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Het uniform is voor de buitengewoon opsporingsambtenaar een deel van zijn 

identiteit. Het is een uitdrukking van het overheidsgezag en de taak waar de boa 

voor staat. Een uniform is een sterk non-verbaal communicatiemiddel. Een 

instrument. Een kwalitatief goed uniform zorgt ervoor dat, naast een professionele 

uitstraling, de boa warm, droog, beschermd en veilig is. Daardoor kan deze zich 

volledig richten op de handhavingstaak. 
 

Een uniform is per definitie een compromis tussen uitstraling, functionaliteit en 

prijs. Nu een landelijke verschijningsvorm is vastgelegd voor het boa uniform is het 

van belang dat er kwalitatief goede en functionele uniformen worden aangeschaft 

door werkgevers. 
 
Helaas is het zo dat de beroepsvereniging regelmatig klachten krijgt over de 

functionaliteit, draagbaarheid en uitstraling van de uniformen. Met de komst van 

het een landelijk boa uniform is de uitstraling vastgelegd in het modeluniform van 

de VNG. Beboa zorgt voor de richtlijn voor functionaliteit, draagbaarheid en 

veiligheid – kortom de kwaliteit- heeft Beboa een duidelijk visie, die hierna in de 

vorm van een aantal praktische tips wordt toegelicht. 
 
Draagbaarheid 

Als boa draag je het tenue dagelijks. Dan is het belangrijk dat het makkelijk draagt 

en bijvoorbeeld niet knelt, te wijdt is, schuurt, warmte stuwt of juist te koud is. 

Beboa adviseert voor de dagelijkse werkzaamheden het operationele tenue (polo-

worker) zoals beschreven in het modeluniform van de VNG. Voor speciale 

gelegenheden en kantoordienst kan het administratieve tenue (hemd-pantalon) 

gedragen worden. Met name het operationele tenue rust op het ‘lagen principe’ 

afkomstig uit de outdoor sport. Opbouw van laag op laag zorgt voor een modulair 

systeem waarmee voor iedere weersomstandigheid de juiste combinatie gevonden 

wordt. 

 
Tips voor een goede draagbaarheid 
 De pasvorm is afgestemd op mannen en vrouwen in reguliere- en bijzondere 

matenboog. 

 Gekozen stoffen die direct de huid raken zijn anti-allergeen. 

 Onderkleding voelt prettig op de huid, is warmte en vochtregulerend van bv 

Coolmax- of vergelijkbare stof en voorzien van een antibacteriële behandeling 

tegen ongewenste geur. 
 Polo’s, in korte en lange mouw, zijn van een prettig op de huid aanvoelende stof 

(bv. polyesterkatoen) met een vochtregulerende werking en een antibacteriële 

behandeling tegen ongewenste geur. 

 Een trui, afhankelijk van de keuze voor het type tenue, is uitgevoerd als 

traditionele commandotrui (hemd-pantalon) of als ritscoltrui (polo-worker). De 

gekozen stof is bij voorkeur een (micro-)fleece. 

 De soft-shell is winddicht en ademend door een 3-laags laminaat (bv Winstopper 

of vergelijkbaar). 
 De buitenjas is wind- en waterdicht en ademend, bijvoorbeeld door een 3-laags 

laminaat van Gore-tex of kwalitatief vergelijkbaar membraan. 

 Bij het ontwerp van de jassen en broek wordt ervoor gezorgd dat de koppelriem 

en de koppelattributen makkelijk bereikbaar zijn. 

 De werkbroek is van een scheurvaste, flexibele stof (bv Polyester-katoen-lycra of 

vergelijkbaar) met een rechte pasvorm. De pantalon is van een flexibele stof (bv 

Polyester- wollycra of vergelijkbaar) in een representatieve comfortabele 

pasvorm. 
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Functionaliteit 

Het uniform is een instrument dat dagelijks gebruikt wordt. Het behoort daarom 

praktisch te zijn. De tips over functionaliteit hebben betrekking op gebruiksgemak. 

 

Tips met betrekking tot functionaliteit 

 Polo’s, hemden en truien zijn makkelijk wasbaar, strijkarm, voorzien van 

spreeksleutellussen en ruimte om een pen op te bergen. 

