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BOA week

Workshop 1.  Project ‘Natuurhulp’, een pilot op de Noord-Veluwe
Organisatie  Stichting Groennetwerk
Workshopleider  Peter Pfaff, Medewerker Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Het aantal groene boa’s neemt zienderogen af. In het buitengebied ontstaan daardoor steeds meer z.g. ‘witte’ plekken. 
Gebieden waar iedere vorm van toezicht lijkt te ontbreken. Een luilekkerland voor die personen die zich bewust bezig houden 
met milieucriminaliteit. Op diverse plaatsen in het land zijn die signalen helder: stroperij, afvaldumpingen, ongewenste 
vormen van recreatie, overtredingen van de natuurwetgeving en andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen 
nemen toe.

Aan de andere kant zien we hoge bezoekersaantallen in onze natuurgebieden. Stichting Veld Onderzoek Flora en Fauna 
(VOFF), Stichting Groennetwerk en de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming stelde zich begin 2014 de vraag of 
en hoe je een aantal van deze bezoekers zou kunnen mobiliseren. Extra ogen en oren in het veld zouden toezichthouders en 
handhavers/BOA’s immers heel goed van pas kunnen komen.

Maar hoe doe je dat, wie benader je daarvoor en wat zijn de wederzijdse verwachtingen, maar ook de risico’s. In deze 
workshop nemen wij u graag mee met onze zoektocht naar een passend concept en laten wij u de eerste resultaten zien. 
Daarnaast wordt u aangespoord ook zelf na te denken over oplossingen die voor u wellicht een oplossing bieden.

Workshop 2.  De kloof tussen ‘beeldvorming en werkelijkheid’
Organisatie  Leger des Heils
Workshopleiders  Sam en Lano

Het DrieluikConcept behandelt een aantal thema’s te weten:

1. Respect;
2. Verantwoordelijkheidsgevoel;
3. Discipline;

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 wordt geselecteerd op objectiviteit, hetgeen tijdens het 
politiewerk onmogelijk blijkt te zijn.

Workshop 3.  Samenwerking Politie/BOA’s in Watersurveillanceproject
Organisaties  Politie Eenheid Midden Nederland
Workshopleider  Piet Brandhorst, Informatiemakelaar Team Milieu

Op het gebied van toezicht op de Randmeren rondom Flevoland werkt de politie in Flevoland samen met diverse Buitenge-
woon Opsporingsambtenaren.

Medewerkers van Rijkswaterstaat, Omgevingsdienst, Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten voeren in 
samenwerkingsverband op en nabij het water toezicht en controles uit, voornamelijk gericht op de waterrecreatie.

Donderdag 10 september 2015

4. Taakvolwassenheid;
5. Persoonlijk Leiderschap;
6. Doel!
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Onderwerpen als verkeer, openbare orde, criminaliteit en milieu zijn de speerpunten.
Door de jaren heen is een goed contact gelegd tussen de reguliere politie en de BOA’s. Die contacten zijn ook goed na het 
vaarseizoen, als gezamenlijke onderwerpen zorgen dat men elkaar ook dan weet te vinden.

Workshop 4.  Samenwerking tussen groen en blauw, overeenkomsten en kansen?
Organisatie  Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht
Workshopleider  Ronald Vorenhout, Voorzitter KNVvN

In de praktijk verschillen de beide sporen niet zoveel, er zijn veel overeenkomsten!
Er liggen veel kansen voor samenwerking in de handhaving in het buitengebied. Kansen die vroeger van zelfsprekend waren 
en nu misschien wel ondenkbaar.
Graag wil ik aandacht besteden om die samenwerking weer een kans te geven ook binnen de Nationale Politie. Verder is de 
KNVvN de afgelopen 2 jaar intensief bezig geweest met het Boa uniform domein 2 groen.
De opleiding voor leidinggevenden van de groene Boa, wat zijn de verplichtingen van de groene Boa maar ook wat zijn de 
verplichtingen van de werkgever!

