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Voor het Regionaal Informatie en Expertise centrum (RIEC) AmsterdamAmstelland zoeken wij op korte termijn een:
Projectleider (36 uur)
De regio Amsterdam-Amstelland. Een internationale hotspot voor cultuur, innovatie, handel en …
criminaliteit. Als integraal projectleider binnen het Regionale Informatie en Expertise Centrum AmsterdamAmstelland zorgt jouw projectgroep met maatschappelijke en private partners uit de regio voor een
interventiegerichte en innovatieve aanpak om georganiseerde en ondermijnende criminaliteit gezamenlijk aan
te pakken.
Over het RIEC Amsterdam-Amstelland
Het RIEC is een samenwerkingsverband van gemeenten, politie, OM, de Belastingdienst en andere
partners. Samen geven wij vorm aan de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit in de regio
Amsterdam-Amstelland. Het RIEC Amsterdam-Amstelland is daarvoor georganiseerd als netwerk en
wordt gevormd door alle partners die hierin samenwerken. Deze samenwerking wordt ondersteund en
gefaciliteerd door het RIEC-programmabureau: een jong en gedreven team dat samenwerking hoog in het
vaandel heeft staan.
Het hoofddoel van het RIEC-samenwerkingsverband in de regio Amsterdam-Amstelland is het verstoren
van de drugseconomie. Om dat doel te bereiken willen wij:
 economische machtsposities doorbreken die zijn opgebouwd met behulp van op criminele wijze
vergaard kapitaal;
 een vermenging van onder- en bovenwereld tegengaan;
 voorkomen dat de overheid (onbedoeld) criminelen faciliteert;
 voorkomen dat jongeren doorgroeien in de criminaliteit
De functie
Samen met de andere projectleiders bij het RIEC AA ben je verantwoordelijk voor het opzetten en
uitvoeren van de integrale aanpak van ondermijning. Hieronder vallen meerdere activiteiten die zich
richten op onderzoek, signaal-uitwisseling maar ook op het uitvoeren van integrale interventies. Als
integraal projectleider ben jij de schakel tussen een breed scala aan partners. Je jaagt aan, stemt af,
bewaakt de voortgang en voelt als geen ander aan wanneer extra sturing nodig is om gezamenlijk tot een
effectieve aanpak en daadwerkelijke interventies te komen.
Als integraal projectleider 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 én creëer je draagvlak voor een gezamenlijke aanpak. Je overlegt
over actuele ontwikkelingen en regisseert de uitvoering hiervan. Het RIEC wordt aangestuurd door een
stuurgroep, waarin onder anderen de burgemeesters van de betrokken gemeenten deelnemen. Jij
adviseert het hoofd RIEC en diverse gremia vooral over de uitvoering en bespreekt de voortgang en
resultaten.
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Vanuit een integrale rol (met een gezamenlijk doel voor ogen) stuur je één of meerdere projectgroepen
aan. Dit zijn teams van ongeveer tien professionals - experts op het betreffende thema - afkomstig van
RIEC partnerorganisaties. Je zorgt voor een inspirerend werkklimaat, waarin projectgroep leden het beste
uit zichzelf en elkaar naar boven halen en gemotiveerd samenwerken aan resultaten.
Taken
Uit de rol en de daarbij horende verantwoordelijkheden vloeien de volgende taken voort:
Jij
-

zorgt samen met de projectgroep voor heldere doelstellingen en focus;
stimuleert de inbreng van nieuwe signalen door diverse partners (in samenwerking met RIEC
collega’s);
stuurt de projectgroep leden aan en coacht hen op de aanpak van casuïstiek;
stimuleert de integrale doe-kracht en integraliteit van interventies en acties;
stimuleert innovatie in de aanpak en creatieve (preventieve) systeem-interventies;
draagt zorg voor afstemming en integrale advisering, voert hiertoe overleg met meerdere
disciplines en partijen;
zorgt voor draagvlak voor besluiten en de uitvoering daarvan;
bewaakt de voortgang van – en het tempo in de aanpak van - alle in de opdracht(en) begrepen
casuïstiek.

Deze kwaliteiten breng je mee
Jouw integrale en verbindende stijl kenmerkt zich door een flinke dosis ondernemerschap en
innovatiekracht. 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 (publieke en private) partners te verstevigen.
De netwerken die je opbouwt, benut je op de juiste momenten voor het verkrijgen van informatie, steun
en medewerking. Als ontwikkelingsgerichte projectleider laat je projectgroepen excelleren en weet je ze
te inspireren om met creatieve ideeën, oplossingen en acties te komen en de grenzen van hun organisatie
op te zoeken.
Verder beschik je over:
(integraal) projectleiders ervaring binnen een netwerkorganisatie, met ketenpartners en
multidisciplinaire teams;
aantoonbare affiniteit met vraagstukken van criminaliteitsbestrijding en integrale aanpak
ondermijning;
inzicht in de wereld van openbaar bestuur, politie, OM, justitie, de Belastingdienst, in
strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale interventiemogelijkheden en in besluitvormingsprocessen
in een complexe bestuurlijke omgeving;
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 integrale aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.
Een plezierige werksfeer in een klein en gedreven team.
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Wanneer je op dit moment bij een van de samenwerkingspartners werkzaam bent, dan bieden wij
jou een plaatsing op detacheringsbasis met behoud van rechtspositie en bezoldigingsniveau.
Schaalniveau – Indicatie functieniveau: schaal 13 van de gemeentelijke salarisschalen.

Meer informatie
Voorkeur voor detachering vanuit één van de RIEC partners.
Aanstelling loopt in principe tot 31 december 2022 met mogelijkheid tot verlenging.
Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de procedure.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met
Dhr. Van Beekhoven, Hoofd RIEC AA. Mail naar riecaa@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 21 mei 2021 je motivatie
en C.V. naar riecaa@politie.nl . Je kunt je sollicitatie richten aan Dhr. Van Beekhoven, Hoofd RIEC AA.
Het RIEC-AA hecht groot belang aan diversiteit want juist de verschillen in mensen helpen om ons beter te
maken. Wij streven daarom naar een inclusieve cultuur waar iedereen zich thuis kan voelen en
gerespecteerd en gewaardeerd wordt.

