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Deelnemers

Ben Swagerman (voorzitter)
Sten Meijer (Het CCV, secretaris)
Peter Vogelzang (vicevoorzitter)
Lieke Sievers (lid op pers. titel)
Debbie Kamphuis (Staatsbosbeheer)
Marcel Bijen (OM)
Jos Speetjens (Nationale Politie)

Ery van Bladel (ExTH)

Bet-ina Zeldenthuis (KNV)
Hedy Segond von Banchet (SBB)
Jack Grummer (SBB)
Esther Schroeten (Halt)
Peter Oskam (VNG)
Andy Clijnk (Ministerie van BZK)

Barbara Perels (ministerie van JenV)
Peter Verhoeven (namens de Omgevingsdiensten)
Lionel Peterson (gemeente Rotterdam)
Trees van den Broeck (Nederlandse Veiligheidsbranche)
Lisa Ringerwöle (het CCV, stagiair)
George Patijn (het CCV, stagiair)

Afwezig

Dick van Dop (lid op pers. titel)
Martijn Groot Nibbelink (VNG)

Kees Smolders (Politieacademie)
Anne Marie Bosman (ExTH)

Saskia de Heij / Teo Wams (Natuurmonumenten)
Rolf Overdiep (KNVvN)

betreft overleg

BOA-platform
Binnen het BOA-platform worden ontwikkelingen en knelpunten benoemd en oplossingen
verkend. Deze leiden uiteindelijk tot adviezen die worden neergelegd bij besluitvormende
partijen. Het BOA-platform is geen zelfstandig besluitvormend orgaan; we willen op landelijk
strategisch niveau zorgen voor een betere afstemming, samenwerking en slagkracht op het
terrein van Handhaving, Toezicht en Veiligheid. Dat doen we door te agenderen, te initiëren
en aan te jagen.
1. Opening
Voorzitter Swagerman opent het overleg van het BOA-platform.
2. Verslag en actiepunten overleg BOA-platform 24 maart 2021
Het verslag wordt vastgesteld. Aan alle actiepunten is opvolging gegeven of staan op de
agenda. Als bijlage met het verslag is meegestuurd de reactie aan JenV m.b.t. het
leefbaarheidscriterium en de incidentopvolging door werkgevers.
3. Mededelingen
 Nieuwe gezichten
Vandaag schuiven Lionel Peterson (Gemeente Rotterdam), Peter Oskam (VNG) en Andy Clijnk
(BZK) aan. Saskia de Heij (Natuurmonumenten) zou ook aanschuiven, maar is verhinderd.
 BOA Event: 4 en 5 november
De secretaris geeft bij afwezigheid van Dick van Dop een korte update over het BOA Event. Het
goede nieuws is dat het event fysiek zal plaatsvinden op de Politieacademie. Momenteel wordt
invulling gegeven aan de inhoud van de blauwe en de grijs-groene dag. Vanaf heden is het ook
mogelijk om je al in te schrijven via https://www.hetboaevent.nl/.
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 Update BOA-expertisecentrum
Lisa Ringerwöle heeft als stagiair van het CCV de laatste maanden invulling gegeven aan het
BOA-expertisecentrum. Gelukkig is er nog steeds sprake van een groei in het aantal leden,
hoewel er op meer was gehoopt dan waar we staan; om en nabij 250 leden sinds september
2020. Verder is er ook de stap gemaakt naar social media waarbij Instagram een belangrijk
medium is (inmiddels 200 volgers). Via Instagram komen er ook weer nieuwe aanmeldingen:
“We hebben de hoop dat de groei verder doorzet. En hopen dat meer partijen aanhaken, ook
financieel, de middelen zijn voor nu benut.” Voorzitter Swagerman vervolgt: “Het goed
neerzetten van een expertisecentrum kost tijd, daar zit nog rek in. Voor nu kunnen we het
slechtst in de lucht houden, niet meer. De werkgevers zouden ook hierop bij kunnen dragen. Er
ligt een breed gevoelde verantwoordelijkheid om het tot een succes te maken. Daar hebben
we echt een ondersteuning bij nodig. We willen richting de werkgevers wel een offensief doen.
Daar gaan we voor de korte termijn op inzetten. Maar, mocht het niet lukken, dan zou dat
heel zonde zijn. Alleen een nieuwe bijdrage kan helpen om tot volle wasdom te komen.”
Barbara Perels vult aan: “Wij hebben een subsidie gegeven om het te laten ontwikkelen op
basis van de geformuleerde opdracht in het platform. De werkgevers zouden het stokje over
kunnen nemen. Ik steun dan ook de oproep van Ben.” Tot slot wordt er nog een suggestie
