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deelnemers

Pieter Winsemius (voorzitter)
Peter Vogelzang (vicevoorzitter)
Lieke Sievers (lid op pers. titel)
Dick van Dop (lid op pers. titel)

Jaco van Hoorn (Nationale Politie) Vera Aberson (Natuurmonumenten)
Eugène van de Poel (VNG)
Marco Schipper (FNV Veiligheid, NPB)
Marijn Steijven (OM)
Hester Brenninkmeijer (ExTH)
Richard Gerrits (BOA ACP)
Sten Meijer (Het CCV, secretaris)

afwezig

Saskia Dorrestein (NPB)
Tjeerd van Bekkum (VNG /
Burgemeester Smallingerland)

Ruud Heuzer (Nationale Politie)
Dorothee Meijer (Beboa)
Teo Wams (Natuurmonumenten)

Rob de Rijck (OM)
Digna van Boetzelaer (OM)

betreft overleg

BOA-platform
1. Opening
• Eugene van de Poel vertegenwoordigt de VNG mede namens Tjeerd van Bekkum. Zij
hebben de agenda met elkaar vooraf doorgesproken.
• Vera Aberson vervangt Teo Wams namens Natuurmonumenten.
• Marijn Steijven vervangt Rob de Rijck en Digna van Boetzelaer namens het OM.
• Dorothee Meijer heeft voorafgaand aan het overleg een inhoudelijke reactie per e-mail
gegeven. De voorzitter zal haar inbreng per agendapunt naar voren brengen.
• Door Jaco van Hoorn wordt voorgesteld om Herman Reuvers van de Politieacademie in het
vervolg ook uit te nodigen voor de overleggen van het BOA-platform.
• Door een miscommunicatie in de overdracht van het secretarisschap is het ministerie van
VenJ als agendalid niet op de hoogte gebracht. Aan Hanneke Schipper en Jan Willem
Schaper van VenJ wordt het verslag van dit overleg ter beschikking gesteld en
vanzelfsprekend worden zij een volgende keer op de hoogte gesteld.
2. Verslag overleg BOA-platform 18 oktober 2016
Het verslag wordt - na een kleine aanvulling door Eugène van de Poel – vastgesteld.
3. Mededelingen:
a. Subsidie
Eind 2016 is er door het Ministerie van VenJ de toezegging gedaan een subsidie toe te kennen
aan het BOA-platform. De aanvraag is namens het platform gedaan door Politievakbond ACP.
Echter, de verwerking daarvan heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. VenJ heeft
voor nu gevraagd om een aanvullende verantwoording. Als deze akkoord is bevonden wordt de
subsidie alsnog uitgekeerd.
Om de werkzaamheden van het BOA-platform verder vorm en inhoud te geven, heeft de
Politievakbond ACP besloten om het toegezegde subsidiebedrag van 50.000 euro, op voorhand
beschikbaar te stellen. De voorzitter spreekt daarvoor zijn dank uit. Het bedrag is inmiddels
overgemaakt aan het CCV. Het CCV is aangesteld als beheerder van de subsidie.
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b. Brief Platform Stedelijke Veiligheid
In februari is een brief namens het BOA-platform uitgegaan aan de leden van het Platform
Stedelijke Veiligheid. In de brief worden diverse issues benoemd die momenteel spelen.
Eugene van de Poel geeft aan dat deze issues herkenbaar zijn voor gemeenten. Het agenderen
van deze issues door het BOA-platform heeft dan meerwaarde. De gemeenten kunnen hun
kennis, ervaringen en inzichten op dit vlak inbrengen. Het platform wil de aangesloten
gemeenten ‘gebruiken’ als vraagbaak voor recente ervaringen en om nieuwe ideeën vanuit het
platform af te tasten. Het platform staat open voor suggesties en zorgen vanuit de gemeenten.
De brief besluit dan ook met: “(…) alleen indien de ervaring en inzichten van alle kanten
worden gebundeld, kunnen we het optimale halen uit de belangwekkende ontwikkelingen op
dit terrein.”
c. Kennismaking Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH)
Hester Brenninkmeijer is namen ExTH aanwezig om nader kennis te maken. Ze spreekt haar
dank uit voor de uitnodiging en geeft toelichting op de werkzaamheden van ExTH. De opdracht
van ExTH is “het op éénduidige wijze vaststellen of kandidaten over de noodzakelijke kennis
en beroepsvaardigheden beschikken, die nodig zijn om het beroep van BOA uit te kunnen
oefenen.” Het examineren doet ExTH in opdracht van het Ministerie van VenJ. Er zijn diverse
examencommissies waarin organisaties vertegenwoordigt zijn als gemeenten, politie,
provincies, waterschappen: “Het is van belang om samen te bepalen waar de examens aan
moeten voldoen.” ExTH legt op jaarbasis 15.000 examens af, waaronder ook permanente heren bijscholingen. “Daarom zijn we goed bekend met de BOA en kennen we veel opleiders.”
Dick van Dop vraagt of de onderwijsinstituten nog op enigerlei wijze verenigd zijn in een
platform. Dat is niet het geval. Wel is er contact tussen onderwijsinstituten via de MBO-Raad,
zij zijn een onderwijsorganisatie die als brancheorganisatie optreedt voor de scholen in het
middelbaar beroepsonderwijs.
Pieter Winsemius stelt vervolgens de vraag of BOA’s tussen de domeinen uitwisselbaar zijn?
Aangegeven wordt dat bij her- en bijscholingen 50% van de leerstof dezelfde is. De verschillen
zitten bijvoorbeeld in de wet- en regelgeving. Dat kan per domein verschillen.
Ook vraagt voorzitter Winsemius welke uitdagingen ExTH ziet voor de nabije toekomst. Hester
Brenninkmeijer geeft aan dat er nog winst valt te behalen als het gaat om het schrijven van
een proces-verbaal, met name voor wat betreft de kwaliteit van het geschrevene. Ook de
gesprekvoering op straat heeft de aandacht, hoewel op dit vlak ook wel verbetering wordt
gezien de laatste 3 jaar. Een andere uitdaging is dat her- en bijscholingen ook daadwerkelijk
plaatsvinden. In de beleidsregels staat dat voor domein 1 t/m 3 er jaarlijks een scholing moet
zijn. De praktijk is echter weerbarstiger, zoals bleek uit een recent gehouden controle door
Justis, de toezichthouder op dit gebied. Inmiddels zijn 90% van de BOA’s gestart met de heren bijscholingen of hebben het reeds afgerond. Het voorstel is om een dergelijke controle eens
per vijf jaar uit te voeren. ExTH pleit ervoor om dit vaker te doen ten behoeve van de
professionalisering van de BOA.
4. Governancestructuur van het BOA-platform
