FUNCTIE BOEK
Korps Politie Sint Maarten 2019

Ministerie van Justitie Sint Maarten
As per 1 june 2019

BIJLAGE I
Behorende bij artikel 1 van Ministeriële regeling tot wijziging van het Besluit rechtspositie Korps Politie Sint Maarten
Dit functieboek is opgenomen als Bijlage I bij het Besluit rechtspositie Korps Politie Sint Maarten in verband met een
aanpassing van de functiebeschrijvingen en functieniveaukarakteristieken en bijlage II in verband met een
aanpassing van de bezoldigingsschaal

FORMATIE PLAN
420 FTEs is de totale formatie voor het Functiehuis Korps Politie Sint Maarten onderverdeeld in sectie Korpsleiding
en staf, 3 divisies ( Basispolitiezorg, Opsporing, en Grensbewaking en Vreemdelingentoezicht) en 3 units (Informatie,
Executieve Ondersteuning en Bedrijfsvoering).

Niveau

Schaal

Executieve (Rwt Art3.a)
/ Ondersteunende (Rwt
Art3.b)

Korpschef

AC

P 17

Executieve

1

Plaatsvervangend korpschef

AC

P 16

Executieve

3

1

Chef Stafbureau

AC

A 13

Ondersteunende

4

2

Medewerker juridische zaken

AC

A 10

Ondersteunende

5

3

Medewerker beleidsondersteuning en control

HBO

A 10

Ondersteunende

6

1

Senior beleidsmedewerker

AC

A 12

Ondersteunende

7

3

Medewerker communicatie

HBO

A 11

Ondersteunende

8

1

Coördinator interne zaken

HBO

P 11

Executieve

9

3

Medewerker interne zaken

HBO

P9

Executieve

10

1

Secretaresse

MBO3

A7

Ondersteunende

11

1

Bedrijfsmaatschappelijk Werker

HBO

A 10

Ondersteunende

12

1

Administratief medewerker

VSBO

A5

Ondersteunende

Nr.

FTE

Functienaam

19

Korpsleiding en staf

1

1

2
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Nr.

Niveau

Schaal

Executieve (Rwt Art3.a) /
Ondersteunende (Rwt
Art3.b)

AC

P 15

Executieve

Chef wijkteam

HBO

P 12

Executieve

8

Teamleider BPZ

MBO

P9

Executieve

10

Wijkagent

MBO

P9

Executieve

Senior medewerker BPZ

MBO4+

P8

Executieve

Allround medewerker BPZ

MBO4

P7

Executieve

Medewerker BPZ

MBO3

P6

Executieve

FTE

Functienaam

109

Divisie Basispolitiezorg (BPZ)

13

1

Hoofd Basispolitiezorg

14

2

15
16
17
18

70

19
20

15

Surveillant

VSBO

P5

Executieve

21

2

Luchtwaarnemer/ Waarnemer helikopter

MBO

P7

Executieve

22

1

Administratief medewerker

VSBO

A5

Ondersteunende

93

Divisie Opsporing (OPS)

23

1

Hoofd Opsporing

AC

P 15

Executieve

24

2

Chef Opsporing

HBO

P 12

Executieve

25

6

Teamleider Opsporing

MBO

P9

Executieve

26

2

Teamleider
(JZZ+FO)

MBO

P 10

Executieve

27

11

Senior rechercheur

MBO4

P8

Executieve

28

38

Rechercheur

MBO4

P7

Executieve

29

22

Specialistisch rechercheur

MBO4+

P8

Executieve

30

3

Rechercheur expertise (financieel / ICT)

HBO+ / AC

P 11

Executieve

31

1

Forensisch laboratoriumspecialist

HBO

P8

Executieve

32

5

Recherche-assistent met taakaccent

MBO2

P5

Executieve

33

1

Beheerder in beslag genomen goederen

VSBO/MAVO

A6

Ondersteunende

34

1

Administratief medewerker

VSBO

A5

Ondersteunende

Specialistische

Opsporing
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Schaal

Executieve (Rwt Art3.a) /
Ondersteunende (Rwt
Art3.b)

HBO+

P 14

Executieve

Coördinator GV

HBO

P 11

Executieve

6

Teamleider GV

MBO4+

P9

Executieve

1

Documentspecialist 3

MBO4+

P8

Executieve

Senior medewerker GV

MBO4

P8

Executieve

Allround medewerker GV

MBO3+

P7

Executieve

Medewerker GV

MBO3

P6

Executieve

1

Administratief medewerker

VSBO

A5

Ondersteunende

24

Unit informatie (INFO)

43

1

Hoofd Informatie

AC

P 13

Executieve

44

1

Chef CID/Infodesk

HBO

P 11

Executieve

45

1

Teamleider CID

MBO

P9

Executieve

46

1

Teamleider Infodesk

HBO

P9

Executieve

47

1

Strategisch analist

HBO

P9

Executieve

48

1

Chef NCB Interpol

AC

P 12

Executieve

49

4

Analist

HBO

P8

Executieve

50

5

Informatierechercheur

MBO4

P7

Executieve

51

4

Runner

MBO4+

P8

Executieve

52

2

Specialistisch rechercheur

HBO

P9

Executieve

53

2

Informatierechercheur Interpol

MBO4

P7

Executieve

54

1

Administratief medewerker

VSBO

A5

Ondersteunende

Nr.

FTE

Functienaam

61

Divisie Grensbewaking en Vreemdelingentoezicht (GV)

35

1

Hoofd GV

36

2

37
38
39
40

50

41
42
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Niveau

3

Niveau

Schaal

Executieve (Rwt Art3.a) /
Ondersteunende (Rwt
Art3.b)

AC

P 13

Executieve

Chef Executieve Ondersteuning

HBO

P 11

Executieve

1

Teamleider Maritieme Politie

MBO

P9

Executieve

58

2

Stuurman Maritieme Politie

MBO4+

P8

Executieve

59

2

Surveillant (matroos maritieme politie)

VSBO

P5

Executieve

60

1

Teamleider Intake & service

MBO4+

P8

Executieve

61

14

Surveillant, taakaccent frontoffice

MBO

P5

Executieve

62

1

Teamleider meldkamer

HBO

P9

Executieve

63

7

Dispatcher / allround medewerker

MBO4

P7

Executieve

64

1

Teamleider verkeer, bijzondere wetten en
hondengeleiders

HBO

P9

Executieve

65

7

Surveillant, taakaccent Calltaker

VSBO

P5

Executieve

66

12

Cameraobservant / Surveillant

MBO

P5

Executieve

67

2

Senior Medewerker BPZ

MBO4+

P8

Executieve

68

3

Medewerker bijzondere wetten

MBO

P7

Executieve

69

4

Medewerker verkeer

MBO

P8

Executieve

70

4

Hondengeleider

MBO

P8

Executieve

71

1

Teamleider Parketpolitie

MBO2

P8

Executieve

Medewerker Parketpolitie

MBO3

P6

Executieve

Surveillant, taakaccent Parketpolitie

VSBO

P5

Executieve

Administratief medewerker

VSBO

A5

Ondersteunende

Nr.

FTE

Functienaam

85

Unit Executieve Ondersteuning (EXO)

55

1

Hoofd Executieve Ondersteuning

56

1

57

72
20
73
74

1
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Niveau

Schaal

Executieve (Rwt Art3.a) /
Ondersteunende (Rwt
Art3.b)

AC

A 13

Ondersteunende

HBO

A 11

Ondersteunende

Medewerker financieel beheer/advies

MBO4

A8

Ondersteunende

1

Medewerker financiële administratie

MBO3

A6

Ondersteunende

79

1

Coördinator P&O

HBO

A 11

Ondersteunende

80

3

Personeelsconsulent

HBO

A9

Ondersteunende

81

1

Medewerker personeelsadministratie

MBO4

A7

Ondersteunende

82

2

IBT-docent

HBO

P9

Executieve

83

1

Trajectbegeleider opleidingen

HBO

P9

Executieve

84

1

Opleidingsfunctionaris

HBO

A9

Ondersteunende

85

1

Coördinator facilitaire zaken

HBO

A 11

Ondersteunende

86

2

Medewerker inkoop & logistiek

MBO3

A6

Ondersteunende

87

4

Facilitair medewerker

VSBO

A4

Ondersteunende

88

1

Coördinator ICT/tap-specialist (exec)

HBO

P 11

Executieve

89

4

ICT-beheerder

MBO4+

A9

Ondersteunende

90

1

Mobiliteitsbeheerder

MBO

A7

Ondersteunende

91

1

Medewerker post en archief

VSBO/MAVO

A5

Ondersteunende

92

1

Bode

VSBO

A4

Ondersteunende

93

1

Administratief medewerker

VSBO

A5

Ondersteunende

Nr.

FTE

Functienaam

29

Unit Bedrijfsvoering (BV)

75

1

Hoofd Bedrijfsvoering

76

1

Coördinator financiële administratie

77

1

78
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FUNCTIE # 1
Functiebenaming:

Korpschef
Korps Politie Sint Maarten

Context
Het Korps Politie Sint Maarten heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming
met de daarvoor geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het
verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. Het politiekorps draagt bij aan de veiligheid en leefbaarheid van de
mensen die op Sint Maarten wonen, werken of als toerist verblijven. Indien de politie optreedt ter strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde, dan wel taken verricht ten dienste van justitie, staat zij onder het gezag van de
procureur-generaal. Indien de politie optreedt ter handhaving van de openbare orde en ter uitvoering van de
hulpverleningstaak staat zij onder het gezag van de Minister van Justitie van Sint Maarten.
De Minister van Justitie van Sint Maarten oefent wat het beheer betreft, het bevoegde gezag uit over het politiekorps
van Sint Maarten en kan ter zake de nodige aanwijzingen geven aan de korpschef. De Korpschef is belast met de
algehele (integrale) leiding van het Korps Politie Sint Maarten.
Werkzaamheden
Leiding en sturing









stelt het ontwerpjaarplan voor het politiekorps op met een daarbij behorende ontwerpbegroting;
overlegt met de korpsbeheerder en de procureur-generaal over het beheer van de politie;
draagt zorg voor het integraal/strategisch management van de organisatie als geheel; is voorzitter van het MT
en eindverantwoordelijk voor de resultaten;
bepaalt het tactisch en operationeel beleid van het politiekorps;
legt verantwoording af over het beleid, het resultaat en het daarvoor bestede budget;
voert personeelsgesprekken met de divisie-/unithoofden, chef stafbureau en chef NCB Interpol en ziet in
algemene zin toe op een adequate uitvoering van de personele zorg; zorgt voor de directe begeleiding en
coaching van divisiehoofden en chefs ondersteunende afdelingen;
voert als bevoegd gezag overleg met personeelsvertegenwoordiging en vakorganisaties.

Organiseren (strategisch niveau)








draagt zorg voor de totstandkoming van missie, visie, koers, strategie en doelstellingen voor de politie als geheel;
stelt de strategische prioriteiten voor het korps vast; legt deze vast in de plannen;
stelt de strategie ten aanzien van ontwikkeling van de kwaliteit en professionaliteit van het politiewerk en ten
aanzien van de kwaliteit en professionaliteit van het personeel vast;
vertaalt de korpsdoelstellingen naar de bijdragen van de Divisies/Units/Stafbureau;
faciliteert de divisies/units/stafbureau met middelen en rand voorwaardelijke aspecten voor het behalen van
hun resultaten;
representeert het bevoegd gezag en het daarmee beïnvloedt het imago van de politie. Is aanspreekpunt voor
intern en extern functioneren, inzet, optreden, organisatie en financiën van het korps;
initieert verbeteringen in de organisatie en de organisatieontwikkeling.

Realiseren



analyseert, monitort en evalueert de uitvoering van de vastgestelde plannen, van de realisatie van verbeteringen,
van organisatieontwikkeling, van ontwikkeling van de kwaliteit en professionaliteit van het politiewerk;
idem van de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten en prestaties van het korps in relatie tot de ingezette
mensen en middelen en daarmee van de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering van het korps.
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Samenwerken




stuurt op optimale samenwerking door deze te initiëren, op te bouwen, te onderhouden en te regisseren, onder
meer middels netwerken, tussen de diverse functionarissen binnen zijn korps en ook met functionarissen van
andere relevante korpsen/concernstafonderdelen/disciplines/ ketenpartners, binnen én buiten de politie,
nationaal én internationaal;
maakt uitvoeringsafspraken met ketenpartners, stuurt op het maken van rand voorwaardelijke afspraken en op
nakoming van afspraken.

Contacten






met het OM over justitiële onderzoeken en strafrechtelijke zaken om afspraken te maken en te adviseren;
met de minister van Justitie als korpsbeheerder om af te stemmen en te adviseren over het beheer, de
bedrijfsvoering, de omvang, prioriteiten, etc.;
met bewindspersonen over strategische beleidsaangelegenheden, plannen en realisatie om informatie uit te
wisselen en te adviseren;
met vertegenwoordigers van het openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties om een af te stemmen over
de inzet, prioriteiten, plannen etc. en om draagvlak te vormen;
met nationale en internationale organisaties en politiediensten van de andere landen binnen het Koninkrijk en
Caribisch Nederland om informatie uit te wisselen en af te stemmen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten


















aangestuurde managers en (daarmee) organisatieonderdelen;
persoonlijke actie- en ontwikkelingsplannen;
verantwoording afgelegd aan het bevoegd gezag over budgetten, resultaten;
verantwoording afgelegd aan het bevoegd gezag over het gevoerde korpsbeleid, missie, visie, koers, strategie en
doelstellingen;
aan het management toebedeelde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
een structuur voor verbinding − door het voorzitterschap van de korpsdirectie – tussen koers en strategie van
het korps enerzijds en het beleid anderzijds;
een structuur voor beïnvloeding van het imago van de politie in het publieke domein door representatie van het
bevoegd gezag;
een structuur om aangesproken te kunnen worden op intern en extern functioneren, inzet, optreden, organisatie
en financiën van het korps;
een structuur voor representatie van de politie in de veiligheidsketen door het innemen − vanuit de politie − van
een spilpositie in netwerken van ketenpartners;
initiatieven tot organisatieontwikkeling c.q. tot verbeteringen in de organisatiestructuur;
uitgevoerd bedrijfsvoeringplan;
beoordeelde prestaties van het management en eventuele bijsturing;
geïmplementeerde verbeteringen;
concretisering en effectuering van strategie ten aanzien van ontwikkeling van de kwaliteit en professionaliteit
van het politiewerk en het personeel;
concretisering en effectuering van strategie ten aanzien van organisatieontwikkeling en zo nodig bijsturing ervan;
landelijk uniforme uitvoering van vastgesteld concernstafbeleid binnen het korps door regie op de uitvoering;
afspraken met ketenpartners (openbaar bestuur, Justitie, OM, politiek, etc.) ten aanzien van de bijdrage van de
politieorganisatie aan de handhaving van rechtsorde en openbare orde en ten aanzien van veiligheid en
leefbaarheid in de samenleving.
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Bevoegdheden












leiding geven aan divisies/units/stafbureau en daarmee aan organisatieonderdelen;
plannen, budgetten en resultaten van het korps vaststellen en verdelen over de divisies;
missie, visie, koers, strategie, doelstellingen en strategische prioriteiten, met concretisering op beoogde effecten
en resultaten, voor het korps vaststellen en vastleggen in plannen;
strategie ten aanzien van ontwikkeling van de kwaliteit en professionaliteit vaststellen;
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toewijzen aan het management en daarvoor faciliteren;
voorzitterschap van het MT;
het bevoegd gezag representeren in het publieke domein; de politie representeren in landelijke netwerken van
ketenpartners; het korps in rechte vertegenwoordigen;
de voortgang van de uitvoering van het vastgestelde plannen, de besteding van budgetten, de realisatie van
vastgestelde verbeteringen en de concretisering en effectuering van strategie ten aanzien van
organisatieontwikkeling analyseren, monitoren en evalueren en zo nodig bijsturen;
de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering van het korps analyseren, monitoren en evalueren;
sturen op samenwerking bij handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding), de handhaving van de
openbare orde en bij het bevorderen van veiligheid en leefbaarheid in de samenleving; afspraken maken met
ketenpartners ten aanzien van de rol en bijdrage van de politie in deze samenwerking.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen














Academisch werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante wetenschappelijke opleiding dan wel een
relevante HBO, aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen en ervaring, dan wel
langjarige relevante ervaring;
brede theoretische en praktische kennis van het vakgebied politie en van de beschikbare methoden, technieken,
procedures en hulpmiddelen;
diepgaande kennis van en inzicht in de samenhang tussen ontwikkelingen op sociaal-maatschappelijke, politiekbestuurlijke en strategisch/tactisch/operationele aangelegenheden en de samenhang met trends in criminaliteit
en andere strafbare feiten;
kennis van en inzicht in (ontwikkelingen in) relevante aspecten van (inter-)nationale wet- en regelgeving op het
gebied van politie en justitie;
kennis van en vaardigheid in de functionele en organisatorische verhoudingen in de justitiële keten;
helikopterview over wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, werkwijzen, protocollen, procedures,
methoden en technieken;
ervaring als integraal manager;
visie op de rol en positie van de politie in de samenleving;
netwerkvaardigheid;
kennis van het Nederlands en Engels;
inzicht in politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
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FUNCTIE # 2
Functiebenaming:

Plaatsvervangend korpschef
Korps Politie Sint Maarten

Context
Het Korps Politie Sint Maarten heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming
met de daarvoor geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het
verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. Het politiekorps draagt bij aan de veiligheid en leefbaarheid van de
mensen die op Sint Maarten wonen, werken of als toerist verblijven. Indien de politie optreedt ter strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde, dan wel taken verricht ten dienste van justitie, staat zij onder het gezag van de
procureur-generaal. Indien de politie optreedt ter handhaving van de openbare orde en ter uitvoering van de
hulpverleningstaak staat zij onder het gezag van de Minister van Justitie van Sint Maarten.
De Minister van Justitie van Sint Maarten oefent wat het beheer betreft, het bevoegde gezag uit over het politiekorps
van Sint Maarten en kan ter zake de nodige aanwijzingen geven aan de korpschef. De plaatsvervangend korpschef
geeft leiding aan een inhoudelijk omvangrijk en beeldbepalend deel van het korps. De taakverdeling met de korpschef
geschiedt op basis van een (onderling te bepalen) portefeuilleverdeling, welke afhankelijk van prioriteiten kan worden
aangepast. De portefeuille overstijgt qua omvang en belang het niveau van de divisies en wordt vastgelegd in een
mandaatbesluit. De plaatsvervangend korpschef is belast met de vervanging van de korpschef bij diens afwezigheid.
De functie valt hiërarchisch onder de korpschef.
Werkzaamheden
Algehele leiding en sturing (portefeuille)

Is (volgens mandaat) verantwoordelijk voor de eigen portefeuille en bevoegd tot het nemen van
besluiten/beslissingen in dit kader;

draagt zorg voor plan- en beleidsvorming, opstellen begroting en verantwoording over de tot zijn portefeuille
behorende aandachtsgebieden/taken;

geeft richting en algehele leiding en sturing aan de (portefeuille), ziet toe op een adequate uitvoering van de
taken;

stuurt op de integraliteit van de producten en diensten;

treedt op als proceseigenaar van de processen die vallen binnen de portefeuille en draagt zorg voor de inrichting
en implementatie van de werkprocessen;

organiseert en bewaakt de afstemming en dwarsverbanden tussen processen en draagt zorg voor de nodige
afstemming met andere processen;

neemt in overleg met het management besluiten over de inzet en beheer van middelen en stuurt op prestaties
en implementatie van procesmatig en beleidsmatig afgesproken zaken;

voert overleg en maakt afspraken (bestuurlijk niveau) met bevoegd gezag/externe partners over beleid, plannen
en inzet/bijdrage;

levert bijdragen aan de ontwikkeling van de strategische koers en sturing van het Politiekorps als geheel.
(Beleids)ontwikkeling en -vertaling






draagt mede zorg voor (de aansturing van) de Korpsbrede visie- en beleidsontwikkeling en het opstellen van een
jaarplan het korps;
beoordeelt de bedrijfsvoering- en werkplannen van de divisies op passendheid binnen het jaarplan van het korps;
adviseert de korpschef over diverse beleids- en beheeraspecten aangaande het korps;
organiseert de bijdrage vanuit de portefeuille aan beleidsontwikkeling;
geeft leiding aan de (eventueel projectmatige) ontwikkeling van nieuwe taken of prioriteiten;
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vertaalt nieuwe taken/prioriteiten naar aanpak en methoden en technieken voor uitvoering.
Deelname MT politiekorps en andere korpsbrede overlegsituaties








neemt als MT-lid deel aan of leidt ter vervanging van de Korpschef de bespreking van en besluitvorming over
(tactische en strategische) lijn-, beleids- en procesvoorstellen en de vaststelling van kaders, prestatieafspraken
en mandaatverlening aan verantwoordelijken;
adviseert over de korpsbrede inzet en prioritering bij toezicht en handhaving op algemene politiek/bestuurlijk
van belang zijnde aandachtsvelden;
neemt deel aan (of leidt) het operationeel korpsbreed sturingsoverleg ter bespreking van en besluitvorming over
de inzet van capaciteit in concrete criminaliteit- en overlastproblemen en over de toewijzing, voortgang en
afsluiting van incident- en probleemgerichte opsporingszaken;
neemt deel aan overige overlegsituaties binnen het korps waar het gaat om de afstemming en bespreking van
beleids- en beheergerichte onderwerpen op tactisch niveau.

Contacten





met de korpschef en divisie-/unithoofden/chef stafbureau (MT en operationeel korpsbreed sturingsoverleg) over
beleids- , uitvoerings- en beheerkwesties in het kader van beleidsontwikkeling en planvorming om af te stemmen,
draagvlak te vormen en tot besluitvorming te komen;
met deelnemers van overleggremia binnen het korps over strategische en tactische beleids- en beheergerichte
onderwerpen om af te stemmen en daarvoor draagvlak te vormen;
met bevoegd gezag/externe partners (bestuurlijk niveau) over de te leveren inzet/bijdrage van de portefeuille
om daarover overleg te voeren en draagvlak te vormen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten










vastgesteld beleid en plannen voor het korps en de portefeuille;
uitgevoerd jaarplan binnen vastgesteld budget, tijdslijn en op de vastgestelde wijze behaalde resultaten;
daarover verantwoording afgelegd;
planmatig uitgevoerde taken van de portefeuille;
processen ingericht en afgestemd met andere processen;
effectieve, efficiënte en kwalitatieve inzet van medewerkers en middelen;
inbreng in de beleidsontwikkeling en planvorming op niveau van het korps;
inbreng geleverd in bespreking en besluitvorming over tactische aangelegenheden in MT-verband en andere
korpsinterne overlegsituaties;
afspraken gemaakt met bevoegd gezag/externe partners over te leveren inzet/bijdrage op het vlak van de
portefeuille;
adviezen over korpsbrede of meer specifieke beleids-/beheersmatige zaken/onderwerpen.

