BOA week
Dinsdag 8 september 2015
Workshop 1.

Organisatie
Workshopleiders

De kloof tussen ‘beeldvorming en werkelijkheid’
Leger des Heils
Sam en Lano

Het DrieluikConcept behandelt een aantal thema’s te weten:
1. Respect;
2. Verantwoordelijkheidsgevoel;
3. Discipline;
4. Taakvolwassenheid;
5. Persoonlijk Leiderschap;
6. Doel!
Kortom: Het Drieluik is een beleving en een confrontatie met je eigen percepties, angsten, vooroordelen en werkelijkheid!
Dit zorgt voor het beïnvloeden van het gedrag waardoor bewustwording een feit is. Het DrieluikConcept toont aan dat
“objectiviteit” niet bestaat. Juist de BOA en de politiemedewerker worden geselecteerd op objectiviteit, hetgeen tijdens het
politiewerk onmogelijk blijkt te zijn.

Workshop 2.

Organisatie
Workshopleiders

Samenwerking Politie en BOA’s
Politie, Eenheid Midden Nederland
Jan van Barneveld, Operationeel Specialist, Politie Midden Nederland
Mariska Koopmans, Coördinator, Afdeling Handhaving Gemeente Almere

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft middels een brief aan de Tweede Kamer op 1 april 2014 de Politiechefs van de
Nationale Politie de opdracht gegeven om handhaving in de openbare ruimte te vormen tot de taak van één overheid.
Boa’s en Politie zijn elkaars natuurlijke partners in leefbaarheid en veiligheid.
Hoe gaan we die samenwerking verder invulling geven?

Workshop 3.

Organisatie
Workshopleider

BOA opleiding en training in 2020: fundamentele veranderingen
Circon
Jaap van der Steen, directeur Circon

BOA’s worden voor het overgrote deel nog opgeleid op de ‘klassieke’ manier: leren uit boeken en klassikaal onderwijs.
In de Nederlandse opleidings- en trainingsbranche wordt E-technologie op steeds grotere schaal toegepast, met als gevolg
veel effectievere en efficiëntere opleidingen.
Ook de BOA-opleidingen zullen niet ontkomen aan deze trend.
In deze workshop wordt deze ontwikkeling toegelicht en wordt een aantal E-instrumenten getoond die duidelijk maken
hoe onontkoombaar deze trend -ook voor de BOA-opleidingsbranche- zal zijn.
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Voorbeelden:
- Onlineassessment
- Onlinegaming
- Online Visueel Coachen
- Compacte Visuele E-learning
- Video Response Training
- Bodycam-Coaching
- Jobtools voor Teamleiders

Workshop 4.

Organisatie
Workshopleider

van lacunes in kennis- en gedragsvaardigheden zodat de opleiding “op maat” kan
worden aangeboden;
voor het paraat houden van kennis -ook buiten de examentijd om- waardoor de
voorbereiding op een examen gemakkelijker en de performance in de praktijk beter
wordt;
van cursisten in de praktijk;
ter vervanging van lange klassikale sessies;
voor het op afstand trainen van gedragsvaardigheden tot op beheersingsniveau;
voor het maken van kwaliteitsanalyses van (het eigen) optreden;
voor het leidinggeven aan executief personeel.
De verdachte, wat kun en moet je ermee?
Politieacademie
Twan van Kraaij, docent Politieacademie

De BOA heeft nagenoeg dagelijks te maken met een verdachte. Wat is er mooier om op zulke momenten te weten wat je
moet en wat je kunt met die verdachte. Dit geeft rust en komt je werkuitvoering ten goede!
De deelnemers worden aan de hand van een aantal casussen meegenomen in de keuzes en verplichtingen die er zijn als je
te maken hebt met een verdachte. Tevens wordt het verhoor en alle nieuwe wetgeving daaromheen besproken.
In een interactieve stijl wordt met de deelnemers gezocht naar de juiste keuzes en vooral naar het waarom daarachter.

Workshop 5.
Organisatie
Workshopleiders

Landelijke handhavingsstrategie
MMG Advies
Peter Hermens, partner bij MMG Advies
Jean-Paul de Poorter, partner bij MMG Advies
Jos Zanders, Specialist en team accounthouder, RUD Zeeland
Projectleider Landelijke Handhavingsstrategie

Op 4 juni 2014 heeft het Bestuurlijk Omgevingsberaad de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) vastgesteld. Deze strategie
beschrijft hoe te handelen bij een bevinding (overtreding) van de omgevingswetgeving. Belangrijk onderdeel van de strategie
is de samenwerking met het OM.
Thans wordt de LHS geïmplementeerd.
De workshop richt zich op het bekend maken van de LHS en het, aan de hand van casussen, uitleggen en oefenen van hoe
de strategie werkt.

