
 
 
 
 
 

Agenda 

 

Agendapunt  Doel Bijlage 
1. Opening  

- Nadere kennismaking met de nieuwe voorzitter: Ben Swagerman 
- Nieuwe gezichten:  

o René Soullie, ROC Mondriaan Orde & Veiligheid 
o Martijn Groot Nibbelink, VNG 
o Bart Engberts en Werner van Damme, JenV 

 -  

2. Verslag en actiepunten overleg BOA-platform 27 november 2019 
 

 Bespreken  Bijlage 1 

datum tijd locatie 

5 februari 2020 14.30-16.30 uur Het CCV, Churchilllaan 11 in Utrecht 

betreft overleg   
BOA-Platform 
 
genodigden   
1. Ben Swagerman (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/projectleider BOA-platform, kerngroep en werkgroepen) 
7. Martine Meijers (lid, VNG) > afwezig, vervangen door Martijn Groot Nibbelink 
8. Jos Speetjens / Jaco van Hoorn (lid, Nationale Politie)  
9. Eric Lakenman (lid, De Nederlandse BOA Bond) 
10. Cees Olsthoorn (Staatsbosbeheer)  
11. Anne Marie Bosman (lid, ExTH)  
12. Fons Zoon (lid, namens de MBO Raad)  
13. Teo Wams (lid, Natuurmonumenten)  
14. Herman Reuvers / Rien van Burg (lid, Politieacademie)  
15. Marcel Bijen (lid, OM)  
16. Peter Verhoeven (lid, namens de Omgevingsdiensten) 
17. Ard van der Steur / Trees van den Broeck (lid, voorzitter Nederlandse Veiligheidsbranche) 
18. Rolf Overdiep (lid, voorzitter KNVvN)  
19. Barbara Perels (lid, ministerie van JenV) > afwezig, vervangen door Bart Engberts en Werner van Damme 
20. Gert-Jan Schippers (lid, G40 Platform leidinggevenden Handhaving)  
21. Hedy Segond von Banchet (lid, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, SBB) > afwezig 
22. Nico Hesselink (lid, NVDI) 
23. Beatrix Lourens / Bet-ina Zeldenthuis (lid, Koninklijk Nederlands Vervoer, KNV) 
24. Miriel Weber (lid, gemeente Rotterdam) > afwezig 
25. Ingrid van der Voort / René Soullie, (lid, ROC Mondriaan Orde & Veiligheid) 
 
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) 
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3. Mededelingen 
- BPBO (Dick van Dop) 
- Subsidie BOA-platform 2020 (Secretaris) 
- Subsidie BOA-expertisecentrum (Secretaris) 
- Overige mededelingen? 

 Informeren  

4. Nieuwe naam platform? 
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’. 
In hoeverre is onze huidige naam – BOA-platform - dan toereikend 
genoeg? Of is er een betere naam? In de vragenlijst is daar navraag 
naar gedaan. We bepreken de uitkomst hiervan en nemen een 
beslissing. 

 Behandelen Bijlage 2, 
vraag 2 

5. Aandachtspuntenlijst 
Met elkaar is geconstateerd dat er diverse onderwerpen zijn die niet 
direct actie behoeven, maar wel de aandacht hebben. Naast een 
actiepuntenlijst is het handig om ook een aandachtspuntenlijst te 
hebben. In de vragenlijst is daar navraag naar gedaan: Op welke 
punten willen, kunnen en/of moeten we wél direct doorpakken? We 
bepreken de uitkomst hiervan en bepalen op welke onderwerpen we 
gaan doorpakken. 

 Behandelen Bijlage 2, 
vraag 3 
en 4 

6. BOA-expertisecentrum 
In 2020 wordt uitvoering gegeven aan het BOA-expertisecentrum. Er is 
ruimte om voor nu twee onderwerpen hierin verder uit te werken. Uit 
de vragenlijst is gebleken dat deze twee onderwerpen daarvoor de 
voorkeur krijgen: ‘Samenwerking BOA en politie’ en ‘Informatiedeling 
/ -uitwisseling’. We bepreken deze uitkomst en geven er vervolgens 
een klap op. Aan de leden die hier directe input op kunnen leveren 
wordt verzocht om proactief mee te denken en relevante informatie, 
tips, ideeën e.d. te delen.  

 Behandelen Bijlage 2, 
vraag 1 

7. Resultaten vragenlijst leden BOA-platform 
Naast de vragen over het BOA-expertisecentrum, de aandachtspunten 
en de naamgeving van het platform is er ook teruggeblikt op 2019. 
Juist ook om ervan te kunnen leren voor 2020. Graag bespreken we de 
uitkomsten. 

 Bespreken Bijlage 2, 
vraag 5 
t/m 11 

8. Algemeen overleg BOA’s, Vaste commissie Justitie en Veiligheid 
Op 25 maart a.s. is er een algemeen overleg met als onderwerp 
‘BOA’s’ vanuit vaste commissie Justitie en Veiligheid. Vanuit het BOA-
platform heeft dit overleg uiteraard onze interesse. Er is gevraagd of 
we vanuit het platform hiervoor input kunnen geven, een bijdrage 
kunnen leveren, dan wel kunnen inspreken en/of toehoren. Welke 
bijdrage willen en/of kunnen we hier leveren? 

 Behandelen  
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9. Werkgroepen: stand van zaken (vast agendapunt) 
Alle werkgroepen zijn inmiddels meerdere keren bijeen gekomen. In 
bijlage 3 een overzicht van de actiepunten per werkgroep.  

 Informeren en 
bespreken 
 

Bijlage 3 
 

10. Update JenV (vast agendapunt) 
Bart Engberts en Werner van Damme geven een update over de laatste 
stand van zaken. 

 Informeren   

11. 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 4 

12. Sluiting 
Het volgende overleg is op 15 april a.s. om 14.30 uur bij het CCV in 
Utrecht. 

 - - 

 


