Amsterdam-Amstelland

Pak een leidende rol in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit als:

Hoofd RIEC Amsterdam-Amstelland (36 uur)
De regio Amsterdam. Een internationale hotspot voor cultuur, innovatie, handel en … criminaliteit. Als
hoofd van het Regionale Informatie en Expertise Centrum Amsterdam-Amstelland zorg jij dat
maatschappelijke en private partners uit de regio de handen nóg steviger ineenslaan om georganiseerde
en ondermijnende criminaliteit gezamenlijk aan te pakken.
De uitdagingen van jouw baan
Jij staat aan het hoofd van een van de meest interessante netwerkorganisaties van Nederland. Niet
alleen omdat dit het RIEC is van onze hoofdstad en omgeving, waar de onderwereld zich steeds
nadrukkelijker in de bovenwereld manifesteert. Maar ook omdat het RIEC Amsterdam-Amstelland
vol energie en vernieuwingsdrang zit. Jouw voorganger heeft hierin al de eerste stappen gezet en het
RIEC zit nu in de lift.
Het is aan jou om samen met de netwerkpartners (waaronder gemeenten, politie, Belastingdienst en
OM) en het Programmabureau een organisatie neer te zetten die staat als een huis. Die tegelijkertijd
wendbaar genoeg is om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. En die vanzelfsprekend alle
mogelijkheden optimaal benut om het criminaliteitsklimaat gezamenlijk af te brokkelen.
Als hoofd van het RIEC heb je een sleutelrol en spilfunctie richting de netwerkpartners. Een uitdaging,
want de wereld van bijvoorbeeld de Douane is weer heel anders dan die van een gemeente. Toch sta
jij met alle spelers in verbinding en creëer je draagvlak voor een gezamenlijke aanpak. Je overlegt over
actuele ontwikkelingen, vertaalt die naar beleid en regisseert de uitvoering hiervan. Het RIEC wordt
aangestuurd door stuurgroepen, waarin onder anderen de burgemeesters van de betrokken
gemeenten deelnemen. Jij adviseert de stuurgroepen over strategische aangelegenheden en
bespreekt de voortgang en resultaten. In de landelijke RIEC-LIEC-structuur vertegenwoordig je
Amsterdam-Amstelland en werk je samen met andere RIEC’s.
Tot slot stuur je het Programmabureau aan. Een team van vijftien medewerkers die het RIEC
ondersteunen en faciliteren. Je zorgt voor een prettig en inspirerend werkklimaat, waarin
medewerkers het beste uit zichzelf en elkaar naar boven halen en gemotiveerd samenwerken aan
resultaten.
Deze kwaliteiten breng je mee
Jouw leiderschapsstijl kenmerkt zich door een flinke dosis ondernemerschap, strategische visie en
innovatiekracht. Je ziet het als je missie om de veranderambities van het RIEC te verwezenlijken.
Daarbij ga je resultaatgericht en hands-on te werk, ben je alert op kansen en durf je risico’s te nemen.
Tegelijkertijd weet je de verbinding met regionale en landelijke partners te verstevigen. De netwerken
die je opbouwt, benut je op de juiste momenten voor het verkrijgen van informatie, steun en
medewerking. Als ontwikkelingsgerichte leidinggevende laat je medewerkers excelleren en weet je
ze te inspireren om met creatieve ideeën en oplossingen te komen.
Verder beschik je over:
 Ruime leidinggevende ervaring binnen een netwerkorganisatie, met ketenpartners en
multidisciplinaire teams. Ook heb je ervaring met verandermanagement.
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Aantoonbare affiniteit met vraagstukken van criminaliteitsbestrijding en aanpak
ondermijning.
Inzicht in de wereld van openbaar bestuur, politie, OM, justitie, de Belastingdienst, in
strafrechtelijke,
bestuurlijke
en
fiscale
interventiemogelijkheden
en
in
besluitvormingsprocessen in complexe bestuurlijke omgevingen.
Uitstekend gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen: je weet je goed te bewegen in
een speelveld van partners met diverse (soms tegengestelde) belangen.
Een uitmuntende reputatie: je staat bekend als integer, bent van onbesproken gedrag en gaat
zorgvuldig om met gevoelige informatie.

Dit bieden we jou
 Een unieke positie in de bestuurlijke en integrale aanpak van georganiseerde en
ondermijnende criminaliteit.
 Een plezierige werksfeer in een klein en gedreven team.
 Als je op dit moment bij een van de samenwerkingspartners werkzaam bent: een plaatsing op
detacheringsbasis met behoud van rechtspositie en bezoldigingsniveau. Werk je ergens
anders? Dan kom je in dienst van de gemeente Amsterdam en word je bij het RIEC
gedetacheerd.
 Een salaris in schaal 15 minimaal € 5.403,- en maximaal € 7.599,-, mogelijk 16 van de
gemeentelijke salarisschalen minimaal € 5.785,- en maximaal € 8.343,- (afhankelijk van je
werkervaring).
 Goede begeleiding: je voorganger blijft nog tot eind 2020 aan om jou op weg te helpen.
Over het RIEC Amsterdam-Amstelland
Het RIEC is een samenwerkingsverband van gemeenten, politie, OM, de Belastingdienst en andere
partners. Samen ondersteunen we de bestuurlijke en integrale aanpak van georganiseerde en
ondermijnende criminaliteit.
De doelstellingen van de bestuurlijke en integrale aanpak zijn:
 Economische machtsposities doorbreken die zijn opgebouwd met behulp van op criminele
wijze vergaard kapitaal.
 De vermenging van onder- en bovenwereld tegengaan.
 Voorkomen de overheid (onbedoeld) criminelen faciliteert.
Ons hoofddoel in de regio Amsterdam-Amstelland is het verstoren van de drugseconomie. Het RIEC
Amsterdam-Amstelland is georganiseerd als netwerk en wordt feitelijk gevormd door alle partners
die hierin samenwerken. Deze samenwerking wordt ondersteund en gefaciliteerd door het
Programmabureau, waaraan jij leidinggeeft.
Programmabureau
Het Programmabureau stimuleert en verstevigt het samenwerkingsverband, faciliteert de juridische
kant van de informatie-uitwisseling, legt de verbindingen en ondersteunt bij de
informatiehuishouding. Een belangrijke taak is het leveren van integrale ondermijningsbeelden,
fenomeenonderzoeken en casusanalyses.
Meer informatie
 Voorkeur voor detachering.
 Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de procedure.
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Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met
Dhr. Hermans, hoofd RIEC AA. Mail naar riec.informatieorganisatie.amsterdam@politie.nl
en wij nemen contact met je op.

Zo solliciteer je
Heb je interesse in deze boeiende functie en herken je je in het profiel? Mail voor 17 augustus 2020 je
motivatie en cv naar riec.informatieorganisatie.amsterdam@politie.nl of solliciteer via werken bij
Amsterdam. Je kunt je sollicitatie richten aan de selectie commissie t.a.v. Dhr. Den Boer.

