op de vragen van deze checklisten, inclusief de

toegepaste onderzoeksopzet en de uiteindelijke

effectiviteit van de inzet van handhavingscommu-

nicatie. Bijlage 3, ten slotte, geeft een voorbeeld van

een uitgewerkt T-11-profiel en mogelijke acties.
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Voorwoord
■

■

■

■

■

Handhavingsorganisaties staan verschillende instrumenten ter beschikking om de na-

leving van regelgeving te bevorderen. Fysieke handhaving is hèt instrument om indien

nodig naleving van regels af te dwingen. Het is echter ondenkbaar dat de gemeente

met behulp van fysieke handhaving alle onveilige situaties of overtredingen van regels

kan ontdekken. Ongeacht de hoeveelheid handhavers die ingezet zouden worden, is

totale controle onmogelijk. 

Een minder bekend instrument om naleefgedrag te

stimuleren is handhavingscommunicatie. Hand-

havingscommunicatie is een handhavingsinstru-

ment dat met behulp van communicatie het naleef-

gedrag van de doelgroep verbetert.

Om de mogelijkheden van het instrument hand-

havingscommunicatie inzichtelijk te maken en voor

het grote aantal handhavingsorganisaties in Noord-

Holland te ontsluiten, heeft de heer D. Hubbeling

namens de stuurgroep PMOH-B opdracht gegeven

tot de uitvoering van het project handhavingscom-

municatie. Het doel van het project is de ontwikke-

ling van een handboek handhavingscommunicatie

dat door alle handhavingspartners in de provincie

Noord-Holland kan worden gebruikt bij hand-

havingsprojecten en de presentatie van hand-

havingsinformatie, ter verbetering van het naleef-

gedrag van de doelgroep.

Hierbij opgemerkt dat handhavingscommunicatie

integraal dient te worden afgestemd met overige

handhavingsinstrumenten, zoals bestuursrechtelijke-,

privaatrechtelijke- en/of strafrechtelijke handhaving

en preventie door toezicht of inspectie. Om ervoor

te zorgen dat de toepassing van handhavingscom-

municatie zoveel mogelijk onderdeel uitmaakt van

de totale handhavingscyclus, is deze productie het

resultaat van bijdragen van medewerkers die van-

uit verschillende disciplines met handhaving te

maken hebben. Deskundigen op het gebied van

fysieke handhaving en op het gebied van communi-

catie, bovendien werkzaam bij verschillende hand-

havingsorganisaties, hebben meegewerkt aan dit

hulpmiddel voor uw handhavingsorganisatie. Een

gerichte inzet van handhavingscommunicatie door

verschillende handhavingsorganisaties betekent een

verbetering van handhaving, een verbeterde afstem-

ming van handhavingsprojecten en meer inzicht in de

effecten van handhavingscommunicatie.

De projectgroep handhavingscommunicatie (Dienst

Waterbeheer en Riolering, hoogheemraadschap Amstel,

Gooi en Vecht, gemeente Haarlemmermeer, Provincie

Noord-Holland, gemeente Purmerend, Gewest Kop van

Noord-Holland), in samenwerking met CMC/T11

Company.

Juli 2004
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Inleiding1
■

■

■

■

■

1.1  Aanleiding

De belasting van de omgeving en de veiligheid in

gebouwen, inrichtingen en de openbare ruimte is een

verantwoordelijkheid van eigenaren en gebruikers.

Een stelsel van regels en vergunningen met als

sluitstuk de handhaving zijn de instrumenten om de

eigenaren en gebruikers op hun verantwoordelijk-

heid te attenderen. De gebeurtenissen in Enschede

en Volendam vormden voor veel handhavingsorga-

nisaties aanleiding voor bezinning op de wijze

waarop handhavingsinstrumenten (kunnen) worden

ingezet en de invloed van deze instrumenten op de

naleving van wet- en regelgeving.

Handhavingsorganisaties staan verschillende instru-

menten ter beschikking om naleefgedrag te verbete-

ren, met andere woorden, om het deel van de bedrij-

ven, instellingen, inwoners en/of gebruikers van de

openbare ruimte dat de regels volledig naleeft, te

vergroten. Handhaving is alle activiteiten van de

overheid die erop gericht zijn de naleving van regel-

geving te bevorderen. Meest bekende handhavings-

instrumenten om ongewenst gedrag te voorkomen

zijn fysieke maatregelen, zoals bestuursrechtelijke-,

privaatrechtelijke- en/of strafrechtelijke handhaving

en preventie door toezicht of inspectie. Een minder

bekend instrument om naleefgedrag te stimuleren

is handhavingscommunicatie.

Handhavingscommunicatie is een handhavings-

instrument dat met behulp van communicatie het

naleefgedrag van de doelgroep verbetert.

Verschillende handhavingsorganisaties maken

reeds gebruik van handhavingscommunicatie.

Zo is door de gemeente Haarlemmermeer een cam-

pagne gehouden om bedrijven, instellingen, inwo-

ners en/of gebruikers van de openbare ruimte

(meer) bewust te maken van hun eigen verantwoor-

delijkheid ten aanzien van het naleven van regels

en het aanvragen van vergunningen. Dit is ook

gebeurd door de interactie met de samenleving

beter te laten verlopen en deze nadrukkelijker te

informeren over vergunningverlening en handha-

ving. Daarnaast is een nulmeting gehouden met

betrekking tot het naleefgedrag ten aanzien van de

Wet milieubeheer en de Woningwet (met bijbeho-

rende besluiten), de APV en diverse andere veror-

deningen. Deze nulmeting geeft ook inzicht in

motieven om niet na te leven en de ernst van over-

tredingen. Op basis van deze bevindingen is de

handhavingsprioriteit ofwel een gerichte inrichting

van handhaving bepaald. De handhavingsinzet in

Haarlemmermeer vindt nu plaats op basis van het

naleefgedrag (overtredingsrisico’s) en de soort

overtredingen (veiligheidsrisico’s). Hierbij wordt

ook expliciet aandacht besteed aan handhavings-

communicatie als handhavingsinstrument1). 

1) Gemeente Haarlemmermeer. Nota van B&W: monitoring

naleefgedrag (mei 2003)/Nota van B&W: voortgang monitoring

naleefgedrag (mei 2004).
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Gerichte inzet van handhavingscommunicatie door

verschillende handhavingsorganisaties betekent

een verbetering van handhaving, een verbeterde

afstemming van handhavingsprojecten en meer

inzicht in de effecten van handhavingscommunica-

tie. Hierbij is structurele inbedding van hand-

havingscommunicatie in de handhavingsmix en de

organisatie van belang, alsook een adequate moni-

toringsystematiek.

1.2  Opzet 

Hoofdstuk 1 geeft de probleemaanduiding weer

en de opzet van deze handreiking. In hoofdstuk 2

worden de factoren beschreven die de mate van

naleefgedrag bepalen en op basis waarvan de

inrichting van handhaving dient plaats te vinden.

Hoofdstuk 3 beschrijft de invloed van hand-

havingscommunicatie op het naleefgedrag van

de doelgroep. In het slothoofdstuk volgen de

checklisten op basis waarvan het mogelijk is de

inzet van handhavingscommunicatie te bepalen,

inclusief de afstemming met overige handhavings-

instrumenten.
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De Tafel van Elf2
■

■

■

■

■

2.1  Inleiding

Om naleefgedrag te kunnen beïnvloeden is inzicht

in de drijfveren om regels na te leven (of te over-

treden) van belang. In dit hoofdstuk worden de fac-

toren beschreven die de mate van naleefgedrag

bepalen en op basis waarvan de inrichting van hand-

having dient plaats te vinden.

2.2  De ‘Tafel van Elf’

In 1994 heeft het Ministerie van Justitie een studie

verricht naar de mogelijkheid van een periodieke

monitoring van de mate van naleefgedrag van regel-

geving. Tijdens dat project is de 'Tafel van Elf’ tot

stand gekomen2) (T11). De T11 is een samenhangende

opsomming van gedragswetenschappelijke variabelen,

dimensies die bepalend zijn voor het naleefgedrag

van regelgeving3).

Een T11-analyse geeft een beeld van sterke en zwakke

kanten van naleefgedrag en biedt aanknopingspunten

voor verbetering van de inrichting van handhaving.

Daarnaast biedt dit instrument ook aanknopings-

punten om beleid of regelgeving te wijzigen.

Bij T11-analyses worden vier groepen met betrek-

king tot naleefgedrag onderscheiden4):

1 ‘spontane nalevers’: deze groep is geneigd de

regels na te leven en doet dat ook daadwerkelijk;

2 ‘per ongeluk overtreders’: deze groep is geneigd

de regels na te leven, maar overtreedt per onge-

luk de regelgeving; het gaat hier dus om vergis-

singen;

3 ‘afgedwongen nalevers’: het gaat hier om de

groep die geneigd is te overtreden, maar die

wordt afgeschrikt door controle en sancties;

4 ‘bewuste overtreders’: de groep die geneigd is

te overtreden en dat ook daadwerkelijk doet.

