
Competentieprofiel 

Welke competenties boa's nodig hebben, is afhankelijk van de behoefte van uw organisatie. Om een goed 

beeld van een functie te vormen, is het belangrijk om ook competenties die betrekking hebben op 

vaardigheden en attituden te benoemen. Wat moet iemand kunnen en welk gedrag hoort de persoon te 

vertonen? 

Onderstaand voorbeeld competentieprofiel boa (openbare orde & veiligheid) is gebaseerd op 

onderzoeken en opleidingseisen van Ecabo. In het profiel wordt een aantal basistaken, vaardigheden en 

attituden weergegeven. 

Gespreksvaardigheden 

Het verstrekken van adequate informatie aan burgers over bijvoorbeeld procedures en regels behoort tot 

de kerntaken van een boa. Een boa dient dan ook goede gespreksvaardigheden te hebben. 

Oordeelsvorming 

Het komt regelmatig voor dat een boa te maken krijgt met partijen die tegenstrijdige belangen hebben 

en die lijnrecht tegenover elkaar staan. Een boa laat zich in een dergelijk geval niet opjagen of verleiden 

tot overhaaste beslissingen. 

Integriteit 

Een boa kan in situaties komen waarbij het belangrijk is om vast te houden aan zijn/haar professionele 

waarden en gedragsnormen, ook wanneer dit onder druk gebeurt. 

Samenwerken 

Een boa werkt veelal in teamverband en met meerdere partners. Bijdragen aan het gezamenlijk resultaat 

door een optimale afstemming met anderen behoort dan ook tot de gewenste vaardigheden. 

Klantgerichtheid 

Een boa is meer dan een handhaver, een boa is ook het visitekaartje van de gemeente. Door het verlenen 

van goede service of hulp geeft een boa een positieve impuls aan het imago van de gemeente. Hiermee 

stijgt de tevredenheid van de burger, wat zorgt voor een beter leefklimaat. Een boa is klantgericht: hij 

bedenkt vanuit de belangen en situaties van derden, mogelijkheden om hen van dienst te zijn. 

Overtuigingskracht 

Een boa kan door zijn overtuigingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op het gedrag 

en standpunt van burgers. Een boa leeft zich in de ander in en bereidt zich gedegen voor op de uitvoering 

van handhavingstaken. 

Stressbestendig 

Een boa kan voor hete vuren komen te staan. Burgers die niet mee willen werken, omstanders die zich 

met de situatie bemoeien enzovoort. Effectief blijven presteren onder druk in dit soort situaties is van 

essentieel belang. 

Conflictbeheersing 

Een boa kan tijdens het uitvoeren van zijn of haar taken te maken krijgen met belangentegenstellingen, 

agressie of geweld. Tijdens dit soort situaties blijft een boa kalm en correct en blijft luisteren om 

aanknopingspunten te vinden voor oplossingen. 

Assertiviteit 

De hedendaagse burger wordt steeds mondiger en durft steeds meer. Een boa is assertief en benadert 

conflicten op een tactvolle en rustige wijze. 

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is een belangrijke competentie in verband met het juridische 

karakter van documenten die een boa opstelt zoals bijvoorbeeld een proces-verbaal. 

Fysieke vaardigheden 

Boa's dienen over een goede conditie en fysieke vaardigheden te beschikken. In de praktijk komt het voor 

dat boa's surveillance te voet of per fiets verrichten. Sommige situaties zoals achtervolgingen of 

aanhoudingen met geweld vragen om meer lichamelijke inspanning. 

 