Bevoegdheden








(hiërarchisch) leidinggevende bevoegdheid;
beslisbevoegdheid als plaatsvervangend korpschef en (volgens mandaat) op de aandachtsgebieden van de eigen
portefeuille;
(algemeen) beleid en jaarplannen opstellen en ter vaststelling indienen bij de korpschef;
prioriteiten stellen in de uitvoering van het vastgestelde jaarplan;
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toewijzen aan management en medewerkers en hen daarvoor
faciliteren;
bijsturen op het beleid, de koers en de voortgang van te behalen resultaten;
plannen van aanpak en werkplannen beoordelen/toetsen en vaststellen;
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voorstellen tot verbeteringen beoordelen, vaststellen en (laten) implementeren;
gevraagd en ongevraagd (beleids)adviezen te geven aan korpschef;
participatie in en opbouw van relevante netwerken en daarin maken van afspraken.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen














Academisch werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante wetenschappelijke opleiding dan wel een
relevante HBO, aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-)opleidingen en ervaring, dan wel
langjarige relevante ervaring;
brede theoretische en praktische kennis van het vakgebied politie en van de beschikbare methoden, technieken,
procedures en hulpmiddelen;
diepgaande kennis van en inzicht in de samenhang tussen ontwikkelingen op sociaal-maatschappelijke, politiekbestuurlijke en strategisch/tactisch/operationele aangelegenheden en de samenhang met trends in criminaliteit
en andere strafbare feiten;
kennis van en inzicht in (ontwikkelingen in) relevante aspecten van (inter-)nationale wet- en regelgeving op het
gebied van politie en justitie;
kennis van en vaardigheid in de functionele en organisatorische verhoudingen in de justitiële keten;
helicopterview over wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, werkwijzen, protocollen, procedures,
methoden en technieken;
ervaring als integraal manager;
visie op de rol en positie van de politie in de samenleving;
netwerkvaardigheid;
kennis van het Nederlands en Engels;
inzicht in politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
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FUNCTIE # 3
Functiebenaming:

Chef Stafbureau

Eenheid:

Stafbureau

Context
Het Stafbureau is belast met de ondersteuning van de korpsleiding, op die vakgebieden die niet direct tot de
bedrijfsvoering behoren: juridische zaken, communicatie, IZ, bedrijfsmaatschappelijk werk, secretariaat en
beleidsondersteuning.
De chef stafbureau treedt op als secretaris van het MT, draagt bij aan een effectieve en efficiënte inrichting van
processen en organisatie door de ontwikkeling en bewaking van algemene beleidslijnen, de vastlegging en bewaking
van genomen besluiten en geeft leiding/sturing aan de medewerkers van het stafbureau. De functie valt hiërarchisch
onder de Korpschef van het Politiekorps Sint Maarten.
Werkzaamheden
Directiesecretariaat








bereidt de MT-vergaderingen voor, verzamelt vergaderstukken en (achtergrond)informatie, stelt discussienota's
en adviezen op en stelt agendapunten voor;
adviseert over de binnen de organisatie aan de orde zijnde onderwerpen;
neemt (als secretaris) deel aan MT-vergaderingen, geeft daarin desgevraagd toelichtingen en stelt
(beleids)besluiten op schrift;
bewaakt de inhoudelijke consistentie van de vanuit het management geleverde bijdragen aan de verschillende
overlegsituaties;
analyseert knelpunten en het adviseert het management inzake de afstemming van de besluitvorming hierin;
verricht op verzoek nader onderzoek naar bepaalde onderwerpen, procedures etc. die het gehele werkgebied
van de organisatie omvatten en brengt hierover verslag uit;
ziet toe op adequate behandeling en afdoening van de correspondentie.

Processen








draagt zorg voor c.q. stuurt de vormgeving van de bedrijfsprocessen;
coördineert de opstelling van begroting, bewaakt de consistentie, volledigheid en tijdigheid;
stelt managementrapportages op en levert hieraan inhoudelijke bijdragen;
voert analyses uit, ontwikkelt alternatieven en adviseert op het gehele terrein van het politiekorps;
genereert managementinformatie aangaande de processen en producten; maakt overzichten/rapportages en
voert analyses uit;
bevordert de kwaliteitsborging;
stuurt de verdere opbouw van de organisatie.

Aansturing

geeft leiding aan de medewerkers binnen het stafbureau, voert personeelsgesprekken en geeft uitvoering aan
de personele zorg;

treedt op als project/procesmanager van algemene projecten;

draagt zorg voor de realisatie producten en diensten;

adviseert over de inzet van externen;

draagt zorg voor in- en externe vertegenwoordiging van de organisatie.
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Beleid(srealisatie)





ontwikkelt (mede) de visie en strategie ten aanzien van het functioneren van het politiekorps;
analyseert voorgenomen beleidsontwikkelingen binnen Sint Maarten;
draagt zorg voor evaluatie van realisatie van visie, doelstellingen en producten en diensten;
coördineert de ontwikkeling van de organisatie en werkprocessen.

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten





met de leden van het MT om af te stemmen over inhoudelijke en procedurele zaken het MT betreffende;
met overige leidinggevenden en medewerkers in informatie uit te wisselen;
met hoofd bedrijfsvoering om afstemming te bereiken over de afbakening tussen staf- en bedrijfsvoeringtaken;
met externe partijen (OM, Sint Maarten) om standpunten en voorgenomen beleid af te stemmen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten









aangestuurde stafeenheid;
consistente besluitvorming en uitvoering;
administratief en procedureel goed lopend MT;
persoonlijke actie- en ontwikkelingsplannen (PAP’s en POP’s) van de medewerkers;
medewerkers die hun capaciteiten optimaal inzetten voor de politie;
een veilige werkomgeving;
door het MT vastgesteld jaarplan van het Stafbureau;
vastgestelde prioriteiten.

Bevoegdheden











leiding geven aan het stafbureau;
persoonlijke actie- en ontwikkelingsplannen (PAP’s en POP’s) van medewerkers opstellen;
beoordelings- en functioneringsgesprekken voeren met de medewerkers;
prioriteiten stellen in de uitvoering het Stafbureau;
input leveren aan het MT en/of individuele leden daarvan ter besluitvorming;
adviezen geven en voorstellen doen en ter besluitvorming voorleggen;
voorstellen tot verbeteringen beoordelen, (laten) vaststellen en implementeren;
de (voortgang van) implementatie van genomen besluiten monitoren, evalueren en zo nodig bijsturen;
sturen op optimale samenwerking binnen het stafbureau;
het politiekorps vertegenwoordigen in externe netwerken.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen




Academisch werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante wetenschappelijke opleiding dan wel een
relevante HBO, aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen en ervaring, dan wel
langjarige relevante ervaring;
kennis van (ontwikkelingen op) het werkveld van de dienst, alsmede van de beleidslijnen en de interne
procedures en richtlijnen;
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kennis van de bedrijfsvoering en van de organisatorische en functionele verhoudingen binnen en rondom het
politiekorps;
kennis van het Nederlands en Engels;
inzicht in de interne organisatie en taakverdeling binnen het politiekorps;
vaardigheid in (project)leiding;
adviesvaardig.
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FUNCTIE # 4
Functiebenaming:

Medewerker juridische zaken

Eenheid:

Stafbureau

Context
Het Stafbureau is belast met de ondersteuning van de korpsleiding, op die vakgebieden die niet direct tot de
bedrijfsvoering behoren: juridische zaken, communicatie, IZ, bedrijfsmaatschappelijk werk, secretariaat en
beleidsondersteuning.
De medewerker juridische zaken draagt zorg voor de vormgeving van het juridisch beleid en het ontwikkelen van
standaarden. De functie voert het juridisch beleid uit en adviseert het management op juridisch gebied. De functie
valt hiërarchisch onder de chef Stafbureau.
Werkzaamheden
Ontwikkeling

signaleert ontwikkelingen op juridisch gebied;

ontwikkelt het juridische beleid, kaders en instrumenten;

ontwikkelt standaarden voor de benadering van juridische vraagstukken;

draagt zorg voor de implementatie van beleid en standaarden;

ziet toe op het gebruik ervan;
Advies

analyseert privaat- en publiekrechtelijke juridische vraagstukken;

adviseert het management omtrent alle algemene juridische aangelegenheden;

geeft juridische ondersteuning aan het management;

adviseert bij het voeren van procedures, bereidt zaken inhoudelijk voor;

beheert juridische producten (beleid, kaders, instrumenten).
Uitvoering

stelt contracten, vergunningen, officiële documenten, etc. op, bewaakt eventueel door derden opgestelde
producten;

geeft uitvoering aan het juridisch beleid;

vertaalt het beleid in concrete plannen, voorschriften en producten;

evalueert de werking van de juridische functie, doet voorstellen tot verbetering;

draagt zorg voor de uitbesteding bij of inhuur van specialisten;

voert overleg met externe partijen en specialisten;

vormt en onderhoudt een relevant netwerk.
Diversen



vormt dossiers en archiveert stukken;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten




met het management om adviezen te geven of algemene juridische en/of zaakgebonden aspecten;
met externe partijen om af te stemmen over de afhandeling van juridische vraagstukken;
met bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van andere instellingen om af te stemmen over de aanpak;
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met de partners in de strafrechtketen om af te stemmen algemene juridische aangelegenheden.
Resultaten en bevoegdheden







vakinhoudelijke oplossingen en oplossingsrichtingen op aangereikte, specifieke problematiek;
geïmplementeerde werkwijzen, uitvoeringskaders en –procedures, instrumenten, methoden en technieken op
juridisch gebied;
vastgestelde plannen, gecoördineerde en georganiseerde, integrale implementatie van werkwijzen,
uitvoeringskaders en –procedures, instrumenten, methoden en technieken;
op inhoudelijke samenwerking geregisseerde (nieuwe) netwerken ten behoeve van de integrale implementatie
van werkwijzen, uitvoeringskaders en –procedures, instrumenten, methoden en technieken;
op inhoudelijke samenwerking geregisseerde (nieuwe) netwerken ten behoeve van kennisuitwisseling over
implementeren;
geborgde kaders en instrumenten op gebied van juridische zaken.

Bevoegdheden










werkzaamheden uitvoeren die zijn specialisatie vergen;
voorstellen ten aanzien van beleid en strategie;
aangereikte, specifieke problematiek analyseren en daarover adviseren;
analyse van effecten en adviseren over bijsturen;
opstellen producten;
plannen van aanpak voor vastgestelde werkwijzen, uitvoeringskaders en -procedures, instrumenten, methoden
en technieken opstellen;
de integrale verbetering van implementatie van vastgestelde werkwijzen, uitvoeringskaders en –procedures,
instrumenten, methoden en technieken organiseren, begeleiden en ondersteunen;
afspraken maken met leidinggevenden en netwerkpartners over de uitvoering;
participeren in bestaande netwerken van specialisten op de eigen specialisatie;

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen








Academisch werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante wetenschappelijke opleiding dan wel een
relevante HBO, aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-)opleidingen en ervaring, dan wel
langjarige relevante ervaring;
gespecialiseerde theoretische kennis van het vakgebied en van de maatschappelijke, economische en politiekbestuurlijke dimensies ervan;
kennis van de taak, organisatie en werkwijze van de eigen organisatie;
inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen;
kennis van het Nederlands en Engels;
vaardigheid in de voorbereiding van procedures en in het formuleren van juridische adviezen.
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FUNCTIE # 5
Functiebenaming:

Medewerker beleidsondersteuning en control

Eenheid:

Stafbureau

Context
Het Stafbureau is belast met de ondersteuning van de korpsleiding, op die vakgebieden die niet direct tot de
bedrijfsvoering behoren: juridische zaken, communicatie, IZ, bedrijfsmaatschappelijk werk, secretariaat en
beleidsondersteuning.
De medewerker beleidsondersteuning en control draagt zorg voor het inrichten van de planning- en control cyclus,
voor het inbrengen van inhoudelijke deskundigheid op het gebied van de P&C en voor advisering in het kader van
integrale control om de uitvoering van het bedrijfsmanagement te faciliteren en te monitoren. De functie valt
hiërarchisch onder de chef Stafbureau.
Werkzaamheden
Beleid en advies










draagt zorg voor de ontwikkeling van de planning- en control cyclus en de vorm en inhoud van de in dat verband
op te stellen rapportages;
ontwikkelt de centrale kaders en richtlijnen ten behoeve van een rechtmatige, effectieve en efficiënte
bedrijfsvoering;
vertaalt deze kaders naar de inrichting en werkwijze van de administratie;
beoordeelt beleidsvoornemens/-voorstellen op samenhang inhoudelijke doelstellingen en middeleninzet;
adviseert het management over de monitoring, evaluatie en control van de realisatie van beleid;
advisering over (voorbereiding van) de uitvoering van beleids- en beheersvraagstukken;
ontwikkelt standaarden voor rapportages omtrent plannen, voortgang, relatie tussen doelen en middeleninzet,
etc.;
draagt zorg voor de communicatie, ondersteuning en informatievoorziening over (beleids- en beheers)
aangelegenheden;
coördinatie de planning- en control processen en de in dat verband op te stellen producten en rapportages.

Uitvoering

draagt zorg voor de uitvoering integrale control op de uitvoering;

brengt planning en budgetten gestructureerd in verband met realisatie en productie;

stelt periodieke en incidentele rapportages op en adviseert op basis hiervan zo nodig tot bijstelling van beleid,
beheer en/of uitvoering;

fungeert als eerste aanspreekpunt voor management en medewerkers bij vraagstukken over de uitvoering van
het beleid en beheervraagstukken;

bewaakt de effectiviteit van de bedrijfsvoering en het beheer van middelen.
Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten



met manager om draagvlak te vormen onder het beleid op gebied van planning en control;
met managers om informatie uit te wisselen en af te stemmen omtrent de realisatie van plannen en de besteding
van middelen;
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met de medewerkers belast met het voeren van de administratie, om informatie uit te wisselen over beleid en
beheer en administratie.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten







vakinhoudelijke oplossingen en oplossingsrichtingen op aangereikte, specifieke problematiek;
geïmplementeerde werkwijzen, uitvoeringskaders en –procedures, instrumenten, methoden en technieken op
gebied van planning en control;
vastgestelde plannen, gecoördineerde en georganiseerde, integrale implementatie van werkwijzen,
uitvoeringskaders en –procedures, instrumenten, methoden en technieken;
op inhoudelijke samenwerking geregisseerde (nieuwe) netwerken ten behoeve van de integrale implementatie
van werkwijzen, uitvoeringskaders en –procedures, instrumenten, methoden en technieken;
op inhoudelijke samenwerking geregisseerde (nieuwe) netwerken ten behoeve van kennisuitwisseling over
implementeren;
geborgde kaders en instrumenten op gebied van planning en control.

Bevoegdheden









voorstellen ten aanzien van beleid en strategie;
aangereikte, specifieke problematiek analyseren en daarover adviseren;
analyse van effecten en adviseren over bijsturen;
opstellen producten;
plannen van aanpak voor vastgestelde werkwijzen, uitvoeringskaders en -procedures, instrumenten, methoden
en technieken opstellen;
de integrale verbetering van implementatie van vastgestelde werkwijzen, uitvoeringskaders en –procedures,
instrumenten, methoden en technieken organiseren, begeleiden en ondersteunen;
afspraken maken met leidinggevenden en netwerkpartners over de uitvoering;
participeren in bestaande netwerken van specialisten op de eigen specialisatie.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen








HBO-werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante HBO opleiding dan wel een relevante MBO, aangevuld
met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van algemene economie, bedrijfseconomie of bedrijfskunde;
kennis van het bedrijfsvoeringterrein;
kennis van de organisatie, het werkterrein en de eigen organisatie;
kennis van wet- en regelgeving op gebied van planning en control;
kennis van het Nederlands en Engels;
ervaring met adviestrajecten en de coördinatie van processen.
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FUNCTIE # 6
Functiebenaming:

Senior beleidsmedewerker

Eenheid:

Stafbureau

Context
Het Stafbureau is belast met de ondersteuning van de korpsleiding, op die vakgebieden die niet direct tot de
bedrijfsvoering behoren: juridische zaken, communicatie, IZ, bedrijfsmaatschappelijk werk, secretariaat en
beleidsondersteuning.
De senior beleidsmedewerker draagt zorg voor de ontwikkeling van beleid en instrumenten en voor de analyse en
advisering over departementale en/of korpsbrede ontwikkelingen.
De functie valt hiërarchisch onder de chef Stafbureau.

Werkzaamheden
Beleidsontwikkeling











signaleert trends en ontwikkelingen en voert zo nodig toekomstverkenningen uit;
initieert nieuw beleid, stemt dit af met landelijke strategische kaders;
volgt en analyseert de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke ontwikkelingen en betrekt deze bij de
beleidsontwikkeling;
vertaalt landelijke/departementale strategische (beleids)ontwikkelingen naar beleid en instrumenten;
draagt zorg voor de ontwikkeling van beleid en instrumenten en draagt bij aan het realiseren van korpsbrede
doelen;
ontwikkelt de centrale kaders en richtlijnen ten behoeve van de effectiviteit van de organisatie;
vertaalt ontwikkelde kaders naar de inrichting en werkwijze van de organisatie;
beoordeelt beleidsvoornemens/-voorstellen op inhoudelijke doelstellingen en aansluiting met centrale
strategische kaders;
draagt bij aan de integrale advisering van en afstemming met het departement van Justitie;
draagt zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleidscontrole.

Advies




adviseert omtrent de implementatie van beleid, verbeterplannen en/of opbouw van de organisatie;
signaleert en analyseert knelpunten in organisatie en werkwijze en adviseert over mogelijke oplossingen;
adviseert het management omtrent strategische ontwikkelingen van de organisatie en geeft daarbij de
consequenties van te maken keuzes aan.

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten



met managers van het Korps om draagvlak te vormen onder het beleid;
met managers om informatie uit te wisselen en af te stemmen omtrent de koers van de beleidsontwikkeling.
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Resultaten en bevoegdheden
Resultaten






beleidsoplossingen en oplossingsrichtingen;
beleids- en uitvoeringskaders en –procedures, instrumenten, methoden en technieken;
vastgesteld beleid en kaders;
geborgde kaders en instrumenten;
adviezen omtrent organisatie en werkwijze van het Korps.

Bevoegdheden










voorstellen ten aanzien van beleid en strategie;
aangereikte, specifieke problematiek analyseren en daarover adviseren;
analyse van effecten en adviseren over bijsturen;
plannen van aanpak voor vastgestelde werkwijzen, uitvoeringskaders en -procedures, instrumenten, methoden
en technieken opstellen;
de integrale verbetering van implementatie van vastgestelde werkwijzen, uitvoeringskaders en –procedures,
instrumenten, methoden en technieken organiseren, begeleiden en ondersteunen;
afspraken maken met leidinggevenden en netwerkpartners over de uitvoering;
input leveren aan het MT en/of individuele leden daarvan ter besluitvorming;
adviezen geven en voorstellen doen en ter besluitvorming voorleggen;
voorstellen tot verbeteringen beoordelen, (laten) vaststellen en implementeren.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen











Academisch werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante wetenschappelijke opleiding dan wel een
relevante HBO, aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen en ervaring, dan wel
langjarige relevante ervaring;
kennis van (ontwikkelingen op) het werkveld van de dienst, alsmede van de beleidslijnen en de interne
procedures en richtlijnen;
kennis van en inzicht in politieorganisaties en inzicht in relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
kennis van en ervaring met beleidsontwikkeling;
kennis van het Nederlands en Engels;
inzicht in de interne organisatie en taakverdeling binnen het politiekorps;
ervaring met veranderingsprocessen en organisatieontwikkeling;
vaardigheid in (project)leiding;
adviesvaardig.
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FUNCTIE # 7
Functiebenaming:

Medewerker communicatie

Eenheid:

Stafbureau

Context
Het Stafbureau is belast met de ondersteuning van de korpsleiding, op die vakgebieden die niet direct tot de
bedrijfsvoering behoren: juridische zaken, communicatie, IZ, bedrijfsmaatschappelijk werk, secretariaat en
beleidsondersteuning.
De medewerker communicatie draagt zorg voor het vormgeven van het communicatiebeleid, het ontwikkelen van
communicatieproducten en het (doen) uitvoeren van het communicatiebeleid. De medewerker communicatie is
verder belast met het extern verstrekken van informatie en met de persvoorlichting en het bevorderen van de
beeldvorming m.b.t. de politie in de maatschappij. De functie valt hiërarchisch onder de chef Stafbureau.
Werkzaamheden
Ontwikkeling en advies









ontwikkelt de strategie m.b.t. de externe presentatie van het politiekorps in media, naar het publiek en naar
andere overheden en instellingen;
Idem voor wat betreft de interne communicatie;
ontwikkelt en onderhoudt het communicatiebeleid en de wijze waarop dit wordt vormgegeven richting bestuur,
publiek, etc.;
zet voorlichtingsplannen, -programma’s en campagnes op;
adviseert de korpsleiding en het MT over voorlichtings- en communicatie aspecten van voorgenomen nieuw
beleid of handelwijzen;
adviseert over de opzet en uitvoering van gerichte voorlichtingsacties;
beoordeelt het effect van voorlichtingsacties, draagt nieuwe methoden en technieken aan voor benadering van
het publiek;
draagt bij aan het opstellen van draaiboeken voor grote gebeurtenissen.

Uitvoering







geeft uitvoering aan het voorlichtings-/communicatiebeleid;
vertaalt het beleid in concrete plannen, voorschriften en producten;
geeft persvoorlichting in overleg met de korpsleiding;
is verantwoordelijk voor de interne communicatie;
bevordert het uitdragen van het imago van de politie en draagt bij aan de arbeidsmarktcommunicatie;
analyseert de effecten van de uitvoering van het beleid en adviseert op basis daarvan tot aanpassingen of
verbeteringen.

Diversen



begeleidt medewerkers van het politiekorps bij het uitvoering van externe voorlichtingstaken en te organiseren
bijeenkomsten;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten
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met het management van het politiekorps over het te ontwikkelen en te voeren beleid op gebied van de interne
en externe communicatie;
met media en publiek om informatie te verstrekken en draagvlak te bevorderen onder de organisatie en werkwijze
van de politie;
met communicatie/voorlichtingsfuncties van andere (overheids)instanties om af te stemmen over de aard,
inhoud en tijdstip van communicatie-uitingen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten









uitgevoerde werkzaamheden;
vakinhoudelijke oplossingen en oplossingsrichtingen op aangereikte, specifieke problematiek;
geïmplementeerde werkwijzen, uitvoeringskaders en –procedures, instrumenten, methoden
en technieken op gebied van communicatie en voorlichting;
vastgestelde plannen, gecoördineerde en georganiseerde, integrale implementatie van werkwijzen,
uitvoeringskaders en –procedures, instrumenten, methoden en technieken;
op inhoudelijke samenwerking geregisseerde (nieuwe) netwerken ten behoeve van de integrale implementatie
van werkwijzen, uitvoeringskaders en –procedures, instrumenten, methoden en technieken;
op inhoudelijke samenwerking geregisseerde (nieuwe) netwerken ten behoeve van kennisuitwisseling over
implementeren;
geborgde kaders en instrumenten op gebied van communicatie en voorlichting.