gedaan door Debbie Kamphuis: “Als het gaat om veiligheid in het buitengebied zijn ook de
provincies interessant, het IPO. Op 27 september komen de werkgevers bij elkaar, daar zou
dan een presentatie gegeven kunnen worden.”
 Coalitie voor Veiligheid
De Coalitie voor Veiligheid bestaat uit 15 vakbonden en beroepsorganisaties uit de sector
veiligheid. Met het vertrek van de bonden hebben we ook aansluiting nodig voor wat betreft de
arbeidsvoorwaardenportefeuille. Voorzitter Swagerman zal in de komende periode kijken of er
aansluiting kan worden gevonden.
4. Nieuwe werkwijze BOA-platform
Tijdens dit overleg kwam het BOA-platform in de hernieuwde samenstelling voor het eerst bij
elkaar. Het BOA-platform keert daarmee in een compactere vorm terug en is meer strategisch
van aard. Het platform laat zich voeden door de twee werkgroepen Samenwerking en
Professionalisering. Vanuit de werkgroepen zijn enkele thema’s bij de kop gepakt om verder op
door te exerceren in het BOA-platform. Die thema’s zijn met elkaar nader verkend.
Trees van den Broeck begint met complimenten voor de opsomming van punten. Dat geeft een
goed beeld: “Wel zoek ik nog naar een kader boa-politie om dat ook breder te trekken richting
beveiliging. Er kan een link gemaakt worden met het thema agressie en geweld. Het platform
is nu ook nog niet betrokken bij de taskforce ‘Onze hulpverleners veilig’. Marja van
Bijsterveldt (burgemeester van Delft) is de voorzitter. ACTIE 21-05: Het is goed om eens
contact te leggen met deze taskforce via de werkgroep Samenwerking. Bij het eerstvolgende
overleg wordt het daar geagendeerd als voorverkenning. De bevindingen in de werkgroep
worden teruggelegd in het volgende platform.
Peter Vogelzang merkt op dat de onderwerpen nu te breed zijn. Het is aan de werkgroepen om
ze verder uit te diepen en meer kant-en-klaar terug te leggen in het platform.
5. Update inventarisatie ‘overlegtafels’ (product 2 werkplan)
George Patijn heeft als stagiair vanuit het CCV een begin gemaakt met het leggen van de
puzzel aan overlegtafels. Dat heeft een eerste groslijst opgeleverd.
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George benadrukt dat het boven tafel krijgen van de overleggen geen gemakkelijke opgave
was. Mogelijk staan er nog onjuistheden in of ontbreken er nog overleggen. Via de secretaris
kan dit aangegeven worden (ACTIE 21-06).
Lieke Sievers reageert dat het haar opvalt dat de VNG bij een aantal onderwerpen zit
aangesloten maar dat het Ministerie van BZK beperkt vertegenwoordigd is, juist als
moederdepartement van het openbaar bestuur: “Het lijkt mij goed om met BZK steviger het
gesprek te voeren om de checks & balances beter te krijgen.” Barbara Perels geeft aan dat het
genuanceerder ligt. Afgesproken wordt dat Lieke en Barbara in een bilat elkaar hierover
bijpraten (ACTIE 21-07).
Peter Vogelzang doet de suggestie om deze lijst ook te agenderen voor het eerstvolgende
overleg van de werkgroep Samenwerking en daar te bekijken hoe het platform zich kan
verhouden ten opzichte van die overleggen (en waar je dan mogelijk een vertegenwoordiging
wil) (ACTIE 21-08). Ook interessant om na te gaan in hoeverre er met in plaats van over boa’s
daarbinnen wordt gesproken; is de boa actief betrokken?
Het is Debbie Kamphuis opgevallen dat provincies dus nergens aanschuiven. Het zou goed zijn
als het Interprovinciaal Overleg ergens op aangehaakt is.
Lionel Peterson vraagt zich tot slot van sommige overleggen af hoe we die hier in willen
brengen? We hebben niet overal een rol. Ook een mooie vraag om mee te nemen onder actie
21-08.
6. Update JenV (vast agendapunt)
Het ministerie van JenV geeft een update over de laatste stand van zaken. Barbara Perels
geeft aan dat de minister een beleidsreactie heeft gegeven op het WODC-onderzoek naar de
taken en arbeidsomstandigheden van BOA's en de samenwerking met politie; het
