Agenda
datum

tijd

locatie

11 november 2020

14.30-16.30 uur

Via MS Teams

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.
23.
24.
25.
26.

Ben Swagerman (voorzitter, tevens voorzitter kerngroep en werkgroep middelen)
Peter Vogelzang (vicevoorzitter, tevens lid kerngroep, voorzitter werkgroep professionalisering)
Lieke Sievers (lid op persoonlijke titel, tevens lid kerngroep, voorzitter werkgroep samenwerking)
Sten Meijer (Het CCV, secretaris/projectleider BOA-platform, kerngroep en werkgroepen)
Dick van Dop (lid op persoonlijke titel)
Martijn Groot Nibbelink (lid, VNG)
Jos Speetjens / Jaco van Hoorn (lid, Nationale Politie) > afwezig
Cees Olsthoorn (Staatsbosbeheer) > afwezig
Anne Marie Bosman (lid, ExTH)
Fons Zoon (lid, namens de MBO Raad)
Teo Wams (lid, Natuurmonumenten)
Rien van Burg (lid, Politieacademie) > afwezig
Marcel Bijen (lid, OM)
Peter Verhoeven (lid, namens de Omgevingsdiensten) > afwezig
Ard van der Steur / Trees van den Broeck (lid, voorzitter Nederlandse Veiligheidsbranche) > afwezig
Rolf Overdiep (lid, voorzitter KNVvN)
Barbara Perels (lid, ministerie van JenV)
Hedy Segond von Banchet / Jack Grummer (lid, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, SBB)
Nico Hesselink (lid, NVDI)
Beatrix Lourens / Bet-ina Zeldenthuis (lid, Koninklijk Nederlands Vervoer, KNV)
Ron Snijders (lid, gemeente Rotterdam)
Ingrid van der Voort / René Soullie, (lid, ROC Mondriaan Orde & Veiligheid) > afwezig
Peter Neuteboom (Inspectie JenV, t.b.v. agendapunt 4)
Michiel van der Duin (Inspectie JenV, t.b.v. agendapunt 4)
René Pillen (Bureau Halt, t.b.v. agendapunt 6)
Boaz Verkerk (het CCV, t.b.v. agendapunt 7)

agendalid

27.
28.
29.
30.
31.

Jan Willem Schaper (ministerie van JenV)
Rupesh Ramkisoensing (ministerie van JenV)
Gerrit van de Kamp (ACP)
Henk Dammers (Inspectie SZW)
Gert-Jan Schippers (G40 Platform leidinggevenden Handhaving)

Agendapunt
1.
Opening

Doel
-

Bijlage

2.

Verslag en actiepunten overleg BOA-platform 8 juli 2020

Bespreken

Bijlage 1

3.

Mededelingen
Nieuwe gezichten?
Vertrek bonden uit het platform
WRR verkent noodzaak tot reflectie taak politie

Informeren

-
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Doel

Bijlage

4.

Onderzoek Inspectie JenV: Dilemma’s lokale handhaving
De Inspectie JenV heeft onderzocht welke lokale dilemma’s er zijn
met betrekking tot handhaving vanuit het perspectief van de politie.
Hieruit blijkt dat de politie problemen in wijken onvoldoende kan
voorkomen doordat te veel van haar wordt gevraagd (zie ook bijlage 2
voor het persbericht). Hoofddirecteur Peter Neuteboom en inspecteur
Michiel van der Duin presenteren de belangrijkste bevindingen en
aanbevelingen uit het onderzoek. Daarna is er gelegenheid tot het
stellen van vragen. Tot slot is er ruimte om dit onderwerp onderling
verder te bespreken.

Informeren en
bespreken

Bijlage 2

5.

Naar een nieuwe werkwijze voor het BOA-platform
De samenstelling van het platform laat een diversiteit aan partijen
zien. Om het gesprek goed met elkaar te kunnen voeren én om de
slagvaardigheid te versterken, wordt een nieuwe werkwijze
voorgesteld. Het gesprek wordt dan op drie niveaus gevoerd;
strategisch, tactisch, uitvoerend. Het platform wordt meer gebruikt
voor de algemene positionering van de BOA’s, bezien vanuit het
strategische niveau. De werkgroepen opereren dan meer op tactische
en uitvoerende niveau en benutten daarvoor het boaexpertisecentrum.

Bespreken

-

6.

Verwijzen door BOA’s naar Halt
Momenteel zijn er ongeveer 3.900 BOA’s die dagelijks op straat
jongeren zien en spreken. Ook Halt zet zich in voor een veilige wijk en
met name voor vroegtijdige begrenzing van jongeren. Daarom zijn
BOA’s voor Halt belangrijke samenwerkingspartners. René Pillen geeft
in een korte presentatie antwoorden op vragen als: Waarom en
wanneer verwijzen naar Halt? En wat is er nodig om dit in te regelen?

Informeren en
bespreken

Bijlage 3

7.

Liveview BOA-expertisecentrum
Het boa-expertisecentrum.nl staat live! Boaz Verkerk geeft een
inkijkje en peilt de eerste reacties. Ook roept hij de deelnemers op
om vooral de community – het unieke aspect van het expertisecentrum
– onder de aandacht te brengen bij de eigen collega’s, leden of andere
geïnteresseerden: “We hebben samen als BOA-platform besloten dat
er behoefte is aan een expertisecentrum, laten we er nu samen een
succes van maken!” Zie ook bijlage 4, artikel in Toezine.

Informeren

Bijlage 4

8.

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

Informeren

-

9.

Werkgroepen: stand van zaken (vast agendapunt)
In bijlage 5 staat een overzicht van de actiepunten per werkgroep.

Informeren en
bespreken

Bijlage 5
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10.

Ontwikkelingen en actualiteiten (vast agendapunt)
Bet-ina Zeldenthuis bespreekt namens de KNV graag het volgende
punt: Certificering RTGB. Vanuit de OV-sector is geprobeerd om uitstel
te krijgen voor de datum van 1 januari voor de jaarlijkse hercertificering RTGB. Het is namelijk niet voor alle OV-bedrijven
mogelijk om voor 1 januari iedereen opgeleid en geëxamineerd te
krijgen door corona; opleidingen en examens hebben stil gelegen. Dit
is aangekaart bij Justis. Justis geeft dat voor nu geen uitstel /
ontheffing wordt verleend voor RTGB trainingen. Zolang er een
mogelijkheid bestaat om aan de certificering te voldoen, moeten alle
partijen alles op alles zetten om dit te bewerkstelligen.

Bespreken

-

11.

Sluiting

-

-