Bevoegdheden









voorstellen ten aanzien van beleid en strategie;
aangereikte, specifieke problematiek analyseren en daarover adviseren;
analyse van effecten en adviseren over bijsturen;
opstellen producten;
plannen van aanpak voor vastgestelde werkwijzen, uitvoeringskaders en -procedures, instrumenten, methoden
en technieken opstellen;
de integrale verbetering van implementatie van vastgestelde werkwijzen, uitvoeringskaders en –procedures,
instrumenten, methoden en technieken organiseren, begeleiden en ondersteunen;
afspraken maken met leidinggevenden en netwerkpartners over de uitvoering;
participeren in bestaande netwerken van specialisten op de eigen specialisatie.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen










HBO-werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante HBO opleiding dan wel een relevante MBO, aangevuld
met vakgerichte (en eventuele management-)opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
specifieke kennis van de organisatie, werkwijzen, het werkterrein en het daarop gerichte beleid en de
doelgroepen;
brede en gespecialiseerde theoretische kennis van voorlichtingsmethoden en -technieken;
kennis van de organisatie, werkwijzen en doelgroepen van de politieorganisatie en de overheid;
kennis van en inzicht in bestuurlijke, maatschappelijke en politieke verhoudingen;
kennis van en ervaring met het ontwikkelen en implementeren van beleid en methoden op gebeid van
communicatie en voorlichting;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
vaardigheid in het inspelen op bestuurlijk, maatschappelijk of politiek gevoelige aangelegenheden;
vaardigheid in het ontwikkelen van voorlichtingsmethoden en -technieken, afgestemd op de specifieke
doelgroepen.
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FUNCTIE # 8
Functiebenaming:

Coördinator interne zaken

Eenheid:

Stafbureau

Context
Het Stafbureau is belast met de ondersteuning van de korpsleiding, op die vakgebieden die niet direct tot de
bedrijfsvoering behoren: juridische zaken, communicatie, IZ, bedrijfsmaatschappelijk werk, secretariaat en
beleidsondersteuning.
De coördinator IZ draagt zorg voor de coördinatie van de uitvoering van de IZ-werkzaamheden en geeft mede
uitvoering aan de verschillende soorten integriteits- en veiligheidsonderzoeken en de coördinatie van activiteiten met
betrekking tot veiligheidsaspecten binnen het korps. Verder adviseert en ondersteunt de functie op het gebied van
interne en landsrecherche onderzoeken, externe klachten en ernstige geweldsaanwending. De functie valt
hiërarchisch onder de chef Stafbureau.
Werkzaamheden
Coördinatie





stuurt de medewerkers IZ inhoudelijk aan;
bewaakt de voortgang en bepaalt de prioriteiten;
bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden;
treedt op als informant t.b.v. door de chef Stafbureau met de medewerkers IZ te voeren personeelsgesprekken.

Verrichten van veiligheidsonderzoeken:







verricht milieu- en antecedentenonderzoek m.b.t. sollicitanten en screent tijdelijke krachten, personeel van
leveranciers, etc.;
fungeert als meldpunt en signaleert situaties (in de meest ruime zin van het woord) die een gevaar kunnen
vormen voor de integriteit en veiligheid van het korps (fysieke veiligheid, procedures, ICT- en
informatiebeveiliging, gedrag/houding, etc.);
fungeert als veiligheidscoördinator (o.a. ten aanzien van preventief beleid, integriteitsbeleid en delicate
kwesties);;
verricht (nader) onderzoek en doet aanbevelingen tot verbetering;
coördineert verbeteractiviteiten op deze terreinen.

Behandeling externe klachten












voert op verzoek van de korpsleiding onderzoek uit naar klachten;
beoordeelt de ontvankelijkheid (intake) en doet de klacht eventueel af;
bemiddelt en doet klachten af;
overlegt omtrent klacht/behandelingsprocedure;
voert onderzoek uit; verzamelt aanvullende informatie;
adviseert omtrent de klachtafdoening;
stelt concept-besluiten/-brieven op richting klager, medewerker, leidinggevenden;
draagt zorg voor afdoening richting relevante partijen;
signaleert en analyseert klachten en geeft leermomenten aan;
communiceert naar relevante in/externe partijen (leereffect);
draagt zorg voor wettelijke verantwoording/publicatie.
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Interne/disciplinaire onderzoeken



voert interne disciplinaire en andere publiciteitsgevoelige onderzoeken uit naar politiefunctionarissen;
adviseert en informeert het bevoegd gezag met betrekking tot deze onderzoeken.

Ondersteunen Landsrecherche onderzoeken




ondersteunt het bevoegd gezag bij landrecherche-onderzoeken naar politiefunctionarissen;
ondersteunt de Landsrecherche, voert (strafrechtelijke) onderzoeken samen met hen uit en voert kleinere
strafrechtelijke onderzoeken zelfstandig uit;
fungeert als aanspreekpunt voor de Landsrecherche.

Ernstige geweldsaanwending






ondersteunt het bevoegd gezag inzake meer ernstig gebruik van geweld door politiefunctionarissen;
adviseert, signaleert en beoordeelt inzake het gebruik van geweld;
adviseert de lijn over klachten en rapportages over geweldsmeldingen;
coördineert en toetst de kwaliteit van afhandeling;
verwerkt informatie voor het Ministerie van Justitie over meldingen.

Beleidsadvisering



monitort ontwikkelingen op alle voornoemde gebieden en evalueert het klachten- en interne veiligheidsbeleid.
Doet op basis hiervan voorstellen ter verbetering/aanpassing van beleid;
informeert en adviseert de korpsleiding en het hoofd Stafbureau over beleidsmatige en operationele aspecten
van IZ.

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten





met de korpsleiding over beleidsmatige en operationele aspecten van IZ om deze hierover te informeren en te
adviseren;
met sollicitanten, burgers, leveranciers, etc. in verband met antecedenten- en milieu-onderzoek, klachten,
met in- en externe informatiebronnen om informatie uit te wisselen;
met management over resultaten en aanbevelingen van (interne) klachten/disciplinaire/strafrechtelijke
onderzoeken, veiligheidsonderzoeken, etc.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten





gecoördineerde werkzaamheden in het kader van IZ;
op betrouwbaarheid, actualiteit en compleetheid gevalideerde gegevens;
analyses, conclusies, aanbevelingen en adviezen inzake integriteits- en veiligheidsonderzoeken en onderzoeken
op het terrein van bejegening van het publiek door politiefunctionarissen;
geëvalueerd beleid en adviezen omtrent eventuele bijstelling/verbetering/actualisering daarvan.

Bevoegdheden





verzorgen dagelijkse werkcoördinatie IZ;
gegevens uit verschillende gegevensbestanden in samenhang brengen en analyseren;
beschrijvingen, verklaringen en voorspellingen betreffende veiligheidsproblematiek opstellen;
klachten afdoen door niet-ontvankelijkheidverklaring en/of door bemiddeling;
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onderzoek verrichten naar gedragingen/bejegening door/van politiefunctionarissen, zowel intern als extern;
coördineren van werkzaamheden op het terrein van fysieke beveiliging van politiegebouwen, beveiliging
ICT/informatie, opstellen werkprocedures en gewenst gedrag om veiligheid te bevorderen, etc.

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: n.v.t.
Psychisch: psychische druk door unieke en uitzonderlijke positie binnen het korps.
Persoonlijk risico: n.v.t.

Kennis- en ervaringseisen









HBO-werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante HBO opleiding dan wel een relevante MBO, aangevuld
met vakgerichte (en eventuele management-)opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van processen en verhoudingen in het werkveld;
goede kennis van de eigen organisatie;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
coördinerende ervaring;
ervaring in het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken;
ruime en brede ervaring in basispolitiezorg;
ruime en brede ervaring in rechercheonderzoeken.
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FUNCTIE # 9
Functiebenaming:

Medewerker interne zaken

Eenheid:

Stafbureau

Context
Het Stafbureau is belast met de ondersteuning van de korpsleiding, op die vakgebieden die niet direct tot de
bedrijfsvoering behoren: juridische zaken, communicatie, IZ, bedrijfsmaatschappelijk werk, secretariaat en
beleidsondersteuning.
De medewerker IZ draagt zorg voor het uitvoeren van de verschillende soorten integriteits- en veiligheidsonderzoeken
en coördineert activiteiten met betrekking tot veiligheidsaspecten binnen het korps. Verder adviseert en ondersteunt
de functie op het gebied van interne en landsrecherche onderzoeken, externe klachten en ernstige
geweldsaanwending. De functie valt hiërarchisch onder de chef Stafbureau en functioneel onder de coördinator IZ.
Werkzaamheden
Verrichten van veiligheidsonderzoeken:





verricht milieu- en antecedentenonderzoek m.b.t. sollicitanten en screent tijdelijke krachten, personeel van
leveranciers, etc;.
fungeert als meldpunt en signaleert situaties (in de meest ruime zin van het woord) die een gevaar kunnen
vormen voor de integriteit en veiligheid van het korps (fysieke veiligheid, procedures, ICT- en
informatiebeveiliging, gedrag/houding, etc.);
verricht (nader) onderzoek en doet aanbevelingen tot verbetering.

Behandeling externe klachten












voert op verzoek van de korpsleiding onderzoek uit naar klachten;
beoordeelt de ontvankelijkheid (intake) en doet de klacht eventueel af;
bemiddelt en doet klachten af;
overlegt omtrent klacht/behandelingsprocedure;
voert onderzoek uit; verzamelt aanvullende informatie;
adviseert omtrent de klachtafdoening;
stelt concept-besluiten/-brieven op richting klager, medewerker, leidinggevenden;
draagt zorg voor afdoening richting relevante partijen;
signaleert en analyseert klachten en geeft leermomenten aan;
communiceert naar relevante in/externe partijen (leereffect);
draagt zorg voor wettelijke verantwoording/publicatie.

Interne/disciplinaire onderzoeken

voert interne disciplinaire en andere publiciteitsgevoelige onderzoeken uit naar politiefunctionarissen;

adviseert en informeert het bevoegd gezag met betrekking tot deze onderzoeken.
Ondersteunen Landsrecherche onderzoeken




ondersteunt het bevoegd gezag bij landrecherche-onderzoeken naar politiefunctionarissen;
ondersteunt de Landsrecherche, voert (strafrechtelijke) onderzoeken samen met hen uit en voert kleinere
strafrechtelijke onderzoeken zelfstandig uit;
fungeert mede als aanspreekpunt voor de Landsrecherche.

Ernstige geweldsaanwending
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ondersteunt het bevoegd gezag inzake meer ernstig gebruik van geweld door politiefunctionarissen;
adviseert, signaleert en beoordeelt inzake het gebruik van geweld;
adviseert de lijn over klachten en rapportages over geweldsmeldingen;
coördineert en toetst de kwaliteit van afhandeling;
verwerkt informatie voor het Ministerie van Justitie over meldingen.

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten




met sollicitanten, burgers, leveranciers, etc. in verband met antecedenten- en milieuonderzoek, klachten;
met in- en externe informatiebronnen om informatie uit te wisselen;
met management over resultaten en aanbevelingen van (interne) klachten/disciplinaire/strafrechtelijke
onderzoeken, veiligheidsonderzoeken, etc.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten



op betrouwbaarheid, actualiteit en compleetheid gevalideerde gegevens;
analyses, conclusies, aanbevelingen en adviezen inzake integriteits- en veiligheidsonderzoeken en onderzoeken
op het terrein van bejegening van het publiek door politiefunctionarissen.

Bevoegdheden






gegevens uit verschillende gegevensbestanden in samenhang brengen en analyseren;
beschrijvingen, verklaringen en voorspellingen betreffende veiligheidsproblematiek opstellen;
klachten afdoen door niet-ontvankelijkheidverklaring en/of door bemiddeling;
onderzoek verrichten naar gedragingen/bejegening door/van politiefunctionarissen, zowel intern als extern;
coördineren van werkzaamheden op het terrein van fysieke beveiliging van politiegebouwen, beveiliging
ICT/informatie, opstellen werkprocedures en gewenst gedrag om veiligheid te bevorderen, etc.

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: n.v.t.
Psychisch: psychische druk door unieke en uitzonderlijke positie binnen het korps.
Persoonlijk risico: n.v.t.

Kennis- en ervaringseisen








HBO-werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante HBO opleiding dan wel een relevante MBO, aangevuld
met vakgerichte (en eventuele management-)opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van processen en verhoudingen in het werkveld;
goede kennis van de eigen organisatie;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
ervaring in het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken;
5-7 jaar in en brede ervaring in basispolitiezorg;
3-5 jaar en brede ervaring in rechercheonderzoeken.
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FUNCTIE # 10
Functiebenaming:

Secretaresse

Eenheid:

Stafbureau

Context
Het Stafbureau is belast met de ondersteuning van de korpsleiding, op die vakgebieden die niet direct tot de
bedrijfsvoering behoren: juridische zaken, communicatie, IZ, bedrijfsmaatschappelijk werk, secretariaat en
beleidsondersteuning.
De secretaresse is belast met het verlenen van managementondersteuning aan de korpsleiding. De functie valt
hiërarchisch/beheersmatig onder de chef Stafbureau. De inhoudelijke aansturing geschiedt door de korpschef.
Werkzaamheden
Managementondersteuning












treedt op als secretaris van en/of ondersteunt de korpschef en overige MT-leden in het vervullen van het
voorzitterschap van/deelname aan (beleids- en besluitvormende) overlegorganen;
draagt onder meer zorg voor het verkrijgen van adviezen van betrokken organisatieonderdelen en instanties;
organiseert en zorgt in samenspraak met de betreffende voorzitter voor de (deels ook inhoudelijke)
voorbereiding van de vergaderingen/bijeenkomsten (indien voorzitterschap bij een van de MT-leden berust);
draagt zorg voor de tijdige aanlevering van stukken en, zonodig, voor aanvullende informatie en geeft nadere te
stellen prioriteiten aan bij de afhandeling op basis van kennis van de inhoud van de dossiers;
coördineert de informatiestroom naar interne en externe relaties over gemaakte afspraken en gestelde vragen;
attendeert MT-leden op relevante informatie en bijzondere omstandigheden die hun persoonlijke bemoeienis of
aandacht vragen in het kader van het voorzitterschap van of deelname aan overlegorganen;
verzamelt, ordent, analyseert en bewerkt op verzoek gegevens over specifieke onderwerpen;
vervaardigt en verstrekt (ook niet-standaard) overzichten en managementinformatie uit de (archief)systemen;
stelt (in concept) memo’s op en verzamelt en bewerkt daartoe (aanvullende) informatie;
ontwikkelt en beheert/bewaakt (administratieve) procedures;
stelt – op basis van door de chef Stafbureau gegeven kaders − plannen van aanpak op voor de inzet en uitvoering
van secretariële activiteiten (zoals bijvoorbeeld bij upgrading van administratieve systemen en procedures), voert
vastgestelde plannen van aanpak uit en verricht de zaakscoördinatie;

Diversen






formuleert voorstellen tot verbeteringen in de uitvoering van secretariële activiteiten en zorgt voor de
implementatie van vastgestelde verbeteringen;
geeft instructies en handreikingen aan secretariële en administratief medewerkers binnen het Stafbureau en
elders in de dienst;
verricht korpsbrede administratief coördinerende en beheergerichte werkzaamheden;
verricht diverse bijkomende secretariële en administratieve werkzaamheden;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten



met MT-leden in het kader van de te leveren managementondersteuning om nadere afspraken hierover te maken,
af te stemmen en de nodige informatie te verstrekken en uit te wisselen;
met in- en externe relaties om af te stemmen over de behandeling van gemaakte afspraken en de aanlevering
van gevraagde informatie;
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met diverse instanties voor het verkrijgen van informatie en adviezen;
met andere partijen in de overheid en de keten om afspraken te maken en informatie uit te wisselen over
besprekingen, data, stukken en dergelijke.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten









MT-leden in ondersteunende en deels inhoudelijke zin in staat gesteld op een adequate wijze het voorzitterschap
van overlegorganen te voeren dan wel daaraan deel te nemen;
gefaciliteerde en genotuleerde vergaderingen en bijeenkomsten met vooraf geïnformeerde deelnemers;
vastgelegde (vertrouwelijke) vergaderverslagen, correspondentie, documenten en dossiers;
bewaakte actiepunten voortkomend uit vergaderingen en bijeenkomsten;
verstrekte standaard én niet-standaard overzichten en managementinformatie uit de (archief)systemen;
geïmplementeerde vastgestelde verbeteringen;
over specifieke onderwerpen verzamelde, geanalyseerde en bewerkte informatie aangeleverd;
administratieve processen en procedures op orde;

Bevoegdheden












plannen van aanpak formuleren voor de inzet en uitvoering van secretariële activiteiten;
zaakscoördinatie voeren;
vragen aannemen, informatie verstrekken en doorverbinden;
vergaderingen voorbereiden en begeleiden (logistiek, vergaderstukken e.d.);
notuleren;
collega’s en derden aanspreken op nakoming actiepunten;
(vertrouwelijke) brieven concipiëren;
(vertrouwelijke) correspondentie, vergaderstukken etc. archiveren;
niet-standaard overzichten en managementinformatie uit de (archief)systemen genereren;
voorstellen formuleren over verbeteringen van de uitvoering van secretariële werkzaamheden;
vastgestelde verbeteringen implementeren.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen












MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-)opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
administratief-technische kennis van management ondersteunende werkwijzen en van interne administratieve
en procedurele uitvoeringsvoorschriften;
kennis van en inzicht in het beleid en de organisatie van het Korps Politie;
ervaring met het verzamelen en inzichtelijk maken van gegevens en het samenstellen van
managementinformatie;
kennis (op hoofdlijnen) van de aard en inhoud van door de MT-leden te behandelen onderwerpen;
vaardigheid in het werken en omgaan met kantoorautomatisering;
kennis van het Nederlands en Engels;
inzicht in de in- en externe organisatorische en functionele verhoudingen;
vaardigheid in het uitwerken van onvolledige conceptteksten;
vaardigheid in het (telefonisch) te woord staan van derden voor het maken van afspraken;
vaardigheid in het maken van verslagen van vergaderingen en in het vormen en bijhouden van dossiers.
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FUNCTIE # 11
Functiebenaming:

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Divisie:

Stafbureau

Context
Het Stafbureau is belast met de ondersteuning van de korpsleiding, op die vakgebieden die niet direct tot de
bedrijfsvoering behoren: juridische zaken, communicatie, IZ, bedrijfsmaatschappelijk werk, secretariaat en
beleidsondersteuning.
De bedrijfsmaatschappelijk werker is belast met het verlenen van 1e lijnshulp aan werknemers met (dreigende)
psycho-sociale moeilijkheden die in verband staan met de werksituatie. Verder levert de functie een bijdrage aan de
ontwikkeling van het sociaal beleid van het politiekorps. De functie valt hiërarchisch onder de chef Stafbureau.
Werkzaamheden
Ontwikkeling


signaleert en analyseert welzijnsbedreigende werksituaties of (arbeids)omstandigheden en bespreekt deze in
een sociaal team;

adviseert de leiding met betrekking tot mogelijke sociale aspecten van bestaande en nog te nemen maatregelen
en over algemene verbeteringen in de werksituatie;

adviseert bij reorganisaties en veranderingsprocessen op grond van ontvangen klachten en signalen;

levert vanuit de praktijk bijdragen aan de ontwikkeling van het sociale beleid;

levert een bijdrage aan het ontwikkelen van begeleidings- en coachingsmethoden;

participeert in projecten gericht op preventief uitvoeringsbeleid ten behoeve van specifieke doelgroepen.
Uitvoering


oriënteert zich op de werksituatie en op ontwikkelingen daarbuiten die van invloed kunnen zijn op het
welbevinden van het personeel;

analyseert hulpvragen, problemen en klachten van medewerkers of het management welke als bedreigend
worden ervaren voor het welbevinden;

zet begeleidingstrajecten op en begeleidt individuele of groepen medewerkers bij (te verwachten) problemen in
de werksituatie en verwijst zo nodig door naar externe hulpverleningsinstanties;

legt huis- en werkbezoeken af en biedt ondersteuning bij crisisinterventie;

begeleidt - zo nodig in samenwerking met andere specialismen - individuele medewerkers bij (de nazorg van) het
proces van de hulpverlening;

bespreekt met het management een aanpak ten behoeve van individuele of groepen medewerkers;

geeft thematische voorlichting over bepaalde probleemsituaties en organiseert discussiegroepen en activiteiten
om het welzijn van medewerkers te bevorderen;

houdt een cliënten- en klachtenadministratie bij.
Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten
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met management en medewerkers om informatie uit te wisselen over relevante situaties en omstandigheden
waarbij hulp geboden zou kunnen moeten worden;
met management en coördinator P&O om af te stemmen over noodzaak, aard, inhoud en kwaliteit van de
interventies;
met externe specialisten om af te stemmen over de inhoud en over de eventuele overdracht van zaken;
met betrokkenen en de omgeving daarvan (familie, collega’s, etc.) om informatie uit te wisselen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten



bevordering welzijnssituatie en welbevinden politiepersoneel;
adequate begeleiding en hulp geboden bij hulpvragen, problemen en klachten van medewerkers en op probleem
toegesneden aanpak;

vakinhoudelijke oplossingen en oplossingsrichtingen aangedragen;

tijdige en kwalitatieve interventies gepleegd;

adviezen en suggesties voor verbetering;

initiatieven die de gewenste (deel)effecten naderbij brengen.
Bevoegdheden









problematiek analyseren en daarover adviseren; monitoren en prognoses opstellen;
optreden als vakinhoudelijk vertegenwoordiger /aanspreekpunt en als intermediair voor de toepassing van de
ontwikkelde en vastgestelde werkwijzen, kaders, instrumenten, methoden en technieken;
vergaren van informatie uit de bedrijfsvoering en uitvoeringspraktijk;
verstrekken van informatie over (implementatie van) vastgestelde werkwijzen, kaders, instrumenten, methoden
en technieken;
voorstellen formuleren tot verbeteringen;
uitvoeringsafspraken maken met leidinggevenden over implementatie van vastgestelde verbeteringen;
(landelijke) netwerken initiëren, bouwen, onderhouden en regisseren ten behoeve van kennisuitwisseling over
vakinhoudelijke vertegenwoordiging c.q. het optreden als intermediair;
participeren in bestaande netwerken en opbouwen netwerken.

Bezwarende werkomstandigheden





Fysiek: n.v.t.
Psychisch: psychische druk aanwezig door kans op confrontatie met menselijk leed door het vanuit de
bedrijfsmaatschappelijke zorg voor personeel deelgenoot worden van het leed en de problemen die bij
personeelsleden spelen.
Persoonlijk risico: n.v.t.

