
 

 

Een uniek boek over toezicht en handhaving 
met de Omgevingswet 

Vraag jij jezelf wel eens af… 
✓ Wil jij effectief in contact komen met je doelgroep? 

✓ Wil jij participeren in een boek dat je medewerkers, relaties 

en opdrachtgevers met plezier zullen lezen en dat hen veel 

waardevolle informatie biedt? 

✓ Wil jij enorm veel tijd besparen en toch helemaal op de 

hoogte zijn van wat de nieuwe Omgevingswet betekent voor 

toezicht en handhaving? 

✓ Ben jij op zoek naar een verdere professionalisering van je 

imago als deskundige partner? 

✓ Wil jij je relaties een persoonlijk cadeau van niveau geven? 

✓ Wil jij meerwaarde genereren, op een toegankelijke manier?  

mr. Annemiek Tubbing 

https://www.vanleijenacademie.nl/boek-toezicht-en-handhaving-met-de-omgevingswet/
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Dan ben jij de samenwerkingspartner die we zoeken! 
mr. Annemiek Tubbing heeft een uniek boek geschreven. Het is de derde uitgave in 

de reeks van leesbare boeken over de Omgevingswet. Van de eerdere titels zijn de 

afgelopen jaren al meer dan 4000 exemplaren verkocht en daarmee is deze serie de 

bestverkopende serie over de Omgevingswet.  

Dit boek is een zeer waardevolle aanvulling op de eerdere uitgaven, speciaal over 

toezicht en handhaving. De enorme impact die de Omgevingswet zal gaan krijgen 

op de vele facetten van toezicht en handhaving, vat dit boek op een zeer leesbare 

manier samen in heldere lijnen voor de praktijk.  

 

Doe mee met ons speciale partnerprogamma 
Jij kunt participeren in dit boek door boeken af te nemen, een advertentie te zetten 

en/of op te treden als affiliate. 

Meer over het boek 
o Gebaseerd op jarenlange ervaring. Het boek is geschreven door mr. Annemiek 

Tubbing. Samen met andere specialisten (waaronder auteurs van de overige, 

succesvolle boeken in deze serie) behoort zij tot het netwerk van de 

Omgevingswetwerkers. 

o Super gemakkelijk: het boek vertelt wat er in de Omgevingswet is geregeld over 

toezicht en handhaving en welke veranderingen daarvoor nodig zijn. Ga niet 

verder zoeken naar die ene speld in de hooiberg, biedt gewoon je relaties, 

personeel en derden dit boek aan. 

o Handzaam formaat: het boek heeft een bescheiden omvang van 166 bladzijdes. 

Alleen de relevante informatie staat er in.  

o Leest lekker weg: het boek is geschreven in normaal Nederlands. Alle informatie 

is in één oogopslag beschikbaar en praktisch toepasbaar.  

o Lees hier meer over het boek.  

Download GRATIS hoofdstuk 2 

https://www.vanleijenacademie.nl/boek-toezicht-en-handhaving-met-de-omgevingswet/
http://www.omgevingswetwerk.nl/
http://www.omgevingswetwerk.nl/
https://www.vanleijenacademie.nl/wp-content/uploads/2020/04/Boek-Toezicht-en-Handhaving-met-de-Omgevingswet-algemene-folder.pdf
https://www.vanleijenacademie.nl/boek-toezicht-en-handhaving-met-de-omgevingswet/
https://www.vanleijenacademie.nl/boek-toezicht-en-handhaving-met-de-omgevingswet/
https://www.vanleijenacademie.nl/wp-content/uploads/2020/04/Gratis-Hoofdstuk-2-Toezicht-en-handhaving-met-de-Ow.pdf
https://www.vanleijenacademie.nl/boek-toezicht-en-handhaving-met-de-omgevingswet/
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Uniek boek voor een geweldige doelgroep 
Dit boek bedient verschillende categorieën lezers én beantwoordt talloze vragen. Je 

kunt het boek namelijk op verschillende manieren gebruiken en lezen: 

1. Voor toezichthouders en handhavers in het veld bevat het boek veel praktische 

tips om samen met collega’s binnen en buiten de eigen organisatie op te pakken. 

Bestemd voor: toezichthouders, handhavers, inspecteurs van landelijke inspectie-

diensten, boa’s, regionale milieuteams van de politie en milieu-agenten bij de 

basispolitiezorg. 

2. Handhavings- en wetgevingsjuristen, beleidsmedewerkers, advocaten, rechters 

en officieren van justitie en hun medewerkers zullen blij zijn met al het juridi-

sche uitzoekwerk dat met dit boek is verricht.  

3. Teamhoofden en managers van afdelingen toezicht & handhaving en andere 

betrokken afdelingen bij het rijk, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en 

waterschappen zullen blij zijn met de tips in het kader van het ‘Anders werken’.  