De grootte van bovenstaande nalevinggroepen

wordt bepaald door de gedragswetenschappelijke

variabelen van de T11. De T11-factoren zijn ver-

deeld in drie clusters:

■ kennisfactoren: deze factoren geven de bekend-

heid met de regels bij de doelgroep weer en in

hoeverre zij in staat is de regels na te leven;

■ motivatiefactoren: deze factoren geven de mate

van moraliteit weer bij de doelgroep;
2) De Tafel van Elf is in 1994 ontwikkeld door mr.dr. D. Ruimschotel

(CMC/T11 Company) in een project over monitoring van naleving

samen met het Ministerie van Justitie (IRH/ERH).
3) Expertisecentrum Rechtshandhaving, Ministerie van Justitie.

Folder ‘De Tafel van elf’. Een beknopte toets voor de handhaafbaarheid

van regels (augustus 2002); Expertisecentrum Rechtshandhaving,

Ministerie van Justitie. De Tafel van elf. Een instrument voor de

wetgever (mei 2000). 

4) Gemeente Haarlemmermeer. Nota van B&W: monitoring

naleefgedrag (mei 2003). Bijlage 3: Rapportage nulmeting naleefgedrag

en monitoringsystematiek. Zie ook D. Ruimschotel en A. Koenders “Het

gebruik van een integrale handhavingsbenadering en de T11®-methodiek in de

Veiligheidsketen”, Jaarboek Veiligheid 2003 (augustus 2002).
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■ controle- en sanctiefactoren: deze factoren geven de

mate van afschrikking weer vanuit de perceptie

van de doelgroep.

Onderstaand schema geeft het verband tussen nale-

vinggroepen en de T11 factoren schematisch weer. 

Het eerste cluster van factoren, de kennisfactoren, is

van invloed op de omvang van de groep ‘per onge-

luk overtreders’ (NN-OP). Het tweede cluster van

factoren heeft betrekking op de mensen/bedrijven

die geneigd is regels en wetten te overtreden (NO).

Het derde cluster bepaalt de omvang van de groep

die daadwerkelijk overtreedt (‘bewuste overtreders’;

NO-BO).

Een T11-analyse wordt meestal beschreven vanuit

‘kwetsbaarheden’. Hoe minder de regels bij de doel-

groep bekend zijn, hoe kleiner de mogelijkheid de

regels na te leven; hoe kleiner de moraliteit van de

doelgroep en hoe kleiner de afschrikking vanuit

hun perceptie, hoe groter de overtredende groep.

Vermindering van de kwetsbaarheden verkleint

derhalve de ongewenste groepen (overtreders):

■ verbetering van de kennis van de regels (factor

T1, zie 2.3 Het T11-profiel) leidt tot vermindering

van het aantal ‘per ongeluk overtreders’;

■ verbetering van de motivatiefactoren (factoren

T2-T5, zie 2.3 Het T11-profiel) leidt tot verminde-

ring van het aantal ‘overtredinggeneigden’;

■ verbetering van de controle- en sanctiefactoren

(factoren T6-T11, zie 2.3 Het T11-profiel) leidt tot

vermindering van het aantal ‘bewuste over-

treders’.

Kennisfactoren en motivatiefactoren vormen teza-

men de dimensies voor spontane naleving.

De dimensies voor spontane naleving (factoren T1-

T5, zie 2.3 Het T11-profiel) geven de overtredings-

kans van de wet- en regelgeving weer zonder

fysieke handhavingsinspanning. Als de doelgroep

uit zichzelf (spontaan) de regels zou naleven, zijn in

principe geen of heel weinig handhavingsactiviteiten

vereist. Echter, enige mate van handhaving blijft

vereist; dit voorkomt het gevaar van normvervaging. 

Als de spontane naleving lager wordt, moet de

handhaving versterkt worden om dezelfde mate

van naleefgedrag te behouden.

Controle- en sanctiefactoren worden onderscheiden

in controle dimensies en sanctie dimensies. De con-

trole- en sanctiefactoren (factoren T6-T11, zie 2.3 Het

T11-profiel) bepalen de sterke en zwakke kanten van

de handhaving. 

Overtreedt per ongeluk
(vergissing)

Overtreedt bewust
(incidenteel/ herhaaldelijk)

Afgeschrikt:
leeft na

Spontane naleving:
leeft uit zichzelf na

Neiging tot overtredenNeiging tot naleven

Leeft

na

Over-

treedt

(NN-OP) (NO-BO)

(NO-AF)(NN-NL)

Motivatie
(T2-T5)

Controle
en
sancties
(T6-T11)

Kennis
van de
regels
(T1)

Figuur 1  ■ Samenhang tussen nalevinggroepen en

T11®-dimensies.

CMC/T11 Company
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2.3  Het T11-profiel5)

Met behulp van het T11-profiel van de doelgroep

kan een inschatting worden gegeven van de (ver-

wachte) mate van naleefgedrag en in aansluiting

daarop van de benodigde handhavingsinzet6).

Het T11-profiel van de doelgroep kan worden

beschreven met behulp van onderstaande factoren7).

Kennisfactoren

T1 Kennis van regels

De bekendheid met en duidelijkheid van wet- en regelge-

ving bij de doelgroep. Hoe meer regels, hoe ingewikkelder

en onduidelijker, des te kleiner de kans op spontane nale-

ving.

T1a bekendheid

■ Kent de doelgroep de regels?

■ Is de regelgeving niet te omvangrijk?

■ Moet men veel moeite doen om op de hoogte te

geraken van de regels?

T1b duidelijkheid

■ Zijn of ontstaan er mogelijk twijfels over de toe-

pasbaarheid van de regels?

■ Zijn de regels voor de doelgroep niet te vaag of

te ingewikkeld: begrijpt men wel wat ermee

bedoeld wordt?

■ Wordt van de doelgroep niet ten onrechte een

bepaalde (technische of juridische) deskundig-

heid vereist om de regels te kunnen begrijpen?

Motivatiefactoren

T2 Kosten/baten

De (im)materiële voor- en nadelen die uit overtreden of

naleven van de regel volgen, uitgedrukt in tijd, geld en

moeite. Hoge kosten en weinig baten betekent een klei-

nere kans op spontane naleving; lage kosten en veel baten

betekent een grotere kans op spontane naleving.

T2a financieel-economisch

■ Nadelen van naleving: moet men veel moeite

doen (administratief, fysiek) om aan de regels te

voldoen?

■ Voordelen van naleving: zijn er specifieke voor-

delen verbonden aan naleving van de regels,

zoals bijvoorbeeld financiële prikkels?

■ Nadelen van overtreding: zijn er bepaalde

fysieke omstandigheden die het overtreden

bemoeilijken (overtredingsdrempel)?

■ Voordelen van overtreding: levert overtreden

voor betrokkene voordelen op die in tijd of geld

zijn uit te drukken?

T2b immaterieel

■ Is naleven (of juist overtreden) goed voor het

imago of de reputatie?

■ Levert naleven of overtreden van de regels

andere maatschappelijke of sociale voor- of

nadelen op?

T3 Mate van acceptatie

De mate waarin het beleid en de regelgeving redelijk worden

gevonden door de doelgroep. Hoge acceptatie leidt tot een

grotere kans op spontane naleving; lage acceptatie leidt

tot een kleinere kans op spontane naleving.

5) Expertisecentrum Rechtshandhaving, Ministerie van Justitie.

Folder ‘De Tafel van elf’. Een beknopte toets voor de handhaafbaarheid

van regels (augustus 2002); Expertisecentrum Rechtshandhaving,

Ministerie van Justitie. Risicomatrix. Prioriteren op basis van risico-

inschatting (conceptversie oktober 2002).
6) Fysieke handhavingsmiddelen worden op basis van (de inschat-

ting van) het T11-profiel bijvoorbeeld reeds ingezet bij HUM glastuin-

bouw.
7) Het T11-profiel kan worden bepaald aan de hand van onderzoek

of door middel van expertsessies. In expertsessies worden groepen

experts gevraagd een inschatting te geven van de T11-variabelen van de

doelgroep. Voor onderzoek naar het T11-profiel van de doelgroep op

het gebied van naleefgedrag van de milieuwetgeving dienen bijvoorbeeld

vertegenwoordigd te zijn experts op het gebied van daadwerkelijke hand-

having (milieu-inspecteurs), juridische zaken en milieuvergunningen.

De te onderzoeken variabelen betreffen objectieve en subjectieve

elementen. De inschatting van experts betekent dat het profiel geen

aangetoonde praktijksituatie is; in de praktijk blijkt dit echter vaak een

voldoende en betrouwbaar beeld te geven van de doelgroep.
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■ Vindt de doelgroep het beleid en daaruit voort-

vloeiende normen voor zichzelf en/of in het

algemeen redelijk?

■ Kan de doelgroep zich verenigen in de uit-

gangspunten van het beleid of bestaan daar ver-

schillende inzichten over?

■ Zijn de bedoelingen van de wetgever duidelijk

en juist geformuleerd en zijn er geen mazen in

de wet?

■ Zijn er tussenlagen (bijv. beroepsgroep, uitvoe-

ringsinstellingen) die de acceptatie kunnen

bevorderen?

