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Handhaving 
en Toezicht

De verkiezingen zijn een initiatief van

Werk jij aan een bijzonder project dat gericht is op een gezonde, 
veilige en rechtvaardige samenleving of een beter milieu? Een project 
dat vernieuwend is en landelijke aandacht verdient? 

Meld dit project dan nu aan voor de verkiezingen Handhaving en 
Toezicht van 2018. 

Wint jouw project de innovatieprijs  
Handhaving en Toezicht 2018?

Bekijk snel de achterzijde 

van deze flyer en ontdek 

hoe jij kans maakt op 

deze prijs!

Met de verkiezingen stimuleren het Centrum
 voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV), Vide en de Inspectieraad innovatie in 
het toezichts- en handhavingvak. Projecten 
uit alle domeinen waar handhaving en 
toezicht een rol spelen, maken kans. 
Zoals openbare ruimte, milieu en welzijn, 
onderwijs, energie, telecom, vervoer, werk 
en inkomen, voeding, zorg en financiën. 

Het beste project wint de innovatieprijs en 
wordt flink in het zonnetje gezet. 



 

Zo doe je mee
Vul vóór 1 juli het aanmeldformulier in op 
www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl. 
Omschrijf je project, het doel en het 
verwachte resultaat en upload het 
projectplan. De vakjury beoordeelt de 
projecten vervolgens aan de hand van de 
hiernaast beschreven punten. Geef bij je 
inzending aan hoe jouw project aan deze 
punten voldoet.

De procedure
In september maakt de vakjury bekend 
welke vijf projecten genomineerd zijn. De 
jury bepaalt welk project de innovatieprijs  
verdient. Het publiek mag ook op de vijf 
projecten stemmen en bepaalt daarmee 
de winnaar van de publieksprijs. 

De prijs
Het winnende project krijgt landelijke aan-
dacht en mooie prijzen, zoals een podium 
tijdens een van de Vide-bijeenkomsten en 
gratis deelname aan de training gedrags- 
verandering van het CCV.

Het project:
1. is gericht op een gezonde, veilige 

en rechtvaardige samenleving of 
een beter milieu;

2. is vernieuwend;
3. is overheidsgerelateerd;
4. is effectief;
5. stimuleert de ondertoezicht- 

staande om het gewenste (naleef)
gedrag te vertonen;

6. voldoet aan de basisprincipes voor 
goed toezicht (selectief, slagvaar-
dig, samenwerkend, onafhankelijk, 
transparant, professioneel).

7. is makkelijk elders toepasbaar.

De verkiezingen zijn een initiatief van

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over de 
verkiezingen op  
www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl.
Heb je vragen? Stel ze via het contact-
formulier.

Wint jouw project de innovatieprijs Handhaving en Toezicht? 

http://www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl
http://www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl

