
CATS-Computer Assisted Toezicht Strategie 

Update en uitnodiging seminar/webinar ‘van informatie- en risico-

gericht naar effect-gericht toezicht’ op ma. 11 en donderdag  21 oktober 2021. 

 

CMC/T11 Company, Westerstraat 219, 1015 MD Amsterdam, tel. 06-53246708. www.catstoezicht.nl; 
www.cmct11.nl 

Nieuw Product: CATSoperationeel ! 
Naast CATS hebben we een aanvullende tool hebben ontwikkeld: CATSoperationeel. De functie van 
CATSoperationeel is – net als bij de oorspronkelijke CATS - het geven van inzicht en overzicht van risico’s 
binnen het toezichtdomein, het prioriteren van eenheden/activiteiten en het formuleren van een 
strategie die effectiviteit bewerkstelligt. Alleen doet CATSoperationeel dit t.a.v. individuele bedrijven in 
plaats van hele (sub)branches binnen een toezichtsdomein. Vandaar dat we deze nieuwe tool 
CATSoperationeel noemen, waarbij CATS vanaf nu CATSstrategisch heet! 
 

Van informatie- en risicogericht toezicht naar effect-gericht toezicht ! 
CATSstrategie en CATSoperationeel zetten we, alleen of samen, in bij toezichthouders zoals inspecties, 
autoriteiten, omgevingsdiensten, waterschappen en lokale overheden (gemeenten of provincies). 
CATSoperationeel en CATSstrategie vullen elkaar aan en ondersteunen elkaar de één begint waar de 
ander ophoudt Met beide tools helpen we toezichthouders de stap te zetten van informatie- en risico-
gericht naar effect-gericht toezicht. Want dat is waar het eigenlijk om gaat bij toezicht: effectiviteit! 
 

Abel 
We zijn blij dat Abel van der Wal het CATS-team komt versterken, zij het part time. Abel werkt als jonge 
en ambitieuze toezichthouder milieu bij Omgevingsdienst Rivierenland. We hopen dat zijn inbreng de 
tools van CMC nog waardevoller zal maken.  
 

Meer weten, beter doen? 
Mogelijkheden hiervoor zijn: 

• participeren in een demonstratie webinar; maandagmiddag 10 oktober (handig virtueel, Zoom) 
of donderdag 21 oktober (prettig fysiek; vergadercentrum nabij Den Haag); beide van 15.00 tot 
16.00 uur - met evt. uitloop tot 16.30 voor discussie en napraten - en beide kosteloos;  

• een toelichting op maat; maak een afspraak op 06-53246708 of mail ruimschotel@cmct11.nl.  

• een folder; meer uitgebreid kun je de producten van CATS terugvinden op www.catstoezicht.nl 
of www.cmct11.nl. 

• cursus toezichtstrategie; de adequate toezichtscyclus, met o.a. informatie- en risicogericht 
toezicht; hoe doe je dat en methoden en strategieën van toezicht; welke instrumentenmix is 
optimaal? Zie verder de websites van CMC en CATS.  

 
N.B. voor het opgeven voor één van de bijeenkomsten stuurt u een mailtje naar 
ruimschotel@cmct11.nl. U krijgt dan een link voor de Zoom meeting (maandag middag 11 oktober) 
resp. het adres van de bijeenkomst van 21 oktober (dond. middag 21 oktober).  
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