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Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-knoppen, 
zoals hierboven aangegeven, om een tekst niveau te 
kiezen. Kies uit: 

TITEL SLIDE #2 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

AFBEELDING INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, ga 
naar de tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen - 
Opmaak’ en klik op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal 
met de bolletjes de afbeelding en met de hoekjes 
het afbeeldingskader. 

Bijsnijden 

  

AANPAK OVERTREDINGEN VUURWERKVERKOOP 
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Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-knoppen, 
zoals hierboven aangegeven, om een tekst niveau te 
kiezen. Kies uit: 

VOORSTELLEN #3 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

AFBEELDING INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, ga 
naar de tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen - 
Opmaak’ en klik op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal 
met de bolletjes de afbeelding en met de hoekjes 
het afbeeldingskader. 

Bijsnijden 

TOEZICHTSLAB 

https://youtu.be/hM16rifWsjU  

https://youtu.be/09yTK-OTEPA  

+ 3  

https://youtu.be/hM16rifWsjU
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
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Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-knoppen, 
zoals hierboven aangegeven, om een tekst niveau te 
kiezen. Kies uit: 

VOORSTELLEN #3 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

AFBEELDING INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, ga 
naar de tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen - 
Opmaak’ en klik op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal 
met de bolletjes de afbeelding en met de hoekjes 
het afbeeldingskader. 

Bijsnijden 
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Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-knoppen, 
zoals hierboven aangegeven, om een tekst niveau te 
kiezen. Kies uit: 

TOT 14.15U 

o Gedragswetenschap? Wat? Waarom? Hoe? 

 

o Van wetenschap naar praktijk met (B)EAST 

 

o ‘Voorkom gesleep, gebruik tape’ 

 

o Werkt het?  

 

o En nu jullie.. 
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Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-knoppen, 
zoals hierboven aangegeven, om een tekst niveau te 
kiezen. Kies uit: 

LEGE SLIDE 
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Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-knoppen, 
zoals hierboven aangegeven, om een tekst niveau te 
kiezen. Kies uit: 

GEDRAG BEÏNVLOEDEN 
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Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-knoppen, 
zoals hierboven aangegeven, om een tekst niveau te 
kiezen. Kies uit: 

MAAK JE INTERVENTIE (B)EAST! 

Eenvoudig 

Sociaal 

Aantrekkelijk Tijdig 

Bied  

Handelings 

perspectief 
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Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-knoppen, 
zoals hierboven aangegeven, om een tekst niveau te 
kiezen. Kies uit: 

50% TEKST + 50% TABEL 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

TABEL INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande tabel 
d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het pictogram 
om een nieuwe tabel in te voegen. (zie 
onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer het gewenste aantal rijen en kolommen 
en klik op ‘OK’. 

OK 

START 

Probleem 
 

Kleine overtredingen 
  

Gevoel van inspecteurs 

Doelgroep 
 

Kennis van de regels  
 

Weinig routine  
 

Overtredingen door gemak 
 

Overtredingen door 
snelheid verkoop  

Doelgedrag 
 

Minder ‘kleine’ overtredingen: 
   

- Gangpaden 
 

- Stapelhoogtes 
 

- Inrichting bunkers 
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Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-knoppen, 
zoals hierboven aangegeven, om een tekst niveau te 
kiezen. Kies uit: 

25% TEKST + 75% AFBEELDING 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

AFBEELDING INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, ga 
naar de tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen - 
Opmaak’ en klik op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal 
met de bolletjes de afbeelding en met de hoekjes 
het afbeeldingskader. 

Bijsnijden 

NIET LEUKER 
WEL MAKKELIJKER 

Informerende brief 
 
Checklist 
 
Tape 

 
Berichten via WhatsApp 
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Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-knoppen, 
zoals hierboven aangegeven, om een tekst niveau te 
kiezen. Kies uit: 

25% TEKST + 75% AFBEELDING 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

AFBEELDING INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, ga 
naar de tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen - 
Opmaak’ en klik op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal 
met de bolletjes de afbeelding en met de hoekjes 
het afbeeldingskader. 

