Per direct is het RIEC-Limburg op zoek naar een
Onderzoeker (schaal 10) integrale ondermijningsbeelden (IOB)
Het betreft een tijdelijke functie
Wij gaan extra investeren!
De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt om een georganiseerde overheid. Daarom zijn er
10 Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's) en een Landelijk Informatie en Expertise
Centrum (LIEC) in Nederland gerealiseerd.
Het RIEC Limburg is een netwerkorganisatie die faciliterend optreedt bij de bestrijding van de
georganiseerde ondermijnende criminaliteit door het bestuur en de overige bij het convenant RIEC
aangesloten partners. Het RIEC is daarin de spil als informatie- en kenniscentrum, waarbij gebruik
wordt gemaakt van bij de partners aanwezige expertise.
De aanpak van ondermijning krijgt steeds meer aandacht en beleidsprioriteit. Het gaat om
stelselmatig gepleegde ernstige vormen van criminaliteit en illegale markten. Zoals de productie,
handel en transport van onder andere drugs en wapens. Maar ook fenomenen als vastgoedfraude,
witwassen, mensenhandel- en smokkel. Ook andere vormen van fraude, en organisatiecriminaliteit
kunnen hieronder vallen of hangen hiermee samen.
Het gemeenschappelijke kenmerk van deze fenomenen is het ondermijnende en potentieel
ontwrichtende karakter ervan op de samenleving. Meer concreet wordt dit veroorzaakt door de
verwevenheid van onder- en bovenwereld, corruptie, afscherming, gebruik van geweld en de
innesteling in lokale gemeenschappen en maatschappelijke sectoren.
Wij gaan extra investeren in versterking van de informatiepositie en analysecapaciteit om goed
zicht te krijgen op de ondermijningsproblematiek. Onderdeel daarvan is het vervaardigen van
integrale ondermijningsbeelden (IOB) voor alle Limburgse gemeenten. Het bestaande projectteam
IOB wordt uitgebreid. Daar hebben we jou voor nodig.
De rol van de onderzoeker is:

het verzamelen en interpreteren van signalen van ondermijning voor integrale
ondermijningsbeelden van diverse RIEC-partners;

het uitvoeren van- en het trekken van conclusies uit analyses op signalen en data;

het vertalen van analyses en conclusies naar relevante informatie en adviezen over een
effectieve en efficiënte aanpak van ondermijning;

het opstellen en presenteren van eindrapportages;

vanuit de eigen deskundigheid actief bijdragen aan de (door)ontwikkeling en toepassing
van de (integrale) ondermijningsbeelden in Limburg;

het signaleren van (nieuwe) fenomenen en ontwikkelingen die zich lenen voor een
bestuurlijke, integrale of beleidsmatige aanpak;

het actief adviseren vanuit eigen professie en functie;

kwaliteitsbewaking van de eigen bijdragen/ onderzoeksondersteuning.
We verwachten de volgende resultaten:

specialistisch uitgevoerde onderzoeken waarbij keuzes zijn gemaakt uit gangbare
technieken, methoden en werkwijzen;

dat de voortgang en vorderingen van het onderzoek besproken is en dat suggesties zijn
gedaan voor het vervolg van het onderzoek;

dat bijdragen geleverd zijn aan het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken en
aan testen van nieuwe apparatuur op basis van (aangereikte) literatuur;

dat rapportages/verslaglegging verzorgd is conform randvoorwaarden en geldende kaders;
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dat resultaten van de werkzaamheden uitgedragen zijn door middel van presentaties van
de ondermijningsbeelden.

De contacten kenmerken zich door:

het afstemmen van de onderzoeksopzet en de toepassing van methoden en technieken;

samenwerken met de leden van het projectteam IOB, andere collega’s van het RIEC en
collega’s van ketenpartners om een gemeenschappelijk resultaat te bereiken
De volgende kennis en vaardigheden moeten ‘up to date’ zijn:

kennis van onderzoekstechnieken/ methoden, databestanden en kennis van het werkveld;

vaardigheid in het analyseren en interpreteren van gegevensverzamelingen en
resultaten/uitslagen;

presenteren van uitgevoerde onderzoeken

werken met analysesystemen zoals SPSS;

werken met Microsoft Office zoals Word, Excel en PowerPoint.
Enige relevante ervaring als onderzoeker is gewenst.
Omdat het beschrijven van de IOB een relatief nieuw proces is , waarbij de werkwijze nog niet
volledig beschreven is, verwachten we ook een actieve bijdrage in de ontwikkeling van de IOB’s.
Werk en denk niveau
HBO werk en denkniveau dient aangetoond te worden.
Verder hopen we dat je ervaring hebt op het gebied van criminaliteitsbestrijding en inzicht hebt in
het werkveld van de RIEC partners, vooral in de werkprocessen van het openbaar bestuur, de
Politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst.
De kerncompetenties die bij deze rol horen zijn: integriteit, samenwerken en klantgerichtheid.
Verder moet je een analytische instelling en vermogen hebben; moet je voldoende
overtuigingskracht hebben; je werk zelfstandig kunnen uitvoeren; stressbestendig en
resultaatgericht zijn. Verder vereist dit werk dat je sociaalvaardig bent; je werk goed kan plannen
en organiseren en dat je over goede communicatieve eigenschappen, zowel verbaal als schriftelijk,
beschikt.
Wij bieden:

Een uitdagende baan in een boeiend team met een groot netwerk in een integere
omgeving binnen een spannend taakveld

een detacheringcontract van (vooralsnog) een 6 maanden op basis van 1 fte met een
bruto maandsalaris van maximaal schaal 10 CAR UWO (afhankelijk van leeftijd,
opleiding en ervaring)
Openstelling vacature
De functie van onderzoeker (S10) RIEC Limburg wordt opengesteld zowel bij de deelnemende
convenantpartners van het RIEC Limburg, maar ook bij niet deelnemende partijen. Kandidaten van
de deelnemende convenantpartners hebben voorrang hebben op kandidaten buiten die
organisaties. De plek van te werkstelling is Hoensbroek, gemeente Heerlen.

Solliciteren
Ben jij innovatief, verbindend en heb je plezier in integraal denken en handelen?
Ben jij de enthousiaste samenwerker die initiatief neemt, denkt vanuit mogelijkheden en
oplossingen, weet jij van doorpakken en ben je klant- en actiegericht?
Heb jij bestuurlijke sensitiviteit en zie je betrouwbaarheid en integriteit als vanzelfsprekendheid?
Solliciteer dan uiterlijk op dinsdag 1 oktober 2019 via www.werkenvoorlimburg.nl
Alleen via deze site kun je solliciteren naar deze functie.
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Contactpersonen:
Procedureel:
Hans Geerkens, manager bedrijfsvoering RIEC-Limburg
E-mail: hans.geerkens@politie.nl
Telefoon: 06 52 57 14 22

Inhoudelijk: Pierre Heuts, aanspreekpunt IOB
E-mail: Pierre.Heuts@politie.nl
Telefoon: 06 21 83 55 70
Meer weten over het RIEC? Kijk op https://www.riec.nl/over-het-riec-liec
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