4. Voor de provinciale en gemeente- en waterschapsbesturen en de directies van 

de Omgevingsdiensten biedt dit boek  inzicht in de hoofdlijnen van hetgeen de 

Omgevingswet van toezichthouders en handhavers in de praktijk verwacht en 

welke cruciale rol toezicht en handhaving speelt bij het bereiken van de doelen 

van de Omgevingswet.  
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Krijg korting: bestel meer exemplaren 
☺ Krijg 5% korting. Koop minimaal 10 exemplaren en krijg 5% korting op de vaste 

boekenprijs van € 27,50.  

☺ Krijg 10% korting. Koop minimaal 30 exemplaren en krijg 10% korting op de 

vaste boekenprijs van € 27,50.  

 
Grijp jij als partner deze unieke kans?  

Een eigen oplage? 

Bestel een eigen oplage en trek je niks aan van de vaste boekenprijs van € 27,50.  

 100 exemplaren: € 2.250 (€ 22,50 per exemplaar). 

 250 exemplaren: € 5.000 (tip: bestel samen met enkele andere organisaties).  

 studenteneditie à 500 exemplaren:  € 7.500 (€ 15 per exemplaar). 

 harde kaft vanaf 200 exemplaren: € 4.000 (€ 20 per exemplaar). 

 

Nog mooier: een exclusieve oplage! 

We kunnen snel een standaard-oplage aan je leveren, met flinke kortingen, maar 

liever verzorgen wij voor jou een exclusieve oplage – bijvoorbeeld met een 

persoonlijke voorwoord en eigen logo op de kaft en vrij van advertenties. Dat is 

een geweldige kans voor kennisinstituten die bijvoorbeeld hun cursisten willen 

voorzien van exclusief, snel, goedkoop en zeer goed studiemateriaal. Ook zeer 

geschikt voor advocatenkantoren, omgevingsdiensten, ministeries, vakbonden, 

adviesbureau’s, rechtsbijstands-verzekeraars en detacheerders die hun mensen, 

bestuur en relaties willen uitrusten met een geweldig boek in een unieke oplage.  

 100 exemplaren: € 2.500 (€ 25 per exemplaar). 

 250 exemplaren: € 5.750 (tip: bestel samen met enkele andere organisaties).  

 studenteneditie à 500 exemplaren: € 7.500 (€ 15 per exemplaar).  

 harde kaft vanaf 200 exemplaren: € 4.250 (€ 21,25 per exemplaar) 

Plaats een advertentie in het boek 
De eerste oplage kent ongeveer 500 exemplaren.  

 advertentietarief: voor slechts € 500 ex BTW zichtbaar bij de doelgroep. Je 

kunt in het boek een advertentie plaatsen van één bladzijde (17  24 cm). 

 beperkte advertentieruimte: er zijn slechts 8 bladzijdes voor advertenties 

beschikbaar: op = op!  

 geen concurrentie: uit elke branche is slechts ruimte voor één adverteerder.  

 ontvang 5 exemplaren: elke adverteerder ontvangt 5 exemplaren van het 

boek (verkoopwaarde: € 137,50). Je betaalt uiteindelijk dus maar € 362,50 

per advertentie en daarvoor kom jij bij meer dan 500 unieke lezers onder 

de aandacht. Dat is nog geen € 0,73 per lezer. Jouw advertentie komt 

terecht in maximaal 1.000 exemplaren, uitgezonderd exclusieve oplages. 
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 combinatiekorting: bestel een exclusieve oplage en adverteer gratis in de ge-

wone oplage.  

Verkoop het boek 
Verkoop het boek aan derden en deel mee in de winst! 

 Ontvang € 2,50 per verkocht exemplaar. Vertel je klanten, cursisten, relaties, 

opdrachtgevers, bezoekers van je website en lezers van je nieuwsbrief over 

dit boek en ontvang daarvoor een mooie bijdrage per verkocht exemplaar. 

En daar hoef je bijna niks voor te doen: bestelling en verzending gaan 

volledig via de Van Leijen Academie. Jij hoeft alleen maar je eigen 

doelgroep op het boek attent te maken, met behulp van een speciale link 

die je van ons krijgt. De rest gaat dan vanzelf. We rekenen maandelijks met 

je af. 

 Zelf bestellen en per exemplaar € 2,50 korting krijgen. Je kunt ook zelf boeken 

via deze speciale link bestellen, ten behoeve van je relaties. Dat is 

bijvoorbeeld handig als je relaties bij jou een abonnement op hun 

vakliteratuur hebben of soortgelijke dienst afnemen. 

 Geef je relaties korting op de vaste boekenprijs. Maak het boek voor je eigen 

relaties extra aantrekkelijk en bezorg hen korting. Je kunt je lezers een 

extra korting geven op de vaste boekenprijs van 5% bij afname van 

minimaal 10 exemplaren. Bij afname van minimaal 30 exemplaren kan je je 

relaties 10% korting geven op de vaste boekenprijs.  

Reacties, vragen, opmerkingen? 
Neem contact op met mr.drs. Liesbeth van Leijen:  

 

073 747 04 03  of mail naar info@vanleijenoverheidsrecht.nl. 
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