 De soft-shell en de buitenjas zijn voorzien van voldoende, makkelijk bereikbare, 

functionele zakken en spreeksleutellussen en een hoge beschermende kraag. De 

mouwwijdte kan aan de pols aangepast worden. 

 De werkbroek is makkelijk wasbaar en strijkbaar. Vuil, water en olie afstotend 

(bv door Teflon laag). Voorzien van makkelijk bereikbare dijbeenzakken en 

achterzakken. Heeft tot 50 mm riemlussen ten behoeve van de koppel. Geschikt 

om mee te lopen, rennen, klimmen maar ook fietsen. 

 
Veiligheid 

Het uniform beschermt de drager. Dit dient zowel actief- en passief te gebeuren. De 

tips over veiligheid hebben betrekking op beide elementen. 
 

Tips met betrekking tot veiligheid 
  Teksten en striping op de verschillende uniformonderdelen voldoen aan de 

reflectie eisen van de EN 471 norm en zijn kwalitatief hoogwaardig (3M of 

vergelijkbaar). 
    De gebruikte stoffen voor de verschillende uniformstukken zijn niet licht 

ontvlambaar en voldoen aan de CE eisen met betrekking tot brandveiligheid en 

gatvorming. 
    De gebruikte stoffen zijn voor de drager bij huidcontact niet giftig. 

 
Uitstraling 

De uitstraling van het uniform heeft betrekking op het totaalplaatje en beïnvloed direct 

de beeldvorming van de boa. Het totaalplaatje dient de boa een professioneel, 

benaderbaar en betrouwbaar voorkomen te geven. 

 

Tips met betrekking tot de uitstraling 
  Kledingstukken zijn voorzien van duidelijke wasvoorschriften. Stoffen en de 

constructie van de kledingstukken zijn van goede kwaliteit en blijven daardoor 

lange tijd vorm en kleur behouden.

  De boa op de werkvloer wordt helder en duidelijk geïnstrueerd over de 

verzorging van de kledingstukken en er wordt door de werkgever een budget 

gereserveerd voor tijdige vervanging van kledingstukken. 

  De werkgever stelt samen met de boa op de werkvloer een draagvoorschrift vast 

voor het uniform. 
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Inkoop & Aanbesteden 

Voor Beboa is bij de aanschaf van het modeluniform de mening van de boa leidend. 

Deze draagt immers dagelijks het uniform. Het proces van inkoop en aanbesteden 

is dan ook cruciaal voor de aanschaf van een kwalitatief goed draagbaar en 

functioneel uniform. Voor inkoop en aanbesteding is bij Beboa nog een technisch 

rapport beschikbaar met specifieke kwaliteitseisen voor het modeluniform.  
 

Tips voor inkoop & aanbesteding 
  Laat kwaliteit en service leidend zijn boven prijs. Goedkoop is duurkoop, zeker in 

de bedrijfskledingmarkt. Op lange termijn verdient een kwalitatief goed product 
zich terug. 

  Betrek de boa-werkvloer bij het inkoopproces. Inventariseer wensen en 
ervaringen en geef deze een stem bij het selectieproces. 

  Organiseer een marktoriëntatie en laat verschillende potentiële leveranciers hun 
interpretatie van de verschijningsvorm tonen. Betrek hier de boa-werkvloer bij. 

  Verdeel, indien wordt aanbesteed, deze aanbesteding in percelen. Zo kan op 
verschillende kledingstukken ‘gestuurd’ worden op kwaliteit. 

  Wees alert bij aanbesteding. Vaak zullen leveranciers andere opties aandragen 
dan in het bestek zijn beschreven. Laat leveranciers aantonen dat de optie 

gelijkwaardig of beter is dan hetgeen is gevraagd. Vraag eventueel een 
draagproef. 

  Hanteer een kwaliteitscontrole. Laat bij langdurige contracten door de leverancier 

aantonen dat deze nog steeds de gevraagde kwaliteit levert. Neem monsters. 

 
Zorg bij inkoop en aanbesteden voor aanschaf van maatschappelijk verantwoord 
geproduceerde producten. De eisen uit het technisch rapport voor het modeluniform 
zijn op te vragen via het secretariaat van Beboa.   
 
 

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van Beboa. 

 

e) info@beboa.nl 

T) 0183-645 022 

w) www.beboa.nl 
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