Workshop 5.  BOA- Groene Brigade – Politie Limburg
Organisatie  Provincie Limburg, Groene Brigade
Workshopleider  Miel Lemaire, BOA Provinciale Groene Brigade

Sinds juli 2006 heeft de provincie Limburg een volledig bewapende Groene Brigade ingesteld, bestaande uit 6 boa's. 
Hun taak is voornamelijk handhaving en opsporing van de natuurwetgeving. Met nauwe samenwerking en informatie-
uitwisseling met de politie, met name de milieu-agenten, wijkagenten en het Team Milieu.

In februari 2009 hebben de politie en provincie Limburg een convenant afgesloten, waarin de operationele aansturing van 
de Groene Brigade ondergebracht is bij het Team Milieu van de politie Limburg (destijds regionaal milieuteam Limburg-Zuid). 
Dit convenant is in februari 2015 verlengd met een Samenwerkingsovereenkomst met dezelfde intentie. Door de operatio-
nele aansturing vanuit het Team Milieu is ook de informatie-uitwisseling en inzet voor onderzoeken geborgd.

In elk district van de oude regio Politie Limburg-Noord bestond een boa-netwerk dat regelmatig samen kwam en gezamenlijk 
acties in het buitengebied uitvoerde en elkaar buiten deze bijeenkomsten goed kon vinden. Deze netwerkbijeenkomsten en 
-acties werden/worden georganiseerd door de politie. De Groene Brigade maakt actief deel uit van dit netwerk.

Deze vorm wordt nu door politie en provincie opgezet voor heel Limburg. Vanuit het direct toezicht op de boa's (politie) en 
de groene regie (provincie) zal deze opzet worden geborgd.

Ervaringen, successen en dilemma's zullen worden gedeeld!

Workshop 6.  Omgevingskaart Milieu
Organisatie  Landelijk Milieu Expertise Centrum (LMEC)
Workshopleider  Wolter Vis, Projectleider Landelijke Implementatie Omgevingskaart Milieu

Omgevingskaart milieu biedt zicht op de milieuproblematiek vanuit het gezichtspunt van de politie.
Hoe doe je dat?

Workshop 7.  BOA opleiding en training in 2020: fundamentele veranderingen
Organisatie  Circon
Workshopleider  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.
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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.

Voorbeelden:

- Onlineassessment  van lacunes in kennis- en gedragsvaardigheden zodat de opleiding “op maat” kan  
  worden aangeboden;
- Onlinegaming  voor het paraat houden van kennis -ook buiten de examentijd om- waardoor de voor- 
  bereiding op een examen gemakkelijker en de performance in de praktijk beter wordt;
- Online Visueel Coachen  van cursisten in de praktijk;
- Compacte Visuele E-learning  ter vervanging van lange klassikale sessies;
- Video Response Training  voor het op afstand trainen van gedragsvaardigheden tot op beheersingsniveau;
- Bodycam-Coaching  voor het maken van kwaliteitsanalyses van (het eigen) optreden;
- Jobtools voor Teamleiders  voor het leidinggeven aan executief personeel

Workshop 8.  Informatie delen met Inspectieview Milieu
Organisatie  Inspectieview Milieu ILT
Workshopleiders  Titia van Leeuwen, projectmanager Inspectieview Milieu
  Nol de Witte, Coördinator Cluster functioneel applicatiebeheer en Cluster 
  ondersteuning bij de Omgevingsdienst Midden-Holland
  Oscar de Mooij, adviseur Toezicht en handhaving, Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid

In de ochtend wordt plenair een inleiding gehouden over Inspectieview Milieu (IvM). In de workshop worden, daarop 
aanhakend, vanuit twee aangesloten organisaties, praktijkervaringen gedeeld met het aansluiten op en het werken met 
Inspectieview Milieu.
Nol Witte van Omgevingsdienst Midden-Holland en Oscar de Mooij van Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid kunnen 
hierover vanuit directe praktijkervaring veel vertellen. Over hoe inspecteurs en BOA’s ermee werken. En hoe ook de 
aanvullende instrumenten van Inspectieview Milieu: de digitale checklijsten en asbestalert het inspectiewerk effectiever en 
efficiënter maken.

