Agenda
datum

tijd

locatie

4 april 2018

14.30-16.30 uur

Het CCV, Churchilllaan 11 in Utrecht

betreft overleg

BOA-platform
genodigden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Pieter Winsemius (voorzitter, tevens voorzitter kerngroep)
Peter Vogelzang (vicevoorzitter, tevens vicevoorzitter kerngroep)
Lieke Sievers (lid op persoonlijke titel, tevens lid kerngroep)
Dick van Dop (lid op persoonlijke titel, tevens lid kerngroep)
Sten Meijer (Het CCV, secretaris BOA-platform en kerngroep)
Eugène van der Poel (lid, VNG)
Peter Oskam, (lid, VNG / burgemeester Capelle aan den IJssel)
Jos Speetjens (lid, Nationale Politie)
Jaco van Hoorn (lid, Nationale Politie)
Eric Lakenman (lid, FNV Veiligheid)
Cees Olsthoorn (Staatsbosbeheer)
Hester Brenninkmeijer (lid, ExTH)
Ruud van Diemen (lid, MBO Raad)
Teo Wams (lid, Natuurmonumenten)
Richard Gerrits (lid, BOA ACP)
Gerrit van de Kamp (lid, ACP)
Herman Reuvers (lid, Politieacademie)
Marcel Bijen (lid, OM)
Saskia Hofman (lid, gemeente Amersfoort)
Peter Verhoeven (lid namens de Omgevingsdiensten)
Laetitia Griffith (voorzitter Nederlandse Veiligheidsbranche)
Selin Ates (Het CCV, stagiair)

agendalid

23. Jan Willem Schaper (ministerie van VenJ)
24. Rupesh Ramkisoensing (ministerie van VenJ)

Agenda
1.
Opening

Doel
-

2.

Verslag en actiepunten overleg BOA-platform 17 januari 2018 Bespreken

3.

Mededelingen:
a. Terugkoppeling gevoerde gesprekken: update vanuit de
kerngroep
b. Website BOA-platform: update door secretaris
c. 4 juni: Dag van de BOA

Informeren

4.

Kennismaking Nederlandse Veiligheidsbranche
Recent hebben Pieter Winsemius en Lieke Sievers gesproken
met Laetitia Griffith van de Nederlandse Veiligheidsbranche
(NVB). De NVB vertegenwoordigt de werkgevers in de
beveiligingsbranche als G4S, Trigion en Securitas en het MKB op

Bespreken

Bijlage

Bijlage 1

datum

onderwerp

4 april 2018

BOA-platform

dit vlak; ook portiers vallen binnen hun bereik. Laetitia Griffith
stelt de NVB graag nader voor, ook om te kijken waar het BOAplatform en de NVB elkaar kunnen versterken.
5.

Agenda BOA-platform 2018 – versie 0.3
Door een aantal leden is casuïstiek aangeleverd en zijn
aanvullende opmerkingen gemaakt. Dit is verwerkt in de laatste
versie 0.3, zie bijlage. Bepaalde informatie ontbreekt nog en
van sommige actiepunten in dit document is de status
onbekend. In dit overleg wordt het document nog eens
doorlopen en wordt bepaald wat nodig is om er een definitieve
versie van te maken. Vragen die vervolgens nog open staan zijn
dan: hoe kunnen we als platform op korte termijn verder gaan
op deze punten en waarmee beginnen we? En wie wil daarbij
helpen, mogelijk m.m.v. de werkgroepen?

Behandelen

Bijlage 2

6.

Update businesscase BOA-expertisecentrum
Bespreken
Op 7 maart jl. is Selin Ates – student Technische Bedrijfskunde
aan de Hogeschool Utrecht - begonnen aan de opdracht om een
businesscase op te stellen voor het BOA-expertisecentrum. Selin
werkt momenteel haar plan van aanpak uit en heeft hiervoor
input nodig van de leden van het BOA-platform. In de bijlage
staan enkele vragen die zij graag beantwoord ziet. Tijdens het
overleg zal Selin haar vragen nog kort toelichten. Aan de leden
alvast het verzoek om eens na te denken over de gestelde
vragen.

7.

Voorwaarden eenmalige subsidie BOA-platform
Aan de subsidie voor het BOA-Platform zijn een aantal
verplichtingen gesteld. Het is goed als eenieder daarvan op de
hoogte is, zie bijlage 4.
Voor de volledigheid is ook de begroting voor 2017-2018
bijgevoegd op basis waarvan de subsidie is verkregen, zie
bijlage 5.

Informeren

Bijlage 4
Bijlage 5

8.

Ontwikkelingen en actualiteiten
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 6

9.

W.v.t.t.k.

Bespreken

10.

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

Bijlage 3

