
 
 
 
 
 

Agenda 

 

Agendapunt  Doel Bijlage 
1. Opening 

Nieuwe gezichten: 
- Pierre van den Berg, namens de MBO Raad 
- Ralph Gesink, G40 Platform leidinggevenden 

Handhaving 

 -  

2. Verslag en actiepunten overleg BOA-platform 26 
juni 2019 

 Bespreken  Bijlage 1 
 

datum tijd locatie 

18 september 2019 14.30-16.30 uur Het CCV, Churchilllaan 11 in Utrecht 

betreft overleg   
BOA-Platform 
 
genodigden   
1. Pieter Winsemius (voorzitter, tevens voorzitter kerngroep en werkgroep middelen) 
2. Peter Vogelzang (vicevoorzitter, tevens lid kerngroep, voorzitter werkgroep professionalisering) 
3. Lieke Sievers (lid op persoonlijke titel, tevens lid kerngroep, voorzitter werkgroep samenwerking)  
4. Dick van Dop (lid op persoonlijke titel, tevens lid kerngroep)  
5. Richard Gerrits (lid, BOA ACP, tevens lid kerngroep)  
6. Sten Meijer (Het CCV, secretaris BOA-platform en kerngroep) 
7. Martine Meijers (lid, VNG)  
8. Jaco van Hoorn (lid, Nationale Politie) 
9. Jos Speetjens (lid, Nationale Politie) > afwezig 
10. Eric Lakenman (lid, De Nederlandse BOA Bond) > afwezig 
11. Cees Olsthoorn (Staatsbosbeheer)  
12. Rob Broeckman (lid, ExTH) > afwezig 
13. Pierre van den Berg (lid, MBO Raad)  
14. Teo Wams (lid, Natuurmonumenten)  
15. Herman Reuvers / Rien van Burg (lid, Politieacademie)  
16. Marcel Bijen (lid, OM)  
17. Peter Verhoeven (lid, namens de Omgevingsdiensten) 
18. Ard van der Steur (lid, voorzitter Nederlandse Veiligheidsbranche) 
19. Rolf Overdiep (lid, voorzitter KNVvN)  
20. Barbara Perels (lid, ministerie van JenV) 
21. Gert-Jan Schippers (lid, G40 Platform leidinggevenden Handhaving) > afwezig, vervangen door Ralph 

Gesink 
22. Hedy Segond von Banchet (lid, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, SBB)  
23. Nico Hesselink (lid, NVDI) 
24. Beatrix Lourens (lid, RET / Koninklijk Nederlands Vervoer, KNV) 
25. Corine Duitman (lid, gemeente Rotterdam) > afwezig 
 
agendalid   
26. Jan Willem Schaper (ministerie van JenV) 
27. Rupesh Ramkisoensing (ministerie van JenV) 
28. Gerrit van de Kamp (ACP) 
29. Henk Dammers (Inspectie SZW) 



 

datum onderwerp  

18 september 2019 Agenda BOA-Platform  

Agendapunt  Doel Bijlage 

3. Mededelingen 
- Mededelingen vanuit de kerngroep 
- Gesprek bonden en JenV m.b.t. 

geweldsmiddelen (Richard Gerrits) 
- Overige mededelingen? 

 Informeren  

4. Geweldsmiddelen 
Het thema ‘geweldsmiddelen’ is een hot item. Het is 
een actuele discussie, ook in ons platform. Komen 
tot een eenduidige afstemming op dit thema is niet 
het doel. Wel biedt het platform ruimte om ideeën, 
meningen, observaties e.d. met elkaar te 
bespreken. Om de discussie verder met elkaar te 
voeren is in het laatste overleg van het BOA-
platform afgesproken om het thema 
‘geweldsmiddelen’ vanuit een aantal invalshoeken 
te benaderen. In de bijlage is daartoe een aanzet 
gedaan. Via deze bijlage kunnen we als platform 
verder de discussie met elkaar voeren. 

 Bespreken Bijlage 2 
 

5. Werkgroepen: stand van zaken (vast agendapunt) 
Alle werkgroepen zijn inmiddels een keer bijeen 
gekomen. In bijlage 3 een overzicht van de 
actiepunten per werkgroep. De volgende 
(actie)punten worden i.i.g. besproken: 
 
- Korte terugblik tweede bijeenkomst werkgroep 

samenwerking (Lieke Sievers) 
- Uitbreiding bevoegdheden BOA m.b.t. de ‘kleine 

norm’/ APV (Lieke Sievers) 
- Screenen van een BOA (Marcel Bijen) 
 
NB Voor de werkgroepen Middelen en 
Professionalisering is nog geen geschikte datum 
gevonden.  

 Informeren en bespreken 
 
 
 

Bijlage 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 4 
 
 
 
 

6. BOA-expertisecentrum 
In het vorige overleg zijn de contouren van het BOA-
expertisecentrum geschetst. Op basis hiervan is een 
nieuw voorstel geschreven met activiteiten, een 
planning en een begroting. Als we als platform ons 
hierin kunnen vinden wordt het voorstel 
meegenomen in de begroting voor 2020. 

 Behandelen Bijlage 5 
 

7. Platform voor handhaving? 
De visie van het BOA-platform is breder dan de BOA 
alleen. We richten ons op de ‘weerbare 
samenleving’ en de netwerkpartners die daarin een 
rol spelen, geredeneerd vanuit het perspectief van 
‘handhaving’ (zie ook de visie op 

 Bespreken Bijlage 6 



 

datum onderwerp  

18 september 2019 Agenda BOA-Platform  

handhavingssamenwerking, bijlage 6). In hoeverre is 
onze huidige naam – BOA-platform - dan toereikend 
genoeg? Of is het ‘Platform voor handhaving’ dan 
een betere naam? Pieter Winsemius leidt dit 
agendapunt in.  

Agendapunt  Doel Bijlage 

8. Update JenV (vast agendapunt) 
Barbara Perels geeft een update over de laatste 
stand van zaken. 

 Informeren   

9. BOA Event 
Op 2, 3 en 4 oktober is het BOA Event. Dick van Dop 
geeft een korte update en heeft een vraag: 
- Programma 
- Aantal deelnemers 
- Gratis inschrijving voor leden platform 
- Opening dag 1: suggesties voor een back up 

spreker? 

 Informeren en bespreken  

10. Ontwikkelingen en actualiteiten (vast agendapunt) 
Een rondje langs de velden. Leden van het platform 
worden in de gelegenheid gesteld om hun licht 
hierop te laten schijnen. Gezamenlijk wordt 
bekeken hoe daar eventueel op door te pakken.  

 Bespreken Bijlage 7 

11. Sluiting 
Het volgende overleg is op 27 november a.s. om 
14.30 uur bij het CCV in Utrecht. 

 -  

 


