Wint jouw project de
innovatieprijs Handhaving
en Toezicht 2020?

Werk jij aan een bijzonder project dat gericht is op een
gezonde, veilige en rechtvaardige samenleving of een beter
milieu? Een project dat vernieuwend en effectief is en
landelijke aandacht verdient?
Meld dit project dan nu aan voor de Verkiezingen Handhaving
en Toezicht van 2020 en maak kans op de innovatieprijs.

Bekijk op de achterzijde hoe jouw project kans maakt
op deze prijs!

Zo doe je mee
Meld je project vóór 1 juli aan via het
aanmeldformulier op
verkiezingenhandhavingentoezicht.nl.
De jury beoordeelt de projecten aan de
hand van de volgende punten:

Het project:
1. is gericht op een gezonde, veilige en
rechtvaardige samenleving of een
beter milieu;
2. is vernieuwend;
3. is overheidsgerelateerd (commerciële
projecten worden niet in behandeling
genomen);
4. is effectief;
5. stimuleert de ondertoezichtstaande
om het gewenste (naleef)gedrag te
vertonen;
6. voldoet aan de basisprincipes voor
goed toezicht (selectief, slagvaardig,
samenwerkend, onafhankelijk,
transparant, professioneel);
7. is makkelijk elders toepasbaar.

Geef bij je inzending aan hoe jouw project
aan deze punten voldoet. Omschrijf het
project, het doel en het verwachte resultaat
en upload het projectplan.

Deze projecten maken kans
De verkiezingen staan open voor projecten
uit alle domeinen waarin handhaving en
toezicht een rol spelen. Zoals openbare
ruimte, milieu, welzijn, onderwijs en energie,
maar bijvoorbeeld ook telefonie, openbaar
vervoer, werk en bijstand, banken, voeding
en gezondheidszorg. Commerciële projecten
worden echter niet in behandeling genomen.
De procedure
In september maakt de jury de vijf
genomineerde projecten bekend. Het publiek
kan vervolgens op de projecten stemmen.
Het project met de meeste stemmen wint
de publieksprijs. De jury bepaalt zelf welk
project de innovatieprijs verdient.
De prijs
Het winnende project krijgt landelijke
aandacht en een podium tijdens een
Vide-bijeenkomst en het Toezichtfestival.
De projectleider neemt gratis deel aan een
van de trainingen van de CCV-academie of
de Academie voor Toezicht.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de
verkiezingen op
verkiezingenhandhavingentoezicht.nl.
of stel je vragen via het contactformulier.

De verkiezingen zijn een initiatief van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV),
Vide en de Inspectieraad om innovatie in het toezichts- en handhavingsvak te stimuleren.