Bijsnijden 

Informerend 

Activerend 
&  

Stimulerend  
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Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-knoppen, 
zoals hierboven aangegeven, om een tekst niveau te 
kiezen. Kies uit: 

25% TEKST + 75% AFBEELDING 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

AFBEELDING INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, ga 
naar de tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen - 
Opmaak’ en klik op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal 
met de bolletjes de afbeelding en met de hoekjes 
het afbeeldingskader. 

Bijsnijden 
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Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-knoppen, 
zoals hierboven aangegeven, om een tekst niveau te 
kiezen. Kies uit: 

25% TEKST + 75% AFBEELDING 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

AFBEELDING INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, ga 
naar de tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen - 
Opmaak’ en klik op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal 
met de bolletjes de afbeelding en met de hoekjes 
het afbeeldingskader. 

Bijsnijden 

28-12-18 12:02 - De eerste verkoopdag! Heb je alles goed 
ingericht? Trots op hoe het er uitziet? Stuur ons een foto!  
Succes met de verkoop! 

27-12-18 09:49 - DCMR Milieudienst Rijnmond werkt samen met 
ondernemers aan een veilige vuurwerkverkoop. Daarom heb je 
eerder van ons een rol tape en een checklist ontvangen. Vragen? 
Stel ze hier. Succes met de voorbereidingen!  
  
Onze berichten blijven ontvangen? Voeg het nummer van DCMR 
06-11313822 toe aan je contacten. 

28-12-18 12:03  

29-12-18 17:26 - Verschillende inspecteurs zijn 
vandaag weer op pad geweest. De gangpaden zien 
er over het algemeen goed uit, denk ook goed aan 
de stapelhoogtes! Let op, morgen 30 december is 
geen vuurwerkverkoopdag voor categorie 2 en 3 
vuurwerk. We controleren dit. 

02-01-19 13:25 - We zijn benieuwd wat je vond van 
de communicatie van de DCMR via Whatsapp. Geef 
aan met 👍 of 👎. Als je het duimpje wilt toelichten 
mag dat natuurlijk. 

02-01-10  13:26 Lekker modern en directe 
communicatie. Zeker handig als je met een 
directe vraag zit 👍 👍 👍 
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Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-knoppen, 
zoals hierboven aangegeven, om een tekst niveau te 
kiezen. Kies uit: 

BEAST 
VUURWERK 

Eenvoudig 

Sociaal Aantrekkelijk 

Tijdig 

Bied  

Handelings 

perspectief 

29-12-18 17:26 – Inspecteurs hebben verschillende 
verkooppunten bezocht. De gangpaden zien er over 
het algemeen goed uit. 
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Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-knoppen, 
zoals hierboven aangegeven, om een tekst niveau te 
kiezen. Kies uit: 

25% TEKST + 75% AFBEELDING 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

AFBEELDING INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, ga 
naar de tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen - 
Opmaak’ en klik op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal 
met de bolletjes de afbeelding en met de hoekjes 
het afbeeldingskader. 

Bijsnijden 

METEN IS LEREN 

 