Met Inspectieview Milieu beschikken milieu handhavende instanties sinds januari 2015 over een instrument om elektronisch 
inspectie-informatie te delen via een landelijke informatie-infrastructuur. Deze informatie is voor toezichthouders en hand-
havers toegankelijk via een beveiligde website. De informatie, zoals de resultaten van inspecties, is afkomstig van de inspec-
tiediensten die hun data hiervoor beschikbaar stellen. De inzet en het gebruik van het systeem is een randvoorwaarde voor 
de verbetering van de informatie-uitwisseling tussen bestuurlijke en strafrechtelijke organisaties die betrokken zijn bij de 
handhaving van de milieuwet- en regelgeving.

Workshop 9.  Juridisch kader informatie-uitwisseling via Inspectieview Milieu
Organisatie  Inspectieview Milieu ILT
Workshopleiders  Titia van Leeuwen, Projectmanager Inspectieview Milieu
  Caroline Coolen, OM

In de ochtend wordt plenair een inleiding gehouden over Inspectieview Milieu (IvM). In de workshop wordt, daarop 
aanhakend, ingegaan op het juridisch kader voor informatie-uitwisseling tussen straf- en bestuursrecht. Caroline Coolen 
(OM) brengt het juridisch kader voor de uitwisseling van inspectie-informatie tussen strafrechtelijke en bestuurlijke instanties 
scherp in beeld. Wat kan en als het niet kan, wat moet je dan regelen en afspreken om het wel te laten kunnen. 
Er bestaan veel ‘vage angsten’ rond dit thema, waarop in deze workshop expliciet wordt ingegaan.

Met Inspectieview Milieu beschikken milieu handhavende instanties sinds januari 2015 over een instrument om elektronisch 
inspectie-informatie te delen via een landelijke informatie-infrastructuur. Deze informatie is voor toezichthouders en 
handhavers toegankelijk via een beveiligde website. De informatie, zoals de resultaten van inspecties, is afkomstig van de 
inspectiediensten die hun data hiervoor beschikbaar stellen. De inzet en het gebruik van het systeem is een randvoorwaarde 
voor de verbetering van de informatie-uitwisseling tussen bestuurlijke en strafrechtelijke organisaties die betrokken zijn bij 
de handhaving van de milieuwet- en regelgeving.
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Workshop 10.  Social Media
Organisatie  Gemeente Ede
Workshopleider  Jan Otter, Coördinator - Toezicht en Handhaving

Gebruik van social media door de BOA, een hype of een mooi middel? Wat kun je er mee, waar moet je rekening mee 
houden? De afdeling Voorlichting en Communicatie buitenspel?
Praat mee over dit onderwerp en hoor over de ervaringen in Ede.

Workshop 11.  Samenwerken in Toezichtskringen Natuurhandhaving 
  en een ‘passend’ leertraject
Organisatie  Politie Noord Nederland en Vereniging Politie Dier en Milieu
Workshopleiders  Sibo Dam, Coördinator Toezichtskring Handhaving, Politie Noord Nederland
  Doede de Boer, Coördinator Toezichtskring Handhaving, Politie Noord Nederland
  Jan L. van der Meer, projectleider PDM - Academie

Presentatie en kennisuitwisseling rond de ervaringen, opgedaan in meer dan tien jaar samenwerken van politie en boa’s 
in de Toezichtskringen Natuurhandhaving Friesland.