Kennis- en ervaringseisen





HBO-werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante HBO opleiding dan wel een relevante MBO, aangevuld
met vakgerichte (en eventuele management-)opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de omgeving, werkwijze en organisatie;
kennis van hulpverleningsmethoden en -technieken, rechtspositionele regelingen en (externe)
hulpverleningsmogelijkheden;
inzicht in de factoren bepalend voor het ontstaan van sociaalpsychologische problemen en welzijnsbedreigende
situaties (arbeidsomstandigheden);
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vaardigheid in het (tijdig) signaleren en het analyseren van sociaalpsychologische problemen;
vaardigheid in het verlenen van psychosociale hulp aan medewerkers;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento.
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FUNCTIE # 12
Functiebenaming:

Administratief Medewerker

Eenheid:

Stafbureau

Context
Het Stafbureau is belast met de ondersteuning van de korpsleiding, op die vakgebieden die niet direct tot de
bedrijfsvoering behoren: juridische zaken, communicatie, IZ, bedrijfsmaatschappelijk werk, secretariaat en
beleidsondersteuning.
De administratief medewerker is belast met het verlenen van administratieve ondersteuning aan een toegewezen
organisatieonderdeel dan wel de leiding van een divisie. De functie valt hiërarchisch onder de leiding van het
betreffende onderdeel.
Werkzaamheden
Administratieve ondersteuning














legt aangereikte gegevens vast in de daartoe geëigende (archief)systemen;
rubriceert en codeert aangereikte gegevens en documenten;
vult onvolledige gegevens aan in door collega’s aangereikte documenten met gegevens uit de daartoe geëigende
systemen;
controleert − waar procedure of werkwijze dit voorschrijft − de aangereikte gegevens aan de hand van reeds
beschikbare gegevens;
archiveert documenten en dossiers;
verzorgt het in ontvangst nemen en verzenden van poststukken en pakketten;
beoordeelt binnengekomen correspondentie op belang en urgentie en voegt op eigen initiatief en naar eigen
inzicht voor de afhandeling benodigde informatie toe; screent e-mails en handelt zelf routinematige zaken af;
verstrekt periodiek dan wel op aanvraag standaard overzichten uit de (archief)systemen;
zorgt voor het aannemen, beantwoorden dan wel doorverwijzen van vragen van collega’s en leidinggevenden;
neemt (zonodig) de telefoon aan en verstrekt telefonisch algemene inlichtingen;
ontvangt en begeleidt bezoekers;
regelt, in overleg, organisatorische en logistieke zaken;
zorgt voor de uitvoering van overige administratieve en registratieve werkzaamheden (zoals kopiëren,
tekstverwerking, divers uitzoekwerk etc.).

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten


met collega’s van het betreffende onderdeel in het kader van de te leveren administratieve ondersteuning om de
nodige informatie te verstrekken en uit te wisselen;

met derden over verzoeken/vragen om hen te woord te staan, algemene inlichtingen te geven dan wel door te
verwijzen.
Resultaten en bevoegdheden
Resultaten


aan gegevens toegekende rubriceringen en coderingen;
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in de systemen verwerkte standaard mutaties op gegevens;
gevalideerde documenten;
vastgelegde en gearchiveerde, documenten en dossiers;
afgehandelde inkomende en uitgaande post;
verstrekte standaard overzichten uit de (archief)systemen;

Bevoegdheden









aangereikte gegevens vastleggen in de daartoe geëigende (archief)systemen;
aangereikte, maar onvolledige documenten aanvullen;
op basis van aangereikte gegevens standaard documenten opstellen;
gegevens in daarvoor aangereikte documenten valideren;
aangereikte documenten en dossiers archiveren;
standaard overzichten uit de (archief)systemen verstrekken;
inkomende en uitgaande post en afhandelen;
routinematige (standaard) zaken afhandelen.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen










VSBO/MAVO werk- en denkniveau, dan wel een lagere opleiding, aangevuld met vakgerichte applicaties, dan wel
langjarige relevante ervaring;
kennis van management-ondersteunende methoden en werkwijzen;
kennis van reguliere archiverings- en documentatietechnieken;
kennis van de interne administratieve en procedurele regels en voorschriften en de toepassing daarvan;
vaardigheid in het werken en omgaan met kantoorautomatisering;
kennis van het Nederlands en Engels;
inzicht in de in- en externe organisatorische en functionele verhoudingen;
vaardigheid in het (telefonisch) te woord staan van derden;
vaardigheid in het maken vormen en bijhouden van dossiers.
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FUNCTIE # 13
Functiebenaming:

Hoofd Basispolitiezorg

Eenheid:

Divisie Basispolitiezorg

Context
De Divisie Basispolitiezorg (BPZ) is belast met het bijdragen aan de handhaving van de openbare orde en aan de
veiligheid en leefbaarheid in Sint Maarten. De Divisie BPZ richt zich op de gebiedsgerichte uitvoering van operationele
politietaken, met name ten behoeve van de processen noodhulp, toezicht en handhaven en opsporen.
Het hoofd basispolitiezorg is integraal verantwoordelijk voor de basispolitiezorg van Sint Maarten. Het hoofd
basispolitiezorg geeft in dit kader algehele leiding aan de Divisie Basispolitiezorg en verzorgt de sturing op
tactisch/operationeel niveau. Als hoofd BPZ en lid van het MT van het politiekorps wordt een belangrijke bijdrage
geleverd aan de strategische en tactische sturing van het politiekorps als geheel. Verder wordt opgetreden als
plaatsvervangend korpschef. De functie valt hiërarchisch onder de korpschef/plv. korpschef.
Werkzaamheden
Algehele leiding en tactisch/operationele sturing

geeft algehele leiding en tactische/operationele sturing aan de Divisie basispolitiezorg, voert
personeelsgesprekken met de chefs wijkteams en ziet toe op een adequate uitvoering van de personele zorg;
zorgt voor de directe begeleiding en coaching van de chefs wijkteams;

draagt zorg voor de inrichting en implementatie van de werkprocessen binnen de eenheid;

stuurt op de integraliteit van de producten en diensten;

treedt op als proceseigenaar van de processen gebiedsgebonden politiezorg, noodhulpverlening, toezicht en
handhaving;

organiseert en bewaakt de afstemming en dwarsverbanden tussen de processen en de draagt zorg voor de
nodige afstemming van de eigen processen met de andere processen;

neemt in overleg met de chefs wijkteams en teamleiders besluiten over de inzet en beheer van medewerkers en
middelen en stuurt op prestaties en implementatie van procesmatig en beleidsmatig afgesproken zaken

voert overleg en maakt afspraken (bestuurlijk niveau) met bevoegd gezag/externe partners over te leveren
inzet/bijdrage van de eenheid;

levert bijdragen aan de strategische koers en sturing van het Politiekorps als geheel;

treedt op als plaatsvervangend korpschef bij diens afwezigheid, maar ook met een structurele invulling van
(gemandateerde) taken van de Korpschef (eigen portefeuille);
Beleid(svertaling)





draagt zorg voor het opstellen van een jaarplan van de eenheid (binnen kader van korpsjaarplan) en legt deze
ter vaststelling aan de korpschef voor;
beoordeelt en stelt bedrijfsvoering- en werkplannen op wijkteam en teamniveau vast;
adviseert de korpschef over diverse beleids- en beheeraspecten aangaande het korps;
organiseert de bijdrage vanuit de eenheid aan beleidsontwikkeling;
Deelname MT politiekorps en andere korpsbrede overlegsituaties





neemt als MT-lid deel aan bespreking van en de besluitvorming over (tactische en strategische) lijn-, beleids- en
procesvoorstellen en de vaststelling van kaders, prestatieafspraken en mandaatverlening aan
verantwoordelijken;
neemt deel aan het operationeel korpsbreed sturingsoverleg ter bespreking van en besluitvorming over de inzet
van toezicht en handhavingcapaciteit in concrete criminaliteit- en overlastproblemen en over de toewijzing,
voortgang en afsluiting van incident- en probleemgerichte opsporingszaken;
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neemt deel aan overige overlegsituaties binnen het korps waar het gaat om de afstemming en bespreking van
beleids- en beheergerichte onderwerpen op tactisch niveau.

Contacten





met de korpschef en andere divisie-/unithoofden (MT en operationeel korpsbreed sturingsoverleg) over beleids, uitvoerings- en beheerkwesties om hierover van gedachten te wisselen, af te stemmen en tot besluitvorming
te komen;
met deelnemers van overleggremia binnen het korps over tactische beleids- en beheergerichte onderwerpen
om deze te bespreken en af te stemmen;
met bevoegd gezag/externe partners (bestuurlijk niveau) over de te leveren inzet/bijdrage van de afdeling om
daarover overleg te voeren en af te stemmen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten



vastgesteld jaarplan basispolitiezorg;
uitgevoerd jaarplan binnen vastgesteld budget, tijdslijn en op de vastgestelde wijze behaalde resultaten;
daarover verantwoording afgelegd;

planmatig uitgevoerde basispolitiezorg;

processen op vlak basispolitiezorg ingericht en afgestemd met andere processen;

effectieve, efficiënte en kwalitatieve inzet van medewerkers en middelen;

inbreng geleverd in bespreking en besluitvorming over tactische aangelegenheden in MT-verband en andere
korpsinterne overlegsituaties;

afspraken gemaakt met bevoegd gezag/externe partners over te leveren inzet/bijdrage op het vlak van de
basispolitiezorg;

adviezen over korpsbrede of meer specifieke beleids-/beheersmatige zaken/onderwerpen;
Bevoegdheden










(hiërarchisch) leidinggevende bevoegdheid;
jaarplannen opstellen en ter vaststelling indienen bij de korpschef;
prioriteiten stellen in de uitvoering van het vastgestelde jaarplan;
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toewijzen aan medewerkers en hen daarvoor faciliteren;
bijsturen op voortgang van te behalen resultaten;
plannen van aanpak en werkplannen beoordelen/toetsen en vaststellen;
voorstellen tot verbeteringen beoordelen, vaststellen en (laten) implementeren;
gevraagd en ongevraagd (beleids)adviezen te geven aan korpsleiding;
participatie in en opbouw van relevante netwerken en daarin maken van afspraken.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen







Academisch werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante wetenschappelijke opleiding dan wel een
relevante HBO, aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen en ervaring, dan wel
langjarige relevante ervaring;
brede kennis op het vlak van de processen gebiedsgebonden politiezorg, noodhulpverlening, toezicht en
handhaving;
kennis van de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, werkwijzen, protocollen,
procedures;
kennis van, ervaring met en vaardigheid in management en het resultaatgericht aansturen van een afdeling;
kennis van het Nederlands en Engels;
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helikopterview over de kennisterreinen in de specialisaties die voor het behalen van de resultaten van de afdeling
van belang zijn;
kennis van en inzicht in politieorganisaties en inzicht in relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
kennis van en ervaring met budgetteren, implementatietechnieken en analysetechnieken;
kennis van het gevoerde personeels- en organisatiebeleid bij het politiekorps.
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FUNCTIE # 14
Functiebenaming:

Chef Wijkteam

Eenheid:

Divisie Basispolitiezorg

Context
De Divisie Basispolitiezorg (BPZ) is belast met het bijdragen aan de handhaving van de openbare orde en aan de
veiligheid en leefbaarheid in Sint Maarten. De Divisie BPZ richt zich op de gebiedsgerichte uitvoering van operationele
politietaken, met name ten behoeve van de processen noodhulp, toezicht en handhaven en opsporen.
De chef wijkteam geeft op operationeel niveau leiding aan de uitvoering van de basispolitiezorgtaken binnen het
werkgebied van het wijkteam. De chef wijkteam bepaalt onder meer hoe het toezicht en de handhaving plaatsvinden,
maakt afspraken met derden over de operationele bijdrage van de politie, adviseert over de wenselijkheid en
handhaafbaarheid van te verlenen wijkgerelateerde vergunningen en adviseert binnen het korps over
operationele/beheersmatige zaken. Één van de chefs Wijkteam treedt op als plaatsvervangend hoofd van de Divisie
Basispolitiezorg bij diens afwezigheid. De functie valt hiërarchisch onder het hoofd basispolitiezorg.
Werkzaamheden
Leiding en overall sturing

geeft leiding aan de medewerkers binnen het wijkteam, voert personeelsgesprekken met teamleiders en
wijkagenten en geeft uitvoering aan de personele zorg; zorgt voor de directe begeleiding en coaching van
teamleiders en wijkagenten;

bewerkstelligt een juiste inbedding, werking en naleving van het proces gebiedsgebonden politiezorg en
instrueert daartoe direct de teamleiders en wijkagenten;

stelt in afstemming met het hoofd basispolitiezorg een bedrijfsvoeringplan voor het wijkteam op en benoemt
daarin de resultaten, prioriteiten en randvoorwaarden;

is verantwoordelijk voor het capaciteitsmanagement van het wijkteam en voert hierover overleg met de
planner(s);

ziet toe op voortgang en kwaliteit van de activiteiten (collectief en individueel), bewaakt hierbij de relatie met
vastgestelde doelen en stuurt waar nodig bij;

beoordeelt (maatwerk gerichte) plannen van aanpak, stelt deze vast en stuurt in algemene zin op de uitvoering
ervan;

leidt grotere inzetten ter plaatse, grootschalige onderzoeken en projecten;

legt verantwoording af aan het hoofd basispolitiezorg over behaalde resultaten;

treedt zo nodig op als Officier van Dienst Politie op locatie en is dan verantwoordelijk voor de volledige regie van
het incident en eventuele opschaling;

treedt zo nodig op als wachtcommandant;

geeft invulling aan bijkomende beheertaken (zoals middelenbeheer, aanlevering managementinformatie en
ziekteverzuimregistratie en –begeleiding);
Sturing en advisering in kader noodhulp, toezicht, handhaving en criminaliteitsbeheersing

stuurt op het halen van de voor de noodhulp vastgestelde performance;

bepaalt plan-/projectmatig hoe toezicht en handhaving plaatsvinden in de wijken;

maakt operationele afspraken met derden (o.a. bestuur) over de bijdrage die de politie in deze levert;

adviseert aan het bevoegd bestuur inzake wenselijkheid en handhaafbaarheid van te verlenen wijkgerelateerde
vergunningen;

bepaalt op basis van de probleemgerichte aanpak mede hoe de criminaliteit zal worden aangepakt en stemt dit
af met proces opsporing;
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stuurt op de implementatie van verbeteringen ten aanzien van de (uitvoering van de) operationele
basispolitiezorg;
informeert bewoners en ondernemers over het gevoerde beleid tijdens lokale bijeenkomsten met deze
doelgroepen.

Diversen

stelt gevraagd en ongevraagd rapportages en adviezen op in het kader van operationele/beheersmatige
zaken/onderwerpen ten behoeve van het hoofd basispolitiezorg, de korpsleiding en externe partners;

participeert in netwerken op de vakgebieden, werkterreinen en aandachtsgebieden die relevant zijn voor de
door het wijkteam te behalen resultaten en maakt daar operationeel gerichte afspraken;

participeert in netwerken van leidinggevenden waarin informatie rond sturen en leiderschap wordt gedeeld;

verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.
Contacten





met derden (o.a. bevoegd bestuur) over het toezicht en de handhaving om operationele afspraken te maken
m.b.t. de vanuit de politie te leveren bijdrage;
met het bevoegd bestuur om te adviseren over de wenselijkheid en handhaafbaarheid van te verlenen
wijkgerelateerde vergunningen;
met bewoners en ondernemers over het gevoerde beleid om hen hierover te informeren;
met relevante netwerken over veiligheidsvraagstukken e.d. om hierover te overleggen en tot operationele
afspraken te komen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten











vastgesteld bedrijfsvoeringplan voor wijkteam met vastgestelde resultaten en prioriteiten;
uitgevoerd bedrijfsvoeringplan van het wijkteam, binnen vastgesteld budget, tijdslijn en op de vastgestelde wijze
behaalde resultaten; daarover verantwoording afgelegd;
planmatig uitgevoerde basispolitiezorg binnen het werkgebied van het wijkteam;
effectieve, efficiënte en kwalitatieve inzet van medewerkers;
beoordeelde collectieve en individuele prestaties van medewerkers en eventuele bijsturing op hun wijze van
inzet;
een veilige werkomgeving voor medewerkers;
vastgestelde en uitgevoerde (maatwerk-)plannen van aanpak ;
geïmplementeerde verbeteringen;
adviezen over operationele/beheersmatige zaken/onderwerpen;
actieve participatie in de diverse netwerken;

Bevoegdheden










(hiërarchisch) leidinggevende bevoegdheid;
bedrijfsvoeringplannen opstellen en ter vaststelling indienen bij het hoofd basispolitiezorg;
prioriteiten stellen in de uitvoering van een vastgesteld bedrijfsvoeringplan;
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toewijzen aan medewerkers en hen daarvoor faciliteren;
bijsturen op voortgang van te behalen resultaten;
plannen van aanpak en werkplannen beoordelen/toetsen en (laten) vaststellen;
voorstellen tot verbeteringen beoordelen, (laten) vaststellen en implementeren;
gevraagd en ongevraagd adviezen te geven;
participatie in relevante netwerken en daarin maken van operationeel gerichte afspraken.

Bezwarende werkomstandigheden
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n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen








HBO-werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante HBO opleiding dan wel een relevante MBO, aangevuld
met vakgerichte (en eventuele management-)opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, werkwijzen, protocollen,
procedures;
kennis van, ervaring met en vaardigheid in leidinggeven en het resultaatgericht aansturen van een wijkteam;
kennis van en inzicht in politieorganisaties en inzicht in relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
kennis van en ervaring met budgetteren, implementatietechnieken en analysetechnieken;
kennis van het gevoerde personeels- en organisatiebeleid bij het politiekorps.
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FUNCTIE # 15
Functiebenaming:

Teamleider BPZ

Eenheid:

Divisie Basispolitiezorg
Wijkteam

Context
De Divisie Basispolitiezorg (BPZ) is belast met het bijdragen aan de handhaving van de openbare orde en aan de
veiligheid en leefbaarheid in Sint Maarten. De Divisie BPZ richt zich op de gebiedsgerichte uitvoering van operationele
politietaken, met name ten behoeve van de processen noodhulp, toezicht en handhaven en opsporen.
De teamleider BPZ treedt op als operationeel leidinggevende van een team. De teamleider is verder onder meer belast
met het opstellen van plannen van aanpak inzake veiligheidsproblematiek, het voorbereiden en (mede) uitvoeren van
operationele politietaken en met het opbouwen en onderhouden van netwerken (met burgers, bedrijven en
instellingen) ten behoeve van de aanpak van (specifieke) veiligheidsproblematiek. De functie valt hiërarchisch onder
een chef wijkteam.
Werkzaamheden
Operationeel leiding geven

geeft operationeel leiding aan het team, voert personeelsgesprekken en geeft uitvoering aan de personele zorg;
zorgt voor de begeleiding en coaching van de medewerkers binnen het team;

plant de inzet en maakt roosters;

draagt binnen het vastgestelde beleid zorg voor het opstellen en uitvoeren van een werkplan (per wijk/gebied)
en overlegt daartoe met betrokken wijkagenten, de opsporing en de informatieorganisatie;

coördineert activiteiten van het team, verzorgt de werkverdeling en stemt operationele activiteiten af met
externen;

bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden en ziet toe op naleving protocollen;

verzorgt de briefing en de-briefing;

treedt zo nodig op als Officier van Dienst Politie op locatie en is dan verantwoordelijk voor de volledige regie van
het incident en eventuele opschaling;

treedt zo nodig op als wachtcommandant;

geeft invulling aan bijkomende beheertaken (zoals middelenbeheer, aanlevering managementinformatie en
ziekteverzuimregistratie en –begeleiding);
Voorbereiding en advisering

onderhoudt contacten in bestaande netwerken en bouwt netwerken op ten behoeve van de aanpak van
specifieke veiligheidsproblematiek en maakt afspraken met netwerkpartners om te komen tot een gezamenlijke
aanpak;

stelt plannen van aanpak op ten behoeve van de aanpak van specifieke veiligheidsproblematiek, brengt in dit
kader patronen en verbanden in kaart en verricht daartoe analyses van gegevens en signalen vanuit de
operationele uitvoering;

koppelt informatie, gesignaleerde veiligheidsproblemen en trends op adequate wijze terug naar de
informatieorganisatie;

formuleert vanuit de praktijk voorstellen tot verbeteringen in de aanpak van problematiek en in de uitvoering
van operationele politietaken en verzorgt de implementatie van vastgestelde verbeteringen;
Uitvoering

geeft mede uitvoering aan de operationele politietaken in het kader van de processen noodhulp, toezicht en
handhaving en opsporen;
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stuurt de politie-inzet ter plaatse aan bij de afhandeling van meldingen van incidenten of calamiteiten;
treedt op als hulpofficier van Justitie;
geeft informatie over actuele veiligheidsproblematiek en bevordert kennis over het voorkomen van overlast en
criminaliteit;

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten




met management en medewerkers binnen de dienst over de uitvoering van de werkzaamheden van het team
om hierover tot afstemming te komen, nadere afspraken te maken en informatie uit te wisselen en te
verstrekken.
met burgers, bedrijven en instellingen in bestaande netwerken over specifieke veiligheidsproblematiek om
informatie te verstrekken en afspraken te maken om te komen tot een gezamenlijke aanpak.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten









binnen organisatie afgestemde en vastgestelde werkplannen voor het team;
uitgevoerde werkplannen, binnen vastgesteld budget, tijdslijn en te behalen resultaten; daarover
verantwoording afgelegd;
planmatig uitgevoerde basispolitiezorg binnen het werkgebied van het team;
gecoördineerde politie-inzet bij incident / calamiteit / akties;
effectieve, efficiënte en kwalitatieve inzet van medewerkers en beoordeelde prestaties;
burgers, bedrijven en instellingen betrokken bij veiligheidsproblematiek en afspraken gemaakt met
netwerkpartners over de aanpak van (specifieke) veiligheidsproblematiek;
plannen van aanpak ten behoeve van de aanpak van specifieke veiligheidsproblematiek;
geïmplementeerde verbeteringen.

Bevoegdheden









operationeel leidinggevende bevoegdheid;
werkplannen opstellen en ter vaststelling indienen bij de chef wijkteam;
prioriteiten stellen t.a.v. de operationele uitvoering en verzorgen werkverdeling van het team;
politie-inzet aansturen ter plaatse van incident of calamiteit;
voeren zaakscoördinatie;
voorstellen doen over verbeteringen in de uitvoering van operationele politietaken en implementeren van
verbeteringen;
participeren in bestaande netwerken met burgers, bedrijven en instellingen en opbouwen netwerken t.b.v.
specifieke veiligheidsproblematiek;
formuleren plannen van aanpak voor specifieke veiligheidsproblematiek.

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: n.v.t.
Psychisch: kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
Persoonlijk risico: kans op oplopen letsel in verkeer of door tegen de persoon gericht fysiek geweld.

