
Heeft u het gevoel dat u – wellicht onnodig – te grote juridische risico’s loopt? Heeft u geen beeld van de 

juridische risico’s en dat vindt u verontrustend? Gaat er teveel mis of bijna mis? 

Dan heeft u alle aanleiding om daar meer over te weten te komen!

BMC Onderzoek en De Leeuw Bestuursrecht bundelen hun krachten voor u!

Om u een waardevolle combinatie te bieden van ervaring 

op het gebied van onderzoek en kennis van juridische 

kwaliteit hebben BMC Onderzoek (het voormalige SGBO) 

en De Leeuw Bestuursrecht de handen ineen geslagen. 

BMC is gerenommeerd in praktische onderzoeken en 

benchmarks. De Leeuw Bestuursrecht voegt daar 

jarenlange ervaring aan toe op het gebied van legal 

audits en juridische kwaliteitszorg.

EQUA

Een Electronic Quick Audit, oftewel EQUA, biedt u 

maatwerk. In deze audit staat centraal wat u wilt weten. 

Worden uw juristen optimaal ingezet? Weet u wat de 

juridische kwaliteit is van uw producten en diensten? 

Heeft u zicht op de juridische risico’s in uw organisatie? 

Door middel van de EQUA geven wij snel, gedegen en 

betrouwbaar antwoord op deze vragen. Met deze legal 

audit nieuwe stijl weet u binnen vier weken hoe uw 

gemeente er voor staat. 

De EQUA is getest door een panel van ervaren juristen uit 

zowel kleine, middelgrote als grote gemeenten en 

waterschappen en is gebaseerd op een jarenlang 

beproefd normenkader.

Hoe functioneert uw gemeente juridisch gezien?
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De quickscan bestrijkt het gehele gebied van de juridische 

kwaliteitszorg van uw organisatie en bestaat uit de 

volgende onderdelen:

• Deel A  Organisatie van de juridische functie;

• Deel B Inrichting en toepassing van werkprocessen; 

• Deel C  Gemeentebrede regelingen en voorzieningen; 

• Deel D Juridische procedures en mediation;

• Deel E  Activiteiten ter verbetering van de  

juridische kwaliteit. 

Samen met u aan de slag

Door het uitvoeren van een digitale quickscan dringen wij 

door tot de kern van uw vraag. De uitkomsten van deze 

quickscan ontvangt u in een schriftelijke rapportage. Een 

rapport met analyses, conclusies en praktijkgerichte 

aanbevelingen en verbeterpunten. 

Wanneer u in kringverband met buurgemeenten het 

onderzoek laat uitvoeren, maken wij een vergelijking en 

signaleren best practices. 

Aanvullende maatwerkmodules kunnen zijn:

• Analyse en bespreking van het onderzoek met 

interviews en/of groepsgesprekken, conclusies en 

aanbevelingen ter verbetering;

• Dossieronderzoek naar de kwaliteit van juridische 

producten, zoals beschikkingen, contracten, 

verordeningen, afhandeling van claims en 

bezwaarschriftbehandeling;

• Onderzoek naar de mogelijkheden van deregulering;

• Een onderzoek naar de doelmatigheid en kwaliteit 

van de bezwaarschriftencommissie en de 

bezwaarschriftenprocedure;

• Beoordeling of uw gemeente dwangsom-proof is en 

tijdig beslist op aanvragen.

Sterke punten van de EQUA: 

• Gebaseerd op beproefd normenkader;

• Snel inzicht krijgen in bestaande en vereiste kwaliteit;

• Adequate risicoinschatting;

• Analyse juridische formatie;

• Tegen geringe investering;

• Bruikbare tips uit best practices van andere gemeenten;

• Degelijk basispakket met facultatief aanvullende 

modules.

Werkwijze van de EQUA

Na uw aanmelding introduceren wij in een intakegesprek 

de aanpak en uitvoering van de quickscan. Samen met u 

selecteren wij wie de digitale vragenlijst gaat invullen. 

Meestal zal dat de juridisch controller of het hoofd van de 

afdeling juridische zaken zijn, aangezien zij een goed 

inzicht hebben in de bestaande juridische kwaliteit.  

Nadat de vragenlijst digitaal is ingevuld, stellen wij  

een rapportage op van de uitkomsten met conclusies, 

aangevuld met concrete aanbevelingen. Desgewenst 

lichten wij de rapportage mondeling bij u toe.

De totale doorlooptijd bedraagt na aanmelding circa 4 

weken.

Uw investering

De kosten van toepassing van het basispakket EQUA 

bedraagt eenmalig € 2.800,-, exclusief btw. Bij herhaalde 

deelname na 2 jaar ontvangt u een korting van € 250,-;  

bij deelname door minimaal 4 gemeenten in kringverband 

ontvangt elke gemeente een korting van € 250,-.  

Over de kosten van de aanvullende modules informeren 

wij u graag vrijblijvend.

Meer informatie

Graag bespreken we vrijblijvend met u de mogelijk-

heden. Neem voor meer informatie contact op met  

de heer drs. Hans Slooijer MSM via telefoonnummer  

033 – 496 52 00 of per e-mail: hansslooijer@bmc.nl. 

U kunt ook contact opnemen met de heer mr. Dick de 

Leeuw via dick@deleeuwbestuursrecht.nl.
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