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Actal Leeratelier Regeldruk 
 
Het Actal Leeratelier Regeldruk is ontwikkeld om (senior) beleidsadviseurs en/of 
beleidsmedewerkers in de gelegenheid te stellen om een projectvoorstel te maken voor een 
assessment van de gevolgen voor regeldruk. Het onderwerp moet passen in de missie van 
Actal, dat is: het verminderen van de regeldruk ten behoeve van een samenleving waarin de 
overheid haar doelen verwezenlijkt en waarin mensen zo min mogelijk door regels worden 
belemmerd. 
 
Projectvoorstellen kunnen betrekking hebben op: 
 

1. Regeldruk op een specifiek beleidsterrein; 
2. Regeldruk voor een specifieke actor; 
3. Regeldruk en een specifiek beleidsinstrument. 

 
Deelnemers aan het leeratelier worden voor een periode van 2 – 4 maanden bij Actal 
gehuisvest, met een minimum van 2 dagen per week. Er wordt uitgegaan van een zelfstandige 
uitvoering van het project, waarbij (presentaties van) tussenresultaten worden besproken in 
bilaterale gesprekken en/of in meetings. 
 
Met de centrale ligging in Den Haag, een breed netwerk en een hoogwaardige (intern) 
beschikbare expertise op regeldruk-vraagstukken biedt het leeratelier een uitstekende 
omgeving voor een project dat beoogt de regeldruk aan te pakken. 
 
Een project wordt afgesloten met een presentatie voor het college, waarbij afhankelijk van de 
kwaliteit van het project kan worden besloten tot het beschikbaar stellen van de bevindingen in 
een daartoe opgesteld “cahier”. Na afronding van het leeratelier zijn deelnemers bekend met 
het instrumentarium voor een assessment van regeldruk gevolgen en zijn zij in staat om dit 
instrumentarium te benutten. 
 
 
Kwalificaties 

 Deelnemers zijn aangesteld als ambtenaar bij rijk, provincie, gemeente, of (een van de) 
inspectiediensten.  

 Deadline: geen. 
 
 
Procedures 
Het verdient aanbeveling om vooraf een verkennend gesprek te plannen om te kijken of een 
projectvoorstel past binnen het werkprogramma van Actal. U kunt hiervoor contact opnemen 
met dr. mr. Jaap Sleifer (j.a.sleifer@actal.nl). 
 
Om in aanmerking te komen als deelnemer voor het leeratelier verzoeken wij u Actal de 
volgende informatie te verstrekken (dit kan per e-mail via info@actal.nl): 

 Brief met instemming van de direct leidinggevende voor deelname aan het leeratelier; 

 Curriculum Vitae 

 Projectvoorstel (maximaal 4 pagina’s) waarin in ieder geval inzicht wordt gegeven in:  
 (a) de probleemstelling/centrale vraag van het project, 
 (b) de opzet en aanpak van het project, 
 (c) de relevantie van het project voor Actal, 
 (d) een tijdsplanning. 
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Over toelating van aspirant-deelnemers tot het leeratelier wordt beslist aan de hand van de 
volgende criteria: (a) mate waarin wordt aangesloten op het werkprogramma van Actal, (b) de 
(beperkt) beschikbare ruimte binnen Actal en (c) de kwaliteit van het projectvoorstel. 
 
Kosten 
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Aangezien de projecten aansluiten bij de missie 
van Actal kan gebruik worden gemaakt van de faciliteiten binnen Actal. 
 

 