onderzoekrapport ‘Buitengewoon Veilig’. Daarin zijn dus onderwerpen genoemd die verder
besproken kunnen worden in het platform; input m.b.t. het zorgen voor centrale
kennisopbouw en betere opvolging bij geweldsincidenten hebben de aandacht.
Barbara benoemt ook dat ze bezig zijn met een stuk visie, ook in samenwerking met de VNG.
Dit is ook besproken in het SBV: “In het najaar liggen er bouwstenen voor de visie en deze
leggen we dan voor om door jullie op te reflecteren. Het leefbaarheidscriterium is dan ook
onderwerp van gesprek. Het WODC-onderzoek constateerde slechts dat het niet helder is,
maar geeft geen advies; we willen de VU vragen om dat wel te doen, zij doen dat ook voor de
AMvB Geweldsmiddelen.”
Barbara vervolgt: “Het WODC-onderzoek gaf dus ook aan de kennisopbouw te centraliseren,
dat is nu erg versnipperd. Daarmee ook kijkend naar kennis voor werkgevers en boa’s zelf.
Daar kan het boa-expertisecentrum een rol spelen. Ook goed werkgeverschap is een thema.
Ook dit is besproken in het SBV en de werkgeverstafel die in oprichting is.”
Tot slot: “We hebben nu een aantal pilots in de startblokken staan; domeinoverstijgend
werken op het water en de taxipilots. Ook pilots wapenstok en verkeer – gemeente Utrecht lopen nog. Dit zorgt voor de nodige input die kan leiden tot verbetering.”
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7. Ontwikkelingen en actualiteiten
Andy Clijnk neemt vanuit het ministerie van BZK deel aan de het platform. Andy is
programmanager ‘Leefbaarheid en Veiligheid’. De wijken staan daarin centraal en daarmee
ook de rol ook van de boa daarin. Andy spreekt de hoop uit dat na de kabinetsvorming het
programma leefbaarheid en veiligheid meer vastigheid krijgt en dat bij een volgend platform
we meer met elkaar kunnen bekijken hoe de verbinding met het platform steviger tot stand
kan komen, ook in relatie tot buurtpreventie.
Voorzitter Swagerman uit zijn zorgen over de financiering van het boa-expertisecentrum en
BOA-platform zelf. Beide subsidies zijn eindig dit jaar. Voor 2022 zijn er vooralsnog geen
nieuwe gelden. Uiteraard zal worden geprobeerd in overleg met het ministerie van JenV, maar
ook met het ministerie van BZK of er subsidie beschikbaar is. De financiële ondersteuning
behelst geen enorme bedragen. Mocht dit geen soelaas bieden dan zal per brief aan alle leden
om financiering van het platform en het expertisecentrum worden gevraagd.
Sluiting
Voorzitter Swagerman besteedt aandacht aan het feit dat dit de laatste vergadering voor Peter
Verhoeven is. Hij dankt hem vriendelijk voor alle inspanningen de afgelopen tijd.
Voorzitter Swagerman bedankt de aanwezigen, wenst iedereen een mooie zomer en sluit de
bijeenkomst. Er zal worden gekeken of het mogelijk is om in september een fysieke
vergadering te plannen.
ACTIEPUNTEN
Nr.
Onderwerp
21/05 Bij het eerstvolgende overleg van de werkgroep
Samenwerking wordt verkend op welke wijze we kunnen
aansluiten op de taskforce ‘Onze hulpverleners veilig’.
De bevindingen in de werkgroep worden teruggelegd in
het volgende platform.

Wie
Werkgroep
samenwerking

Stand van zaken
Doorgeschoven
naar het
volgende overleg
van deze
werkgroep

21/06

De lijst met overleggen zijn gedeeld; onjuistheden,
aanvullingen e.d. graag delen met de secretaris

Eenieder

Afgerond

21/07

Lieke Sievers en Barbara Perels plannen een bilat in om
te kijken hoe de checks & balances op departementaal
niveau (openbaar bestuur) zijn.

Lieke Sievers en
Barbara Perels

Afgerond

21/08

De lijst met overleggen wordt nagelopen in de
werkgroep samenwerking:
Is de lijst volledig?
Hoe verhoudt het BOA-platform zich ten opzichte
van die overleggen?
Waar wil je dan mogelijk steviger om tafel zitten?
Wordt er ook mét boa’s daar gesproken?

Werkgroep
samenwerking

Actie loopt nog
en wordt verder
besproken bij
het volgende
overleg van deze
werkgroep.