Kennis- en ervaringseisen


MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-)opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
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gecertificeerd als hulpofficier van Justitie;
kennis van de relevante onderdelen van het strafrecht, het strafprocesrecht en bestuursrecht;
kennis van en ervaring in de toepassing van documentatie- en registratiesystemen;
kennis van en vaardigheid in conflictbemiddeling;
ruime kennis van, ervaring met en vaardigheid in noodhulp en incidentmanagement;
kennis van de ontwikkelingen binnen hulpverleningsdiensten;
kennis van de specifieke veiligheidsproblematiek die burgers, bedrijven en instellingen bezighoudt;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
kennis van, ervaring met en vaardigheid in leidinggeven en het aansturen van een team.
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FUNCTIE # 16
Functiebenaming:

Wijkagent

Eenheid:

Divisie Basispolitiezorg

Context
De Divisie Basispolitiezorg (BPZ) is belast met het bijdragen aan de handhaving van de openbare orde en aan de
veiligheid en leefbaarheid in Sint Maarten. De Divisie BPZ richt zich op de gebiedsgerichte uitvoering van operationele
politietaken, met name ten behoeve van de processen noodhulp, toezicht en handhaven en opsporen.
De wijkagent verzorgt de regie op de operationele gebiedsgebonden politiezorg binnen een toegewezen werkgebied
(aantal wijken), is verantwoordelijk voor de handhaving in het toegewezen gebied en is aanspreekbaar voor de totale
politiezorg in dat gebied. De functie valt hiërarchisch onder een chef wijkteam.
Werkzaamheden
Regie

vertegenwoordigt het politiekorps in het werkgebied, bouwt op en onderhoudt op operationeel niveau een
netwerk aan contacten met buurtbewoners en hulpverlenende, sociale en andere relevante instanties en voert
hiermee overleg en maakt afspraken over de aanpak van problemen en verbeteringen;

pleegt overleg met de wijkteamleiding over acties, projecten, zaken, ontwikkelingen, etc. zodat activiteiten over
en weer afgestemd worden;

zorgt voor het opstellen, actueel houden en analyseren van wijk- en buurtscans, brengt in dit kader patronen en
verbanden van probleemsituaties in kaart en identificeert mogelijke verbeteringen van de veiligheid en
leefbaarheid;

stelt plannen op voor de aanpak van problemen/probleemsituaties;

adviseert de chef wijkteam en het hoofd BPZ m.b.t. speerpunten en operationele afspraken over de door de
politie te leveren bijdrage;

regisseert en monitort de uitvoering.
Toezicht en handhaving

initieert toezicht- en handhavende activiteiten, mede op basis van eigen informatiepositie;

adviseert aan het bevoegd bestuur inzake wenselijkheid en handhaafbaarheid van te verlenen buurtgerelateerde
vergunningen;

houdt toezicht op de naleving van wetten/verordeningen, signaleert en meldt onregelmatigheden en treedt
preventief en repressief op;

schat de risico’s op escalatie van situaties en gedrag in en onderneemt de daarop afgestemde actie zodat de
dreiging op escalatie wordt weggenomen;

geeft aanwijzingen en verstrekt informatie aan het publiek;

hoort verdachten en getuigen en neemt aangiften op en maakt proces-verbaal op;

treedt in dialoog met conflicterende partijen en bemiddelt in de oplossing van conflicten;

zorgt voor het aanhouden en voorgeleiden van verdachte personen.
Criminaliteitsbeheersing

initieert gerichte preventieve en repressieve activiteiten in de aanpak van criminaliteit;

neemt deel aan gerichte preventieve en repressieve activiteiten in de aanpak van criminaliteit;

verleent nazorg aan slachtoffers en verwijst zo nodig door;

geeft regelmatig voorlichting over criminaliteit(s-preventie).
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Diversen

draagt zorg voor de vastlegging van gevalideerde informatie en volledige documentatie van eigen
waarnemingen, feiten en omstandigheden;

koppelt informatie, gesignaleerde veiligheidsproblemen en trends op adequate wijze terug naar de
informatieorganisatie;

formuleert vanuit de praktijk voorstellen tot verbeteringen in de algehele aanpak van problematiek en in de
uitvoering van operationele politietaken;

verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.
Contacten





met buurtbewoners en hulpverlenende, sociale en andere relevante instanties en ketenpartners over de aanpak
van problemen en verbeteringen om overleg te voeren en afspraken te maken;
met belanghebbenden, verdachten en getuigen over overtredingen om aangiften op te nemen, hen te horen,
proces-verbaal op te maken en (zo nodig) verdachten aan te houden;
met partijen in conflicterende situaties om te bemiddelen in de oplossing ervan;
met het publiek om aanwijzingen te geven en informatie te verstrekken.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten








gecoördineerde politie-inzet bij de (planmatige) aanpak van wijk-/buurtgerichte problemen/probleemsituaties;
essentiële bijdrage geleverd aan veiligheid in de wijken en veiligheidsgevoel en de zelfredzaamheid van burgers,
bedrijven en instellingen verbeterd;
tevreden klanten bij aangifte op locatie;
proces-verbaal van bevindingen, aangiften en overtredingen;
burgers, bedrijven en instellingen binnen werkgebied betrokken bij veiligheidsproblematiek en afspraken
gemaakt met netwerkpartners over de aanpak van (specifieke) veiligheidsproblematiek;
gevalideerde informatie en volledige documentatie van eigen waarnemingen, feiten en omstandigheden over
overtredingen en bij aangiften;
plannen van aanpak ten behoeve van de aanpak van specifieke veiligheidsproblematiek;

Bevoegdheden









invulling regierol politiezorg in toegewezen werkgebied;
toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;
proces-verbaal opmaken van bevindingen, aangiften, overtredingen en van misdrijven veel voorkomende
criminaliteit;
aanwijzingen geven;
verdachte personen aanhouden en voorgeleiden voor de hulpofficier van justitie;
voorstellen doen over verbeteringen in de uitvoering van operationele politietaken;
participeren in bestaande netwerken met burgers, bedrijven en instellingen en opbouwen en maken van
afspraken met netwerken t.b.v. specifieke veiligheidsproblematiek;
formuleren plannen van aanpak voor specifieke veiligheidsproblematiek.

Bezwarende werkomstandigheden



Fysiek: fysieke inspanning en behendigheid met enige kans op overbelasting van het gestel. Confrontatie met
(ver(vuil)ing) en stank. Werken onder alle weersomstandigheden.
Psychisch: psychische druk door confrontatie met menselijk leed of schokkende gebeurtenissen en kans op
trauma na incident of calamiteit. Kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
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Persoonlijk risico: kans op oplopen letsel in verkeer of door tegen de persoon gericht fysiek geweld.
Besmettingskans door (in)direct contact met burgers die ziek zijn dan wel anderszins iets onder de leden hebben.

Kennis- en ervaringseisen









MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-)opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de relevante onderdelen van het strafrecht, het strafprocesrecht en bestuursrecht;
kennis van en ervaring in de toepassing van documentatie- en registratiesystemen;
kennis van en vaardigheid in conflictbemiddeling;
kennis van de ontwikkelingen binnen hulpverleningsdiensten;
kennis van de specifieke veiligheidsproblematiek die burgers, bedrijven en instellingen bezighoudt;
ervaring en vaardigheid in het optreden als regisseur van operationele gebiedsgebonden activiteiten;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento.
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FUNCTIE # 17
Functiebenaming:

Senior medewerker basispolitiezorg

Eenheid:

Divisie Basispolitiezorg
Wijkteam

Context
De Divisie Basispolitiezorg (BPZ) is belast met het bijdragen aan de handhaving van de openbare orde en aan de
veiligheid en leefbaarheid in Sint Maarten. De Divisie BPZ richt zich op de gebiedsgerichte uitvoering van operationele
politietaken, met name ten behoeve van de processen noodhulp, toezicht en handhaven en opsporen.
De senior medewerker basispolitiezorg draagt bij aan de handhaving van de openbare orde en aan de veiligheid en
leefbaarheid door het zelfstandig voorbereiden en uitvoeren van operationele politietaken en door het opbouwen en
onderhouden van netwerken (met burgers, bedrijven en instellingen) ten behoeve van de aanpak van (specifieke)
veiligheidsproblematiek. De senior medewerker basispolitiezorg is verder onder meer belast met de dagelijkse
begeleiding van (aankomend) medewerkers basispolitiezorg, met zaakscoördinatie en met het opstellen van plannen
van aanpak inzake veiligheidsproblematiek. De werkzaamheden vinden plaats in teamverband onder operationele
leiding van een teamleider.
Werkzaamheden
Werkbegeleiding

coördineert en begeleidt de dagelijkse activiteiten met betrekking tot toegewezen medewerkers en/of
taakaccenten;

fungeert voor toegewezen (aankomend) medewerkers basispolitiezorg als coach, mentor en vraagbaak;

stemt dagelijkse operationele activiteiten af met externen;

treedt zo nodig op als wachtcommandant;
Noodhulp

zorgt (mede) voor de afhandeling van meldingen, draagt op de PD zorg voor de uitvoering van de eerste
maatregelen inzake PD-management en stuurt de politie-inzet ter plaatse aan;

beoordeelt en meldt de aard en de ernst van incidenten en calamiteiten ter plaatse, draagt zorg voor het treffen
van eerste regulerende en stabiliserende maatregelen en het verlenen van directe hulp;

schat in of mensen moeten worden doorgestuurd naar de wijkagent of naar een (hulpverlenings)instantie;

neemt op locatie aangiften op.
Toezicht en handhaving

houdt toezicht op de naleving van wetten/verordeningen, signaleert en meldt onregelmatigheden en treedt
preventief en repressief op;

schat de risico’s op escalatie van situaties en gedrag in en onderneemt de daarop afgestemde actie zodat de
dreiging op escalatie wordt weggenomen;

geeft aanwijzingen en verstrekt informatie aan het publiek;

hoort verdachten en getuigen en maakt proces-verbaal op van overtredingen;

treedt in dialoog met conflicterende partijen en bemiddelt in de oplossing van conflicten;

zorgt voor het aanhouden en voorgeleiden van verdachte personen.
Criminaliteitsbeheersing

initieert, bereidt voor en neemt deel aan gerichte preventieve en repressieve activiteiten in de aanpak van
criminaliteit;
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onderzoekt feiten en omstandigheden op het gebied van veel voorkomende en middelzware criminaliteit en
deelt informatie over de achtergronden van personen en de omgeving, als basis voor de opvolging en/of
vervolging;
geeft informatie over actuele veiligheidsproblematiek en bevordert kennis over het voorkomen van overlast en
criminaliteit;
verleent nazorg aan slachtoffers en verwijst zo nodig door.

Diversen

onderhoudt contacten in bestaande netwerken en bouwt netwerken op ten behoeve van de aanpak van
(specifieke) veiligheidsproblematiek en maakt afspraken met netwerkpartners om te komen tot een
gezamenlijke aanpak;

stelt plannen van aanpak op ten behoeve van de aanpak van specifieke veiligheidsproblematiek, brengt in dit
kader patronen en verbanden in kaart en verricht daartoe analyses van gegevens en signalen vanuit de
operationele uitvoering;

koppelt informatie, gesignaleerde veiligheidsproblemen en trends op adequate wijze terug naar de
informatieorganisatie;

formuleert vanuit de praktijk voorstellen tot verbeteringen in de aanpak van problematiek en in de uitvoering
van operationele politietaken en verzorgt mede de implementatie van vastgestelde verbeteringen;

verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten







met bij noodhulpsituaties betrokken personen/slachtoffers en getuigen om de afhandeling van de
noodhulpsituatie adequaat en op gecoördineerde wijze te laten verlopen, informatie te verkrijgen, directe hulp
te verlenen, nazorg te verlenen en proces-verbaal op te maken;
met verdachten en getuigen over overtredingen om hen te horen, proces-verbaal op te maken en (zo nodig)
verdachten aan te houden;
met partijen in conflicterende situaties om te bemiddelen in de oplossing ervan;
met het publiek om aanwijzingen te geven en informatie te verstrekken;
met burgers, bedrijven en instellingen in bestaande netwerken over veiligheidsproblematiek om de nodige
informatie uit te wisselen en te verstrekken en afspraken te maken om te komen tot een gezamenlijke aanpak.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten






gecoördineerde politie-inzet bij incident of calamiteit;
vakvolwassenheid (aankomend) medewerkers basispolitiezorg bevorderd;
adequate oplossing van conflictsituaties;
tevreden klanten bij aangifte op locatie en bij afhandeling melding;
proces-verbaal van bevindingen, aangiften, overtredingen en van misdrijven in het kader van veel voorkomende
criminaliteit;

hulp geboden aan hen die deze behoefden bij incident / calamiteit;

burgers, bedrijven en instellingen betrokken bij veiligheidsproblematiek en afspraken gemaakt met
netwerkpartners over de aanpak van (specifieke) veiligheidsproblematiek;

gevalideerde informatie en volledige documentatie van eigen waarnemingen, feiten en omstandigheden over
overtredingen en misdrijven veel voorkomende en middelzware criminaliteit en bij aangiften;

plannen van aanpak ten behoeve van de aanpak van specifieke veiligheidsproblematiek;

in dagelijkse praktijk geïmplementeerde verbeteringen.
Bevoegdheden
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politie-inzet aansturen ter plaatse van incident of calamiteit;
verzorgen dagelijkse werkcoördinatie en optreden als coach en mentor;
voeren zaakscoördinatie;
toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;
regulerende en stabiliserende maatregelen nemen bij incidenten en calamiteiten en verlenen van directe hulp
proces-verbaal opmaken van bevindingen, aangiften, overtredingen en van misdrijven veel voorkomende
criminaliteit;
aanwijzingen geven;
verdachte personen aanhouden en voorgeleiden voor de hulpofficier van justitie;
in dialoog treden met conflicterende partijen en bemiddelen in de oplossing van conflicten;
feiten en omstandigheden op het gebied van veel voorkomende en middelzware criminaliteit onderzoeken;
voorstellen doen over verbeteringen in de uitvoering van operationele politietaken en mede implementeren van
verbeteringen;
participeren in bestaande netwerken met burgers, bedrijven en instellingen en opbouwen netwerken t.b.v.
(specifieke) veiligheidsproblematiek;
formuleren plannen van aanpak voor (specifieke) veiligheidsproblematiek.

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: fysieke inspanning en behendigheid met enige kans op overbelasting van het gestel. Confrontatie met
(ver(vuil)ing) en stank. Werken onder alle weersomstandigheden.
Psychisch: psychische druk door confrontatie met menselijk leed of schokkende gebeurtenissen en kans op
trauma na incident of calamiteit. Kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
Persoonlijk risico: kans op oplopen letsel in verkeer of door tegen de persoon gericht fysiek geweld.
Besmettingskans door (in)direct contact met burgers die ziek zijn dan wel anderszins iets onder de leden hebben.

Kennis- en ervaringseisen













MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-)opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de relevante onderdelen van het strafrecht, het strafprocesrecht en bestuursrecht;
kennis van en ervaring in de toepassing van documentatie- en registratiesystemen;
kennis van en ervaring met conflictbemiddeling;
ruime kennis van en ervaring met noodhulp en incidentmanagement;
kennis van de ontwikkelingen binnen hulpverleningsdiensten;
kennis van de specifieke veiligheidsproblematiek die burgers, bedrijven en instellingen bezighoudt;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
kennis en ervaring op het vlak van onderzoek en activiteiten in het kader van de bestrijding van middelzware
criminaliteit;
ruime ervaring in de basispolitiezorg;
ervaring in het optreden als werk- en zaakscoördinator en als coach en mentor;
waar nodig aangevuld met certificeringen t.a.v. specifieke taakaspecten.
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FUNCTIE # 18
Functiebenaming:

Allround Medewerker basispolitiezorg

Eenheid:

Divisie Basispolitiezorg
Wijkteam

Context
De Divisie Basispolitiezorg (BPZ) is belast met het bijdragen aan de handhaving van de openbare orde en aan de
veiligheid en leefbaarheid in Sint Maarten. De Divisie BPZ richt zich op de gebiedsgerichte uitvoering van operationele
politietaken, met name ten behoeve van de processen noodhulp, toezicht en handhaven en opsporen.
De allround medewerker basispolitiezorg draagt bij aan de handhaving van de openbare orde en aan de veiligheid en
leefbaarheid door het zelfstandig uitvoeren van operationele politietaken en door het participeren in bestaande
netwerken (met burgers, bedrijven en instellingen) ten behoeve van de aanpak van veiligheidsproblematiek. De
allround medewerker basispolitiezorg kan daarnaast belast worden met de uitvoering van andere taken – als
taakaccent – op het gebied van surveillances op de fiets en/of de uitvoering van controles t.a.v. specifieke
verordeningen op het water. De werkzaamheden vinden plaats in teamverband onder operationele leiding van een
teamleider.

Werkzaamheden
Noodhulp

zorgt (mede) voor de afhandeling van meldingen en onderneemt actie onder aansturing van een wijkagent/de
teamleider;

beoordeelt en meldt de aard en de ernst van incidenten en calamiteiten ter plaatse, treft eerste regulerende en
stabiliserende maatregelen en verleent directe hulp;

neemt eerste maatregelen op de PD inzake PD-management;

schat in of mensen moeten worden doorgestuurd naar de wijkagent of naar een (hulpverlenings)instantie;

neemt op locatie aangiften op.
Toezicht en handhaving

houdt toezicht op de naleving van wetten/verordeningen, signaleert en meldt onregelmatigheden en treedt
preventief en repressief op;

schat de risico’s op escalatie van situaties en gedrag in en onderneemt de daarop afgestemde actie zodat de
dreiging op escalatie wordt weggenomen;

geeft aanwijzingen en verstrekt informatie aan het publiek;

hoort verdachten en getuigen en maakt proces-verbaal op van overtredingen;

treedt in dialoog met conflicterende partijen en bemiddelt in de oplossing van conflicten;

zorgt voor het aanhouden en voorgeleiden van verdachte personen.
Criminaliteitsbeheersing

neemt deel aan gerichte preventieve en repressieve activiteiten in de aanpak van criminaliteit;

onderzoekt feiten en omstandigheden op het gebied van veel voorkomende criminaliteit en deelt informatie
over de achtergronden van personen en de omgeving, als basis voor de opvolging en/of vervolging;

geeft regelmatig voorlichting over criminaliteit(spreventie);

verleent nazorg aan slachtoffers en verwijst zonodig door.
Diversen
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onderhoudt contacten in bestaande netwerken ten behoeve van de veiligheidsproblematiek om de
zelfredzaamheid te stimuleren en het veiligheidsgevoel van burgers, bedrijven en instellingen te verhogen;
koppelt informatie, gesignaleerde veiligheidsproblemen en trends op adequate wijze terug naar de
informatieorganisatie;
formuleert vanuit de praktijk voorstellen tot verbeteringen in de aanpak van problematiek en in de uitvoering
van operationele politietaken;
verzorgt als taakaccenthouder de uitvoering van toebedeelde specifieke taken en is als zodanig daarop
aanspreekbaar;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten






met bij noodhulpsituaties betrokken personen/slachtoffers en getuigen om informatie te verkrijgen, directe hulp
te verlenen, nazorg te verlenen en proces-verbaal op te maken;
met verdachten en getuigen over overtredingen om hen te horen, proces-verbaal op te maken en (zo nodig)
verdachten aan te houden;
met partijen in conflicterende situaties om te bemiddelen in de oplossing ervan;
met het publiek om aanwijzingen te geven en informatie te verstrekken;
met burgers, bedrijven en instellingen in bestaande netwerken over veiligheidsproblematiek om de nodige
informatie uit te wisselen en te verstrekken.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten







adequate oplossing van noodhulp- en conflictsituaties;
tevreden klanten bij aangifte op locatie en bij afhandeling melding;
proces-verbaal van bevindingen, aangiften, overtredingen en van misdrijven in het kader van veel voorkomende
criminaliteit;
hulp geboden aan hen die deze behoefden bij incident / calamiteit;
burgers, bedrijven en instellingen betrokken bij veiligheidsproblematiek;
gevalideerde informatie en volledige documentatie van eigen waarnemingen, feiten en omstandigheden over
overtredingen en misdrijven veel voorkomende criminaliteit en bij aangiften;

Bevoegdheden










toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;
regulerende en stabiliserende maatregelen nemen bij incidenten en calamiteiten en verlenen van directe hulp;
proces-verbaal opmaken van bevindingen, aangiften, overtredingen en van misdrijven veel voorkomende
criminaliteit;
aanwijzingen geven;
verdachte personen aanhouden en voorgeleiden voor de hulpofficier van Justitie;
in dialoog treden met conflicterende partijen en bemiddelen in de oplossing van conflicten;
feiten en omstandigheden op het gebied van veel voorkomende criminaliteit onderzoeken;
voorstellen doen over verbeteringen in de uitvoering van operationele politietaken;
participeren in bestaande netwerken met burgers, bedrijven en instellingen.
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Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: fysieke inspanning en behendigheid met enige kans op overbelasting van het gestel. Confrontatie met
(ver(vuil)ing) en stank. Werken onder alle weersomstandigheden.
Psychisch: psychische druk door confrontatie met menselijk leed of schokkende gebeurtenissen en kans op
trauma na incident of calamiteit. Kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
Persoonlijk risico: kans op oplopen letsel in verkeer of door tegen de persoon gericht fysiek geweld.
Besmettingskans door (in)direct contact met burgers die ziek zijn dan wel anderszins iets onder de leden hebben.

Kennis- en ervaringseisen








MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-)opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de relevante onderdelen van het strafrecht, het strafprocesrecht en bestuursrecht;
kennis van en ervaring in de toepassing van documentatie- en registratiesystemen;
kennis van en vaardigheid in conflictbemiddeling;
kennis van, ervaring met en vaardigheid in noodhulp en incidentmanagement;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
waar nodig aangevuld met certificeringen t.a.v. specifieke taakaspecten
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FUNCTIE # 19
Functiebenaming:

Medewerker basispolitiezorg

Eenheid:

Divisie Basispolitiezorg
Wijkteam

Context
De Divisie Basispolitiezorg (BPZ) is belast met het bijdragen aan de handhaving van de openbare orde en aan de
veiligheid en leefbaarheid in Sint Maarten. De Divisie BPZ richt zich op de gebiedsgerichte uitvoering van operationele
politietaken, met name ten behoeve van de processen noodhulp, toezicht en handhaven en opsporen.
De medewerker basispolitiezorg draagt bij aan de handhaving van de openbare orde en aan de veiligheid en
leefbaarheid door het zelfstandig uitvoeren van routinematige operationele politietaken. De medewerker
basispolitiezorg kan daarnaast belast worden met het (eventueel onder begeleiding) uitvoeren van andere taken – als
taakaccent – op het gebied van surveillances op de fiets en/of de uitvoering van controles t.a.v. specifieke
verordeningen op het water. De werkzaamheden vinden plaats in teamverband onder operationele leiding van een
teamleider.
Werkzaamheden
Noodhulp

zorgt (mede) voor de afhandeling van meldingen en onderneemt actie onder aansturing van een wijkagent/de
teamleider/(senior/allround) medewerker basispolitiezorg;

neemt eerste maatregelen op de PD inzake PD-management;

beoordeelt en meldt de aard en de ernst van incidenten en calamiteiten ter plaatse, treft eerste regulerende en
stabiliserende maatregelen en verleent directe hulp;

neemt eerste maatregelen op de PD inzake PD-management;

schat in of mensen moeten worden doorgestuurd naar de wijkagent of naar een (hulpverlenings)instantie;

neemt op locatie aangiften op.
Toezicht en handhaving

houdt toezicht op de naleving van wetten/verordeningen, signaleert en meldt onregelmatigheden, treedt
preventief en repressief op en draagt meer gecompliceerde/bijzondere zaken over aan meer seniore collega’s;

schat de risico’s op escalatie van situaties en gedrag in en onderneemt de daarop afgestemde actie zodat de
dreiging op escalatie wordt weggenomen;

geeft aanwijzingen en verstrekt informatie aan het publiek;

hoort verdachten en getuigen en maakt proces-verbaal op van overtredingen;

treedt in dialoog met conflicterende partijen en bemiddelt in de oplossing van conflicten;

zorgt voor het aanhouden en voorgeleiden van verdachte personen.
Criminaliteitsbeheersing

neemt deel aan gerichte preventieve en repressieve activiteiten in de aanpak van criminaliteit;

onderzoekt feiten en omstandigheden op het gebied van veel voorkomende criminaliteit en deelt informatie
over de achtergronden van personen en de omgeving, als basis voor de opvolging en/of vervolging;
Diversen

koppelt informatie en gesignaleerde veiligheidsproblemen op adequate wijze terug naar de
informatieorganisatie;

verzorgt als taakaccenthouder (en eventueel onder begeleiding) de uitvoering van toebedeelde specifieke taken
en is als zodanig daarop aanspreekbaar;
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verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten





met bij noodhulpsituaties betrokken personen/slachtoffers en getuigen om informatie te verkrijgen, directe hulp
te verlenen, nazorg te verlenen en proces-verbaal op te maken;
met verdachten en getuigen over overtredingen om hen te horen, proces-verbaal op te maken en (zo nodig)
verdachten aan te houden;
met partijen in conflicterende situaties om te bemiddelen in de oplossing ervan;
met het publiek om aanwijzingen te geven en informatie te verstrekken.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten






adequate oplossing van noodhulp- en conflictsituaties met een routinematig karakter;
tevreden klanten bij aangifte op locatie en bij afhandeling melding;
proces-verbaal van bevindingen, aangiften, overtredingen en van misdrijven in het kader van veel voorkomende
criminaliteit;
hulp geboden aan hen die deze behoefden bij incident / calamiteit;
gevalideerde informatie en volledige documentatie van eigen waarnemingen, feiten en omstandigheden over
overtredingen en misdrijven veel voorkomende criminaliteit en bij aangiften;

Bevoegdheden








toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;
regulerende en stabiliserende maatregelen nemen bij incidenten en calamiteiten en verlenen van directe hulp;
proces-verbaal opmaken van bevindingen, aangiften, overtredingen en van misdrijven veel voorkomende
criminaliteit;
aanwijzingen geven;
verdachte personen aanhouden en voorgeleiden voor de hulpofficier van Justitie;
in dialoog treden met conflicterende partijen en bemiddelen in de oplossing van conflicten;
feiten en omstandigheden op het gebied van veel voorkomende criminaliteit onderzoeken.