Peter Vogelzang benadrukt dat het BOA-platform geen rol heeft als vertegenwoordiger. Het
platform zet in op de rol van verbinder richtingen anderen, zoals het Ministerie van VenJ. Het
platform verstevigt dergelijke relaties zodoende te zorgen voor betere afstemming en
samenwerking op landelijk strategisch niveau. Het BOA-platform kan daarmee in de toekomst
een belangrijke bijdrage leveren aan de professionalisering van de beroepsgroep van BOA’s.
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De aanwezigen zijn het erover eens om niet te kiezen voor een rechtsvorm voor het platform.
Wel kan men zich er in vinden om het beheer van de eenmalige subsidie neer te leggen bij het
CCV waarbij de kerngroep uitgaven kan doen tot € 2.500. Uitgaven hoger dan € 2.500 worden
voorgelegd aan de leden van het platform, waarbij besluitvorming plaatsvindt bij meerderheid
van stemmen.
5. BOA-congres
Dick van Dop licht toe dat er op 28 februari een eerste overleg is geweest aangaande het BOAcongres. Het verslag van dit overleg is gedeeld met de leden van het platform. Voor nu staat
de vraag nog open wanneer dit driedaagse congres plaats kan vinden. De voorkeur wordt
uitgesproken voor 29 november, 30 november en 1 december. Echter, ook hier geldt: geen
geld, geen Zwitsers. De komende tijd wordt dit vraagstuk verder opgepakt. Ook is een
samenwerking aangegaan met Vakmedianet (voorheen Reed Business) om samen op trekken bij
de organisatie van het congres. Vakmedianet organiseert nu ook de Dag van de BOA en geven
het Tijdschrift voor de Politie uit. Zij hebben ervaring om ook e.e.a. commercieel te benutten
zoals bijdragen vragen voor stands en het bepalen van een reële toegangsprijs. Ook aan de
aanwezigen bij het overleg op 28 februari is gevraagd voor mogelijkheden voor aanvullende
financiering.
Lieke Sievers geeft aan dat het goed is om de agenda van het platform te koppelen aan de
inhoud van het BOA-congres. Het maken van deze koppeling wordt besproken bij het
eerstvolgende overleg van het platform in juni.
6. Een BOA-agenda? Begeleidende brief Pieter Winsemius en concept BOA-manifest
Ter aanvulling op de brief en het manifest benadrukt Pieter Winsemius nog eens dat hij moeite
heeft met de term BOA: “Verschrikkelijk, is daar geen andere benaming voor te verzinnen? En
nee, ik ben het Dorothee Meijer eens, politieverbinder is niet de juiste term, maar wat is het
dan wel?” Ook het ‘ratjetoe‘ aan domeinen zou hij graag anders zien. Het is politiek namelijk
handiger om het aan de burger te verbinden in relatie tot leefbaarheid en veiligheid. Minder
domeinen, voorkomt mogelijk ook dat teveel organisaties zich op dit thema gaan bemoeien.
“Uiteindelijk willen we de positie van de BOA verbeteren. Wat kan dan beter, zegt u het maar?
Eenduidige spelregels, carrièreperspectief / doorstroom, bredere inzet van BOA’s? Zit ik met
mijn manifest op de goede weg?”
In algemene zin wordt de poging gewaardeerd om tot eensgezindheid te komen en om
belangrijke thema’s te agenderen bij de stakeholders (politiek). Maar de gekozen insteek
vraagt om een verdere consulatie. En dat niet alleen, ook kunnen kan er meer resultaat
behaald worden door de oprichting van werkgroepen rondom een aantal praktische thema’s
(zie agendapunt 7). De vraag voor nu is: welke brief of manifest willen straks aan de nieuwe
bewindspersonen sturen?
Peter Vogelzang ziet graag dat de BOA meer in samenhang wordt gebracht met andere
professionals en hoe dat eruit zou kunnen zien. Lieke Sievers vult aan dat het manifest dus ook
als visiedocument gezien kan worden waarin gericht wordt gevraagd om op bepaalde BOAthema’s meer te investeren. Een visie die onder meer gestoeld is op de veerkracht van de wijk
en welke rol de BOA daarin vervult. Wijkgericht werken biedt kansen, daar ligt een sleutel tot
succes.
Verder zien de aanwezigen graag dat het manifest ook de inhoudelijke thema’s benoemt die
voer zijn voor discussie, bijvoorbeeld als het gaat om informatie-uitwisseling, bewapening, de
samenwerking tussen politie en BOA. Pieter Winsemius besluit: “Er is geen visie in Den Haag op
de BOA. Ook geen filosofie. Het manifest biedt straks de kaders om de BOA beter te
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positioneren. Ik vraag jullie dan ook om nog eens op het stuk te schieten. We vragen Den Haag
dan om ons te faciliteren, om die beweging in gang te zetten, juist bottom up.”
ACTIEPUNT 1
Het voorstel wordt gedaan om in petit comité – als een soort van hoofdlijnenwerkgroep hierover verder te praten, ergens eind mei onder leiding van Pieter Winsemius. In deze
denktank scherpen we het manifest verder aan. De volgende personen hebben hun
medewerking hieraan toegezegd: Jaco van Hoorn (Nationale Politie), Eugene van der Poel
(VNG), Marijn Steijven (OM), Richard Gerrits (BOA ACP), Vera Aberson (Natuurmonumenten) en
Marco Schipper (FNV Veiligheid, NPB). Het resultaat is 1 A4 waarop de filosofie uitgewerkt
staat en een apart document met concrete activiteiten om verder uit te bouwen. Op termijn
kunnen daar werkgroepen aan worden verbonden. Richard stelt voor om ook twee
afdelingshoofden van BOA’s hieraan deel te laten nemen. Richard Gerrits levert hiervoor de
namen en gegevens aan. Sten Meijer zal een datum in laten plannen.
7. Werkgroepen, stand van zaken
Tijdens het vorige overleg van het platform in oktober 2016 is gesproken over het instellen van
twee werkgroepen (zie ook onderstaand kader):
• Een werkgroep die circa 5 actuele (nog te selecteren) thema’s gaat uitwerken en daar
adviezen op geeft aan bijvoorbeeld het ministerie van VenJ en anderen.
• Een werkgroep die aan de slag gaat met het formuleren van een hoofdlijnenbeleid. Dat
wordt meegenomen onder actiepunt 1.
In het vorige overleg van 16 oktober 2016 zijn deze thema’s de revue gepasseerd:
•
•
•
•
•

