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Verdiepingsdag Toezicht

Integraal Toezicht 
in de praktijk



Garagebedrijf

• Stel je bent brandweerman en je gaat een 
garagebedrijf controleren

• Hoeveel voorschriften van ‘milieu’ uit het Barim kun 
je ‘meenemen’ denk je?
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Garagebedrijf

• Stel je bent milieu-inspecteur

• Hoeveel voorschriften van brandveiligheid kun je 
meenemen denk je zonder specifieke extra opleiding?

• Waar baseer je dat op?
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• Waar baseer je dat op?

• Hoe maak je zichtbaar of het ook echt lukt?



Filosofie

We hebben
• Dikke onoverzichtelijke wetten
• Praktische handhavers

We hebben nodig
• Reductie van complexiteit
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• Reductie van complexiteit
• Handzaam instrument

En we willen
• Integraliteit
• Aantoonbare kwaliteit

Daarbij helpt



Hoe is het opgebouwd ?

Objectcategorieën
verzameling van objecten met een zelfde controleprofiel

Toezichtmatrix
aansturend hart van het toezichtprotocol
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aansturend hart van het toezichtprotocol
beschrijving diepgang en aandachtpunten inspectie 
vaststelling door bestuur

Checklist
werkinstrument: checklist voor de inspectie
aandachtspunten en bevindingen
integraal en sectoraal



Een kenmerkende groep van 
objecten met een gelijk 
controle profiel.

Eigen objectcategorieën per 
vakdiscipline (BWT, milieu en 

Objectcategorie
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vakdiscipline (BWT, milieu en 
brandweer)

• per objectcategorie een eigen 
checklist

• samen vormen ze de integrale 
checklist



De kolommen van het
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S.   Steekproef
1. Visuele controle 
2. Hoofdlijnen

3. Hoofdlijnen en kenmerkende details

4. Volledige detailcontrole

Diepgang
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4. Volledige detailcontrole

Voorbeeld: Controle brandblussers

S. De controle van de brandblussers wordt maar 
bij een deel van de te controleren panden uitgevoerd.

1. Is er een brandblusser ? 
2. + Zijn er voldoende brandblussers ?
3. + Controleer één brandblusser in detail (druk, datum etc.)
4. + Controleer alle brandblussers in detail



Bouwfase: procesgeoriënteerd
processtappen in de uitvoering

Verschil bouwfase, gebruiksfase en sloopfase
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Gebruiksfase: momentopname
ordening op thema’s

Sloopfase: procesgeoriënteerd

processtappen in de uitvoering



Bouwfase
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Bouwfase: de toezichtmatrix
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Checklist gebouw klein 

Bouwfase: Checklisten op maat volgens prioritering
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Checklist gebouw groot 



Bouwfase: integrale checklist
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Gebruiksfase
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Gebruiksfase: indeling op integrale thema’s
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Gebruiksfase: Vertaald naar toezichtmomenten
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Gebruiksfase: Vertaald naar checklisten op maat
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Sloopfase
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Sloopfase: de toezichtmatrix
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Sloopfase: Checklisten op maat volgens prioritering
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Is het af?

• Gebruik het, en kom met suggesties

• We werken aan nog slimmere checklisten 
met een betere verhouding 
eigen discipline <->andere discipline
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eigen discipline <->andere discipline

• De regelgeving is en blijft complex, 
de winst zit in het beter 
toepasbaar maken



Oké, maar hoe gebruik je het?

Casus:

iTP  in de praktijk

Je bent: inspecteur
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Je bent: inspecteur

Je hebt: een lijst met te controleren objecten.



De lijst

Naam object Fase Mil BWT BRW niveau

Periodieke controle Garagebedrijf De Toekomst

Periodieke controle Woonzorginstelling De goeie ouwe tijd

Periodieke controle Supermarkt Adelbert De Boerin
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Nieuwbouw woning Twee onder een kap

Periodieke controle Boterfabriek Geen cent te veel

Renovatie Oliekraakinstallatie SDM

Periodieke controle Restaurant twaalfuurtje

Plaatsing pylonen Tuibrug De verbinding

Première voorstelling Circus Zner

Mobiele bodemsanering Verffabriek

Nieuwbouw groenlabel varkensstal Kwartierweg



Eerste stap: kies object

Bepaal

•Welke fase 
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•Welke fase 

•Welke disciplines zijn nodig?

•Hoe vul je integraal inspecteren in?



Maak een checklist

www.toezichtprotocol.nu
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Via www.toezichtprotocol.nu

Of via de papieren versie van VBWTN



Plan de uitvoering

Bepaal het benodigde kennisniveau

Ga je alleen?

Met een team?

Na elkaar?

26

Andere partners? 

Maak afspraken!

Verdeel de controlepunten