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: fysieke inspanning en behendigheid met enige kans op overbelasting van het gestel. Confrontatie met
(ver(vuil)ing) en stank. Werken onder alle weersomstandigheden.
Psychisch: psychische druk door confrontatie met menselijk leed of schokkende gebeurtenissen en kans op
trauma na incident of calamiteit. Kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
Persoonlijk risico: kans op oplopen letsel in verkeer of door tegen de persoon gericht fysiek geweld.
Besmettingskans door (in)direct contact met burgers die ziek zijn dan wel anderszins iets onder de leden hebben.

Kennis- en ervaringseisen








MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-)opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de relevante onderdelen van het strafrecht;
kennis van en ervaring in de toepassing van documentatie- en registratiesystemen;
kennis van en vaardigheid in conflictbemiddeling;
kennis van, enige ervaring met en vaardigheid in noodhulp en incidentmanagement;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
waar nodig aangevuld met certificeringen t.a.v. specifieke taakaspecten.
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FUNCTIE # 20
Functiebenaming:

Surveillant

Eenheid:

Divisie Basispolitiezorg

Context
De Surveillant is belast met de uitvoering van deeltaken op het gebied van (straat-)surveillance, maritieme politie,
OM-parket en algemene ondersteuning. De onderscheiden taken op deze gebieden kunnen in roulerend verband
(loopbaanbeleid) worden opgedragen. In beginsel valt de Surveillant die de betreffende taak/taken uitvoert onder
dagelijkse begeleiding door een op die taak meer ervaren collega. De functie valt hiërarchisch onder een teamleider.

Werkzaamheden
Toezicht en handhaving

Voert taken uit op gebied van toezicht en handhaving, treedt handelend op bij de handhaving van de openbare
orde, signaleert gebreken in de omgeving, koppelt opmerkelijke zaken terug naar een collega;

treft eerste maatregelen bij (heterdaad)constateringen van misdrijven, neemt eerste maatregelen inzake PDmanagement;

geeft aanwijzingen en verstrekt informatie aan het publiek;

maakt proces-verbaal van overtredingen en/of kennisgeving van verlies op en aangiften op locatie;

Parketpolitie





bereidt arrestanten voor op het transport, verzorgt het transport naar de detentiecentra en externe
afspraken/instanties (OM, gerechtsgebouw, artsen e.d.); begeleidt aldaar de arrestanten;
verzorgt de ordehandhaving in het gerechtsgebouw, geeft aanwijzingen en grijpt in bij escalatie van gedrag of
situatie;
zorgt voor de betekening van gerechtelijke stukken en bevelschriften;
biedt ondersteuning bij de executie van vonnissen;

Diversen
 verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.
Contacten


met burgers om aanwijzingen te geven, corrigerend op te treden, hen te horen en proces-verbaal of aangiftes op
te maken;

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten




normoverschrijdend gedrag tegengegaan en de openbare orde gewaarborgd;
gevalideerde informatie en volledige documentatie van eigen waarnemingen, feiten en omstandigheden over
overtredingen;
veilig en rustig getransporteerde arrestanten;
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orde in de Rechtbank gehandhaafd;
processen-verbaal opgesteld;
burgers geholpen bij vragen en aangiften;
vragen van burgers aangenomen, beantwoord en doorverwezen;

Bevoegdheden







toezicht en controle uitoefenen;
aanwijzingen geven;
proces-verbaal opmaken van toepassen van dwangmiddelen, bevindingen, aangiften en overtredingen;
geweldsmiddelen gebruiken bij de handhaving van de orde in de Rechtbank;
vragen beantwoorden dan wel de burger doorverwijzen;
beperkte opsporingsbevoegdheid.

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: fysieke inspanning en behendigheid met enige kans op overbelasting van het gestel. Confrontatie met
(ver(vuil)ing) en stank. Werken onder alle weersomstandigheden.
Psychisch: psychische druk door confrontatie met menselijk leed of schokkende gebeurtenissen en kans op
trauma na incident of calamiteit. Kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
Persoonlijk risico: kans op oplopen letsel in verkeer of door tegen de persoon gericht fysiek geweld.
Besmettingskans door (in)direct contact met burgers die ziek zijn dan wel anderszins iets onder de leden hebben.

Kennis- en ervaringseisen












VSBO/MAVO werk- en denkniveau, eventueel gebaseerd op een lagere opleiding, aangevuld met vakgerichte
applicaties, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de relevante politiewetgeving, regels en voorschriften;
kennis van en ervaring in de toepassing van documentatie- en registratiesystemen;
kennis van en vaardigheid in het opstellen van processen-verbaal en andere relevante documenten;
relevante kennis van het strafrecht (materieel en formeel);
vaardigheid in het uitvoeren van veiligheidsfouilleringen;
vaardigheid in het registreren en controleren van gegevens;
vaardigheid in het omgaan met arrestanten en inzicht in hun gedrag.
algemene kennis van de politieorganisatie, de procesgang en van de netwerk/ketenpartners;
vaardigheid in het klantgericht te woord staan van derden (burgers/instanties/bedrijven);
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento.
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FUNCTIE # 21
Functiebenaming:

Waarnemer helikopter

Eenheid:

Unit Executieve Ondersteuning
Unit Ondersteuning
Team Meldkamer

Context
Waarneming vanuit een helikopter is een taakaccent op de functie Allround basispolitiefunctionaris.
De waarneming als zodanig wordt, evenals bijv. de noodhulpeenheden, aangestuurd vanuit de Meldkamer, onderdeel
van de Unit Executieve Ondersteuning. De meldkamer verzorgt de inname van urgente meldingen, de prioritering
daarvan en de vertaling naar de daarop gewenste politie-inzet. Verder verzorgt de meldkamer de uitgifte van
meldingen en de aansturing van de in te zetten eenheden, waaronder de politiehelikopter.
De waarnemer helikopter is belast met het uitvoeren van toezicht en controle vanuit de lucht t.b.v. opsporing en/of
handhaving. De waarnemer helikopter draagt bij aan opsporingsonderzoeken en toezicht op de wetshandhaving en
veiligheid. De werkzaamheden vinden plaats onder operationele aansturing van de teamleider meldkamer. De functie
valt hiërarchisch onder een teamleider BPZ.
Werkzaamheden
Toezicht en handhaving

voert vluchtvoorbereiding uit, adviseert bij het opstellen van een surveillance- en/of navigatieplan;

adviseert aan de piloot/gezagvoerder over de wijze van aanvliegen en veiligheidsrisico’s;

draagt zorg voor administratieve afhandeling , terugkoppeling naar opdrachtgevers;

controleert de werking van gebruikte apparatuur;

neemt deel aan zoek- en/of reddingsacties;

voert toezicht vanuit de lucht uit op wetshandhaving en veiligheid;

treedt corrigerend op bij geconstateerde strafbare feiten;

onderneemt actie m.b.t. opsporing van gesignaleerde of vermiste personen en goederen;

ondersteunt bij acties op gebied van grensbewaking;

draagt zorg voor handhaving (toezicht en opsporing) van specifieke wetgeving.
Diversen




koppelt informatie, gesignaleerde veiligheidsproblemen en trends op adequate wijze terug naar de
informatieorganisatie;
formuleert vanuit de praktijk voorstellen tot verbeteringen in de aanpak van problematiek en in de uitvoering van
operationele politietaken;
verzorgt als taakaccenthouder de uitvoering van toebedeelde specifieke taken en is als zodanig daarop
aanspreekbaar.

Contacten




met instanties en getuigen om informatie te verkrijgen, directe hulp te verlenen, nazorg te verlenen en procesverbaal op te maken;
met verdachten en getuigen over overtredingen om hen te horen, proces-verbaal op te maken en (zo nodig)
verdachten aan te houden;
met luchtvaartinstanties om informatie uit te wisselen;
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met burgers, bedrijven en instellingen in bestaande netwerken over veiligheidsproblematiek om de nodige
informatie uit te wisselen en te verstrekken.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten




proces-verbaal van bevindingen, aangiften, overtredingen en van misdrijven in het kader van veel voorkomende
criminaliteit;
gevalideerde informatie en volledige documentatie van eigen waarnemingen, feiten en omstandigheden over
overtredingen en misdrijven veel voorkomende criminaliteit en bij aangiften;
administratief afgehandelde onderzoeken;

Bevoegdheden






toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;
proces-verbaal opmaken van bevindingen, aangiften, overtredingen en van misdrijven veel voorkomende
criminaliteit;
feiten en omstandigheden op het gebied van veel voorkomende criminaliteit onderzoeken;
voorstellen doen over verbeteringen in de uitvoering van operationele politietaken;
participeren in bestaande netwerken met burgers, bedrijven en instellingen.

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: fysieke inspanning en behendigheid met enige kans op overbelasting van het gestel. Confrontatie met
(ver(vuil)ing) en stank. Werken onder alle weersomstandigheden.
Psychisch: psychische druk door confrontatie met menselijk leed of schokkende gebeurtenissen en kans op
trauma na incident of calamiteit.
Persoonlijk risico: kans op oplopen letsel in verkeer of door tegen de persoon gericht fysiek geweld.
Besmettingskans door (in)direct contact met burgers die ziek zijn dan wel anderszins iets onder de leden hebben.

Kennis- en ervaringseisen








MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-)opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de relevante onderdelen van het strafrecht, het strafprocesrecht en bestuursrecht;
kennis van en ervaring in de toepassing van documentatie- en registratiesystemen;
kennis van en vaardigheid in conflictbemiddeling;
kennis van, ervaring met en vaardigheid in noodhulp en incidentmanagement;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
waar nodig aangevuld met certificeringen t.a.v. specifieke taakaspecten.
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FUNCTIE # 22
Functiebenaming:

Administratief Medewerker

Eenheid:

Divisie Basispolitiezorg

Context
De Divisie Basispolitiezorg (BPZ) is belast met het bijdragen aan de handhaving van de openbare orde en aan de
veiligheid en leefbaarheid in Sint Maarten. De Divisie BPZ richt zich op de gebiedsgerichte uitvoering van operationele
politietaken, met name ten behoeve van de processen noodhulp, toezicht en handhaven en opsporen.
De administratief medewerker is belast met het verlenen van administratieve ondersteuning aan een toegewezen
organisatieonderdeel dan wel de leiding van een divisie. De functie valt hiërarchisch onder de leiding van het
betreffende onderdeel.
Werkzaamheden
Administratieve ondersteuning














legt aangereikte gegevens vast in de daartoe geëigende (archief)systemen;
rubriceert en codeert aangereikte gegevens en documenten;
vult onvolledige gegevens aan in door collega’s aangereikte documenten met gegevens uit de daartoe geëigende
systemen;
controleert − waar procedure of werkwijze dit voorschrijft − de aangereikte gegevens aan de hand van reeds
beschikbare gegevens;
archiveert documenten en dossiers;
verzorgt het in ontvangst nemen en verzenden van poststukken en pakketten;
beoordeelt binnengekomen correspondentie op belang en urgentie en voegt op eigen initiatief en naar eigen
inzicht voor de afhandeling benodigde informatie toe; screent e-mails en handelt zelf routinematige zaken af;
verstrekt periodiek dan wel op aanvraag standaard overzichten uit de (archief)systemen;
zorgt voor het aannemen, beantwoorden dan wel doorverwijzen van vragen van collega’s en leidinggevenden;
neemt (zonodig) de telefoon aan en verstrekt telefonisch algemene inlichtingen;
ontvangt en begeleidt bezoekers;
regelt, in overleg, organisatorische en logistieke zaken;
zorgt voor de uitvoering van overige administratieve en registratieve werkzaamheden (zoals kopiëren,
tekstverwerking, divers uitzoekwerk etc.).

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten



met collega’s van het betreffende onderdeel in het kader van de te leveren administratieve ondersteuning om de
nodige informatie te verstrekken en uit te wisselen;
met derden over verzoeken/vragen om hen te woord te staan, algemene inlichtingen te geven dan wel door te
verwijzen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten
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aan gegevens toegekende rubriceringen en coderingen;
in de systemen verwerkte standaard mutaties op gegevens;
gevalideerde documenten;
vastgelegde en gearchiveerde, documenten en dossiers;
afgehandelde inkomende en uitgaande post;
verstrekte standaard overzichten uit de (archief)systemen;

Bevoegdheden









aangereikte gegevens vastleggen in de daartoe geëigende (archief)systemen;
aangereikte, maar onvolledige documenten aanvullen;
op basis van aangereikte gegevens standaard documenten opstellen;
gegevens in daarvoor aangereikte documenten valideren;
aangereikte documenten en dossiers archiveren;
standaard overzichten uit de (archief)systemen verstrekken;
inkomende en uitgaande post en afhandelen;
routinematige (standaard) zaken afhandelen.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen










VSBO/MAVO werk- en denkniveau, dan wel een lagere opleiding, aangevuld met vakgerichte applicaties, dan wel
langjarige relevante ervaring;
kennis van management-ondersteunende methoden en werkwijzen;
kennis van reguliere archiverings- en documentatietechnieken;
kennis van de interne administratieve en procedurele regels en voorschriften en de toepassing daarvan;
vaardigheid in het werken en omgaan met kantoorautomatisering;
kennis van het Nederlands en Engels;
inzicht in de in- en externe organisatorische en functionele verhoudingen;
vaardigheid in het (telefonisch) te woord staan van derden;
vaardigheid in het maken vormen en bijhouden van dossiers.
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FUNCTIE # 23
Functiebenaming:

Hoofd Opsporing

Eenheid:

Divisie Opsporing

Context
De Divisie Opsporing is belast met het uitvoeren van alle activiteiten gericht op het oplossen van misdrijven. Daarbij
dient een combinatie gerealiseerd te worden van preventieve, handhavende en repressieve maatregelen, waarbij de
wijkteams, noodhulp, OM, gezag en ketenpartners een rol spelen. De opsporing richt zich zowel op veel voorkomende
criminaliteit als op lokaal ernstige criminaliteit, grensoverschrijdende en georganiseerde criminaliteit. De aanpak van
de opsporing vindt plaats door middel van incidentgerichte en probleemgerichte opsporing. Opsporing kenmerkt zich
door een hectische omgeving waarbij onder druk gewerkt wordt.
Het hoofd Divisie Opsporing (tvs. plv. Korpschef) is integraal verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen
van de divisie, geeft algehele leiding aan de divisie en verzorgt de sturing op tactisch/operationeel niveau. Het hoofd
Divisie Opsporing is eigenaar van het proces opsporing. Als hoofd Divisie Opsporing en lid van het MT van het
politiekorps wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de strategische en tactische sturing van het politiekorps als
geheel. Verder wordt opgetreden als plaatsvervangend korpschef. De functie valt hiërarchisch onder de
korpschef/plv. korpschef.

Werkzaamheden
Algehele leiding en tactisch/operationele sturing

geeft algehele leiding en tactische/operationele sturing aan de Divisie Opsporing;

voert personeelsgesprekken met de chefs Opsporing en ziet toe op een adequate uitvoering van de personele
zorg;

zorgt voor de directe begeleiding en coaching van de chefs Opsporing;

draagt zorg voor de inrichting en implementatie van de werkprocessen binnen de eenheid;

stuurt op de integraliteit van de producten en diensten;

treedt op als proceseigenaar van het totale opsporingsproces;

organiseert en bewaakt de afstemming en dwarsverbanden tussen de processen en de draagt zorg voor de
nodige afstemming van de eigen processen met de andere processen;

neemt in overleg met de chefs Opsporing en teamleiders besluiten over de inzet en beheer van medewerkers en
middelen en stuurt op prestaties en implementatie van procesmatig en beleidsmatig afgesproken zaken;

voert overleg en maakt afspraken (bestuurlijk niveau) met bevoegd gezag/externe partners over te leveren
inzet/bijdrage van de eenheid;

levert bijdragen aan de strategische koers en sturing van het Politiekorps als geheel;

treedt op als plaatsvervangend korpschef bij diens afwezigheid, maar ook met een structurele invulling van
(gemandateerde) taken van de Korpschef (eigen portefeuille);
Beleid(svertaling)





draagt zorg voor het opstellen van een jaarplan van de divisie (binnen kader van korpsjaarplan) en legt deze ter
vaststelling aan de korpschef voor;
beoordeelt en stelt bedrijfsvoering- en werkplannen op sectie- en teamniveau vast;
adviseert de korpschef over diverse beleids- en beheeraspecten aangaande het korps;
organiseert de bijdrage vanuit de divisie aan beleidsontwikkeling;
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Deelname MT Korps Politie en andere korpsbrede overlegsituaties






neemt als MT-lid deel aan bespreking van en de besluitvorming over (tactische en strategische) lijn-, beleids- en
procesvoorstellen en de vaststelling van kaders, prestatieafspraken en mandaatverlening aan
verantwoordelijken;
neemt deel aan het operationeel korpsbreed sturingsoverleg ter bespreking van en besluitvorming over de inzet
van toezicht en handhavingcapaciteit in concrete criminaliteit- en overlastproblemen en over de toewijzing,
voortgang en afsluiting van incident- en probleemgerichte opsporingszaken;
neemt deel aan overige overlegsituaties binnen het korps waar het gaat om de afstemming en bespreking van
beleids- en beheergerichte onderwerpen op tactisch niveau.

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten




met vertegenwoordigers van het OM om af te stemmen over de aanpak van onderzoeken en de te stellen
prioriteiten;
met vertegenwoordigers van het openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties om een af te stemmen over
de inzet, prioriteiten, plannen etc.;
met belanghebbenden en maatschappelijke organisaties om informatie te verstrekken over onderzoeken,
gestelde prioriteiten en bereikte resultaten.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten









vastgesteld jaarplan Divisie Opsporing;
uitgevoerd jaarplan binnen vastgesteld budget, tijdslijn en op de vastgestelde wijze behaalde resultaten;
daarover verantwoording afgelegd;
planmatig uitgevoerde opsporingswerkzaamheden;
processen op vlak opsporing ingericht en afgestemd met andere processen;
effectieve, efficiënte en kwalitatieve inzet van medewerkers en middelen;
inbreng geleverd in bespreking en besluitvorming over tactische aangelegenheden in MT-verband en andere
korpsinterne overlegsituaties;
afspraken gemaakt met bevoegd gezag/externe partners over te leveren inzet/bijdrage op het vlak van de
opsporing;
adviezen over korpsbrede of meer specifieke beleids-/beheersmatige zaken/ onderwerpen;

Bevoegdheden










(hiërarchisch) leidinggevende bevoegdheid;
jaarplannen opstellen en ter vaststelling indienen bij de korpschef;
prioriteiten stellen in de uitvoering van het vastgestelde jaarplan;
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toewijzen aan medewerkers en hen daarvoor faciliteren;
bijsturen op voortgang van te behalen resultaten;
plannen van aanpak en werkplannen beoordelen/toetsen en vaststellen;
voorstellen tot verbeteringen beoordelen, vaststellen en (laten) implementeren;
gevraagd en ongevraagd (beleids)adviezen te geven aan korpschef;
participatie in en opbouw van relevante netwerken en daarin maken van afspraken.
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Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen












Academisch werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante wetenschappelijke opleiding dan wel een
relevante HBO, aangevuld met specifieke opleidingen en ervaring, dan wel langjarige relevante ervaring;
brede kennis op het vlak van het proces Opsporing;
rechtbanktraining;
kennis van de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, werkwijzen, protocollen,
procedures;
kennis van, ervaring met en vaardigheid in management en het resultaatgericht aansturen van een afdeling;
kennis van en inzicht in politieorganisaties en relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
helicopterview over de kennisterreinen in de specialisaties die voor het behalen van de resultaten van de afdeling
van belang zijn;
kennis van en inzicht in politieorganisaties en inzicht in relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
kennis van het Nederlands en Engels;
kennis van en ervaring met budgetteren, implementatietechnieken en analysetechnieken;
kennis van het gevoerde personeels- en organisatiebeleid bij het politiekorps.
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FUNCTIE # 24
Functiebenaming:

Chef opsporing1

Eenheid:

Divisie Opsporing
Sectie Opsporing

Context
De Divisie Opsporing is belast met het uitvoeren van alle activiteiten gericht op het oplossen van misdrijven. Daarbij
dient een combinatie gerealiseerd te worden van preventieve, handhavende en repressieve maatregelen, waarbij de
wijkteams, noodhulp, OM, gezag en ketenpartners een rol spelen. De opsporing richt zich zowel op veel voorkomende
criminaliteit als op lokaal ernstige criminaliteit, grensoverschrijdende en georganiseerde criminaliteit. De aanpak van
de opsporing vindt plaats door middel van incidentgerichte en probleemgerichte opsporing. Opsporing kenmerkt zich
door een hectische omgeving waarbij onder druk gewerkt wordt.
De sectie opsporing is belast met het instellen van onderzoeken naar aanleiding van een melding, ontvangen
informatie, één of meer aangiften dan wel één of meer aangehouden verdachten. Het doel van opsporing is het
afhandelen van één of meer verdachte(n) zodat het OM tot vervolging kan overgaan. IO betreft overwegend
kortdurende en kleinschalige onderzoeken met een reactief karakter. PO volgt op de constatering van stelselmatigheid
in verdachte(n) en/of strafbare feiten.
De chef Opsporing geeft leiding aan de uitvoering van de opsporingstaken, stelt plannen op en legt verantwoording
af over de bereikte resultaten en de middeleninzet. De sectiechef Opsporing bepaalt verder de prioriteiten en de
aanpak op hoofdlijnen en is verantwoordelijk voor het capaciteitsmanagement. De functie valt hiërarchisch onder het
hoofd Divisie Opsporing.
Werkzaamheden
Leiding en overall sturing

geeft leiding aan de medewerkers binnen de sectie, voert personeelsgesprekken en geeft uitvoering aan de
personele zorg;

zorgt voor de directe begeleiding en coaching van teamleiders;

bewerkstelligt een juiste inbedding, werking en naleving van het proces opsporing en instrueert daartoe direct
de teamleiders;

stelt in afstemming met het hoofd Divisie Opsporing een bedrijfsvoeringplan voor de sectie op en benoemt daarin
de resultaten, prioriteiten en randvoorwaarden;

is verantwoordelijk voor het capaciteitsmanagement van de sectie en voert hierover overleg met de planner(s);

ziet toe op voortgang en kwaliteit van de activiteiten (collectief en individueel), bewaakt hierbij de relatie met
vastgestelde doelen en stuurt waar nodig bij;

beoordeelt (maatwerk gerichte) plannen van aanpak, stelt deze vast en stuurt in algemene zin op de uitvoering
ervan;

leidt grotere inzetten ter plaatse, grootschalige onderzoeken en projecten;

geeft invulling aan bijkomende beheertaken (zoals middelenbeheer, aanlevering managementinformatie en
ziekteverzuimregistratie en –begeleiding);

legt verantwoording af aan het hoofd Divisie Opsporing over behaalde resultaten;
Sturing en advisering in kader van het proces opsporing

1

Als uitgangspunt is gehanteerd dat hoewel IO en PO verschillende van aard zijn, dit niet hoeft te leiden tot verschillende
functiebeschrijvingen.
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stuurt op het halen van de voor de opsporing vastgestelde performance;
bepaalt plan-/projectmatig hoe opsporing plaatsvindt;
maakt operationele afspraken met derden (o.a. bestuur) over de bijdrage die de politie in deze levert;
stuurt op de implementatie van verbeteringen ten aanzien van de (uitvoering van de) operationele opsporing;
geeft inhoud aan de procesgerichte aanpak van de criminaliteit en legt hierin contacten met andere afdelingen.

