BOA-Platform: samenwerking
in handhaving
Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa’s) worden steeds belangrijker. Op plekken als
woonwijken, natuurgebieden en in en rondom stations is hun aanwezigheid van bewezen
toegevoegde waarde. Toch lopen boa’s in de samenwerking met elkaar, de politie, gemeenten
en andere ketenpartners nogal eens tegen onduidelijkheden aan. Om dit soort vraagstukken
vanuit de setting van een netwerk te bespreken én om alle partners - die betrokken zijn bij
het werk van toezichthouders en handhavers - te verenigen, is in 2015 het BOA-Platform
opgericht.
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; het wil op landelijk strategisch
niveau zorgen voor betere afstemming,
samenwerking en positionering van de
boa.

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG),
de Nationale Politie, de Politieacademie, het
Openbaar Ministerie en het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Kartrekkers

Pieter Winsemius: voorzitter van het BOA-Platform

Visie

Bij de oprichting in 2015 is een ‘Visie op
handhavingssamenwerking in leefbaarheid
en veiligheid’ opgesteld. In deze visie staat
dat het platform op landelijk en strategisch
niveau wil zorgen voor betere afstemming
en samenwerking, zodat er op termijn
professionele samenhang tussen de BOA-

Met ex-minister Pieter Winsemius als
voorzitter en voormalig korpschef Peter
Vogelzang als plaatsvervangend voorzitter
heeft het BOA-Platform twee stevige en
gedreven kartrekkers. Ook Lieke Sievers,
voorzitter van de Vereniging Politie Dierenen Milieubescherming en burgemeester van
Edam-Volendam, is actief betrokken. Verder
krijgt het platform ondersteuning van Dick
van Dop, voorheen werkzaam bij de politie
als recherchechef en onder Winsemius als
afdelingshoofd Handhaving/Milieu Bijstands
Team (MBT) bij het ministerie van VROM.
Onder hun leiding gaan de betrokken
partijen via het platform aan de slag met
een gezamenlijke beleidsvisie op samenwerking tussen boa’s, politie en gemeenten en
versterking van de positie van de boa.

Deelnemers

Aan het BOA-Platform nemen de volgende
partijen deel: BOA ACP, de Nederlandse BOA
Bond, gemeente Amersfoort, Inspectie SZW,
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor
Natuurtoezicht (KNVvN), Vereniging Politie
Dieren- en Milieubescherming (PDM),
Nederlandse Veiligheidsbranche, Omgevingsdienst NL, de MBO Raad, Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH),
het ministerie van Justitie en Veiligheid, de
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domeinen, de BOA-taken en BOA-voorzieningen ontstaat. Het platform draagt bij
aan de volgende drie aandachtsgebieden:
en opsporing): het uitvoeren van de
primaire processen;
verbeteren van de sturing, uitvoering en
ondersteuning; en
innoveren van het vak.

BOA Event: 2, 3 en 4 oktober 2019

Een belangrijke thermometer voor het
BOA-platform is het tweejaarlijkse BOA
Event. Het platform is de organisator van
dit event. In 2015 was de eerste editie. Bij
de tweede editie in 2017 zijn actief thema’s
opgehaald om zo de agenda voor de nabije
toekomst van het platform te bepalen. Voor
2019 staat er wederom een event in de
planning. Het BOA-Platform werkt hiervoor
samen met Sdu.
Tijdens het event van 2019 zal worden
teruggekeken naar het event uit 2017:
Wat is er destijds benoemd en op welke
wijze heeft het platform daar gevolg aan
gegeven? De behaalde resultaten worden
gedeeld en nieuwe ontwikkelingen en knelpunten worden geagendeerd. Door op deze

manier actief thema’s op te halen, blijven
dilemma’s, knelpunten e.d. niet zweven. Ze
worden opgepakt. Door er eigenaarschap
aan te verbinden – de leden vormen trekkersgroepen - worden zaken écht opgepakt en wordt er zo daadwerkelijk effect
gesorteerd. Deze effecten (de opbrengsten)
worden gepresenteerd bij het BOA-congres
in 2019 en dan start weer een nieuw proces
van agendering, concretisering en er follow
up aan geven. Het BOA Event is dus een
belangrijke schakel als het gaat om agendering en duiding. Het BOA-platform zorgt
vervolgens voor de concretisering en het
geven van urgentie. Op die manier wordt
een bepaald thema bespreekbaar gemaakt
op landelijk niveau en worden er afspraken
gemaakt over de aanpak van knelpunten en
het (bij)sturen van ontwikkelingen.

Verleden, heden, toekomst

In de afgelopen periode zijn diverse ontwikkelingen en knelpunten nader verkend,
geconcretiseerd en urgent gemaakt.
Zo is er met elkaar o.a. gesproken over
informatie-uitwisseling tussen partijen,
de samenwerking tussen de boa en de
politie, de samenwerking tussen domeinen,
privacywetgeving, opleidingen, bewapening en uitrusting en ‘slim handhaven’. Dat
heeft geresulteerd in een agenda voor de
nabije toekomst: per agendapunt is kort
geschetst wat de huidige stand van zaken
is, zijn er toekomstige activiteiten benoemd,
is benoemd welke positie het BOA-Platform
hierop inneemt en is er een tijdspad aan
gekoppeld. Per agendapunt is een groep
van trekkers aangewezen om de vaart erin
te houden en effect te sorteren.
Een belangrijke thermometer voor het BOA-platform
is het tweejaarlijkse BOA Event

Reeds lopende en afgeronde projecten zijn:
zoals verwerkt in het pleidooi ‘Naar een
weerbare samenleving’ van voorzitter
Pieter Winsemius;
werk over het BOA-Platform en het BOA
Event;

Om de ontwikkelingen op het BOA-platform te
volgen is er sinds kort een nieuwe website:
www.boaplatform.org

van het ministerie van Justitie en Veiligheid;
een 'BOA-expertisecentrum'; en

(ExTH en MBO Raad);
BOA Event.
mee bij het ontwikkelen van de visie op
Gebiedsgebonden politiezorg (GGP);
over de toekenning van geweldsmiddelen aan boa’s;

samenwerking in de handhaving door
voorzitter Pieter Winsemius bij bijeenkomsten (o.a. bij het BOA Event en bij
landelijke conferenties van burgemeesters en politie).

Blijf op de hoogte

Om de ontwikkelingen op het BOA-platform te volgen is er sinds kort een nieuwe
website: www.boaplatform.org. Naast de
meer algemene informatie zijn de vorderingen in het BOA-Platform hier te volgen.
Ook verslagen van de bijeenkomsten en
nieuwsberichten worden hier geplaatst.
Regelmatig verschijnt er ook een nieuwe
blog. De laatste blog is van de hand van
voorzitter Pieter Winsemius over ‘Duizend
ogen’. Nieuwsgierig geworden? Neem dan
snel een kijkje op de website van het BOAPlatform.

Tekst: Sten Meijer
Secretaris BOA-platform
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