
Aan  tafel!
Een	  onderzoek	  in	  opdracht	  van	  
VNO-‐NCW	  en	  MKB-‐Nederland	  

naar	  publiek	  en	  privaat	  toezicht	  op	  bedrijven	  



Niet veilig genoeg 

Het toezicht op de productie wordt 

steeds vaker overgelaten aan de 

bedrijven. De overheid trekt zich terug… 

Toezicht…
De	  paardenhaas	  

De	  poep-‐burger	  
De	  EHEC-‐rund	  

Het	  bio	  wat	  geen	  bio	  bleek	  
Bonus:	  en	  dan	  was	  er	  nog	  vis	  

Vleesinspecteurs moeten onafhankelijke  
ambtenaren worden 

Overheid	  jaagt	  op	  vleesfraudeurs	  Dijksma: Toezicht op vleesindustrie 

volledig in handen van overheid 



Ons  verhaal
	  
• Een	  opdracht	  vanuit	  het	  bedrijfsleven	  
• Onderzoek	  naar	  toezicht	  op	  bedrijven:	  
• Ondernemers	  sBmuleren	  risico’s	  te	  beperken	  
• Balans	  tussen	  publiek	  en	  privaat	  toezicht	  

• Het	  toepassingskader	  	  
• Proof	  of	  concept	  
• Conclusies	  
	  
	  
	  
	  



Aan  tafel!
	  
Het	  onderzoek	  is	  uitgevoerd	  door:	  
• Michiel	  van	  der	  Heijden	  
• Olaf	  Wilders	  
• Robert	  van	  der	  Laan	  
• Cecile	  Schut	  
	  



Onderzoeksvragen
• Hoe	  kunnen	  ondernemers	  worden	  gesBmuleerd	  
om	  mogelijke	  negaBeve	  effecten	  van	  hun	  
economische	  acBviteiten	  te	  voorkomen	  of	  Bjdig	  	  
inzichtelijk	  te	  maken?	  	  
• Wat	  zijn	  effecBeve	  en	  efficiënte	  strategieën	  om	  
tot	  een	  balans	  te	  komen	  tussen	  publiek	  en	  
privaat	  toezicht?	  



Gedrag  ondernemers  
beïnvloeden
	   	   	   	   	   	  RISICO’S	  

	  
	  

PRIKKELS	  





Ons  resultaat
Een	  toepassingskader	  van	  en	  voor	  	  

	  

ondernemers,	  beleidsmakers	  en	  toezichthouders	  	  
	  

	   	  om	  in	  vier	  stappen	  het	  gesprek	  	  
	  

	  over	  goed	  toezicht	  te	  voeren.	  



Proof  of  concept 
• Zwembaden	  
• Veiligheid:	  verdrinking;	  water	  kwaliteit	  
• Regel	  georiënteerd;	  opgelegd	  
• ‘Vastgelopen	  discussie’	  

• APK	  bedrijven	  
• Veiligheid	  werkplekken	  en	  voertuigen	  
• Gemengd	  publiek	  en	  privaat	  arrangement	  
• 2020	  halvering	  aantal	  verkeersdoden	  

• Het	  toepassingskader	  toegepast	  .	  .	  .	  



Proof  of  concept  
•  Analyse	  
•  Gedetailleerde	  regelgeving	  –	  gedifferenBeerde	  

‘markt’	  
•  Geen	  eenduidige	  indicatoren	  –	  krachteloos	  

toezicht	  
•  Stapeling	  van	  toezicht	  –	  (administraBeve)	  

lastendruk	  
•  Onvolkomenheden	  in	  systeem	  



Proof  of  concept  

•  Kern	  van	  probleem	  aan	  hand	  van	  toezichtmatrix	  in	  
korte	  Bjd	  in	  beeld	  

•  Tijdsintensiever	  is	  
•  EffecBeve	  prikkelstructuur	  
•  ‘hoe	  ver	  wil	  je	  gaan’	  in	  beheersing	  
•  Maatwerk	  afspraken	  

•  Onze	  ervaring	  met	  het	  toepassingskader	  is	  .	  .	  .	  	  



Conclusies  
•  Toepassingskader	  leidt	  tot	  een	  branche-‐

specifiek	  ontwerp	  van	  toezicht	  
•  De	  toezichtmatrix	  vormt	  een	  goed	  hanteerbaar	  

analysekader	  
•  Een	  toezichtarrangement	  is	  nooit	  af;	  reflecBe	  is	  

voortdurend	  nodig	  



www.toezichtmatrix.nl