Diversen







stelt gevraagd en ongevraagd rapportages en adviezen op in het kader van operationele/ beheersmatige zaken
ten behoeve van hoofd Divisie Opsporing, korpsleiding en externe partners;
participeert in netwerken op de werkterreinen en aandachtsgebieden die relevant zijn voor de door de sectie te
behalen resultaten en maakt daar operationeel gerichte afspraken;
participeert in netwerken van leidinggevenden waarin informatie rond sturen en leiderschap wordt gedeeld;
treedt op als hulpofficier van Justitie;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.
één van de chefs fungeert als plaatsvervangend hoofd Divisie Opsporing;

Contacten




met vertegenwoordigers van het OM om af te stemmen over de aanpak van onderzoeken en de te stellen
prioriteiten;
met vertegenwoordigers van het openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties om een en ander af te
stemmen over de inzet, prioriteiten, plannen etc.;
met belanghebbenden en maatschappelijke organisaties om informatie te verstrekken over onderzoeken,
gestelde prioriteiten en bereikte resultaten.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten











vastgesteld bedrijfsvoeringplan voor de sectie met resultaten en prioriteiten;
uitgevoerd bedrijfsvoeringplan van de sectie, binnen vastgesteld budget, tijdslijn en op de vastgestelde wijze;
daarover verantwoording afgelegd;
planmatig uitgevoerde opsporing;
effectieve, efficiënte en kwalitatieve inzet van medewerkers;
beoordeelde collectieve en individuele prestaties van medewerkers en eventuele bijsturing op hun wijze van
inzet;
een veilige werkomgeving voor medewerkers;
vastgestelde en uitgevoerde (maatwerk-)plannen van aanpak;
geïmplementeerde verbeteringen;
bruikbare adviezen over operationele/beheersmatige zaken/onderwerpen;
actieve participatie in de diverse netwerken;

Bevoegdheden








(hiërarchisch) leidinggevende bevoegdheid;
bedrijfsvoeringplannen opstellen en ter vaststelling indienen bij het hoofd Divisie Opsporing;
prioriteiten stellen in de uitvoering van een vastgesteld bedrijfsvoeringplan;
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toewijzen aan medewerkers en hen daarvoor faciliteren;
bijsturen op voortgang van te behalen resultaten;
plannen van aanpak en werkplannen beoordelen/toetsen en (laten) vaststellen;
voorstellen tot verbeteringen beoordelen, (laten) vaststellen en implementeren;
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gevraagd en ongevraagd adviezen te geven;
participatie in relevante netwerken en daarin maken van operationeel gerichte afspraken.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen










HBO-werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante HBO opleiding dan wel een relevante MBO, aangevuld
met vakgerichte en (eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
rechtbanktraining;
kennis van de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, werkwijzen, protocollen,
procedures;
kennis van en ervaring met leidinggeven en het resultaatgericht aansturen van een eenheid;
kennis van en inzicht in politieorganisaties en inzicht in relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
kennis van en ervaring met budgetteren, implementatietechnieken en analysetechnieken;
kennis van het gevoerde personeels- en organisatiebeleid bij het politiekorps;
kennis van het Nederlands en Engels;
gecertificeerd als hulpofficier van Justitie.
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FUNCTIE # 25
Functiebenaming:

Teamleider opsporing2

Eenheid:

Divisie Opsporing
Sectie Opsporing

Context
De Sectie opsporing is belast met het instellen van onderzoeken naar aanleiding van een melding, ontvangen
informatie, één of meer aangiften dan wel één of meer aangehouden verdachten. Opsporing kenmerkt zich door een
hectische omgeving waarbij onder druk gewerkt wordt.
Het doel van opsporing is het afhandelen van één of meer verdachte(n) zodat het OM tot vervolging kan overgaan. IO
(incidentgerichte opsporing) betreft overwegend kortdurende en kleinschalige onderzoeken met een reactief
karakter. PO (probleemgericht opsporing) volgt op de constatering van stelselmatigheid bij verdachte(n) en/of
strafbare feiten.
De teamleider treedt op als operationeel leidinggevende van een team. Hij stelt prioriteiten en verdeelt
onderzoekszaken/dossiers over de medewerkers. De teamleider is verder onder meer belast met het opstellen van
plannen van aanpak inzake veiligheidsproblematiek, het voorbereiden en (mede) uitvoeren van operationele
politietaken en met het opbouwen en onderhouden van netwerken (met burgers, bedrijven en instellingen) ten
behoeve van de aanpak van (specifieke) veiligheidsproblematiek. De functie valt hiërarchisch onder de chef van de
Sectie Opsporing.

Werkzaamheden
Operationeel leiding geven

geeft operationeel leiding aan het team, voert personeelsgesprekken en geeft uitvoering aan de personele zorg;
zorgt voor de begeleiding en coaching van de medewerkers binnen het team;

plant de inzet en maakt roosters;

draagt binnen het vastgestelde beleid zorg voor het opstellen en uitvoeren van een werkplan en overlegt daartoe
met betrokken rechercheurs, wijkagenten, en de informatieorganisatie;

coördineert activiteiten van het team, verzorgt de werkverdeling en stemt operationele activiteiten af met
externen;

bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden en ziet toe op naleving protocollen;

verzorgt de briefing en de-briefing.

geeft invulling aan bijkomende beheertaken (zoals middelenbeheer, aanlevering managementinformatie en
ziekteverzuimregistratie en –begeleiding);
Voorbereiding en advisering

onderhoudt contacten in bestaande netwerken en bouwt netwerken op ten behoeve van de aanpak van
specifieke veiligheidsproblematiek en maakt afspraken met netwerkpartners om te komen tot een gezamenlijke
aanpak;

2

Als uitgangspunt is gehanteerd dat hoewel IO (hectischer) en PO (meer planmatig) verschillende van aard zijn, dit niet hoeft te
leiden tot verschillende functiebeschrijvingen.
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stelt plannen van aanpak op ten behoeve van de aanpak van specifieke onderzoeksproblematiek, brengt in dit
kader patronen en verbanden in kaart en verricht daartoe analyses van gegevens en signalen vanuit de
operationele uitvoering;
koppelt informatie, gesignaleerde veiligheidsproblemen en trends op adequate wijze terug naar de
informatieorganisatie;
formuleert vanuit de praktijk voorstellen tot verbeteringen in de aanpak van problematiek en in de uitvoering
van operationele politietaken en verzorgt de implementatie van vastgestelde verbeteringen;

Uitvoering

treedt op als hoogst verantwoordelijke directe aanspreekpunt binnen de Sectie;

geeft uitvoering /aansturing aan de operationele politietaken in het kader van het proces opsporen;

stuurt de politie-inzet ter plaatse aan ter zake de uitvoering van onderzoeken in het kader van opsporing;

geeft informatie over actuele veiligheidsproblematiek en bevordert kennis over het voorkomen van overlast en
criminaliteit.

treedt op als hulpofficier van Justitie;
Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten





met vertegenwoordigers van het OM om af te stemmen over de aanpak van onderzoeken en de te stellen
prioriteiten;
met management en medewerkers binnen het politiekorps over de uitvoering van de werkzaamheden van het
team om hierover tot afstemming te komen, nadere afspraken te maken en informatie uit te wisselen en te
verstrekken;
met burgers, bedrijven en instellingen in bestaande netwerken over specifieke onderzoeksvragen om informatie
te verstrekken en afspraken te maken om te komen tot een gezamenlijke aanpak.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten









binnen organisatie afgestemde en vastgestelde werkplannen voor het team;
uitgevoerde werkplannen, binnen vastgesteld budget, tijdslijn en te behalen resultaten; daarover
verantwoording afgelegd;
planmatig uitgevoerde opsporing binnen het werkgebied van het team;
gecoördineerde politie-inzet bij incident of calamiteit;
effectieve, efficiënte en kwalitatieve inzet van medewerkers en beoordeelde prestaties;
burgers, bedrijven en instellingen betrokken bij veiligheidsproblematiek en afspraken gemaakt met
netwerkpartners over de aanpak van (specifieke) veiligheidsproblematiek;
plannen van aanpak ten behoeve van de aanpak van specifieke veiligheidsproblematiek;
geïmplementeerde verbeteringen.

Bevoegdheden




operationeel leidinggevende bevoegdheid;
werkplannen opstellen en ter vaststelling indienen;
prioriteiten stellen t.a.v. de operationele uitvoering en verzorgen werkverdeling van het team;
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politie-inzet aansturen ter plaatse van onderzoek;
voorstellen doen over verbeteringen in de uitvoering van operationele politietaken en implementeren van
verbeteringen;
participeren in bestaande netwerken met burgers, bedrijven en instellingen en opbouwen netwerken t.b.v.
specifieke veiligheidsproblematiek;
formuleren plannen van aanpak voor specifieke veiligheidsproblematiek.

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: n.v.t.
Psychisch: kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
Persoonlijk risico: kans op tegen de persoon gericht fysiek geweld.

Kennis- en ervaringseisen












MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
rechtbanktraining;
kennis van de relevante onderdelen van het strafrecht, het strafprocesrecht en bestuursrecht;
kennis van en ervaring in de toepassing van documentatie- en registratiesystemen;
kennis van en ervaring met opsporing;
kennis van de specifieke veiligheidsproblematiek die burgers, bedrijven en instellingen bezighoudt;
kennis van en ervaring met leidinggeven en het aansturen van een team;
kennis van het gevoerde personeelsbeleid bij het politiekorps;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
stressbestendig, onderscheiden hoofd- en bijzaken;
gecertificeerd als hulpofficier van Justitie.
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FUNCTIE # 26
Functiebenaming:

Teamleider specialistische opsporing

Eenheid:

Divisie Opsporing
Sectie Opsporing

Context
De Sectie opsporing is belast met het instellen van onderzoeken naar aanleiding van een melding, ontvangen
informatie, één of meer aangiften dan wel één of meer aangehouden verdachten. Opsporing kenmerkt zich door een
hectische omgeving waarbij onder druk gewerkt wordt.
Het doel van opsporing is het afhandelen van één of meer verdachte(n) zodat het OM tot vervolging kan overgaan. IO
(incidentgerichte opsporing) betreft overwegend kortdurende en kleinschalige onderzoeken met een reactief
karakter. PO (probleemgericht opsporing) volgt op de constatering van stelselmatigheid bij verdachte(n) en/of
strafbare feiten.
De teamleider specialistische opsporing treedt op als operationeel leidinggevende van een team. Hij stelt prioriteiten
en verdeelt onderzoekszaken/dossiers over de medewerkers. De teamleider specialistische opsporing adviseert over
de te kiezen opsporingsmethode, binnen het gehele complexe specialistische veld (JZZ en/of FO). De teamleider is
verder onder meer belast met het opstellen van plannen van aanpak inzake veiligheidsproblematiek, het voorbereiden
en (mede) uitvoeren van operationele politietaken en met het opbouwen en onderhouden van netwerken (met
burgers, bedrijven en instellingen) ten behoeve van de aanpak van (specifieke) veiligheidsproblematiek. De functie
valt hiërarchisch onder de chef van de Sectie Opsporing.
Werkzaamheden
Operationeel leiding geven








geeft operationeel leiding aan het team, voert personeelsgesprekken en geeft uitvoering aan de personele zorg;
zorgt voor de begeleiding en coaching van de medewerkers binnen het team;
plant de inzet en maakt roosters;
draagt binnen het vastgestelde beleid zorg voor het opstellen en uitvoeren van een werkplan en overlegt daartoe
met betrokken rechercheurs, wijkagenten, en de informatieorganisatie;
coördineert activiteiten van het team, verzorgt de werkverdeling en stemt operationele activiteiten af met
externen;
bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden en ziet toe op naleving protocollen;
verzorgt de briefing en de-briefing.
geeft invulling aan bijkomende beheertaken (zoals middelenbeheer, aanlevering managementinformatie en
ziekteverzuimregistratie en –begeleiding);

Voorbereiding en advisering




onderhoudt contacten in bestaande netwerken en bouwt netwerken op ten behoeve van de aanpak van
specifieke veiligheidsproblematiek en maakt afspraken met netwerkpartners om te komen tot een gezamenlijke
aanpak;
ontwikkelt mede nieuwe methoden en werkwijzen op zijn vakgebied, analyseert bestaande methoden en
technieken en adviseert hierover aan het management;
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stelt plannen van aanpak op ten behoeve van de aanpak van specifieke onderzoeksproblematiek, brengt in dit
kader patronen en verbanden in kaart en verricht daartoe analyses van gegevens en signalen vanuit de
operationele uitvoering;
koppelt informatie, gesignaleerde veiligheidsproblemen en trends op adequate wijze terug naar de
informatieorganisatie;
formuleert vanuit de praktijk voorstellen tot verbeteringen in de aanpak van problematiek en in de uitvoering
van operationele politietaken en verzorgt de implementatie van vastgestelde verbeteringen;

Uitvoering






treedt op als hoogst verantwoordelijke directe aanspreekpunt binnen de Sectie en als specialist binnen zijn
vakgebied;
geeft uitvoering /aansturing aan de operationele politietaken in het kader van het proces opsporen in het
algemeen en specifiek gericht op JZZ en/of FO;
stuurt de politie-inzet ter plaatse aan ter zake de uitvoering van onderzoeken in het kader van opsporing;
geeft informatie over actuele veiligheidsproblematiek en bevordert kennis over het voorkomen van overlast en
criminaliteit.
treedt op als hulpofficier van Justitie;

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten





met vertegenwoordigers van het OM om af te stemmen over de aanpak van onderzoeken en de te stellen
prioriteiten;
met management en medewerkers binnen het politiekorps over de uitvoering van de werkzaamheden van het
team om hierover tot afstemming te komen, nadere afspraken te maken en informatie uit te wisselen en te
verstrekken;
met burgers, bedrijven en instellingen in bestaande netwerken over specifieke onderzoeksvragen om informatie
te verstrekken en afspraken te maken om te komen tot een gezamenlijke aanpak.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten










binnen organisatie afgestemde en vastgestelde werkplannen voor het team;
adviezen over invoering van nieuwe methoden en technieken;
uitgevoerde werkplannen, binnen vastgesteld budget, tijdslijn en te behalen resultaten; daarover
verantwoording afgelegd;
planmatig uitgevoerde opsporing binnen het werkgebied van het team;
gecoördineerde politie-inzet bij incident of calamiteit;
effectieve, efficiënte en kwalitatieve inzet van medewerkers en beoordeelde prestaties;
burgers, bedrijven en instellingen betrokken bij veiligheidsproblematiek en afspraken gemaakt met
netwerkpartners over de aanpak van (specifieke) veiligheidsproblematiek;
plannen van aanpak ten behoeve van de aanpak van specifieke veiligheidsproblematiek;
geïmplementeerde verbeteringen.
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Bevoegdheden









operationeel leidinggevende bevoegdheid;
analyse van bestaande werkmethoden en gebruikte technieken;
werkplannen opstellen en ter vaststelling indienen;
prioriteiten stellen t.a.v. de operationele uitvoering en verzorgen werkverdeling van het team;
politie-inzet aansturen ter plaatse van onderzoek;
voorstellen doen over verbeteringen in de uitvoering van operationele politietaken en implementeren van
verbeteringen;
participeren in bestaande netwerken met burgers, bedrijven en instellingen en opbouwen netwerken t.b.v.
specifieke veiligheidsproblematiek;
formuleren plannen van aanpak voor specifieke veiligheidsproblematiek.

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: n.v.t.
Psychisch: kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
Persoonlijk risico: kans op tegen de persoon gericht fysiek geweld.

Kennis- en ervaringseisen














MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
rechtbanktraining;
kennis van de relevante onderdelen van het strafrecht, het strafprocesrecht en bestuursrecht;
kennis van en ervaring in de toepassing van documentatie- en registratiesystemen;
zeer goede kennis van JZZ en/of forensische opsporing;
visie op de inzet van speciale opsporingstechnieken en methoden;
gespecialiseerde kennis van en ervaring met opsporing, specifiek gericht op JZZ en/of FO;
kennis van de specifieke veiligheidsproblematiek die burgers, bedrijven en instellingen bezighoudt;
kennis van en ervaring met leidinggeven en het aansturen van een team;
kennis van het gevoerde personeelsbeleid bij het politiekorps;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
stressbestendig, onderscheiden hoofd- en bijzaken;
gecertificeerd als hulpofficier van Justitie.
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FUNCTIE # 27
Functiebenaming:

Senior Rechercheur3

Eenheid:

Divisie Opsporing
Sectie Opsporing
Team Opsporing

Context
Binnen de Sectie Opsporing zijn teams ingericht op gebied van incidentgerichte opsporing (IO) en probleemgerichte
opsporing (PO), met daarbinnen recherchefuncties van verschillende aard en inhoud: algemeen en breed dan wel
specialistisch en dieper. Het doel van opsporing is het afhandelen van één of meer verdachte(n) zodat het OM tot
vervolging kan overgaan. IO richt zich overwegend op kortdurende en kleinschalige onderzoeken met een reactief
karakter. PO volgt op de constatering van stelselmatigheid in verdachte(n) en/of strafbare feiten. De inzet van
(senior/specialistisch) rechercheurs kan -afhankelijk van de prioriteiten- zowel in IO als in PO plaatsvinden. Opsporing
kenmerkt zich door een hectische omgeving waarbij onder druk gewerkt wordt.
De Senior Rechercheur treedt op als coach en draagt zorg voor het richten en coördineren van de werkzaamheden
van een aantal rechercheurs en/of het zelfstandig uitvoeren van complexer en/of samengestelde tactische
opsporingsonderzoeken. De Senior Rechercheur is belast met de coördinatie van meer complexe
opsporingsonderzoeken. Hij participeert in bestaande netwerken ten behoeve van opsporingsonderzoeken en bouwt
nieuwe netwerken op. De functie valt hiërarchisch onder de teamleider.

Werkzaamheden
Aansturing





stelt plannen op voor grootschaliger onderzoeken, stelt een team samen, verdeelt de taken en bewaakt de
kwaliteit;
start het onderzoek op en coördineert het tactisch onderzoek;
coacht en draagt kennis en vaardigheden over als mentor en formuleert vanuit de praktijk aanbevelingen over
de vakvolwassenheid, zodat de professionaliteit wordt bevorderd;
treedt op als informant t.b.v. door de teamleider met de betreffende medewerkers te voeren
personeelsgesprekken;

Opsporing







documenteert eigen waarnemingen, feiten en omstandigheden;
verzamelt, valideert en registreert tactische onderzoeksgegevens;
verzamelt, ordent en registreert bewijsmateriaal in het procesdossier en beoordeelt de validiteit,
betrouwbaarheid, integriteit en actualiteit van bewijslast;
treft eerste maatregelen op de plaats delict (veiligstellen sporen, horen getuigen, eerste waarneming);
borgt de rechtmatigheid van de bewijslast, draagt bij aan de forensische opsporing;
draagt zorg voor het aanhouden van verdachten;

3

Als uitgangspunt is gehanteerd dat, hoewel IO en PO verschillend zijn, dit niet hoeft te leiden tot verschillende
functiebeschrijvingen.
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hoort verdachten, getuigen en aangevers en maakt proces-verbaal opgeeft signalen over de interpretatie van
onderzoeksgegevens en signaleert ontlastende feiten en omstandigheden;
interpreteert de onderzoeksgegevens, waarbij inzicht ontstaat in de toedracht van misdrijven en in de identiteit
van de verdachte(n);
laat foto's zien aan getuigen/slachtoffers (opsporingsconfrontatie).

Diversen







formuleert vanuit de opsporingspraktijk voorstellen tot verbeteringen in de uitvoering van tactische
opsporingsonderzoeken;
vormt en veredelt procesdossiers;
participeert in netwerken ten behoeve van opsporingsonderzoeken;
verwerkt resultaten van onderzoek in systemen;
levert bijdragen aan preventie;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten



met directe en indirecte belanghebbenden om informatie te verkrijgen over aard en omstandigheden;
met specialisten om informatie te verifiëren en/of uit te wisselen over aangetroffen situatie, bewijsmiddelen, in
te stellen nader onderzoek en dergelijke.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten









gecoördineerde uitvoering;
opgestelde processen-verbaal bevindingen, dwangmiddelen, misdrijven;
gevalideerde en vastgelegde tactische onderzoeksgegevens;
voorstellen tot verbetering van de uitvoering van tactische opsporingsonderzoeken;
rechtmatige bewijslast verzameld;
geïdentificeerde verdachten;
uitgevoerd onderzoek en gevormd procesdossier;
versterkte professionaliteit rechercheurs.

