
Opleiding vOOr BOA- 
COördinAtOren 

Adviesbureau voor Veiligheid en Handha-
ving biedt u een vijfdaagse opleiding voor 
boa-coördinatoren en senior boa’s. Een 
opleiding gericht op operationeel manage-
ment bij handhavingsteams. Het program-
ma is interactief opgebouwd, sluit aan bij 
de actualiteit en de docenten komen uit de 
praktijk.



een prAktijkgeriChte Opleiding
In de rol van boa-coördinator komt er veel op je af. Je bent
verantwoordelijk voor een team van handhavers in een sterk 
veranderende omgeving. Je hebt te maken met een ge-
meentelijke organisatie die allerlei wensen en verwachtin-
gen heeft, maar vaak weinig kennis van het vak. Er zijn aller-
lei ketenpartners met wie de samenwerking niet altijd even 
makkelijk verloopt. Je moet hrm-taken uitvoeren, plannen 
en sturen, budgetverantwoordelijk en politiek sensitief zijn. 
Kortom, het is een baan waarin veel van je gevraagd wordt 
en je wel wat ondersteuning kan gebruiken. 

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving heeft daarom de 
boa-coördinatoren opleiding ontwikkeld. Een vijfdaagse oplei-
ding waarin we met collega boa-coördinatoren en senior boa’s 
aan de slag gaan.  We kijken welke behoefte iedereen heeft 
en hoe we hier verder stappen in kunnen zetten. In de rollen-
spellen met onze professionele trainingsacteur spelen we hier 
verder op in. Het programma is interactief opgebouwd, sluit 
aan bij de actualiteit en de docenten komen uit de praktijk.



themA’s in Onze Opleiding 

In de opleiding komen in ieder geval de volgende thema’s 
aan de orde:

• Operationeel leidinggeven
• Toepassing van managementstijlen
• Coachingsvaardigheden en gesprekstechnieken
• Personeelsmanagement
• Informatiegestuurd handhaven
• Hoe werkt de gemeente en het bestuur?
• Rapportages, verantwoording en financiën
• Bevoegdheden en verantwoordelijkheden boa’s
• (De-)briefing, presenteren en aansturen team
• Verandermanagement
• Integriteit, agressie en opvang na incidenten

De opleiding kan op basis van de behoefte van de deelnemers 
worden aangescherpt of aangepast.

De onderdelen worden afgewisseld met rollenspelen die be-
trekking hebben op een onderdeel en/of mix van onderdelen. 
Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving maakt voor deze 
rollenspelen gebruik van professionele acteurs.

Kosten: € 3.500 excl. btw (maximaal tien deelnemers per 
groep, bij voorkeur afkomstig uit verschillende gemeenten)

interesse?
Neem voor meer informatie contact met ons op:

info@veiligheidenhandhaving.nl of 085 401 64 09

Prijswijzigingen voorbehouden



AdviesBureAu vOOr veiligheid en hAndhAving

Wij werken samen met gemeenten aan het creëren van 
een veilige leefomgeving. Dat doen wij op twee gebieden, 
namelijk veiligheid en handhaving. Onze kracht ligt in het 
professionaliseren van handhavingsteams en het aanpakken 
van veiligheidsthema’s.
 
Dit doen wij door het geven van advies, coaching, training 
en het detacheren van professionals. Wij staan dichtbij het 
werkveld en kennen de praktijk. Zo brengen we met 
verstand van de inhoud uw organisatie in beweging. 

Breullaan 1b 
3791 NG  Driebergen-Rijsenburg

T:  085 401 64 09
E:  info@veiligheidenhandhaving.nl
W:  veiligheidenhandhaving.nl


