RIEC – Limburg zoekt per direct een
vacature ketenregisseur Drugs

Het RIEC Limburg is een belangrijke schakel in de integrale aanpak om de georganiseerde
misdaad te bestrijden en zal optreden als verbindende schakel tussen de samenwerkende
convenantpartners.
Aanpak en preventie drugs-gerelateerde criminaliteit.
Preventie en aanpak van drugs-gerelateerde criminaliteit staat hoog op de agenda van
het RIEC Limburg.
Door het illegale karakter houdt de drugshandel ook andere soorten criminaliteit in stand
dan die voortkomen uit de aanvoer en distributie van drugs. Hierbij wordt gebruik van
geweld niet geschuwd. Daarnaast zorgt drugsgebruik en de handel daarin vaak voor veel
overlast.
Hulp van professionals
De aanpak is ingewikkeld, omdat je verschillende terreinen tegelijk moet inzetten om
handel in drugs en drugs-gerelateerde criminaliteit effectief aan te pakken.
Daarom zoeken wij een enthousiaste ketenregisseur drugs als aanjager van de integrale
aanpak van de handel in drugs en van de drugs-gerelateerde criminaliteit in Limburg.
Dit ga je doen
De kern van je werk is het versterken van de aanpak van handel in drugs en de drugsgerelateerde criminaliteit door de samenhang en samenwerking binnen de keten van
betrokken organisaties te verbeteren.
 Je fungeert als aanjager van de integrale aanpak, zorgt dat de integrale aanpak
op beleidsmatig en operationeel/interventie niveau geborgd is in de gemeenten
van Limburg en de daarmee samenwerkende organisaties en
stuurt/initieert/coördineert het complexe proces van samenwerking tussen de
ketenpartners.
 Je bevordert de samenwerking in de gehele keten van pro-actie/preventie tot
nazorg, gericht op het tegengaan van criminaliteit c.q. het opwerpen van
barrières.
 Je richt je op de drugs gerelateerde thematieken. Denk bijvoorbeeld aan de
werkwijze rondom de aanpak van drugsdumpingen, de introductie van de ABChennep methodiek en de ketensamenwerking rondom de aanpak van
drugspanden en drugsverdachten.

Met een toenemende aandacht voor het thema drugs is het voorspelbaar dat het aantal
onderwerpen zal toenemen. Immers, elk thema biedt risico’s voor een economisch
verdienmodel. De keerzijde is dat naast de bonafide structuren die hieromtrent ontstaan,
steeds ook een criminele, malafide markt ontstaat.
Je herkent deze dynamiek en anticipeert hierop.
Dit doe je door:
 bestuurlijke ambities te genereren en te vertalen naar een plannen van aanpak op
de diverse drugsthema’s
 de verbindende schakel te zijn tussen de gemeenten en ketenpartners
 zorg te dragen voor verbinding van divers experts ( kennisopbouw en
kennisbehoud).
 Je organiseert voorlichting en preventie in afstemming met interne en externe
partners
 het onderhouden van contacten en komen tot betekenisvolle allianties met en
tussen ketenpartners als politie, het Openbaar Ministerie, Belastingdienst,
Inspectie SZW, Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht.
 Samenwerking met ketenregisseur zware milieucriminaliteit.
De ketenregisseur maakt deel uit van het bureau RIEC en functioneert onder
aansturing van het Hoofd RIEC.

Functieprofiel ketenregisseur.











een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau
inzicht in de wereld van openbaar bestuur, politie, belastingdienst en justitie;
politieke en bestuurlijke sensitiviteit en belangstelling;
ervaring en affiniteit met bestuurlijke aangelegenheden;
bij voorkeur kennis van het werkveld drugscriminaliteit;
op strategische en tactisch niveau kunnen denken en de vertaalslag naar het
uitvoeringsniveau kunnen maken;
vaardig zijn in het verbinden van personen en organisaties;
uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
je moet flexibel, ondernemend en enthousiast zijn;
je moet partners kunnen motiveren, begeleiden en sturen en de verbinding tussen
hen kunnen realiseren.

Als RIEC’er heb je de volgende kerncompetenties:







Ambassadeur: De RIEC’er draagt de aanpak van ondermijning in het hart en uit
dit gepassioneerd.
Expert: De RIEC’er stelt het maatschappelijk effect voorop en kent het speelveld.
Innovator: De RIEC’er is creatief in zijn aanpak en in staat buiten kaders te
denken.
Ondernemer: De RIEC’er is proactief en klantgericht.
Professional: De RIEC’er is integer, daadkrachtig en zelfkritisch.
Samenwerker: De RIEC’er werkt samen in team- en RIEC-verband om
doelstellingen te behalen.

We bieden jou





een uitdagende baan in een boeiend team met een groot netwerk in een integere
omgeving binnen een spannend taakveld.
een detacheringcontract van (vooralsnog) een jaar op basis van 1 fte met een
bruto maandsalaris van maximaal €5.169 (schaal 11 CAR UWO, afhankelijk van
leeftijd, opleiding en ervaring). Bij goed functioneren is verlenging mogelijk.
De plek van te werkstelling is Hoensbroek, gemeente Heerlen.

Openstelling vacature
De functie van Ketenregisseur drugs RIEC Limburg wordt opengesteld zowel bij de
deelnemende convenantpartners van het RIEC Limburg, als ook 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.
De selectiegesprekken staan gepland op woensdag 12 mei 2021.
Voor inhoudelijke vragen kan contact worden opgenomen met:
Loek Peters, huidige ketenregisseur drugs.
Email: loek.peters@politie.nl
Telefoon: 06 55 98 43 14
Voor vagen over de procedure kun je terecht bij:
Hans Geerkens, manager bedrijfsvoering RIEC-Limburg
Email: hans.geerkens@politie.nl
Telefoon: 06 52 57 14 22

Geïnteresseerd?
Solliciteer dan uiterlijk op 5 mei 2021 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