Workshop 6.

Organisatie
Workshopleiders

De stand van het boa-bestel
Verwey-Jonker Instituut
Arnt Mein, Sr. Onderzoeker Verwey-Jonker Instituut
Eline van der Tholen, Ministerie van Veiligheid en Justitie

In deze workshop doet Arnt Mein verslag van zijn onderzoek naar het functioneren van het boa-bestel, het stelsel van
regels waarbinnen boa’s moeten functioneren. Hij deed dit onderzoek in 2012 in opdracht van het Ministerie van Veiligheid
en Justitie, op basis van 11 case studies.
Het boa-stelsel is in 2010 ingrijpend gewijzigd, het ministerie wilde weten in hoeverre dit heeft geleid tot een transparanter, efficiënter en gebruiksvriendelijker stelsel. Centraal stonden vragen als: is de domeinafbakening werkbaar, in
hoeverre worden boa’s beleidsmatig ingezet, wie heeft de operationele regie, hoe verloopt de samenwerking en informatieuitwisseling met de politie, wie houdt het toezicht?
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Workshop 7.

Organisatie
Workshopleider

Civielrechtelijke aspecten binnen het strafrecht voor de politie
SPV – opleidingspartner voor politie en veiligheid
Bert van Herp, docent SPV

‘’Het is civiel’’ – Deze workshop gaat in op het strafrecht en de daarmee onlosmakelijk verbonden civielrechtelijke situatie.
Maak opnieuw kennis met klassieke strafbare feiten zoals bedreiging, diefstal en oplichting en wordt verrast door de
verdieping die het civiel recht hierbinnen aanbrengt.
Het ophelderen van de civielrechtelijke situatie kan namelijk binnen het strafrecht zorgen voor duidelijkheid waardoor
binnen de opsporing meer effectief en efficiënt kan worden opgetreden.

Workshop 8.

Organisatie
Workshopleider

Kijken en waarnemen
Politieacademie
Laurens ter Braak, docent

In deze workshop laat Laurens ter Braak de deelnemers ervaren dat er een wezenlijk verschil zit tussen kijken en waarnemen.
Waar kijk ik naar en wat wil ik zien? Ben ik in staat om goed te oordelen over wat ik zie? Kon ik wat ik zie beoordelen?
Hoe functioneren mijn ogen en mijn brein bij kijken/waarnemen?

Workshop 9.

Organisatie
Workshopleider

Informatiedeling: Waarom moeilijk doen als het samen kan!
NatuurNetwerk Nederland B.V.
Aart van der Sluijs, Mede-eigenaar van NatuurNetwerk b.v.

Het registreren van informatie wordt met de dag belangrijker. Aan de hand van registraties wordt gekeken waar handhavers
ingezet moeten worden en wat de meest voorkomende problemen zijn in bijvoorbeeld een gemeente of terrein.
Kortom: informatiegestuurd handhaven wordt steeds belangrijker.
Maar hoe zit het met het doorzetten van informatie naar andere handhavingspartners, zoals de Nationale Politie, aangrenzende gemeenten of terreineigenaren en Omgevingsdiensten? Op welke manier kunnen we deze informatie delen?
Het BoaRegistratieSysteem (BRS) deelt informatie waar dit wenselijk en wettelijk mogelijk is.
Tijdens de workshop wordt u geïnformeerd over de (on)mogelijkheden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en op
welke manier dit in het BRS is geregeld.

Workshop 10.
Organisatie
Workshopleider

Identiteit vaststellen
Politieacademie
Jo Rullens, docent

Tijdens de workshop komt de identiteitsvaststelling door de politie aan de ID-zuil aan bod, waarbij aandacht besteed
wordt aan de BVID 2.1. Hierbij worden niet alleen verdachten geregistreerd in de strafrechtsketenbank maar worden ook
verdachten – die tevens de niet-Nederlandse nationaliteit hebben – geregistreerd in de BVV. Tevens wordt aandacht
geschonken aan de gekwalificeerde identiteitsdocumenten ingevolge artikel 1 WID.

Workshop 11.
Organisatie
Workshopleider

Wet Politiegegevens de (on)mogelijkheden voor het delen van
(politie)informatie
Nationale Politie, Eenheid Limburg
Louis Wassercordt , privacyfunctionaris

De Wet politiegegevens is op 1 januari 2008 in werking getreden. Deze wet stelt dat er voor de politie een gesloten
verstrekkingenregime telt, maar schept ook mogelijkheden om informatie met anderen te delen. Wat kan wel of niet en
waarom?
Voor de BOA's zijn daar aparte regelingen voor, niet alleen van politie naar BOA maar ook andersom.
Wat kunnen we (niet) van elkaar verwachten?
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