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deelnemers

Peter Vogelzang (vicevoorzitter)
Lieke Sievers (lid op pers. titel)
Sten Meijer (Het CCV, secretaris)
Eugène van de Poel (VNG)

Hester Brenninkmeijer (ExTH)
Jos Speetjens (Nationale Politie)
Richard Gerrits (BOA ACP)

Herman Reuvers (Politieacademie)
Jelleke van Beek (ROC MN)
Eric Lakenman (FNV Veiligheid)

Debbie Kamphuis
(Staatsbosbeheer)

Dorothee Meijer (Gemeente Den Haag)
Peter Oskam, (VNG / burgemeester
Capelle aan den IJssel)
Marcel Bijen (OM)
Saskia Hofman (gemeente Amersfoort)

Afwezig

Pieter Winsemius (voorzitter)
Ruud van Diemen (MBO Raad)
Dick van Dop (lid op pers. titel)
Teo Wams (Natuurmonumenten)

Peter Verhoeven (namens de
Omgevingsdiensten)

betreft overleg

BOA-platform
1.
•
•
•

Opening
Jos Speetjens is vanuit de Nationale Politie de opvolger van Ruud Heuzer (pensioen).
Jelleke van Beek vervangt voor dit overleg Ruud van Diemen.
Dorothee Meijer is niet langer verbonden aan het BOA-platform wegens het beëindigen van
haar functie bij de gemeente Den Haag.

2. Verslag en actiepunten overleg BOA-platform 15 november 2017
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 15 november jl. en deze wordt vastgesteld.
3. Mededelingen
a. Financiering
Vanuit het ministerie van JenV is de brief ontvangen met de definitieve toezegging voor de
subsidie van € 50.000. Het bedrag komt in twee delen. Het eerste deel van € 40.000 is
inmiddels ontvangen.
b. Website BOA-platform
De website van het BOA Event wordt omgevormd tot website voor het BOA-platform. Op
deze website staan naast de meer algemene informatie over het platform ook relevante
bijeenkomsten, verslagen van het platform en andere relevante documenten. Suggesties
voor inhoud van de website zijn welkom. De secretaris zal een voorstel doen voor content
voor deze website waarop de leden van het BOA-platform kunnen reageren (ACTIE 1).
4. Terugblik BOA Event
Aan alle deelnemers aan het BOA Event is gevraagd hoe zij e.e.a. hebben ervaren. Deze
evaluatie door Sdu uitgevoerd. Naast een kwantitatief gedeelte zijn ook open vragen gesteld
en is bijvoorbeeld gevraagd naar verbeterpunten en onderwerpen voor een volgend event.
Kijkend naar het kwantitatieve gedeelte valt op dat de bijdragen van Lieke Sievers (als
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dagvoorzitter) en Pieter Winsemius (als inleider) worden gewaardeerd. Beide krijgen een
mooie 7 als gemiddeld cijfer. Het event als geheel krijgt ook mooie cijfers, evenals de locatie:

Totaal aantal deelnemers
Respondenten evaluatie
Gemiddeld cijfer BOA Event:
Gemiddeld cijfer locatie:

