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Opleiding Senior BOA

Voor wie is de Cursus Wijkgericht werken?
De Cursus Wijkgericht werken is voor u bedoelt als u werkzaam bent als
(wijk)BOA en u wilt leren hoe u van werken in de wijk naar wijkgericht werken
kunt gaan.

Wat is het doel van de Cursus Wijkgericht
werken voor BOA's?

Waarom kiest u voor een cursus van NIVOO?

Deze cursus Wijkgericht werken voor dé handhaver van nu kent meerdere leerdoelen:
Van werken in de wijk naar wijkgericht werken
Vanuit geprioriteerde afspraken duurzame oplossingen creëren
De informatiepositie verbeteren
De positie vanuit leefbaarheid scherper krijgen t.o.v. andere partners
De wijk in kaart brengen n.a.v. een model (Destep / Smart / SWOT)
Het kunnen opmaken van een bejegeningsprofiel
Imagoverbetering

Uw lessen worden verzorgd door ervaren praktijkdocenten
U kunt de lesstof direct in de praktijk toepassen
Begrijpelijk lesmateriaal van hoge kwaliteit
De cursusmap kan gebruikt worden als naslagwerk
Zowel open inschrijving als incompany mogelijkheden

Wat wordt er behandeld tijdens de Cursus Wijkgericht werken?

Positionering van de BOA in het leefbaarheids- / veiligheidsveld
Omgaan met informatie en informatiesturing
Signaleren en adviseren naar de interne organisatie en externe organisaties
Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming
Burgerschapsstijlen
Bestuurlijk handhaven
Netwerken en beïnvloeden
Omgaan met krachtenvelden en belangen
Verhogen persoonlijk effectiviteit
Methodisch werken
Verantwoordelijkheden en omgaan met overlast
Duurzaam handhaven

Tijdens deze uitgebreide praktijkgerichte 4-daagse cursus komen o.a. de volgende onderwerpen
aan bod:

 “ Top cursus, goede uitleg. “ 
(review van één van onze cursisten)



Cursusduur
De Cursus Wijkgericht werken is voor u bedoelt als u werkzaam bent als
(wijk)BOA en u wilt leren hoe u van werken in de wijk naar wijkgericht werken
kunt gaan.

Certificaat
Na deelname ontvangt u het certificaat Wijkgericht werken.

4 dagen 09.30 - 16.30 uur



Onze kernwaarden

Persoonlijk
Opdrachtgevers zijn voor ons geen ‘nummertjes’. U kunt van ons verwachten dat wij

u persoonlijk en met oprechte interesse zullen helpen en ondersteunen bij uw
opleidingsvraagstukken.

 

Enthousiast
Of u ons nou telefonisch, via de mail of persoonlijk spreekt, het enthousiasme moet
er vanaf spatten. We zullen op en top gemotiveerd zijn om u te woord te staan en

met veel passie te helpen en te adviseren.
 

Deskundig
Bij NIVOO staat deskundigheid hoog in het vaandel. Naast de brede expertise die wij
intern bezitten, hebben ook onze docenten een zeer uitgebreide kennis van zaken.

Deze kennis en expertise zullen we ook dit jaar weer inzetten om u en uw
medewerkers zo goed mogelijk van dienst te zijn en zo maatwerkgericht mogelijk te

scholen. Daarnaast blijven wij het lesmateriaal schrijven in onze eigen uitgeverij
waardoor dit altijd up to date is!

www.nivoo.nl/handhaving
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