■ Vindt de doelgroep dat de uitvoeringsinstellingen

redelijk functioneren?

■ Kan de doelgroep een bijdrage leveren aan het

beleid (zelfregulering)?

T4 Gezagsgetrouwheid doelgroep

De mate van bereidheid van de doelgroep om zich te con-

formeren aan het gezag van de overheid. Hoe meer ver-

trouwen in het gezag, des te groter de kans op spontane

naleving; hoe minder vertrouwen, des te kleiner de kans

op spontane naleving.

T4a gezagsgetrouwheid

■ Heeft de doelgroep respect voor de overheid, de

wetgever of de uitvoeringsinstellingen?

■ Leeft de doelgroep in het algemeen regels goed

na?

T4b integriteit/moraliteit

■ In welke verhouding staan de normen en

waarden die spelen in de doelgroep (bijvoor-

beeld geloof of politiek) tot de normen en

waarden die de overheid oplegt?

■ Heeft de doelgroep andere gewoontes die in

strijd kunnen zijn met de regels?

T5 Informele controle

De gepercipieerde (door de doelgroep zelf waargenomen)

kans op positieve/negatieve sanctionering van het gedrag

van de doelgroep door niet-overheidsinstanties. Hoe meer

informele controle, des te groter de kans op spontane

naleving, mits er in het algemeen sprake is van acceptatie

van regels bij de doelgroep.

■ Merkt de omgeving het snel als iemand een

overtreding pleegt?

■ Bestaat er een hechte band tussen de doelgroep

en de omgeving?

■ Bestaan er informele controlestructuren?

■ Keurt de omgeving het overtreden in het alge-

meen af?

■ Indien de omgeving het overtredingsgedrag

afkeurt, probeert ze dit dan ook op één of

andere manier te corrigeren (sociale sanctie)?

Controle- en sanctiefactoren

T6 Informele meldingskans

De gepercipieerde kans dat een informeel geconstateerde

overtreding gemeld wordt aan de overheidsinstanties.

■ Is de omgeving van de doelgroep snel geneigd

geconstateerde overtredingen te melden aan de

overheid?

■ Is in het algemeen bekend bij welke overheids-

dienst geconstateerde overtredingen gemeld

kunnen worden?

■ Zijn er maatregelen genomen om de bereikbaar-

heid van de overheidsdienst te vergroten (kliklijn)?

T7 Controlekans

De gepercipieerde kans dat men gecontroleerd wordt op

het begaan van een overtreding.

Eventueel kan onderscheid worden gemaakt in

fysieke en administratieve controle.

■ Hoe groot is de objectieve controlekans (contro-

ledichtheid)?

■ Hoe groot schat de doelgroep deze kans in?

■ Waar hangt de subjectieve controlekans vooral

van af?
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T8 Detectiekans

De gepercipieerde kans op constatering van de overtre-

ding indien door de overheid gecontroleerd wordt.

Eventueel kan onderscheid worden gemaakt in

fysieke en administratieve controle.

■ Hoe moeilijk is het om overtredingen te consta-

teren: moeten controleurs (financiële) experts

zijn om fraude te ontdekken?

■ Hoe moeilijk is het om de overtreding tot de

overtreder te herleiden?

■ Kunnen belangrijke documenten makkelijk ver-

valst worden?

■ Zijn overtredingen moeilijk of juist makkelijk te

constateren doordat ze plaats- en tijdgebonden

zijn?

T9 Selectiviteit

De (verhoogde) gepercipieerde kans op controle en detectie

in het geval van een overtreding door selectie van te con-

troleren bedrijven, personen, handelingen of gebieden.

■ Worden bij selecte controles relatief meer over-

treders geconstateerd dan bij a-selecte contro-

les?8)

■ Hebben overtreders het idee dat ze altijd vaker

gecontroleerd worden dan degenen die nale-

ven?

■ Wat is de aard en de kwaliteit van de gebruikte

controle-/opsporingsmethoden?

T10 Sanctiekans

De gepercipieerde kans op een sanctie indien na controle

en opsporing een overtreding geconstateerd is.

■ Wat is het sepot- of gedoogbeleid op dit wetge-

vingsterrein?

■ Hoe groot is de kans dat men na een geconsta-

teerde overtreding een sanctie krijgt opgelegd?

■ Hoe groot schat de doelgroep deze kans in?

■ Is een overtreding moeilijk te bewijzen?

■ Schatten overtreders de kans op vrijspraak hoog

in?

T11 Sanctie-ernst

De hoogte en soort van de aan de overtreding gekoppelde

sanctie en bijkomende nadelen van sanctie-oplegging.

T11a formele sanctiehoogte

■ Weet de doelgroep welke sanctie hen bij overtre-

ding boven het hoofd hangt?

■ Schat de doelgroep deze sanctie als hoog in

(lange gevangenisstraf, hoge geldboete, veel

moeite om schade te herstellen)?

■ Houdt de sanctie rekening met de financiële

draagkracht van de overtreder?

■ Wat is de snelheid van sanctie-oplegging (lik-

op-stuk)?

T11b immateriële kosten

■ Vindt men het feit dat men met Justitie te maken

krijgt (in geval van strafrechtelijke handhaving)

vervelender dan de feitelijke sanctie?

■ Heeft de tenuitvoerlegging van de sanctie nog

8) Bij aselecte controles hebben alle eenheden in de populatie

(meestal) een gelijke of in ieder geval een bekende kans om in de

steekproef te komen. Bij een selecte steekproef worden eenheden niet

op toevalsbasis uit een populatie getrokken.
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bijkomende nadelen voor betrokkene (bijvoor-

beeld ten aanzien van reputatie, imago, aan-

zien)?

2.4  Conclusie

In dit hoofdstuk is besproken op welke wijze de

(verwachte) mate van naleving kan worden

bepaald. Ook zijn aannames gegeven van de in aan-

sluiting daarop benodigde handhavingsinzet. In het

volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze

waarop handhavingscommunicatie het T11-profiel

van de doelgroep kan beïnvloeden.
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Handhavingscommunicatie en de
Tafel van Elf

3
■

■

■

■

■

3.1  Inleiding

In hoofdstuk 1 is reeds uiteengezet dat met hand-

having wordt gedoeld op alle activiteiten van de

overheid die erop gericht zijn de naleving van regel-

geving te bevorderen. Handhavingscommunicatie

kan worden gedefinieerd als een handhavings-

instrument dat met behulp van communicatie het

naleefgedrag van de doelgroep verbetert door het

beïnvloeden van de mate van voorkomen van ken-

nis-, motivatie- en controle- en sanctiefactoren9).

In dit hoofdstuk worden voorbeelden gegeven van

de invloed van handhavingscommunicatie op de

drie clusters van factoren van de T11 (3.2-3.4). In

bijlage 2 is een uitgebreide beschrijving opgenomen

van de invloed van handhavingscommunicatie op

basis van de toepassing van deze handreiking op

het project risicovolle bedrijven in de gemeente

Haarlemmermeer (2004). 

Ook wordt ingegaan op de wijze waarop de effecti-

viteit van handhavingscommunicatie kan worden

gemeten (3.5).

3.2  De invloed van handhavings-
communicatie op kennisfactoren

Uit de T11 kan worden afgeleid dat het verhogen

van de bekendheid met en het verduidelijken van

wet- en regelgeving (T1) bij de doelgroep naleef-

gedrag positief kan beïnvloeden. Gebrek aan kennis

of onduidelijkheid over regelgeving leidt tot meer

‘per ongeluk overtreders’.

Handhavingscommunicatie draagt ertoe bij dat bij

de doelgroep voldoende kennis aanwezig is van de

wet- en regelgeving. Het aantal ‘per ongeluk over-

treders’ vermindert; het aantal ‘spontane nalevers’

neemt toe. Voldoende kennis van de wet- en regel-

geving bij de doelgroep is een randvoorwaarde

voor naleefgedrag en het succes van de inzet van

andere vormen van handhavingscommunicatie en

handhavingsinstrumenten in het algemeen.

3.3  De invloed van handhavings-
communicatie op motivatiefactoren

Uit de T11 komt onder andere naar voren dat het

naleven of het overtreden van wet- en regelgeving

bepaalde maatschappelijke of sociale voor- en nade-

len kan inhouden (T2). Door middel van de inzet

van handhavingscommunicatie kan de invloed van

deze factor worden versterkt. 

Dit kan door het op actieve wijze communiceren

van handhavinggegevens, zoals het bekendmaken

van de namen van overtreders en nalevers10), alsook

(de ernst van) de geconstateerde overtredingen.

Bedrijven en instellingen zien niet graag hun zorg-

vuldig opgebouwde goede reputatie/imago aan-

getast. 9) Zie 2.2 De ‘Tafel van elf’ voor een beschrijving van deze factoren.



P R O V I N C I E  N O O R D - H O L L A N D■18

Verbetering van motivatiefactoren leidt tot vermin-

dering van het aantal mensen/bedrijven dat geneigd

is regels/wetten te overtreden en dus tot bevorde-

ring van spontane naleving. 