Dag 1 – blauw
280
73
7.3
8.3

Dag 2 – grijs
80
14
7.4
7.6

Dag 3 – groen
150
36
8.0
8.7

Dick van Dop en Sten Meijer gaan alle reacties van de deelnemers nalopen en zullen zaken
terugleggen naar de leden van het platform van zaken die daarin zijn opgevallen (ACTIE 2).
Richard Gerrits merkt op dat de eerste dag zeer goed bezocht is, maar dat het op dag 2 en 3
rustiger was. Mogelijk dat een volgende keer er twee dagen in het teken staan van BOA’s in
domein 1 en dat domein 2 – zowel grijs als groen – op een dag gepland worden. Ook zou
domein 4 meer aandacht mogen krijgen tijdens het event, bijvoorbeeld in combinatie met
domein 1. Het zou een uitdaging moeten zijn om alle drie de dagen vol te krijgen.
Vervolgens ontstaat er een discussie over het in positie brengen van de BOA. Hoe kijken we
daar als platform gezamenlijk tegenaan? Peter Vogelzang houdt een betoog om de BOA te
positioneren naar wat er maatschappelijk nodig is. Wat wil de burger? Wat wil de overheid? En
natuurlijk: Wat wil de BOA? Bij de vraag ‘wat wil de overheid?’ zullen ook ministeries van JenV
en BZK een bepalende rol hebben. JenV stuurt nu bijvoorbeeld wel de politie aan, maar wie
stuurt eigenlijk de BOA aan?
Peter Vogelzang besluit dit agendapunt door alle leden nog eens te wijzen op het pleidooi
‘Naar een weerbare samenleving’ van Pieter Winsemius. Hierin wordt juist betoogd om vanuit
de behoeften van de samenleving te redeneren wat er nodig is als het gaat om leefbaarheid en
veiligheid. Trek dat door naar de positie van de BOA en deze beroepsgroep kan zo optimaal
maatschappelijk renderen.
5. Agenda BOA-platform 2018
Herman Reuvers trapt af: “Kijkend naar de 12 punten die nu zijn geformuleerd, zou je dat
kunnen clusteren tot drie thema’s: Vakmanschap, middelen en imago. Welke kracht en macht
hebben we dan als platform om daar zelf op door te pakken of dienen we dit elders te
adresseren. Wie staat dan aan de lat? Is dat dan bijvoorbeeld JenV of zijn dat de werkgevers?”,
aldus Herman Reuvers. Eugène van de Poel vult aan: “JenV is als partner noodzakelijk om om
tafel te komen bij dit platform, we hebben ze nodig als we uitvoering willen geven aan de
agenda”. Lieke Sievers geeft aan adresseren een belangrijke eerst stap is, maar zeker ook het
duiden: naar welk niveau willen we een bepaald agendapunt dan brengen?: “De rol van het
platform is dan ook die denktank of intermediair”. Om als platform door te kunnen pakken
geeft Hester Brenninkmeijer aan dat het dan wel van belang is om er eigenaarschap aan te
verbinden: wie vanuit het platform gaat een bepaald punt dan adresseren en duiden?
Peter Vogelzang benadrukt ook hier nogmaals dat het van belang is om de agendapunten te
beredeneren vanuit wat er maatschappelijk gezien nodig is met betrekking tot veiligheid en
leefbaarheid: “Als je dat als uitgangspunt neemt, wat vraagt dat dan van de overheid, van
andere partijen, van burgers? En dan: Wat houdt dat in voor de BOA? Voor ons als platform is
het dan van belang om lokaal de voorbeelden op te halen waarom het huidige systeem niet
werkt en brengen we dat terug naar de politiek. Het pleidooi van Winsemius is dan het kader
waarlangs we starten. De eerste route is dan dat we visie komen: als platform zitten we dicht
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op de maatschappij, dat is ons vertrekpunt. Ik zie dat als onze domineesrol. De tweede route
is dat we vervolgens ook kijken waar het laaghangend fruit zit. Met welke punten gaan we dan
aan de slag? Het is nu dus zaak om casuïstiek te verzamelen van waar het niet lekker gaat.
Geef kleur aan de problemen. Dat gaan we adresseren en kijken dan hoe de BOA daar een rol
in kan spelen. Bijvoorbeeld: Zien we bij de opleidingen voldoende terug wat er nu in de
maatschappij speelt. Of: Kan de BOA een rol spelen bij verkeersovertredingen? Als we dit goed
in kaart brengen dan komen we om tafel.” Lieke Sievers vult aan: “Dat vraagt dus van ons om
telkens vanuit de voet van de samenleving te denken. Dat bepaalt de positie van de BOA. Onze
filosofie is dan dat de problematiek leidend is en daar voegen we ons naar. Vervolgens kijken
we wat dat betekent voor opleidingen, uitrusting, samenwerking, informatie-uitwisseling, etc.
Bouw het verhaal langs de burger op. Kies voor een gebiedsgebonden benadering.”
Kortom: het is van belang om als platform concrete resultaten te boeken, daarvoor is het
laaghangend fruit (route 2). De andere onderwerpen verwerken we in de visie (route 1). Te
allen tijde is het daarbij van belang om dit te onderbouwen met casuïstiek. Op die manier
wordt de agenda een stevig fundament voor het platform. Ook de werkgroepen kunnen daar
een belangrijke rol bij spelen.
Dit agendapunt eindigde met het afzonderlijk bespreken van de 12 agendapunten BOAplatform 2018. De secretaris maakt – op basis van de gemaakte opmerkingen - nog een extra
slag in het document met de 12 agendapunten en stuurt dat tegelijkertijd rond met dit
conceptverslag (ACTIE 3).
6. Resultaten vragenlijst leden BOA-platform
Om redenen van tijd is dit agendapunt niet behandeld. Eventuele opmerkingen, suggesties e.d.
kunnen direct gericht worden aan secretaris van het platform: sten.meijer@hetccv.nl. Voor
wat betreft de vraag over het BOA-Expertisecentrum, het volgende: we starten in 2018 met de
verkenning of in de nabije toekomst een dergelijk expertisecentrum meerwaarde heeft. Al
voor het volgende overleg van 4 april a.s. komt de secretaris nog op de lijn om de leden hierop
nader te bevragen. We horen bijvoorbeeld graag of er vanuit eenieders achterban behoefte is
aan een BOA-expertisecentrum.
7. Ontwikkelingen en actualiteiten en w.v.t.t.k.
Eugène van de Poel geeft aan dat de VNG in de eerste week van februari een gesprek heeft
met minister Grapperhaus van JenV. De BOA is daarin een belangrijk gespreksonderwerp.
8. Sluiting
Vicevoorzitter Vogelzang bedankt de aanwezigen en sluit de bijeenkomst.
De volgende bijeenkomst van het BOA-platform is op woensdag april 2018 van 14.30 tot 16.30
uur bij het CCV.

ACTIEPUNTEN
Nr. Onderwerp
1.
Opstellen concept om content website te
bepalen en voorleggen aan de leden van het
platform. Op basis daarvan wordt de website
ontwikkeld en online gezet.

Wie
Sten Meijer
m.m.v. eenieder

Datum gereed
1 maart 2018
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2.

Evaluaties deelnemers BOA Event nalopen en
opvallende zaken terugleggen naar platform

Dick van Dop en
Sten Meijer

1 maart 2018

3.

Matrix agendapunten BOA-platform 2018
aanpassen op basis van de gemaakte
opmerkingen tijdens het overleg en meesturen
met het verslag. NB In dit aangepaste document
staan actiepunten die toebedeeld zijn aan de
leden van het platform. Tussen nu en het
volgende overleg ontvangen we graag casuïstiek
om de agendapunten verder te onderbouwen.

Sten Meijer
m.m.v. eenieder

z.s.m.

