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Vacature Analist Afpakplein RIEC Noord
Schaal 10, 32 - 36 uur, locatie Oosterwolde
Je bent een ruimdenkende analist die alles uit de kast haalt in de zoektocht naar ‘onzichtbaar’
crimineel vermogen. Zelfstandig, creatief, overtuigend en doorzettingsvermogen zijn
kernkwaliteiten die bij jou passen. Je durft anderen te vertellen wat zij over het hoofd zien
en bent in staat ingewikkelde netwerken overzichtelijk in kaart te brengen. Verder is het van
belang dat je ‘integraal’ denkt; je werkt nauw samen met collega’s van het RIEC Noord en
collega’s van onder meer politie, OM, FIOD en gemeenten.
Wat is ondermijning?
Naast onze reguliere samenleving bestaat helaas nog een andere wereld. Een wereld waarin
mensen met verkeerde bedoelingen gebruik maken van de structuren, het geld en de invloed
van mensen in de gemeenschap waarin jij en ik dagelijks leven. Die parallelle samenleving
is vaak niet zichtbaar, maar met de effecten ervan worden we meer en meer geconfronteerd.
We hebben het over ondermijnende criminaliteit; het stelselmatig negeren van wet- en
regelgeving met als voornaamste bedreiging de aantasting van de normen, waarden en
basisbeginselen van onze samenleving. Via grootschalige subsidiefraude komt
gemeenschapsgeld in de verkeerde handen terecht. Door dumpingen van drugsafval ontstaat
schade aan het milieu en de volksgezondheid. En met de vele hennepkwekerijen ligt direct
gevaar voor de nabije omgeving overal op de loer.
Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit
We moeten voorkomen dat de onderwereld verstrengeld raakt met de bovenwereld. Dat kan
geen enkele overheidspartner alleen. Daarom bestaat er al tien jaar een
samenwerkingsverband tussen politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, openbaar
bestuur en andere partners. Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit.
Die samenwerking vindt plaats binnen het zogenaamde RIEC-LIEC-verband. Landelijk zijn er
tien Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's) en één Landelijk Informatie en
Expertise Centrum (LIEC).
Het RIEC Noord
Het RIEC Noord ondersteunt bij het effectief bestrijden van ondermijnende criminaliteit in de
provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Door het combineren van informatie van
verschillende partners krijgen we optimaal zicht op de problematiek en kunnen we adviseren
over de meeste effectieve aanpak van ondermijnende criminaliteit. We stellen
informatierapporten op, geven voorlichting en bieden begeleiding bij de concrete aanpak van
casuïstiek. Binnen het RIEC-bureau werken we vanuit drie kerntaken: bestuurlijke
advisering, behandeling van concrete casuïstiek en het opstellen van ondermijningsbeelden
voor heel Noord-Nederland. Het RIEC Noord focust zich hierbij op ondermijnende thema’s
zoals bijvoorbeeld mensenhandel, georganiseerde hennepteelt, OMG’s, witwassen en PGB/zorgfraude.
Intensivering aanpak ondermijning
Het kabinet heeft in het regeerakkoord landelijk extra geld uitgetrokken voor de versterking
van de aanpak van ondermijning. Dit betreft naast een ondermijningsfonds van 100 miljoen
euro en een structurele bijdrage van 10 miljoen euro, ook 30 miljoen euro voor intensivering
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van het afpakken van crimineel vermogen (project van 2 jaar). Misdaad mag immers niet
lonen. In Noord-Nederland hebben we voor dat doel een Afpakplein opgericht.
Afpakplein Noord-Nederland
In het Afpakplein werken politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, RIEC, gemeenten en
FIOD samen aan het afpakken van crimineel verdiend vermogen bij integrale onderzoeken.
Het Afpakplein ziet toe op het volgen van geldstromen door een meer datagestuurde aanpak
van ondermijning. Het Afpakplein heeft als doel:

Meer en beter afpakken.

Uitleren van kennis.

Borgen van de ervaringen, werkwijzen en kennis na afloop van de projectduur.
Wat zoeken wij?
Voor het Afpakplein zoeken wij een creatieve analist die denkt in kansen. Ben jij iemand die
gedreven en enthousiast ideeën bedenkt en uitvoert om crimineel verkregen vermogen af te
pakken? Het team heeft een ruimdenkende analist nodig die uitstekend in staat is verbanden
te leggen en alles uit de kast trekt in de zoektocht naar ‘onzichtbaar’ crimineel vermogen.
Een specialist die ons durft te vertellen wat wij over het hoofd zien en die een bijdrage levert
aan vernieuwing van de opsporing. Weet jij een ingewikkeld netwerk van rechts- en
natuurlijke personen overzichtelijk weer te geven en te presenteren? Kan jij geldstromen
destilleren en het team van advies voorzien? Dan zoeken we jou!
Wat vragen we van jou?

Je hebt ervaring met analysewerkzaamheden (methoden en technieken), het
analyseren van (financiële) gegevens en het gebruik van open en gesloten bronnen;

Je bent innovatief ingesteld en denkt in kansen;

Je hebt ervaring met Analyst’s Notebook;

Je volgt de ontwikkelingen en actualiteiten in het werkgebied en de omgeving (NoordNederland) actief;

Je denkt integraal;

Je beschikt over een afgeronde relevante HBO- of academische opleiding en hebt
aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie.
Wat hebben wij te bieden?
Het betreft een veelzijdige functie in een uitdagend werkgebied voor 32 - 36 uur per week.
Als analist maak je binnen het Afpakplein deel uit van een enthousiast team van zes
medewerkers, afkomstig van onder meer politie, OM, gemeenten en de FIOD. Het Afpakplein
heeft als werklocatie Oosterwolde en werkt onder het RIEC Noord.
Het RIEC Noord is een samenwerkingsverband en valt met ingang van 1 januari 2020 onder
het beheer van de gemeente Leeuwarden. Tewerkstelling gaat op basis van detachering
vanuit de eigen organisatie voor een jaar met optie tot verlenging van een jaar. De functie
is indicatief gesteld op functieschaal 10 (CAR-UWO).
Bijzonderheden RIEC Noord
Het RIEC verwerkt informatie van diverse overheden, die impact kan hebben op de privacy
van burgers. Het is van belang dat er zorgvuldig om gegaan wordt met deze informatie.
Daarom kan een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaken van de plaatsingsprocedure.
Meer weten of solliciteren?
Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Frans Kloosterman
(Programmamanager) via 088-1672790 of frans.kloosterman@politie.nl.
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Heb je belangstelling voor de functie van Analist, dan ontvangen we je motivatiebrief en CV
graag uiterlijk 29 september 2019 via riec.noord-nederland@politie.nl o.v.v. Analist
Afpakplein.

