Agenda
Datum

tijd

locatie

24 maart 2021

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) > afwezig
Sten Meijer (Het CCV, secretaris/projectleider BOA-platform, kerngroep en werkgroepen)
Dick van Dop (lid op persoonlijke titel)
Martijn Groot Nibbelink (lid, VNG)
Peter Oskam (lid, VNG / burgemeester Capelle aan den IJssel)
Jaco van Hoorn / Jos Speetjens (lid, Nationale Politie)
Debbie Kamphuis / Cees Olsthoorn (Staatsbosbeheer)
Anne Marie Bosman (lid, ExTH)
Arjan van Noort / Fons Zoon (lid, namens de MBO Raad)
Teo Wams (lid, Natuurmonumenten) > afwezig
Kees Smolders (lid, Politieacademie)
Marcel Bijen (lid, OM)
Peter Verhoeven / Pamela Rusman (lid, namens de Omgevingsdiensten)
Ard van der Steur / Trees van den Broeck (lid, voorzitter Nederlandse Veiligheidsbranche)
Rolf Overdiep (lid, voorzitter KNVvN)
Barbara Perels (lid, ministerie van JenV) > afwezig, vervangen door Hilde Pijnenburg
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)
Esther Schroeten (Bureau Halt)
Lisa Ringerwöle (het CCV, stagiair)
George Patijn (het CCV, stagiair)

Agendalid

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Jan Willem Schaper (ministerie van JenV)
Hilde Pijnenburg (ministerie van JenV)
Elze Aalbers (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 11 november 2020

Bespreken

Bijlage 1

3.

Mededelingen
Nieuwe gezichten?
BOA Event 2021 (Dick van Dop)
Korte update BOA-expertisecentrum (Lisa Ringerwöle)

Informeren

-

datum

onderwerp
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Agendapunt

Doel

Bijlage

4.

Bespreken

Bijlage 2

Werkplan / nieuwe werkwijze BOA-platform
Het werkplan 2021 van het BOA-platform is aan alle leden voorgelegd.
Hierop zijn enkele reacties binnengekomen en deze zijn verwerkt, zie
bijlage 2. Over het algemeen kan eenieder zich erin vinden. De
voordelen van de nieuwe werkwijze worden bevestigd.
Graag voeren we voor nu het gesprek over de nieuwe werkwijze en
hoe we daar concreter vorm en inhoud aan kunnen geven.
BOA-platform; het strategisch niveau
Het BOA-platform keert in een compactere vorm terug. Aan iedere
deelnemende organisatie is vooraf een brief gestuurd aan een
functionaris op strategisch niveau om zo een goede afspiegeling te
krijgen.
Werkgroepen; nieuwe namen en functies?
De werkgroepen zijn voorbereidend en voedend voor het BOAplatform. In hoeverre passen de huidige werkgroepen dan nog, ook qua
naamgeving? Om steviger door te kunnen pakken in de werkgroepen
heeft het de voorkeur bepaalde onderwerpen projectmatiger op te
pakken. Dat verhoogt de slagkracht en het uiteindelijke effect.
BOA-expertisecentrum; dé uitwisselings- en kennismarkt voor de BOA
Het expertisecentrum biedt BOA’s en professionals in de handhaving
de kans om met elkaar te discussiëren, van gedachten te wisselen,
etc. Door hierop mee te lezen worden de werkgroepen en het platform
gevoed. Meer leden = meer te weten komen.

5.

Update inventarisatie ‘overlegtafels’ (product 2 werkplan)
Het BOA-platform wil meer in verbinding staan met de overleggen
waar het onderwerp ‘BOA’ (en daarmee ‘handhaving en toezicht’) ter
tafel komt. In het werkplan is dit benoemd onder product 2 op pagina
9.
Momenteel is George Patijn als stagiair vanuit het CCV begonnen met
het leggen van deze puzzel. George praat de leden graag verder bij en
verneemt graag wie hierop kan helpen.

Informeren

-

6.

WODC-onderzoek ‘Buitengewoon Veilig’
De DSP-groep heeft in opdracht van het WODC onderzoek gedaan naar
de taken en arbeidsomstandigheden van BOA's en de samenwerking
met politie. Het onderzoekrapport met als titel ‘Buitengewoon Veilig’
benoemt diverse onderwerpen waar het BOA-platform haar rol kan
pakken door te agenderen, te initiëren en aan te jagen. In februari is
dit rapport besproken in de werkgroep Professionalisering. Deze
werkgroep stelt voor om de relevante onderwerpen en aanbevelingen
nu te bespreken en dan verder uit te werken in deze werkgroep of de
werkgroep Samenwerking. Mogelijke onderwerpen zijn (zie ook pagina
10 en 11 van bijlage 3): Ontbreken van centrale beleidsvorming en
informatieverzameling, overlap BOA- en politietaken, onduidelijkheid

Bespreken

Bijlage 3
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leefbaarheidscriterium, verschuiving van taken van politie naar BOA’s,
risico’s taakuitoefening, goed werkgeverschap, formalisering van
samenwerkingsafspraken, etc.
Vraag: Welke onderwerpen zie jij graag dat de werkgroepen verder
uitwerken om via het platform verder te brengen?
7.

Omgevingsbeeld 2020 JenV
Het ministerie van JenV heeft recent het Strategisch Omgevingsbeeld
2020 gepubliceerd. Het is een vervolg op ‘Samen werken aan recht en
veiligheid’ uit 2018. Het is een strategisch stuk, maar er zijn zeker
haakjes met onze visie vanuit het BOA-platform. Voorzitter Swagerman
haalt enkele passages aan en gaat hierover met de leden in gesprek.

Bespreken

Bijlage 4

8.

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

Informeren

-

9.

Ontwikkelingen en actualiteiten (vast agendapunt)

Bespreken

Bijlage 5

-

-





10.

Peter Verhoeven bespreekt namens de Omgevingsdiensten graag
het volgende punt: Convenanten ‘Samenwerken op elkaars
grondgebied’. Zie de bijlage voor meer context.
In de werkgroep Professionalisering is de suggestie gedaan om de
particuliere opleiders toe te voegen aan het BOA-platform of de
werkgroepen. De Belangenvereniging Particuliere Boa Opleiders
(BPBO) behartigt de belangen van de particuliere opleiders in het
werkveld toezicht en handhaving en zou vanuit deze hoedanigheid
deel kunnen nemen.

Sluiting