Gevolgd door een korte visie om in dit verband al lerend te komen tot een echte win – win situatie. (1+1 = 3) door 
Jan L. van der Meer projectleider PDM - Academie

Workshop 12.  De professionalisering van de milieu boa
Organisatie  Verwey-Jonker Instituut
Workshopleiders  Arnt Mein, Sr. Onderzoeker Verwey-Jonker Instituut

In deze workshop doet Arnt Mein verslag van zijn evaluatie van het opleidingsprogramma voor boa’s werkzaam in domein 2. 
Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld om de professionaliteit van deze boa’s te verhogen. Zij moeten immers voldoen aan 
hogere vakbekwaamheidseisen. Nog nader te bepalen groene boa’s vanuit de praktijk zullen reageren op deze evaluatie.

Het opleidingsprogramma bestaat uit een aanvullende vervolgopleiding en permanente her- en bijscholing. Wat zijn de 
ervaringen met dit opleidingsprogramma, voldoet het aan de verwachtingen: wat gaat goed en wat kan beter?

Workshop 13.  Schakelen in communicatieniveaus binnen een handhavingsgesprek
Organisatie  SPV – opleidingspartner voor politie en veiligheid
Workshopleider  Bert van Herp, docent SPV

‘’IJzersterk communiceren’’ – Deze workshop gaat in op het schakelen in de vier communicatieniveaus binnen een hand-
havingsgesprek. Hierbij wordt vooral ingegaan op de vragen: wat is het doel van deze gesprekstechniek? Hoe ga je om met 
frustratie? Hoe reageer je op grensoverschrijdend gedrag? Hoe kan de BOA het gesprek zo sturen dat beide deelnemers aan 
het handhavingsgesprek steeds op hetzelfde gespreksniveau communiceren? Met medewerking van een professionele acteur 
laat deze workshop u ervaren hoe je dit aanpakt. Na afloop van de workshop heeft de BOA handvatten verkregen die hij 
direct kan toepassen in praktijksituaties.

Workshop 14.  Best practices grootschalig onderzoek politie Zuid-Holland/Zeeland en BOA’s
Organisatie  Natuurmonumenten
Workshopleiders  Tom Visser, Boswachter handhaving Deltakust, Natuurmonumenten
  Ruth van Wingerden, Team Milieu, Eenheid Rotterdam

Op 10 september geeft Tom Visser in samenwerking met de Politie | Eenheid Rotterdam | Dienst Regionale Recherche | Team 
Milieu een inkijk in een grootschalig rechercheonderzoek in de groene sector. Door zijn ervaring als BOA bij Natuurmonu-
menten in de regio Zuid-Holland / Zeeland heeft Tom tal van ervaringen opgedaan en allerlei misdrijven voorbij zien komen 
zoals hennepteelt, illegale visserij, illegale dumpingen en stroperij.
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Tijdens de presentatie zal worden ingegaan op een recente situatie uit het werkveld van Tom waarbij inheemse vogelsoorten 
grootschalig weggevangen en verhandeld werden in een natuur gebied. Vangmethodes, de handel, het ringen van de 
gevangen inheemse soorten en de voortgang van het onderzoek zal aanbod komen. Tevens benadrukt Tom de onmisbaarheid 
van de samenwerking tussen groene BOA’s en de politie en zal hij verder ingaan op de wijze van samenwerking binnen dit 
onderzoek.

Workshop 15.  Bestuurlijke Strafbeschikking milieu, samenwerken met omgevingsdiensten 
  en Boa-registratiesysteem
Organisatie  BSBm Platform Omgevingsdienst NL/Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vecht-
streek    en BRS/Natuurnetwerk
Workshopleiders  Patrick van de Heisteeg, Regisseur groene wetten Flevoland
  Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
  Aart van der Sluijs, Mede-eigenaar van Natuurnetwerk b.v.

Q&A Bestuurlijke Strafbeschikking milieu (BSBm) en het Boa-registratiesysteem (BRS).
Als Boa in domein II samenwerken met de omgevingsdienst, hoe gaat dat in zijn werk? Wat is nieuw in het Boa 
registratiesysteem en wat kan ik hiermee doen?
Deze- en andere vragen uit het publiek - worden tijdens deze workshop beantwoord door Aart van der Sluijs en Patrick van 
de Heisteeg.

