Districtelijk programmamanager - Markiezaten
Actiecentrum Zeeland/West-Brabant
(36 uur)
Samen sterk tegen ondermijning
Taskforce RIEC Brabant-Zeeland positioneert zich als partner, die intelligence, expertise, innovatie en uitvoering
(actie) met elkaar verbindt. We bundelen krachten door samen te werken met bestuurders, overheidsdiensten,
ondernemers en inwoners in Brabant en Zeeland om samen ondermijnende criminaliteit te bestrijden en te
voorkomen.
Sinds 2009 bundelen overheden in de provincies Noord-Brabant en Zeeland hun krachten in de strijd tegen
ondermijning. In 2019 zijn deze initiatieven samengebracht binnen de netwerkorganisatie Taskforce-RIEC
Brabant-Zeeland. Deze integrale netwerkorganisatie is een van de sleutels tot het succesvol en duurzaam
verstoren van de criminele industrie en het aanpakken en voorkomen van ondermijning.
Binnen Taskforce-RIEC werken gemeenten, Openbaar Ministerie, Politie, Belastingdienst en provincies samen
om ondermijnende criminaliteit zo effectief mogelijk aan te pakken. Hierbij betrekken we ook ondernemers en
inwoners. De primaire focus ligt op het verstoren van de criminele industrie en daaraan verbonden
verdienmodellen. Onze taak begint bij het versterken van het lokale bewustzijn en inzicht in de activiteiten van
de georganiseerde misdaad en eindigt bij de ondersteuning in de aanpak ervan.
Taskforce-RIEC bestaat uit drie hoofdonderdelen:
-

-

-

Het RIEC is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en analyseren van data en informatie van alle
betrokken partners. Daarnaast leveren we bestuurlijke, juridische en inhoudelijke expertise op
verschillende thema’s ter ondersteuning van met name gemeenten en provincies.
Binnen de afdeling Strategie en Innovatie, verbinden we innovatie aan het versterken van de weerbaarheid
tegen ondermijnende activiteiten van zowel burgers, ondernemers als overheid. Hiermee versterken we de
aanpak op uitvoeringsniveau met ketenpartners en private partijen.
De twee Actiecentra; Eén voor Oost-Brabant en één voor Zeeland West-Brabant. Vanuit deze actiecentra
leggen we verbindingen, stimuleren we de integrale aanpak en geven deze vorm.

Actiecentrum Zeeland West - Brabant:
De aanpak van ondermijnende criminaliteit in Brabant-Zeeland is een speerpunt van overheidsorganisaties zoals
de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, het lokale en provinciale bestuur en de Belastingdienst.
Al deze partners werken samen aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit op de ontmoetingsplek voor alle
ondermijningsstrijders: het Actiecentrum Zeeland - West Brabant.
Het is steeds de uitdaging om in de complexe context van netwerksamenwerking, waarin diverse spelers
opereren, met elk hun eigen rol, taakopvatting en verantwoordingslijnen, concrete focus en
betekenisvolle acties aan te jagen. Het zien en creëren van nieuwe kansen, is hierbij van groot belang. Daarnaast
gaat het om het versterken van de verbinding tussen de partners op actie- en resultaatgerichtheid en de
maatschappelijke effecten. Tenslotte omvat de functie ook het onderling afstemmen over slimme inzet van
(schaarse) capaciteit.
We werken vanuit het Actiecentrum in vier districten met een Regionaal programmaleider en voor ieder district
een Districtelijk programmamanager. We zijn op zoek naar een Districtelijke programmamanager voor het
district De Markiezaten. Dit omvat de gemeenten Rucphen, Roosendaal, Moerdijk, Steenbergen, Halderberge,
Bergen op Zoom, Tholen, Woensdrecht.