3.4  De invloed van handhavings-
communicatie op controle- en
sanctiefactoren

De controle- of pakkans (T6-T9) kan op twee manie-

ren worden gedefinieerd:

1 de objectieve controle- of pakkans; dit is de wer-

kelijke/reële controle- of pakkans;

2 de subjectieve controle- of pakkans; dit is de

pakkansbeleving.

De pakkansbeleving wordt beïnvloed door een aan-

tal factoren11):

1 zelf gepakt zijn;

2 zelf waarnemen van controle bij derden;

3 inschatting van de doelgroep van de kans op

controles door signalen uit de sociale omgeving;

4 inschatting van de doelgroep van de kans op

controles door signalen uit de media;

5 inschatting van de pakkansverdeling (hoe groot

schat de doelgroep de regio in waar de controles

plaatsvinden).

Factoren 3 tot en met 5 kunnen sterk worden beïn-

vloed door middel van handhavingscommunicatie.

Handhavingscommunicatie werkt hierbij als een

vergrootglas: het belevingsniveau van de controle-

dichtheid wordt sterk vergroot. Met andere woorden:

het gebied waarin je controleert lijkt groter dan het

in werkelijkheid is; de inzet van het aantal fysieke

controles is minder dan in de beleving van de doel-

groep. De invloed van handhavingscommunicatie

op de pakkansbeleving is afgebeeld in figuur 2. 

Voorbeelden van handhavingscommunicatie ten

behoeve van het versterken van de pakkansbele-

ving zijn het aankondigen van controles en het

bekendmaken van de resultaten van deze hand-

havingsacties bij de doelgroep. 

Op eenzelfde wijze versterkt handhavingscommu-

nicatie de beleving van de sanctiedreiging (T10).

Hierbij is onder andere van belang veel bekendheid

te geven aan de opgelegde sancties en het sanctie-

beleid van de handhavingsorganisatie (zoals

bekend maken van verbaliseren van prioritaire

kernbepalingen). 

Verbetering van de controle- en sanctiefactoren leidt

tot meer afgedwongen nalevers en dus vermindering

van het aantal ‘bewuste overtreders’.

De invloed van handhavingscommunicatie op con-

trole- en sanctiefactoren betekent in de praktijk:

zeggen wat je gaat doen, vervolgens doen wat

gezegd is en tenslotte laten weten wat is gedaan.

Handhavingscommunicatie

PakkansbelevingObjectieve pakkans

10) De gemeente Eindhoven publiceert zonder pardon risicovolle

bedrijven die niet aan de vergunningen voldoen.

Ook gemeenten in de regio Achterhoek hebben in het kader van een

veiligheidsproject handhavinggegevens van bezochte bedrijven met

naam en toenaam in de publiciteit gebracht.
11) Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Eindrapport

project handhavingscommunicatie Algemene Inspectiedienst (maart 2003).

Figuur 2  ■ Van objectieve pakkans naar pak-

kansbeleving
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Handhavingscommunicatie is dus afhankelijk van

en onlosmakelijk verbonden met de inzet van

fysieke handhavingsinstrumenten. 

Handhavingscommunicatie versterkt de invloed

van overige handhavingsinstrumenten, maar is niet

zinvol en vaak zelfs schadelijk als de uitvoering van

het gecommuniceerde in de praktijk van onvol-

doende niveau is c.q. niet wordt waargemaakt. 

3.5  Het meten van de effectiviteit
van handhavingscommunicatie

Om de effectiviteit van handhavingscommunicatie

aan te tonen is het noodzakelijk te werken met een

specifieke onderzoeksopzet. Door gebruik van een

experimenteel ontwerp kan het effect van de inzet

van handhavingscommunicatie worden bepaald.

Handhavingscommunicatie vindt plaats bij een

experimentele groep en blijft achterwege bij de

controlegroep. Het statistisch verband kan zo

gemakkelijk worden nagegaan door de scores op de

afhankelijke variabele (naleefgedrag) van de experi-

mentele en de controlegroep met elkaar te ver-

gelijken. Ook bestaat dan geen verwarring rond

oorzaak en gevolg. 

Op basis van de onderzoeksopzet dient de inzet van

de fysieke handhavingsmiddelen plaats te vinden.

Afstemming tussen de verschillende handhavings-

instrumenten is cruciaal om de effectiviteit van de

interventie te kunnen meten. 

In bijlage 2 is een uitgebreide beschrijving opgeno-

men van de invloed van handhavingscommunicatie

op basis van de toepassing van het handboek hand-

havingscommunicatie op het project risicovolle

bedrijven in de gemeente Haarlemmermeer (2004).

Deze beschrijving betreft onder meer de toegepaste

onderzoeksopzet en de uiteindelijke effectiviteit

van de inzet van handhavingscommunicatie.

3.6  Conclusie

In dit hoofdstuk is handhavingscommunicatie

gedefinieerd als een handhavingsinstrument dat

met behulp van communicatie het naleefgedrag van

de doelgroep verbetert door het beïnvloeden van

kennis-, motivatie- en controle- en sanctiefactoren.

Vervolgens zijn voorbeelden gegeven van de

invloed van handhavingscommunicatie.

Door handhavingscommunicatie in te zetten als

handhavingsintrument kan een hoger naleefgedrag

worden bereikt met een gelijkblijvende of vermin-

derde inzet van fysieke controles. 

Om de effectiviteit van handhavingscommunicatie

aan te tonen is het noodzakelijk te werken met een

specifieke onderzoeksopzet. Hierbij is de afstemming

tussen de verschillende handhavingsinstrumenten

cruciaal. 

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de wijze van

inzet van handhavingscommunicatie, alsook de

afstemming met overige handhavingsinstrumenten.
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Communicatie als onderdeel van de
handhavingscyclus

4
■

■

■

■

■

4.1  Inleiding

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe invulling

dient te worden gegeven aan handhavingscommu-

nicatie als onderdeel van het totale handhavings-

proces. In 4.2 wordt het verschil besproken tussen

een communicatieplan en een handhavingscommu-

nicatieplan; in 4.3 volgen checklisten op basis waar-

van het mogelijk is de inzet van handhavingscom-

municatie te bepalen, inclusief de afstemming met

overige handhavingsinstrumenten.

4.2  Het handhavingscommunicatie-
plan

Een communicatieplan kan worden gedefinieerd

als een verhandeling waarin wordt beschreven van-

uit welke motieven, wensen, achtergronden en

gesignaleerde problemen een organisatie opzettelijk

probeert bepaalde individuen en/of groepen in de

samenleving te beïnvloeden wat betreft kennis,

houding en/of gedrag, waarbij rekenschap wordt

gegeven van de wijze waarop dat planmatig, syste-

matisch en strategisch zal worden aangepakt12). 

In een handhavingscommunicatieplan wordt ken-

nis, houding en gedrag beschreven op basis van

kennis-, motivatie- en controle- en sanctiefactoren.

Dit is de (verwachte) mate van naleving (huidige

T11-profiel) en de gewenste mate van naleving

(gewenste T11-profiel). 

Zoals in hoofdstuk 3 reeds is aangegeven is hand-

havingscommunicatie succesvol naast en/of ver-

sterkt fysieke handhavingsinstrumenten. Daarom

dient de inzet van handhavingsinstrumenten inte-

graal op elkaar te worden afgestemd.

4.3  Checklisten: inzet hand-
havingscommunicatie, inclusief
afstemming overige hand-
havingsinstrumenten

Onderstaande checklisten zijn bedoeld om de wijze

van inzet van handhavingscommunicatie te bepalen

(geel gemarkeerd), alsook de afstemming met overige

handhavingsinstrumenten. De checklisten bestaan

uit een serie vragen. 

In bijlage 2 is een uitgebreide beschrijving opgeno-

men van de invloed van handhavingscommunicatie

op basis van de toepassing van het handboek hand-

havingscommunicatie op het project risicovolle

bedrijven in de gemeente Haarlemmermeer (2004).

Deze beschrijving betreft onder meer de antwoor-

den op de vragen van onderstaande checklisten.

12) Wijzer Adviesbureau. Onderdelen communicatieplan.

www.wijzeradvies.nl (juli 2003). 
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Checklist 1  Analyse

1 Probleemanalyse, is het probleem al bestaand of

nieuw, welke voorschriften worden niet opge-

volgd en door wie niet?

2 Valt het probleem onder reguliere taken of ligt

de oplossing meer in een project?

3 Valt het probleem binnen de prioriteiten van het

handhavingsbeleid binnen de organisatie?

4 Is er voldoende controlecapaciteit beschikbaar/

gepland? Zo ja, hoeveel?

5 Wie is verantwoordelijk voor projectmanage-

ment en wie voor handhavingscommunicatie

rondom het project?

6 Waar is tijd en budget ingeruimd voor de hand-

havingscommunicatie?

7 Lopen er meer handhavingsacties op dit onder-

werp?

8 Zijn andere handhavingsorganisaties ook

betrokken bij het oplossen van het probleem?

9 Analyse van de doelgroep: welke doelgroepen

kunnen worden onderscheiden, welke kenmer-

ken van de verschillende doelgroepen zijn van

belang, welke doelgroepen krijgen prioriteit?