Uitwisseling informatie
Bewapening
Opleiding
Operationele regie
Delen casuïstiek

Toen is afgesproken dat de in te stellen werkgroepen zelf thema’s selecteren en daar de
organisaties bij halen die nodig zijn. In principe kan het op alle domeinen zijn gericht, maar
afgesproken wordt om focus te leggen op BOA’s in het publieke domein. Verder is afgesproken
dat de werkgroepen aanbevelingen doen of verkenningen opleveren die vervolgens via het
platform aan bijvoorbeeld ministeries worden voorgelegd, zo concreet mogelijk. Daarin
worden ook spanningsvelden en verschillende standpunten worden genoemd. Het doel van de
werkgroepen is agendering.
ACTIEPUNT 2
De actie om een aantal werkgroepen in het leven te roepen, staat nog open. Aan de
deelnemers van het platform wordt gevraagd of zij zitting willen nemen in een werkgroep en
welk thema hun voorkeur heeft. Interesse graag kenbaar maken aan de secretaris van het
platform: sten.meijer@hetccv.nl. De leden van de kerngroep nodigen t.z.t. geïnteresseerden
uit om hierover verder door te spreken.
8. W.v.t.t.k.
De volgende bijeenkomst wordt gepland voor juni 2017.
9. Sluiting
Voorzitter Winsemius bedankt de aanwezigen en sluit de bijeenkomst.