Wat ga je doen?
De Districtelijk programmamanager valt onder de operationele verantwoordelijkheid van de Regionaal
programmaleider van het Actiecentrum Zeeland West-Brabant.
Vanuit die positie ben je:
opdrachtnemer van de Districtelijke stuurploeg (DSP) en de districtelijke driehoek voor het programma
ondermijning in het district De Markiezaten. Je stuurt op de uitvoering van het jaarplan van het
Actiecentrum en de organisatie van de, vanuit de DSP verkregen, opdracht(en). Denk hierbij aan de
districtelijke casuïstiek. Hierbinnen voorzie je in de verbinding tussen het district en het regionale niveau
en zorg je voor verbinding tussen verschillende partners in het netwerk van de georganiseerde overheid
tegen de georganiseerde drugscriminaliteit; In voorkomende gevallen, bijzondere casuïstiek of
fenomeenaanpak, vervul je de rol van operationeel projectleider. Je stuurt de ontkleurd projectleiders aan
en coacht deze op de aanpak van casuïstiek.
Je stimuleert de inbreng van nieuwe signalen door diverse partners (in samenwerking met de
accountmanager RIEC) en de integraliteit en doekracht van interventies en acties. Je stimuleert innovatie in
de aanpak en creatieve interventies.
aanspreek- en overlegpunt voor de leden van de Districtelijke Stuurploeg.
Je rapporteert aan de Districtelijke Stuurploeg en de Regionaal programma-leider en je bent aanspreekbaar
op acties en resultaten. Je bewaakt de voortgang van en het tempo in de aanpak van, alle in de
opdracht(en) begrepen, casuïstiek.
Je hebt de voortrekkersrol in de districtelijke ambtelijke overleggen gericht op de aanpak van ondermijning.
linking pin naar het regionale niveau. Je functioneert binnen de Taskforce-RIEC organisatie en het
Actiecentrum Zeeland West-Brabant en handelt binnen de kaders van het RIEC-convenant en bijbehorende
integrale werkprocessen. Het Actieberaad is kaderstellend ten aanzien van de te behalen doelstellingen en
activiteiten vanuit het Actiecentrum. Daarnaast zorg je samen met de Regionaal programmaleider voor
verbinding van acties met de activiteiten en instrumenten die worden ontwikkeld vanuit de andere
Taskforce-RIEC onderdelen. Je onderhoudt en bouwt een effectief netwerk van partners binnen en buiten
de regio.
verantwoordelijk voor de districtelijke jaarplannen- en verslagen. Dit doe je met een praktische insteek en
passend bij de geldende cycli. Je draagt zorg voor afstemming en integrale advisering, voert hiertoe
overleg met meerdere disciplines en partijen.
Je initieert en stimuleert het vergroten van de bestuurlijke en organisatorische weerbaarheid in het district
en adviseert het management van de betrokken partners met betrekking tot de aanpak van ondermijning
en de hiervoor benodigde randvoorwaarden (incl. weerbaarheid).

Verantwoordelijkheden:
Je bent verantwoordelijk voor:
De uitvoering van opdrachten en besluiten door de Districtelijke Stuurploeg en van de Districtelijke
Driehoek, respectievelijk de uitvoering van een jaarplan;
De voortgang in lopende casuïstiek en de daarbij aangegeven prioriteiten (incl. doorlooptijd, resultaat en
effectiviteit);
Het in positie brengen van de (leden van de) Districtelijke stuurploeg ten behoeve van strategische sturing
op de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
De verbinding tussen de uitvoering op lokaal niveau, districtelijk niveau en de TFRIEC ;
De verbinding/afstemming tussen de betrokken partners ten aanzien van integrale advisering en integraal
interveniëren.

Wie ben jij?
Je bent een kernspeler met een bijzondere mindset; als uitgangspunt sta je voor een aanpak in
samenwerking (‘integraal tenzij’), denk je in termen van kansen en creatieve mogelijkheden (in plaats van
grenzen, risico’s en andere beperkingen) en blink je uit in ‘doekracht’. Je kent de partners en het krachtenveld en
weet proactief te schakelen in het proces (escaleren, opschalen, afschalen).

Wat neem je mee?
HBO-/WO, academisch werk- en denkniveau.
Aantoonbare affiniteit met vraagstukken van criminaliteitsbestrijding en aanpak ondermijning.
Inzicht in de wereld van openbaar bestuur, Politie, OM, Justitie, Belastingdienst.
Politieke en bestuurlijke sensitiviteit en belangstelling.
Inzicht in de strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale interventiemogelijkheden.
Inzicht in besluitvormingsprocessen in meervoudig complex bestuurlijke omgeving(en).
Leidinggevende ervaring binnen een netwerkorganisatie, met ketenpartners en multidisciplinaire teams.
Doorzettingsmacht realiseren op basis van overtuigingskracht, verbindende kwaliteiten en focus op
gezamenlijk te behalen resultaten en effecten.
Integer en van onbesproken gedrag.
Ondernemend, creativiteit en innovatief.
Anticiperend / proactief en actie- en resultaatgericht.
Wij bieden
Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland biedt je een veelzijdige functie in een uitdagend werkgebied voor 36 uur per
week. Het betreft een functie voor onbepaalde tijd. Het dienstverband start met een jaarcontract.
Tewerkstelling/detachering vanuit je huidige werkgever is een mogelijkheid. In dat geval blijf je in dienst van de
eigen organisatie en behoudt je de rechtspositie van de uitlenende organisatie, jouw werkgever. Bij
indiensttreding bedraagt het salaris, afhankelijk van het kennisniveau en ervaring, aanloopschaal 11 (min.
€3.561 en max. € 5.169 bruto per maand) danwel functionele schaal 12 (min. € 4.279 en max. € 5.872 bruto
per maand). Bij uitzonderlijke geschiktheid op het functieniveau kan hiervan worden afgeweken en kan indeling
plaatsvinden in maximaal schaal 13 (min. € 4.777 en max. € 6.365 bruto per maand).

Meer informatie
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je telefonisch contact opnemen met Kristel Scheffers
06-55346432. (Regionaal Programmamanager Actiecentrum Zeeland West-Brabant)
Voor informatie over het selectieproces kan contact worden opgenomen met Karin Steenbergen (Coördinator
HR), via telefoonnummer 06-53728059.
Solliciteren
Je kunt je sollicitatiebrief en CV tot uiterlijk maandag 15 mei sturen naar HR@taskforce-riec.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

