RIEC – Limburg zoekt per direct een
Projectleider Integrale Ondermijningsbeelden (IOB)
Wij 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, van bestuur en overige bij het RIEC convenant
aangesloten partners, die faciliterend optreedt bij de bestrijding van de georganiseerde
ondermijnende criminaliteit. Het RIEC is daarin de spil als informatie- en kenniscentrum,
waarbij gebruik wordt gemaakt van bij 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 investeren in de versterking van de informatiepositie door het opstellen van integrale
ondermijningsbeelden voor de 31 gemeenten in Limburg. Daar hebben we jou voor nodig.
Vanwege het versterken van RIEC Limburg zoeken wij een enthousiaste projectleider
Integrale Ondermijningsbeelden die energie krijgt van de aanpak van ondermijnende
criminaliteit. De Integrale Ondermijningsbeelden worden samengesteld uit informatie
afkomstig van Gemeenten, Politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en Koninklijke
Marechaussee, gebaseerd op de RIEC-thema’s uit het convenant. Het ondermijningsbeeld
wordt aangeboden aan de Driehoek Plus, waardoor zij in staat zijn keuzes te maken in de
verdere aanpak van ondermijning.
Samen met je team ondersteun je de betrokken partners bij het opstellen van de
ondermijningsbeelden. Je coördineert het proces en behoudt het overzicht en stemt de
belangen van de partners op elkaar af. Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van
het ondermijningsbeeld naar een dynamische geheel. Je onderhoud contacten met het bestuur
en de sleutelfiguren bij partners en neemt het initiatief dit netwerk verder uit te bouwen om je
taken en verantwoordelijkheden te realiseren. Je weet inhoudelijk en procesmatig het
ondermijningsbeeld op een enthousiaste en boeiende wijze te presenteren. Het team IOB en
de projectleider werken nauw samen met de accountmanagers van het RIEC. Tevens
vertegenwoordig je het RIEC Limburg bij het nationale RIEC-IOB overleg. Je legt
eindverantwoording af aan het Hoofd RIEC-Limburg.
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Een gedegen kennis en ervaring op het gebied van projectcoördinatie en projectmatig
werken;
goed kunnen plannen, organiseren, verdelen van taken en goed overzicht hebben op
werkzaamheden;
gedegen kennis en ervaring van de bestrijding van georganiseerde ondermijnende
criminaliteit;
kennis en ervaring op het gebied van criminologie heeft de voorkeur;
een verbindend en oplossend vermogen in complexe multidisciplinaire omgeving is een
must;
ruime ervaring in de samenwerking tussen overheidsorganisaties;
je bent innovatief en daadkrachtig;
gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
uitstekende en aantoonbare communicatieve vaardigheden;
uitstekend en inspirerend kunnen presenteren;
je moet gemakkelijk een netwerk op kunnen bouwen en onderhouden;
affiniteit met ICT en informatiemanagement;
samenwerken in multidisciplinaire teams, integriteit en klantgerichtheid zijn je
kerncompetenties.

Opleidingsniveau
HBO+ werk- en denkniveau
We bieden jou een uitdagende baan in een boeiend team met een groot netwerk in een
integere omgeving binnen een spannend taakveld en een detacheringscontract tot en met 31
december 2021 op basis van 1 fte (36 u) met een bruto maandsalaris van maximaal schaal 12
CAR UWO, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Je komt te werken bij het RIECLimburg te Hoensbroek, gemeente Heerlen.
Openstelling vacature
De functies van Projectleider IOB RIEC Limburg wordt opengesteld bij zowel de deelnemende
convenantpartners van het RIEC Limburg, als bij niet deelnemende partijen.
Kandidaten van de deelnemende convenantpartners hebben voorrang op kandidaten buiten die
organisaties. De uitlenende organisatie dient echter wel in te stemmen met detachering bij het
RIEC en blijft verantwoordelijk voor de betaling aan de gedetacheerde van salaris en overige
vergoedingen en toelagen. Alle kosten worden periodiek door de uitlenende organisatie
gedeclareerd bij de inlenende organisatie, in dit geval de beheergemeente Maastricht.
Bij vagen over de selectieprocedure kun je terecht bij:
Hans Geerkens, manager bedrijfsvoering RIEC-Limburg
Email: hans.geerkens@politie.nl
Telefoon: 06 52 57 14 22
De selectiegesprekken staan gepland op 21 oktober 2019
Geïnteresseerd?
Solliciteer dan uiterlijk op 8 oktober 2019 via www.werkenvoorlimburg.nl
Alleen via deze site kun je solliciteren naar deze functie.
Meer weten over het RIEC? Kijk op https://www.riec.nl