Overtreding  2018 2017 2016 

Te smal gangpad 5 10 7 

Stapelhoogte vuurwerk in (buffer)bewaarplaats overschreden 3 2 3 

Stapelhoogte vuurwerk in verkoopruimte overschreden 1   

Aanwezigheid (zeer) licht ontvlambare stoffen/drukhouders 1 2 2 

Brandhaspel niet gekeurd of toegankelijk 1  1 

Deuren niet zelfsluitend 1 2  

Werking sprinkler (negatief) beïnvloed 3 11 3 

Vuurwerk in verkoopruimte buiten openingstijden/zondag 3 2  

Vuurwerk binnen handbereik van publiek 1  2 

Meer dan 25kg aan particulier beschikbaar stellen 1 1  

Vuurwerkopslag in een daar voor niet bestemde ruimte 1 1 1 

Geen visuele inspectie mogelijk  4 2 

Onverpakt vuurwerk in bewaarplaats (opengemaakt, beschadigd oid) 1 1 2 

Geen antistatische zak aanwezig  1 1 

Meer dan 200kg fop en schetsvuurwerk buiten bewaarplaatsen  1  

Vuurwerk in verkoopruimte niet onder sprinkler  1 2 

Veiligheidsaanduidingen niet zichtbaar  1  

Geen instructie voor medewerkers aanwezig  1 1 

Overig  4 2 

Totaal  22 44 29 

Percentage overtredingen/controles 17% 31% 25% 

Minder overtredingen  
 

met name op gebied van inrichting bunkers 
 

(t.o.v. vorig jaar)  
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Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-knoppen, 
zoals hierboven aangegeven, om een tekst niveau te 
kiezen. Kies uit: 

25% TEKST + 75% AFBEELDING 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

AFBEELDING INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, ga 
naar de tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen - 
Opmaak’ en klik op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal 
met de bolletjes de afbeelding en met de hoekjes 
het afbeeldingskader. 

Bijsnijden 

OMARM DE FOUT  
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Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-knoppen, 
zoals hierboven aangegeven, om een tekst niveau te 
kiezen. Kies uit: 

25% TEKST + 75% AFBEELDING 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

AFBEELDING INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, ga 
naar de tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen - 
Opmaak’ en klik op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal 
met de bolletjes de afbeelding en met de hoekjes 
het afbeeldingskader. 

Bijsnijden 

EVALUEREN IS LEREN 
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Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-knoppen, 
zoals hierboven aangegeven, om een tekst niveau te 
kiezen. Kies uit: 

25% TEKST + 75% AFBEELDING 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

AFBEELDING INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, ga 
naar de tab ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen - 
Opmaak’ en klik op de knop ‘Bijsnijden’. Schaal 
met de bolletjes de afbeelding en met de hoekjes 
het afbeeldingskader. 

Bijsnijden 

EN DOOR 

 

WhatsApp 

 

Tape 

 

 

 

 

 

Checklist  

 

Praktische tips  

 

‘Hulplijn’ voor nieuwe 
ondernemers 
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Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-knoppen, 
zoals hierboven aangegeven, om een tekst niveau te 
kiezen. Kies uit: 

50% TEKST + 50% TABEL 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

TABEL INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande tabel 
d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het pictogram 
om een nieuwe tabel in te voegen. (zie 
onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer het gewenste aantal rijen en kolommen 
en klik op ‘OK’. 

OK 

START 

Probleem 
 

Uit inspecties 2018 blijkt: 
 

Verkoopruimtes zijn 
regelmatig niet volgens de 

wettelijk eisen ingericht 

Doelgroep 
 

Kennis van de regels  
 

Weinig routine  
 

Overtredingen door gemak 
 

Overtredingen door 
snelheid verkoop  

Doelgedrag 
 

Minder ‘kleine’ overtredingen in 
verkoopruimte: 

   
- Stapelhoogtes in verkoopruimte max. 

1.6 of 2 meter 
- Geen vuurwerk in verkoopruimte 
buiten verkooptijden en verkoopdagen 

- Geen licht ontvlambare stoffen en 
drukhouders in verkoopruimte 
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TEKST NIVEAUS KIEZEN 

1 

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

Platte tekst 

2 • Bullet 

3 - Sub-bullet 

4 Header 

5 Italic tekst 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-knoppen, 
zoals hierboven aangegeven, om een tekst niveau te 
kiezen. Kies uit: 

LEGE SLIDE 

Slide Bibliotheek DCMR 
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TEKST NIVEAUS KIEZEN 

1 

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

Platte tekst 

2 • Bullet 

3 - Sub-bullet 

4 Header 

5 Italic tekst 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-knoppen, 
zoals hierboven aangegeven, om een tekst niveau te 
kiezen. Kies uit: 

DUS 

o Verplaats je in de ander. 

 

o Ga uitdagingen met BEASTachtige interventies. 

 

o Meten en evalueren is leren. 

 

o Deel je lessen! 

 

o Contact? toezichtslab@dcmr.nl  

 

 

  

 

mailto:toezichtslab@dcmr.nl