Wat is het T11-profiel13) van de doelgroep(en)14);

welke T11-factoren verdienen aandacht?

Checklist 2  Doelstellingen

10 Wat wil je bereiken met het project?

11 Op welke wijze kan handhavingscommunicatie

een positieve bijdrage leveren aan het bereiken

van de doelen van het project? Wat zijn de alge-

mene doelstelling(en) van handhavingscommu-

nicatie en wat zijn handhavingscommunicatie-

subdoelstellingen, gespecificeerd naar het T11-

profiel van de onderscheiden doelgroep(en) (de

handhavingscommunicatiestrategie)? De doel-

stellingen dienen geformuleerd te zijn in termen

van wat het project wil bereiken bij de ontvan-

ger, zover mogelijk volgens SMART principe.

12 Wat zijn de meetbare resultaten na afloop van

het project?

13) Te bepalen aan de hand van het doorlopen van de T11-factoren

zoals beschreven in 2.3 het T11-profiel.
14) Zijn er gegevens van een nulmeting van het huidige naleefgedrag

(T11) beschikbaar? Mochten geen gegevens over de nulsituatie bekend

zijn, bestaat de mogelijkheid een nulonderzoek uit te voeren?

De resultaten uit dit onderzoek kunnen gebruikt worden als input voor

vervolgprojecten.



H A N D H A V I N G S C O M M U N I C A T I E ,  M E T  W O O R D E N  N A A R  D A D E N ■ 23

Checklist 3  Plan van aanpak

13 Verantwoordelijkheden: wie zijn de deelnemers

aan het project, wat is de rolverdeling tussen

projectleden, wie is de projectleider, wie zijn de

betrokkenen bij de uitvoering en wie voert

welke taak uit?

14 Structuur: in welke structuur wordt er gewerkt, is

er een vast projectteam, is het een project in regio-

naal verband en is er een begeleidingsgroep?

15 Planning: wanneer moet de actie starten, wat

zijn de kritieke mijlpalen, wat is de doorlooptijd

van het project, zijn er vervolgacties gepland en

is er een evaluatie gepland?

Wordt de handhavingsactie geconcentreerd of

gespreid gehouden (in de tijd)?

16 Uitwerking van de handhavingscommunicatie-

strategie: bepaling van de wijze van hand-

havingscommunicatie; welke kernboodschap is

hierbij van belang? Welke aanpak van hand-

havingscommunicatie15)? Op welke wijze dient de

inzet van fysieke handhavingsinstrumenten en

handhavingscommunicatie te worden afgestemd?

17 Boodschap: bepaling van de boodschap(pen)

per doelgroep: wat is de toonzetting van de

boodschap? Wat zijn de uitgangspunten/rand-

voorwaarden van handhavingscommunicatie?

18 Middelen: Welke middelen kun je inzetten, aan

de hand van de handhavingscommunicatie-

strategie en de boodschap en onderscheiden

naar (en rekening houdend met) de doel-

groep(en)16)?

19 Planning: uitwerking van de fasering van hand-

havingscommunicatie; op welke momenten

dien je welke middelen met welke boodschap in

te zetten en wie verzorgt de uitvoering hiervan?

Zijn momenten van fysieke handhaving afgestemd

met momenten waarop handhavingscommuni-

catie wordt ingezet?

Checklist 4  Evaluatie

20 Wat wordt er geëvalueerd: projectstructuur, pro-

jectleiding, handhavingscommunicatie binnen

het project, kosten, planning, doelstellingen en

resultaat?

21 Op welke wijze evalueren?

22 Door wie evalueren?

23 Wanneer evalueren?

24 Wat evalueren: effect op T11-profiel/onder-

scheiden gewenste te beïnvloeden kennis-,

motivatie- en/of controle- en sanctiefactoren? 

15) De uitwerking volgt bij bepaling van middelen en planning.
16) Zie bijlage 1 voor een overzicht van enkele

communicatiemiddelen, gespecialiceerd naar communicatiestrategieën

en bereik.



P R O V I N C I E  N O O R D - H O L L A N D■24



Bijlagen
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Communicatiemiddelen, gespecificeerd
naar communicatiestrategieën en bereik

■

■

■

■

■

De lijst met communicatiemiddelen is niet uitputtend, maar geeft een beeld van veel voorkomende middelen.

1

brief x x x

telefoongesprek x x x x

bedrijfsbezoek x x x x

informatiebijeenkomst x x x x x

poster x x x x

folder/brochure/nieuwsbrief x x x x

opleiding/training x x x x

tijdschrift x x x

internet x x x x

gemeentepagina x x x x x

provinciale pagina x x x x x

bekendmaking x x x x x

persbericht x x x x x

radiospot x x x x x

tvspot x x x x x

strategie/bereik communicatiestrategie bereik

middel informeren overtuigen dialoog individu (uit doelgroep) doelgroep omgeving



Toepassing van het handboek handhavingscommunicatie op het project risico-
volle bedrijven in de gemeente Haarlemmermeer (2004).

De invloed van handhavingscommunicatie

■

■

■

■

■

Checklist 1  Analyse

Om een actueel beeld te krijgen van de mate waarin inwoners en bedrijven in Haarlemmermeer zich aan de

voorschriften en vergunningen houden, heeft de gemeente in 2003 onder meer het naleefgedrag van bedrijven

ten aanzien van de Wet milieubeheer onderzocht1). 

Uit deze nulmeting blijkt dat 57% van de bedrijven binnen de branche opslag gevaarlijke stoffen/grafische en

chemische industrie/benzinestations zich houdt aan alle regels van de Wet milieubeheer. De risicovolle 

bedrijven vallen grotendeels binnen deze branche. Het gaat hier om zo’n 160 bedrijven met mogelijke risico’s

voor de externe veiligheid, zoals LPG-tankstations, opslagen van bestrijdingsmiddelen en gevaarlijke stoffen,

asbestverwerking, vuurwerkopslag, etc. De risicovolle bedrijven vallen overwegend onder de milieu-impact 

categorieën C en D 2). Daarnaast is het grootste deel vergunningplichtig3).

Binnen de groep risicovolle bedrijven blijken de meeste overtredingen plaats te vinden ten aanzien van de

aspecten milieuveiligheid en de brandveiligheid. In onderstaande tabel zijn de meest voorkomende over-

tredingen weergegeven.

2
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Tabel 1  ■ Top 10 overtredingen risicovolle bedrijven

1 Opslag/gebruik van gevaarlijke stoffen niet volgens aanwijzingen/voorschriften 55%

2 Geen/onjuist documentbeheer algemeen 19%

3 Gasflessen, gastanks en/of hoge drukleidingen zijn niet beschermd, veilig en/of 17%

bereikbaar opgesteld

4 Geen melding van inrichting/melding niet tijdig 14%

5 Geen/onjuist documentbeheer: onderhoudscontracten/certificaten/bewijzen installaties 13%

6 Geen/onvoldoende vloeistofdichte voorzieningen 12%

7 Tank voor opslag van gasolie, lichte stookolie en dieselolie voldoet niet aan 9%

voorschriften of wordt onjuist gebruikt

8 Onvoldoende brandblussers aanwezig 8%

9 Geen/onjuiste scheiding van afvalstoffen 8%

10 Onjuiste toepassing van afvalstoffen (vb. verbranding, lozing in grond) 7%

nr Overtreding Overtredingspercentage
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De basis voor het gemeentelijk handhavingsbeleid is de kadernota Handhaving die door de gemeenteraad

eind 2001 is vastgesteld4). In het bestuursprogramma 2002-2006 van de gemeente Haarlemmermeer is expliciet

als speerpunt opgenomen de kwaliteit van de directe leefomgeving in Haarlemmermeer verder te verbeteren. 

In oktober 2003 heeft de gemeenteraad ‘de ernst van overtredingen’ en ‘het percentage overtreders’ vastgesteld

als prioriteiten voor de inzet van de handhaving. Zo kan de gemeente de handhavingscapaciteit gericht inzet-

ten en rekening houden met de overtredings- en veiligheidsrisico’s. 

Dit betekent in de praktijk dat in 2004 de hoogste handhavingsprioriteit is gelegd bij de branche opslag gevaar-

lijke stoffen/grafische en chemische industrie/benzinestations (zie bovenstaande tabel). Binnen deze branche

zijn in 2004 voor het project risicovolle bedrijven in totaal 82 bedrijven bezocht. De controlecapaciteit die hier-

voor is vrijgemaakt betrof 1.722 uren (dit is het kengetal (21) vermenigvuldigd met het aantal (82) controles).

1) Gemeente Haarlemmermeer. Nota van B&W: Monitoring naleefgedrag (mei 2003).
2) De milieu impact wordt uitgedrukt in de urgentieklassen A t/m D, waarbij A staat voor weinig milieu impact en D voor veel milieu impact.

Bij risicovolle bedrijven valt 52% onder de urgentieklasse C en 29% onder de urgentieklasse D.
3) Van de risicovolle bedrijven is 56% vergunningplichtig. De bedrijven die onder een AmvB vallen hebben daarnaast vaak een aanvullende vergunning.