Workshop 16.  Samen met u op weg naar de 2e cyclus Permanente Her- en Bijscholing
Organisatie  Samenwerkingsverband milieuboa’s domein II
Workshopleiders  Linda Boender, Opleidingsadviseur team Inspectieacademie, NVWA
  Marloes van Peer, Bestuursacademie

Het Samenwerkingsverband milieuboa’s domein II heeft als doel om samen met werkgevers en boa’s een professioneel 
leer- en ontwikkeltraject te realiseren. We dagen werkgevers en boa’s dan ook van harte uit om tijdens deze workshop de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen en het leer- en ontwikkeltraject nog ‘stevigere poten’ te gaan geven. We zullen 
op een interactieve manier op zoek gaan naar de meerwaarde en ‘highlights’ uit de 1e cyclus van de permanente her- en 
bijscholing; vervolgens willen we graag de verwachtingen en speerpunten voor de 2e cyclus van de werkgevers en boa’s 
vernemen. Samen slaan we verder de ‘opleidingsweg’ in naar een professionele boa!!!!

Workshop 17.  Landelijke handhavingsstrategie
Organisatie  MMG Advies
Workshopleiders  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 deze 
strategie.

Workshop 18.  Krav Maga
Organisatie  Groeiopleidingen / Landstede
Workshopleider  Folkert Hilarides, Krav Maga instructeur

Conducteurs, ambulance personeel en politie ambtenaren worden dagelijks geconfronteerd met agressief gedrag. 
Krav Maga heeft zich bewezen als het beste ‘Battle Tested System’ ter wereld.
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In de workshop Krav Maga leren de deelnemers hoe te handelen wanneer zich confrontaties voordoen. De aandachtspunten 
in de workshop zijn:
het tijdig herkennen van risico’s tijdens confrontaties, tactisch gedrag tijdens confrontaties, zelfverdedigingstechnieken en 
hoe te handelen na een confrontatie.

In de workshop zullen de deelnemers situaties aan den lijve ondervinden.

Workshop 19.  Taal en Proces-Verbaal
Organisatie  Groeiopleidingen / Landstede
Workshopleider W. Kas, docent Nederlands
‘In onze contacten met burgers is mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid onmisbaar en niemand hoeft mij de noodzaak 
van een zorgvuldig opgesteld proces-verbaal uit te leggen’ , stelt korpschef Bouman.
In de workshop ‘Taal en Proces- Verbaal’ wordt in hoofdlijnen verteld aan welke eisen een proces- verbaal moet voldoen. 
De deelnemers krijgen een vingeroefening met verschillende taalaspecten bij het opstellen van een proces- verbaal. 
De taalproblemen die in de oefening naar voren komen, worden plenair door de trainer behandeld.
In het tweede deel van de workshop wordt ingegaan op de consequenties van verkeerd taalgebruik in een proces- verbaal.

Workshop 20.  Meer maatwerk bij de BOA opleiding
Organisatie  Groeiopleidingen / Landstede
Workshopleider  G. Strating, Coördinator Landstede Training, Opleiding & Advies

Met de opleiding BOA wordt u volledig voorbereid op deelname aan het door de minister van Veiligheid en Justitie 
vastgestelde examen dat nodig is om als BOA te kunnen worden aangesteld. U behaalt het Getuigschrift Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar .

In de workshop ‘Meer maatwerk bij de BOA opleiding’ wordt ingegaan op de eisen en kaders van deze opleiding zoals die 
nu wordt aangeboden. De vraag naar maatwerk bij deze opleiding wordt steeds groter. Voor nu en zeker voor de nabije 
toekomst.

U wordt gevraagd hoe de opleiding het beste op maat gemaakt kan worden en welke keuzevakken van belang zijn bij de 
opleiding. De resultaten van de discussie worden gepresenteerd aan de nog te vormen BOA Raad.


