Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water

Introductiecursus

Handhaving
Opzet
De praktijk is in de theorielessen geïntegreerd, door middel van
actuele casussen. Daarnaast zijn er twee excursies. De cursus
wordt afgesloten met regietheater, waarin herkenbare scènes
uit de praktijk worden nagespeeld.

Tijdsinspanning:
5 bijeenkomsten van 1 dag
Bestemd voor:
Peilbeheerders, gemaalbeheerders, muskusrattenvangers, toezichthouders, planners en medewerkers
onderhoud met diverse achtergronden en werkervaring.
Doel:
De buitendienstmedewerkers krijgen door het volgen
van deze introductiecursus inzicht in en kennis van
handhaving bij een waterschap. Deze cursus heeft ook
tot doel de deelnemer in het buitenwerk enthousiast te
maken voor handhaving in het werkveld.

Inleiding
Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water
ontwikkelde samen met Waterschap Noorderzijlvest een
introductiecursus Handhaving. In het dagelijkse werk
komen buitendienstmedewerkers regelmatig situaties
tegen waarbij zij moeten afwegen of ze binnen de kaders
van het waterschap vallen. Door deze cursus krijgen ze niet
de bevoegdheid om te handhaven, maar kunnen met de
opgedane kennis en inzichten een betere afweging maken
of ze een handhaver moeten inschakelen. Deze cursus vormt
een uitstekende basis voor een vervolgopleiding.

Inhoud van de cursus
In de cursus leer je:
• de taken en bevoegdheden van de toezichthouder, de
handhaver en de opsporingsambtenaar;
• op een goede manier waarnemen en het op een juiste
wijze vastleggen van de waarnemingen;
• nut en noodzaak van monsterneming;
• hoe het watersysteem (waterkwantiteit en
waterkwaliteit) functioneert;
• de achtergronden van (water)regelgeving;
• optreden met de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS);
• de beginselen van goede communicatie met ingelanden
aan de hand van regietheater;
• samenwerken met andere instanties;
• de wijze waarop milieuklachten in behandeling en
afgehandeld worden.
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Wil je meer informatie over de Introductiecursus Handhaving of een andere cursus?

Neem dan contact met ons op via:
info@civwater.nl of kijk op onze website:
www.civwater.nl.

CIV Water maakt deel uit van