In totaal heeft 86% te maken met een milieuvergunning.
4) Gemeente Haarlemmermeer. Een kadernota handhaving voor de dienst Openbare Werken en de Brandweer. Van Inspanning naar Resultaat

(november 2001).

Tabel 2  ■ Prioritering handhavingscapaciteit 2004. Hoe meer stippen, hoe hoger de prioriteit

1 Opslag gevaarlijke stoffen/grafische en chemische industrie/benzinestations •••••

2 Overige industrie •••••

3 Metaalindustrie •••••

4 Bouw en hout ••••

5 Groothandel ••••

6 Opslag en transport ••••

7 Autoreparatie •••

8 Horeca en Sport ••

9 Akkerbouw ••

10 Tuinbouw ••

11 Overig/onbekend ••

12 Detailhandel (exclusief benzinestations) ••

13 Gas, elektriciteit- en waterdistributie •

14 Zorg/overige dienstverlening •

15 Zakelijke en maatschappelijke dienstverlening •

nr Branche Prioriteit



De inzet van handhavingscommunicatie valt binnen het reguliere takenpakket van de accountmanager com-

municatie naleefgedrag van de gemeente Haarlemmermeer 5). 

Op basis van de uitkomsten van expertsessies heeft de gemeente Haarlemmermeer het T11-profiel van de risico-

volle bedrijven bepaald. In expertsessies worden groepen experts gevraagd een inschatting te geven van de

T11-variabelen van de doelgroep. Voor onderzoek naar het T11-profiel van de doelgroep op het gebied van

naleefgedrag van de milieuwetgeving dienen bijvoorbeeld onder meer vertegenwoordigd te zijn experts op het

gebied van daadwerkelijke handhaving (milieuinspecteurs), juridische zaken en milieuvergunningen.

Bij de T11-kwetsbaarheidanalyse werden overtredingpercentages van bijna 60% ingeschat voor normen ‘aard

en omvang gevaarlijke stoffen conform vergunde aard en omvang’ en ‘opslagwijze gevaarlijke stoffen conform

de voorschriften’. De expertgroep schatte ongeveer driekwart van de overtreders in als ‘per ongeluk overtreders’.

Deze constatering impliceert dat met verbeterde communicatie en begeleiding van de risicovolle bedrijven nog

veel winst valt te behalen op het voorkomen van overtredingen. 

Daarnaast bleek een redelijk grote groep (ongeveer 40%) geneigd te overtreden, vanwege de kosten/moeite om na

te leven, onvoldoende financiële middelen om na te leven en het wordt niet zeer sterk afgekeurd wanneer men

overtreedt. Het aantal bewuste overtreders is ingeschat op rond de 15%. Dit is niet schrikbarend hoog, maar gezien

de risicovolheid van de doelgroep en de activiteiten die zij verrichten liggen deze percentages nog vrij hoog.

De expertgroep schatte als belangrijke kwetsbaarheid in de handhaving een lage controle- en lage pakkans6).

Uit de rapportage CBA Risicovolle bedrijven7) blijkt verder het volgende. Wanneer de groep die de regels

naleeft (25%) wordt afgezet tegen de totale groep die geneigd is beide normen te overtreden (28%) blijkt dat

met meer effectieve communicatie een groot aantal vergissingen kan worden voorkomen.

Wanneer de groep die wordt afgeschrikt (62%) wordt afgezet tegen de groep die geneigd is te overtreden (65%)

blijkt dat een hogere effectiviteit van afschrikking wenselijk is8).

Wanneer de groep bewuste overtreders (77%) wordt afgezet tegen de groep per ongeluk overtreders (70%)

blijkt dat met meer begeleiding (voorlichting, advisering, etc.) het totale overtredingspercentage sterk terug-

gebracht kan worden. 
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5) Bij de sector Vergunningen en Handhaving van de gemeente Haarlemmermeer is in verband met de intensivering van aandacht op veiligheid onder

meer de functie van accountmanager gevormd. De accountmanager speelt een rol in het proces rond de verbetering van dienstverlening aan in- en

externe afnemers en breidt deze relaties verder uit. De accountmanager is primair belast met de uitvoering en leiding van projecten rond ‘naleefgedrag’,

waarbij externe contacten van belang zijn. Het belang van het takenpakket van de accountmanager is reeds uitvoerig beschreven in de Kadernota

Handhaving. In de kadernota handhaving wordt ingegaan op het beïnvloeden van naleefgedrag anders dan met fysieke handhavingsmiddelen: 

‘Zo moet het streven van de overheid erop gericht zijn te bevorderen dat burgers en bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid nemen wanneer het gaat om

het naleven van regels en normen. Daartoe kan het goed zijn wanneer de gemeente in gesprek gaat met diverse (vertegenwoordigende lichamen) van

burgers en branches van organisaties om gezamenlijk te onderzoeken waar problemen op het gebied van de naleving zich voordoen. Gezamenlijk kan er

dan gezocht worden naar oplossingen zonder dat de gemeente fysieke handhavingsmiddelen hoeft in te zetten’.
6) De risicovolle bedrijven zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met een verhoogde controleintensiteit: risicovolle bedrijven zijn ook in 2002 en 2003

bijna allemaal gecontroleerd. Naar verwachting zal genoemde kwetsbaarheid zijn afgenomen.
7) CMC (december 2002). Handhaving Wet milieubeheer gemeente Haarlemmermeer. Rapportage CBA Risicovolle bedrijven.
8) Van de positieve kant bezien kan gesteld worden dat een groot deel van de overtreders welwillend is ten aanzien van naleving.
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Checklist 2  Doelstellingen

Veilig en verantwoord ondernemen, wonen en leven begint met het besef dat ondernemers en inwoners als

eerste hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De gemeente toetst of zij zich aan de regelgeving houden en

attendeert hen op hun verantwoordelijkheid. Handhaving is hierbij hèt instrument om indien nodig naleving

van regels af te dwingen. Uiteindelijke doelstelling is het naleefgedrag bij de doelgroep te bevorderen en

zodoende bijdragen aan een gezonde en veilige woon- en werkomgeving in Haarlemmermeer.

Tegelijkertijd is het doel meer inzicht te krijgen in het effect van handhavingscommunicatie. Het effect van

handhavingscommunicatie kan worden aangetoond door toepassing van een experimenteel ontwerp (zie

checklist 3 Plan van aanpak). Meetbare resultaten zijn de scores op de afhankelijke variabele (naleefgedrag)

van de experimentele en de controlegroep en de vergelijking van deze scores. 

Naar aanleiding van de verwachte mate van naleving, dit is het huidige T11-profiel, ligt vooral de nadruk op

het beïnvloeden van de kennisfactoren en de controle- en sanctiefactoren. De subdoelstellingen zijn als volgt:

■ Bedrijven in Haarlemmermeer binnen de branche risicobedrijven en de effectgroep zijn op de hoogte van

het (handhavings)beleid van de gemeente, meer specifiek de inzet van handhaving op basis van naleef-

gedrag en de soort overtredingen, waarbij de nadruk ligt op fysieke veiligheid, milieuschade en de kans op

calamiteiten.

■ Bedrijven in Haarlemmermeer binnen de branche risicobedrijven en de effectgroep weten dat de gemeente

in kaart heeft gebracht in hoeverre bedrijven in Haarlemmermeer zich houden aan de Wet milieubeheer en

zij zijn op de hoogte van de meest overtreden voorschriften door risicovolle bedrijven, zoals ook naar voren

gekomen uit deze meting. Voor zover zij hieraan niet voldoen, is het voor hen inzichtelijk welke stappen te

ondernemen om alsnog hieraan te voldoen. Zij weten dat het raadzaam is bij twijfel altijd contact op te nemen

met de gemeente via het vergunningenloket. Meer in het algemeen zijn bedrijven op de hoogte van de

voorschriften van de vergunningen en/of AMvB’s waaraan zij moeten voldoen, alsook de CPR-normen

waarnaar in de vergunningen en/of AMvB’s wordt verwezen. 

■ Bedrijven in Haarlemmermeer binnen de branche risicobedrijven en de effectgroep weten dat zij een eigen

verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van het voorkomen van milieuproblemen en het bevorderen van

de veiligheid t.b.v. een gezonde en veilige woon- en werkomgeving in Haarlemmermeer.

■ Bedrijven in Haarlemmermeer binnen de branche risicobedrijven en de effectgroep weten dat de gemeente

regelmatig controleert of zij aan de Wet milieubeheer voldoen en zij zijn op de hoogte dat de gemeente in

geval een overtreding wordt geconstateerd, daadkrachtig optreedt (zij kennen het sanctiebeleid van de

gemeente).

■ Bedrijven in Haarlemmermeer binnen de branche risicobedrijven en de effectgroep erkennen het hand-

havingsbeleid van de gemeente, hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het naleven van de voor-

schriften van de vergunningen en/of AMvB’s waaraan zij moeten voldoen en handelen hiernaar (naleef-

gedrag).



Checklist 3  Plan van aanpak

Betrokkenen zijn de portefeuillehouder Openbare Werken e.a, de persunit gemeente Haarlemmermeer, het

sectorhoofd Vergunningen en Handhaving, het afdelingshoofd Milieuhandhaving, teamleiders afdeling

Milieuhandhaving, inspecteurs Milieuhandhaving, het afdelingshoofd Milieuvergunningen, teamleiders

Milieuvergunningen, de teamleider Managementondersteuning en Accounts, de senior administratief juridisch

medewerker en de accountmanager communicatie naleefgedrag.

Planning, taken en verantwoordelijkheden

Planning inzet handhavingscapaciteit volgens experimenteel ontwerp: het afdelingshoofd Milieuhandhaving, team-

leiders afdeling Milieuhandhaving, de teamleider Managementondersteuning en Accounts en de accountma-

nager communicatie naleefgedrag.

Een experimenteel ontwerp houdt in dat een interventie plaatsvindt bij een experimentele groep, die achter-

wege blijft bij de controlegroep. Het statistisch verband kan zo gemakkelijk worden nagegaan door de scores

op de afhankelijke variabele (naleefgedrag) van de experimentele en de controlegroep met elkaar te vergelijken.

Ook bestaat dan geen verwarring rond oorzaak en gevolg. De tijdsvolgorde heeft men, doordat men zelf de

experimentele variabele of conditie ‘toedient’, in de hand.

De planning van het experimenteel ontwerp is als volgt.

■ Uitvoering handhavingbezoeken controlegroep: januari 2004.

■ Inzet handhavingscommunicatie: februari 2004.

■ Uitvoering handhavingbezoeken effectgroep: maart 2004.

Aanleveren werkvoorraad verdeeld naar controle- (41) en effectgroep (41): de senior administratief juridisch mede-

werker in overleg met de teamleider Managementondersteuning en Accounts.

Controle en indeling werkvoorraad: teamleiders afdeling Milieuhandhaving in overleg met het afdelingshoofd

Milieuhandhaving.

Inzet van handhavingscommunicatie: accountmanager communicatie naleefgedrag; afstemming met de

portefeuillehouder Openbare Werken e.a, de persunit gemeente Haarlemmermeer, het sectorhoofd Vergunningen

en Handhaving, het afdelingshoofd Milieuhandhaving, teamleiders afdeling Milieuhandhaving, inspecteurs

Milieuhandhaving, het afdelingshoofd Milieuvergunningen, teamleiders Milieuvergunningen, de teamleider

Managementondersteuning en Accounts, de senior administratief juridisch medewerker, medewerkers

gemeente Haarlemmermeer en projectgroep handhavingscommunicatie.

Op basis van het onderzoek naar de oorzaken van niet naleven door bedrijven in deze branche is de inzet van

handhavingscommunicatie bepaald.
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De handhavingscommunicatiestrategie is er dus op gericht de verwachte mate van naleving, dit is het huidige

T11-profiel, te beïnvloeden en het naleefgedrag bij risicovolle bedrijven te bevorderen. 

De boodschap is gericht op het tot stand brengen van meer kennis over de voorschriften van de vergunningen

en/of AMvB’s waaraan bedrijven moeten voldoen (kennisfactoren), het bevorderen van het nemen van de eigen

verantwoordelijkheid om milieuproblemen te voorkomen en de veiligheid te bevorderen (motivatiefactoren)

en het beïnvloeden van de subjectieve pakkans en sanctiedreiging (controle- en sanctiefactoren). Op basis van

het huidige T11-profiel van risicovolle bedrijven ligt de nadruk vooral op de kennisfactoren en de controle- en

sanctiefactoren. Om de doelgroep zoveel mogelijk te wijzen op de handhavingsactie betreft de handhavings-

communicatie zowel interpersoonlijke als massamediale communicatie. De toepassing van de interpersoonlijke

communicatie is mede gebaseerd op de beschikbare top 10 overtredingen risicovolle bedrijven.

De toonzetting van alle handhavingscommunicatie is met name informerend, maar niet vrijblijvend. Bedrijven

hebben een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het naleven van de voorschriften die zijn vastgelegd in

vergunningen en/of AMvB’s om de veiligheid te bevorderen en de belasting van de omgeving te beperken.

De inzet van handhavingscommunicatie bij risicovolle bedrijven wordt afgestemd met de meer algemene inzet

van handhavingscommunicatie9). 

Om de bovengenoemde doelgroep (bedrijven in Haarlemmermeer binnen de branche risicobedrijven en de

effectgroep)10) qua timing en middelen goed te informeren zijn de volgende middelen en planning relevant:

■ Mailing bedrijven in Haarlemmermeer binnen de branche risicobedrijven en de effectgroep: 

brief en bijlagen (verzenddatum 2 februari 2004)

Aan bedrijven in de effectgroep is een maand voor de geplande controles een brief gestuurd met de aan-

kondiging van een handhavingbezoek bij hun bedrijf. Zij zijn erop gewezen hun bijdrage te leveren aan een

9) De gemeente Haarlemmermeer zet sinds 2002 handhavingscommunicatie in als instrument om naleefgedrag te beïnvloeden. Dit gebeurt onder meer

door de interactie met de doelgroepen beter te laten verlopen en deze nadrukkelijker te informeren over vergunningverlening en handhaving. In 2002

heeft een massamediale campagne plaatsgevonden in Haarlemmermeer. Vervolgens is in 2003 de dialoog gestart met specifieke doelgroepen te weten alle

winkeliers-/ondernemersverenigingen, brancheorganisaties, de Kamer van Koophandel, het Bedrijvencontactpunt en de Ondernemersfederatie

Haarlemmermeer.

Communicatie is hierbij met name gericht op het wegnemen van onduidelijkheden die in de praktijk blijken te bestaan omtrent inhoud van regelgeving.

Zo was in de praktijk nogal eens sprake van onduidelijkheid rond documentbeheer. Om ondernemers te ondersteunen bij het bijhouden van een goede

milieuregistratie heeft de gemeente daarop het Milieulogboek ontwikkeld en stelt zij deze gratis ter beschikking. Aan de hand van verschillende thema’s

kunnen ondernemers in deze verzamelordner hun (milieu)gegevens overzichtelijk ordenen. Inmiddels is aan 553 ondernemers een milieulogboek

verstrekt.

Daarnaast worden inwoners en bedrijven ook gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid t.a.v. aan een veilige woon- en werkomgeving in

Haarlemmermeer. 
10) Naast de doelgroep bedrijven in Haarlemmermeer binnen de branche risicovolle bedrijven en de effectgroep, kunnen de volgende externe

doelgroepen worden onderscheiden: bedrijven in Haarlemmermeer binnen de branche risicovolle bedrijven, maar buiten de effectgroep; alle bedrijven in

Haarlemmermeer; intermediairs: branche- en ondernemersverenigingen; alle inwoners van Haarlemmermeer. Door naast de inzet van interpersoonlijke

communicatie ook de inzet van massamediale communicatie te hanteren, kan de inzet van handhavingscommunicatie breder effect sorteren; zowel in

termen van naleefgedrag als in termen van subjectieve veiligheidsgevoelens bij inwoners van Haarlemmermeer. De evaluatie van

handhavingscommunicatie is echter gespecificeerd naar het effect bij de primaire doelgroep: bedrijven in Haarlemmermeer binnen de branche risicovolle

bedrijven en de effectgroep. Naast de onderscheiden externe communicatie kunnen de volgende interne doelgroepen worden onderscheiden: college

B&W; alle raadsleden; de leden van de raadscommissie Wonen en Werken in het bijzonder; Dienst Openbare Werken, sector Vergunningen en

Handhaving, met name de afdelingen Milieuhandhaving en Milieuvergunningen, vergunningenloket sector VenH en medewerkers gemeente

(algemeen). In deze bijlage blijft de verdere uitwerking ten behoeve van de interne communicatie buiten beschouwing.



veilige woon- en werkomgeving, om het geplande handhavingbezoek voorspoedig te laten verlopen en

eventuele overtredingen zoveel mogelijk te beperken. In dit kader is enige informatie gegeven over een

aantal specifieke voorschriften uit vergunningen en/of AMvB's die het meeste worden overtreden door

deze doelgroep en is hen de mogelijkheid geboden vooraf nadere informatie in te winnen. De informatie

betrof met name voorschriften waaraan in geval van voorkomen van een overtreding op korte termijn als-

nog kon worden voldaan. Als hulpmiddel is hen ook het Milieulogboek aangeboden. Aan de hand van ver-

schillende thema’s kunnen bedrijven in deze verzamelordner hun (milieu)gegevens overzichtelijk ordenen. 

■ Persbericht (verzenddatum 9 februari 2004)

■ www.haarlemmermeer.nl (het persbericht is per 9 februari 2004 gepubliceerd op de gemeentelijke internet-

site (homepagina actueel) en verzonden aan de Raadsleden van de gemeente Haarlemmermeer)

■ Artikel gemeentekrant (Jaargang 6, nummer 8, verschijningsdatum 20 februari 2004)

Om meer inzicht te krijgen in het effect van deze inzet van handhavingscommunicatie is ook van belang te

weten of de doelgroep voorafgaande aan het geplande handhavingbezoek de brief en bijlagen inderdaad heeft

ontvangen, gelezen en zonodig ter voorbereiding actie heeft ondernomen. Daarom is een checklist ontwikkeld

die de inspecteurs Milieuhandhaving tijdens hun handhavingbezoeken bij de effectgroep hebben ingevuld.

Deze gegevens zijn vergeleken met de uitkomsten van het handhavingbezoek.

Zie ‘Resultaten’ voor de concrete inzet van handhavingscommunicatie en de effecten hiervan (p. 35).

Uitvoering handhavingbezoeken: inspecteurs Milieuhandhaving.

Verwerking van resultaten: inspecteurs Milieuhandhaving, teamleiders Milieuhandhaving en de senior admi-

nistratief juridisch medewerker11). 

Checklist 4  Evaluatie 

De resultaten van onder meer deze effectmeting zijn verwerkt in de nota ‘Voortgang monitoring naleefgedrag’12).

In deze nota is opgenomen het effect van de inzet van handhavingscommunicatie op het naleefgedrag van

risicovolle bedrijven, in algemene termen en op voorschriftniveau. Ook heeft B&W besloten op basis van de

uitkomsten van deze effectmeting en andere (effect)metingen de huidige ontwikkeling van de monitoring-

systematiek te continueren om verder inzicht te krijgen in de effecten van de handhavingsinspanningen op het

naleefgedrag.

Op deze wijze is het mogelijk de handhavingscapaciteit steeds meer in te zetten daar waar deze het meeste

effect oplevert. 
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11) Hierbij geldt dat de reguliere procedure wordt gevolgd in geval van constatering van overtredingen.
12) Gemeente Haarlemmermeer. Nota van B&W: Voortgang monitoring naleefgedrag (mei 2004).
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Resultaten

De resultaten van de effectmeting laten zien dat handhavingscommunicatie een volwaardig instrument vormt

om naleefgedrag te stimuleren. Bij de controlegroep bleek het naleefgedrag 26%13); bij de effectgroep 50%.

Het aantal keer dat een voorschrift is overtreden ligt in de effectgroep aanzienlijk lager dan in de controle-

groep. Ook opvallend is dat het voorschrift ‘Opslag/gebruik van gevaarlijke stoffen’ aanzienlijk minder vaak

door de effectgroep wordt overtreden. In de onderstaande overzichten zijn de geconstateerde overtredingen in

de controle- en effectgroep weergegeven.

13) Overigens is 26% lager dan het naleefgedrag dat in 2002 gemeten is, namelijk 54%. Mogelijkerwijs dat deze daling een gevolg is van de wijze van

handhaven. In 2002 zijn deze bedrijven nagenoeg allemaal bezocht door extern ingehuurde handhavers. 

Tabel 3  ■ Geconstateerde overtredingen controlegroep risicovolle bedrijven

Opslag/ gebruik van gevaarlijke stoffen niet volgens aanwijzingen/ voorschriften 20

Achterstallig/ onjuist onderhoud stook- en/ of verwarmingsinstallaties 15

Geen melding van inrichting/ melding niet tijdig 9

Geen/ onjuist documentbeheer algemeen 7

Geen/ onjuist documentbeheer: onderhoudscontracten/ certificaten/ bewijzen  installaties 5

Gasflessen, gastanks en/ of hoge drukleidingen zijn niet beschermd, veilig en/ of bereikbaar opgesteld 5

Geen/ onjuist documentbeheer: jaarlijkse overzichten gas, water, electra 5

Gasflessen, gastanks en/ of hoge drukleidingen niet gekeurd door Stoomwezen of gelijkwaardige instantie 4

Geen/ onjuist documentbeheer: veiligheidsinformatiebladen aanwezige gevaarlijke stoffen 4

Tank voor opslag van gasolie, lichte stookolie en dieselolie voldoet niet aan voorschriften of wordt onjuist gebruikt 3

Onjuist/ geen documentbeheer: periodieke inspecties vloeistofdichte vloeren of voorzieningen 3

Geen financiele zekerheid gesteld 2

Achterstallig/ onjuist onderhoud brandblusmiddelen 2

Geen/ onjuist documentbeheer: afgiftebewijzen bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen 2

Onjuist/ geen documentbeheer: registratie gevaarlijke stoffen 1

Brandschakelaar en afsluiter niet goed bereikbaar of onjuist aangebracht 1

Geen plan energiebeperkende maatregelen 1

Geen/ onjuiste scheiding van gevaarlijke afvalstoffen 1

Geen/ onjuiste scheiding van afvalstoffen 1

Geen/ onjuist documentbeheer: onderzoek beperking geluidhinder/ beperking afvalstoffen 1

Geen/ onjuist documentbeheer: uittreksel inschrijving handelsregister 1

Geen/ onvoldoende vloeistofdichte voorzieningen 1

Overtreding aantal keer



Tabel 4  ■ Geconstateerde overtredingen effectgroep risicovolle bedrijven

Overtreding aantal keer

Het merendeel van de bedrijven in de effectgroep geeft aan de aankondiging van het handhavingbezoek én de

aanvullende informatie als zeer prettig te hebben ervaren14).  

Tenslotte is in deze bijlage opgenomen de totale handhavingscommunicatie:

■ mailing bedrijven in Haarlemmermeer binnen de branche risicobedrijven en de effectgroep: brief en bijlagen;

■ artikelen lokale media (Witte Weekblad, Hoofddorpse Courant, Haarlems Dagblad);

■ artikel gemeentekrant; 

■ checklist risicovolle bedrijven.

NB. Ook over de resultaten van de handhavingsactie wordt gecommuniceerd. Echter, deze inzet van handha-

vingscommunicatie wordt meegenomen met de inzet van handhavingscommunicatie in het kader van de

bekendmaking van de inhoud van de vaststelling van de nota ‘Voortgang monitoring naleefgedrag’ in de

gemeente Haarlemmermeer.
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14) Zie voor een uitgebreidere rapportage: Gemeente Haarlemmermeer. Nota van B&W: Voortgang monitoring naleefgedrag (mei 2004).

Geen melding van inrichting/ melding niet tijdig 9

Achterstallig/ onjuist onderhoud stook- en/ of verwarmingsinstallaties 6

Opslag/ gebruik van gevaarlijke stoffen niet volgens aanwijzingen/ voorschriften 5

Geen/ onjuiste scheiding van afvalstoffen 3

Geen plan energiebeperkende maatregelen 2

Geen/ onjuist documentbeheer: jaarlijkse overzichten gas, water, electra 2

Geen/ onjuist documentbeheer: onderzoek beperking geluidhinder/ beperking afvalstoffen 1

Geen/ onjuist documentbeheer: afgiftebewijzen bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen 1

Onjuist gebruik/ onderhoud koelinstallatie 1

Onjuiste controle koelinstallatie 1

Geen energiebeperkende maatregelen getroffen 1

Gasflessen, gastanks en/ of hoge drukleidingen zijn niet beschermd, veilig en/ of bereikbaar opgesteld 1

Gasflessen, gastanks en/ of hoge drukleidingen niet gekeurd door Stoomwezen of gelijkwaardige instantie 1

Brandschakelaar en afsluiter niet goed bereikbaar of onjuist aangebracht 1

Onjuiste toepassing van lozing (in riool) van bedrijfsafvalwater 1

Achterstallig/ onjuist onderhoud brandblusmiddelen 1

Geen/ onjuist documentbeheer algemeen 1
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Voorbeeld uitgewerkt T11-profiel
■

■

■

■

■

3
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Projectgroep (samenstelling)
■

■

■

■

■

Project handhavingscommunicatie

Om de mogelijkheden van het instrument handhavingscommunicatie inzichtelijk te maken en voor het grote

aantal handhavingsorganisaties in Noord-Holland te ontsluiten, heeft de heer D. Hubbeling namens de stuur-

groep PMOH-B opdracht gegeven tot de uitvoering van het project handhavingscommunicatie. Het doel van

het project is de ontwikkeling van een handboek handhavingscommunicatie dat door alle handhavingspartners

in de provincie Noord-Holland kan worden gebruikt bij handhavingsprojecten en de presentatie van hand-

havingsinformatie, ter verbetering van het naleefgedrag van de doelgroep.

De projectgroep handhavingscommunicatie bestaat uit: 

■ Peter Toonen, voorzitter, Hoofd afdeling Emissies, Dienst Waterbeheer en Riolering, hoogheemraadschap

Amstel, Gooi en Vecht.

■ Debby de Rijk, accountmanager communicatie naleefgedrag, gemeente Haarlemmermeer. 

■ Samantha Schiretz Lindström, beleidsondersteunend medewerker, Provincie Noord-Holland.

■ Roland Sluijter, senior communicatieadviseur, Dienst Waterbeheer en Riolering, hoogheemraadschap

Amstel, Gooi en Vecht.

■ Marcel van der Weijden, coördinator milieu, gemeente Purmerend.

■ Trudy de Wit, communicatieadviseur, Gewest Kop van Noord-Holland 

in samenwerking met Dick Ruimschotel, CMC/T11 company.
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