Bevoegdheden







uitvoeren tactisch opsporingsonderzoek;
dwangmiddelen toepassen;
horen van verdachten, getuigen, slachtoffers en aangevers;
proces-verbaal opstellen;
coachen van rechercheurs;
participeren in bestaande netwerken met opsporingspartners.

Bezwarende werkomstandigheden



Fysiek: confrontatie met (ver(vuil)ing) en stank. Werken onder alle weersomstandigheden.
Psychisch: psychische druk door confrontatie met menselijk leed of schokkende gebeurtenissen en kans op
trauma bij het verrichten van opsporingsonderzoek. Kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
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Persoonlijk risico: kans op tegen de persoon gericht fysiek geweld in verhoorsituaties en dreiging met fysiek
geweld (criminele druk). Besmettingskans door (in)direct contact met burgers die ziek zijn dan wel anderszins
iets onder de leden hebben.

Kennis- en ervaringseisen








MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van relevante delen van strafrecht, strafprocesrecht, bestuursrecht;
goede kennis van richtlijnen, (OM-)aanwijzingen en protocollen met betrekking tot opsporing;
kennis van gebruikte documentatie- en registratiesystemen;
kennis van verhoortechniek;
vaardigheid in kennisoverdracht en coaching;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento.
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FUNCTIE # 28
Functiebenaming:

Rechercheur

Eenheid:

Divisie Opsporing
Sectie Opsporing
Team Opsporing

Context
Binnen de Divisie Opsporing zijn teams ingericht op gebied van incidentgerichte opsporing (IO) en probleemgerichte
opsporing (PO), met daarbinnen recherchefuncties van verschillende aard en inhoud: algemeen en breed dan wel
specialistisch en dieper. Het doel van opsporing is het afhandelen van één of meer verdachte(n) zodat het OM tot
vervolging kan overgaan. IO richt zich overwegend op kortdurende en kleinschalige onderzoeken met een reactief
karakter. PO volgt op de constatering van stelselmatigheid in verdachte(n) en/of strafbare feiten. De inzet van
(senior/specialistisch) rechercheurs kan -afhankelijk van de prioriteiten- zowel in IO als in PO plaatsvinden. Opsporing
kenmerkt zich door een hectische omgeving waarbij onder druk gewerkt wordt.
De Rechercheur draagt zorg voor het zelfstandig uitvoeren van tactisch opsporingsonderzoek. De Rechercheur
participeert in meer complexe opsporingsonderzoeken en participeert in bestaande netwerken ten behoeve van
opsporingsonderzoeken. De rechercheur kan ingezet worden op een of meer taakaccenten (zoals migratie, fraude,
vuurwapens, verdovende middelen). De rechercheur weet dan wat er op het betreffende taakaccent speelt, zonder
er specialist in te zijn. De functie valt hiërarchisch onder de teamleider.

Werkzaamheden
Opsporing











documenteert eigen waarnemingen, feiten en omstandigheden;
verzamelt, valideert en registreert tactische onderzoeksgegevens;
verzamelt, ordent en registreert bewijsmateriaal in het procesdossier en beoordeelt de validiteit,
betrouwbaarheid, integriteit en actualiteit van bewijslast;
treft eerste maatregelen op de plaats delict (veiligstellen sporen, horen getuigen, eerste waarneming);
voert alle activiteiten op de plaats delict uit en start het onderzoek op;
borgt de rechtmatigheid van de bewijslast, draagt bij aan de forensische opsporing;
draagt zorg voor het aanhouden van verdachten;
hoort verdachten, getuigen en aangevers en maakt proces-verbaal opgeeft signalen over de interpretatie van
onderzoeksgegevens en signaleert ontlastende feiten en omstandigheden;
interpreteert de onderzoeksgegevens, waarbij inzicht ontstaat in de toedracht van misdrijven en in de identiteit
van de verdachte(n);
laat foto's zien aan getuigen/slachtoffers (opsporingsconfrontatie).

Diversen





formuleert vanuit de opsporingspraktijk voorstellen tot verbeteringen in de uitvoering van tactische
opsporingsonderzoeken;
vormt en veredelt procesdossiers;
participeert in netwerken ten behoeve van opsporingsonderzoeken;
verwerkt resultaten van onderzoek in systemen;
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levert bijdragen aan preventie.
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten



met directe en indirecte belanghebbenden om informatie te verkrijgen;
met specialisten om informatie te verifiëren en/of uit te wisselen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten







opgestelde processen-verbaal bevindingen, dwangmiddelen, misdrijven;
gevalideerde en vastgelegde tactische onderzoeksgegevens;
voorstellen tot verbetering van de uitvoering van tactische opsporingsonderzoeken;
rechtmatige bewijslast verzameld;
geïdentificeerde verdachten;
uitgevoerd onderzoek en gevormd procesdossier.

Bevoegdheden






uitvoeren tactisch opsporingsonderzoek;
dwangmiddelen toepassen;
horen van verdachten, getuigen, slachtoffers en aangevers;
proces-verbaal opstellen;
participeren in bestaande netwerken met opsporingspartners.

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: confrontatie met (ver(vuil)ing) en stank. Werken onder alle weersomstandigheden.
Psychisch: psychische druk door confrontatie met menselijk leed of schokkende gebeurtenissen en kans op
trauma bij het verrichten van opsporingsonderzoek. Kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
Persoonlijk risico: kans op tegen de persoon gericht fysiek geweld in verhoorsituaties en dreiging met fysiek
geweld (criminele druk). Besmettingskans door (in)direct contact met burgers die ziek zijn dan wel anderszins
iets onder de leden hebben.

Kennis- en ervaringseisen







MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van relevante delen van strafrecht, strafprocesrecht, bestuursrecht;
kennis van richtlijnen, (OM-)aanwijzingen en protocollen met betrekking tot opsporing;
kennis van gebruikte documentatie- en registratiesystemen;
kennis van verhoortechniek;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento.
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FUNCTIE # 29
Functiebenaming:

Specialistisch rechercheur4

Eenheid:

Divisie Opsporing
Sectie Opsporing
Team Opsporing

Context
Binnen de Divisie Opsporing zijn teams ingericht op gebied van incidentgerichte opsporing (IO) en probleemgerichte
opsporing (PO), met daarbinnen recherchefuncties van verschillende aard en inhoud: algemeen en breed dan wel
specialistisch en dieper. Het doel van opsporing is het afhandelen van één of meer verdachte(n) zodat het OM tot
vervolging kan overgaan. IO richt zich overwegend op kortdurende en kleinschalige onderzoeken met een reactief
karakter. PO volgt op de constatering van stelselmatigheid bij verdachte(n) en/of strafbare feiten. De inzet van
(senior/specialistisch) rechercheurs kan -afhankelijk van de prioriteiten- zowel in IO als in PO plaatsvinden. Opsporing
kenmerkt zich door een hectische omgeving waarbij onder druk gewerkt wordt.
De specialistisch rechercheur levert een inhoudelijke bijdrage aan het opsporingsonderzoek op basis van eigen
expertise en ruime kennis van opsporing door middel van het toepassen van nieuwe instrumenten, methoden en
technieken, alsmede advisering en projectleiding. De functie valt hiërarchisch onder de teamleider en wordt
eventueel aangestuurd door de senior rechercheur of de rechercheur expertise.

Werkzaamheden
Opsporing









documenteert eigen waarnemingen, feiten en omstandigheden;
verzamelt, valideert en registreert tactische/forensiche onderzoeksgegevens;
verzamelt, ordent en registreert bewijsmateriaal in het procesdossier en beoordeelt de validiteit,
betrouwbaarheid, integriteit en actualiteit van bewijslast;
treft maatregelen op de plaats delict (veiligstellen en interpreteren sporen, horen getuigen, eerste waarneming);
borgt de rechtmatigheid van de bewijslast, draagt bij aan de forensische opsporing;
draagt zorg voor het aanhouden van verdachten;
geeft uitvoering aan het tactisch rechercheonderzoek (opsporingsconfrontatie, tappen, etc.).
levert deskundige ondersteuning op/vanuit het vakgebied.

Diversen







4

formuleert vanuit de opsporingspraktijk voorstellen tot verbeteringen in de uitvoering van tactische
opsporingsonderzoeken;
participeert in netwerken ten behoeve van opsporingsonderzoeken;
verwerkt resultaten van onderzoek in systemen;
levert bijdragen aan preventie;
coacht en draagt kennis en vaardigheden over als mentor en formuleert vanuit de praktijk aanbevelingen over
de vakvolwassenheid, zodat de professionaliteit wordt bevorderd;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.
inhoudelijke expertise met taakaccent forensisch, JZZ, migratie, digitaal of financieel
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Contacten





met binnen- en buitenlandse opsporingsinstanties om informatie uit te wisselen over onderzoeken, technieken
en/of specifieke vraagstukken;
met (wetenschappelijke en onderzoeks-) instellingen om informatie te vergaren over nieuwe ontwikkelingen,
technieken, toepassingen en dergelijke;
met directe en indirecte belanghebbenden om informatie te verkrijgen;
met specialisten om informatie te verifiëren en/of uit te wisselen over (tussen)resultaten van onderzoek.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten










ontwikkelde nieuwe aanpak en nieuwe methoden en technieken;
opgestelde projectdocumenten en afgelegde verantwoording over resultaten en inzet;
opgestelde processen-verbaal bevindingen, dwangmiddelen, misdrijven;
gevalideerde en vastgelegde tactische onderzoeksgegevens;
voorstellen tot verbetering van de uitvoering van tactische opsporingsonderzoeken;
rechtmatige bewijslast verzameld;
geïdentificeerde verdachten;
uitgevoerd onderzoek en gevormd procesdossier;
versterkte professionaliteit rechercheurs.

Bevoegdheden







uitvoeren tactisch/forensisch opsporingsonderzoek;
dwangmiddelen toepassen;
horen van verdachten, getuigen, slachtoffers en aangevers;
proces-verbaal opstellen;
coachen van rechercheurs;
participeren in bestaande netwerken met opsporingspartners.

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: confrontatie met (ver(vuil)ing) en stank. Werken onder alle weersomstandigheden.
Psychisch: psychische druk door confrontatie met menselijk leed of schokkende gebeurtenissen en kans op
trauma bij het verrichten van opsporingsonderzoek. Kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
Persoonlijk risico: kans op tegen de persoon gericht fysiek geweld in verhoorsituaties en dreiging met fysiek
geweld (criminele druk). Besmettingskans door (in)direct contact met burgers die ziek zijn dan wel anderszins
iets onder de leden hebben.

Kennis- en ervaringseisen








MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van relevante delen van strafrecht, strafprocesrecht, bestuursrecht;
goede kennis van richtlijnen, (OM-)aanwijzingen en protocollen met betrekking tot opsporing;
kennis van gebruikte documentatie- en registratiesystemen;
kennis van verhoortechniek;
vaardigheid in kennisoverdracht en coaching;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento.
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FUNCTIE # 30
Functiebenaming:

Rechercheur expertise

Eenheid:

Divisie Opsporing
Sectie Opsporing
Team Opsporing

Context
Binnen de Divisie Opsporing zijn teams ingericht op gebied van incidentgerichte opsporing (IO) en probleemgerichte
opsporing (PO), met daarbinnen recherchefuncties van verschillende aard en inhoud: algemeen en breed dan wel
specialistisch en dieper. Het doel van opsporing is het afhandelen van één of meer verdachte(n) zodat het OM tot
vervolging kan overgaan. IO richt zich overwegend op kortdurende en kleinschalige onderzoeken met een reactief
karakter. PO volgt op de constatering van stelselmatigheid in verdachte(n) en/of strafbare feiten. De inzet van
rechercheurs kan -afhankelijk van de prioriteiten- zowel in IO als in PO plaatsvinden. Opsporing kenmerkt zich door
een hectische omgeving waarbij onder druk gewerkt wordt.
De rechercheur expertise draagt zorg voor het zelfstandig uitvoeren van zeer gespecialiseerde en/of omvangrijke
opsporingsonderzoeken op bv. het gebied van (internationale) financiën/geldstromen en bedrijven. Het kan gaan om
internationale en/of georganiseerde criminaliteit. De rechercheur expertise stuurt eventueel als projectleider op
inhoud complexe opsporingsonderzoeken en bouwt en participeert in bestaande netwerken. De rechercheur
expertise fungeert als gezaghebbend expert op het eigen werkterrein (financieel/ICT). De functie valt hiërarchisch
onder de teamleider.
Werkzaamheden
Plan van aanpak en coördinatie













stelt zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in toegepast (wetenschappelijk) onderzoek ten aanzien van
het expertisegebied en vertaalt deze naar de uitvoering;
stelt plannen van aanpak op, stemt af met netwerkpartners (nationaal en internationaal, veiligheiddiensten,
overheden, etc.);
adviseert over verantwoordelijkheidsverdeling, werkwijze en de daarbij behorende kwantitatieve en kwalitatieve
inzet van mensen en middelen;
bepaalt de prioriteiten en de inhoudelijke koers van het onderzoek;
vertaalt de in het plan van aanpak benoemde collectieve activiteiten en resultaten naar werkafspraken;
bewaakt de voortgang van de werkafspraken, stuurt op inhoud/expertise en voert gesprekken over het
functioneren van ingezette mensen;
ontwikkelt nieuwe instrumenten, methoden en technieken en implementeert deze;
analyseert de uitvoeringspraktijk, formuleert voorstellen tot verbeteringen of verandering van de aanpak;
initieert en implementeert vastgestelde verbeteringen;
bewaakt en evalueert de implementatie en stelt deze eventueel bij;
rapporteert periodiek over de voortgang van onderzoeken;
treedt op als hulpofficier van Justitie.

Opsporing


voert alle relevante opsporingsactiviteiten uit resp. stuurt de uitvoering daarvan door derden aan;
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Advies






analyseert resultaten en effecten van de uitvoering en van de aanpak van onderzoeken (werkmethoden,
procedures, professionaliteit en technieken), gegevens en signalen vanuit de uitvoeringspraktijk;
betrekt daarbij trends en ontwikkelingen in de samenleving in relatie tot openbare orde, veiligheid en
leefbaarheid;
onderzoekt de mogelijkheden om via afspraken met netwerkpartners te komen tot optimale randvoorwaarden,
ook waar mogelijk tegenstrijdige belangen spelen;
adviseert de leiding en/of netwerkpartners over de mogelijkheden tot rendementsverhoging in de (gezamenlijke)
aanpak van (werkterrein gerelateerde) onderzoeken;
wisselt informatie over vakinhoudelijke trends en ontwikkelingen uit tussen relevante collega’s van
aangrenzende vakgebieden, zodat proactief kan worden ingespeeld op trends en ontwikkelingen die vakgebied
overstijgend zijn en de kwaliteit van adviezen verbetert.

Deskundigheidsbevordering



coacht en draagt als mentor kennis en vaardigheden over;
formuleert vanuit de praktijk aanbevelingen voor en over de vak volwassenheid en het beoordelen ervan, zodat
de professionaliteit wordt bevorderd.

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten




met partijen in netwerken, ook wanneer daar bestuurlijke, maatschappelijke, politieke, multinationale en
multiculturele aspecten aan verbonden zijn en mogelijk tegenstrijdige belangen spelen, om af te stemmen over
taakverdeling, aanpak en resultaten;
met bij opsporing betrokken partijen (inter)nationaal en intereilandelijk om af te stemmen over de aanpak en
taakverdeling en om informatie uit te wisselen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten












plannen van aanpak;
gecoördineerd effectief uitgevoerde opsporingsonderzoeken;
opgeloste complexe onderzoeken;
goed aangestuurd team;
adviezen aan leiding en aan netwerkpartners over
veiligheidsproblematiek;
analyses t.b.v. adviezen en verbetering;
voorstellen tot verbetering van de uitvoering;
geregisseerde en geïmplementeerde aanpak;
geïmplementeerde verbeteringen in de uitvoering;
afspraken met netwerkpartners over de aanpak;
geïnformeerde collega’s in aangrenzende vakgebieden;

aanpak

van

(werkterrein

gerelateerde)

Bevoegdheden



proces-verbaal opstellen;
verdachte personen aanhouden en voorgeleiden voor de hulpofficier van justitie;
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formuleren plan van aanpak;
netwerken ten behoeve van aanpak van (werkterrein gerelateerde) veiligheidsproblematiek initiëren,
opbouwen, regisseren en onderhouden;
adviezen geven over de aanpak van veiligheidsproblematiek;
voorstellen formuleren over verbeteringen in de uitvoering;
relevante collega’s in aangrenzende vakgebieden informeren over vakinhoudelijke trends en ontwikkelingen;
analyses uitvoeren op gegevens en signalen vanuit de uitvoering;
afspraken maken met netwerkpartners over de aanpak van (werkterrein gerelateerde) problematiek en sturen
op het nakomen van afspraken;
aanpak monitoren, resultaten evalueren en de uitvoering bijsturen;
optreden als mentor;
vastgestelde verbeteringen implementeren, monitoren en bijsturen.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen










HBO+/academisch werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante wetenschappelijke opleiding dan wel een
relevante HBO, aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen en ervaring, dan wel
langjarige relevante ervaring;
aanvullende opleiding opsporingswerkzaamheden;
kennis van relevante delen van strafrecht, strafprocesrecht, bestuursrecht;
goede kennis van richtlijnen, (OM-)aanwijzingen en protocollen met betrekking tot opsporing;
kennis van gebruikte documentatie- en registratiesystemen;
kennis van verhoortechniek;
vaardigheid in kennisoverdracht en coaching;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento.
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FUNCTIE # 31
Functiebenaming:

Forensisch laboratoriumspecialist

Eenheid:

Divisie Opsporing
Sectie Opsporing
Team Forensische Opsporing

Context
Binnen de Divisie Opsporing zijn teams ingericht op het gebied van incidentgerichte opsporing (IO) en
probleemgerichte opsporing (PO), met daarbinnen recherchefuncties van verschillende aard en inhoud: algemeen en
breed dan wel specialistisch en dieper. Het doel van opsporing is het afhandelen van één of meer verdachte(n) zodat
het OM tot vervolging kan overgaan. IO richt zich overwegend op onderzoeken met een reactief karakter. PO volgt op
de constatering van stelselmatigheid bij verdachte(n) en/of strafbare feiten. De inzet van (senior/specialistisch)
rechercheurs kan -afhankelijk van de prioriteiten- zowel in IO als in PO plaatsvinden. Opsporing kenmerkt zich door
een hectische omgeving waarbij onder druk gewerkt wordt.
De forensisch laboratoriumspecialist levert een inhoudelijke bijdrage aan het opsporingsonderzoek door het opzetten
en gebruiken van laboratoriumtechnieken t.b.v. sporenonderzoek, sporen zichtbaar te maken, veilig te (laten) stellen,
te analyseren en te interpreteren. De functie valt hiërarchisch onder de teamleider Forensische Opsporing en werkt
ondersteunend aan de senior rechercheur of de rechercheur expertise.
Werkzaamheden
Opsporing







beheert het forensisch laboratorium en verricht forensische laboratoriumwerkzaamheden, zoals opwerken en
veredelen van technische sporen, bewerken en fotograferen van sporen, verrichten van analyses;
treft maatregelen op de plaats delict om sporen veilig te stellen, doet onderzoek om sporen zichtbaar te maken,
analyseert en interpreteert de gevonden feiten en omstandigheden en documenteert feiten en omstandigheden
en eigen waarnemingen;
verzamelt, ordent en registreert bewijsmateriaal in het procesdossier, beoordeelt - vanuit de forensische optiek
– de validiteit, betrouwbaarheid, integriteit en actualiteit van bewijslast, borgt de rechtmatigheid van de
bewijslast en verwerkt resultaten van onderzoek in systemen;
treedt op als vraagbaak voor collega’s op het specifieke vakgebied forensisch laboratoriumonderzoek.

Diversen






draagt bij aan het verder toepassen en ontwikkelen van methoden en technieken voor forensische opsporing;
formuleert vanuit de opsporingspraktijk voorstellen tot verbeteringen in de procedures en uitvoering van
forensische opsporingsonderzoeken;
participeert in netwerken ten behoeve van opsporingsonderzoeken;
coacht en draagt kennis en vaardigheden over als mentor en formuleert vanuit de praktijk aanbevelingen over
de vakvolwassenheid, zodat de professionaliteit wordt bevorderd;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.
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Contacten




met binnen- en buitenlandse (forensische) opsporingsinstanties om informatie uit te wisselen over onderzoeken,
technieken en/of specifieke vraagstukken;
met (wetenschappelijke en onderzoeks-) instellingen om informatie te vergaren over nieuwe ontwikkelingen,
technieken, toepassingen en dergelijke;
met specialisten om informatie te verifiëren en/of uit te wisselen over (tussen)resultaten van onderzoek.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten












ontwikkelde nieuwe aanpak en nieuwe methoden en technieken;
opgestelde projectdocumenten en afgelegde verantwoording over resultaten en inzet;
opgestelde processen-verbaal en rapportages;
gevalideerde en vastgelegde forensische onderzoeksgegevens;
voorstellen –vanuit forensische optiek- tot verbetering van de uitvoering van tactische opsporingsonderzoeken;
rechtmatige bewijslast verzameld;
laboratoriumopstellingen voor het uitvoeren van forensisch onderzoek;
geanalyseerde en geïnterpreteerde gegevens;
geïdentificeerde verdachten;
uitgevoerd onderzoek en gevormd procesdossier;
versterkte professionaliteit rechercheurs.

Bevoegdheden





uitvoeren forensisch opsporingsonderzoek;
proces-verbaal/rapportage opstellen;
coachen van rechercheurs;
participeren in bestaande netwerken met opsporingspartners.

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: confrontatie met (ver(vuil)ing) en stank. Werken onder alle weersomstandigheden.
Psychisch: psychische druk door confrontatie met menselijk leed of schokkende gebeurtenissen en kans op
trauma bij het verrichten van opsporingsonderzoek. Kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
Persoonlijk risico: Besmettingskans door (in)direct contact met burgers/verdachten/(overleden) slachtoffers, etc.

Kennis- en ervaringseisen








HBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante HBO dan wel een relevante VMBO of HAVO, aangevuld
met vakgerichte (en eventuele specialistische) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van relevante delen van strafrecht, strafprocesrecht, bestuursrecht;
goede kennis van richtlijnen, (OM-)aanwijzingen en protocollen met betrekking tot opsporing;
kennis van gebruikte documentatie- en registratiesystemen;
gespecialiseerd in forensische opsporing;
vaardigheid in kennisoverdracht en coaching;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento.
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FUNCTIE # 32
Functiebenaming:

Recherche-assistent met taakaccenten
(w.o dactyloscopie, inbeslag genomen goederen, opsporing)

Eenheid:

Divisie Opsporing

Context
De Divisie Opsporing is belast met is belast met het uitvoeren van alle activiteiten gericht op het oplossen van
misdrijven. Daarbij dient een combinatie gerealiseerd te worden van preventieve, handhavende en repressieve
maatregelen, waarbij de wijkteams, noodhulp, OM, gezag en ketenpartners een rol spelen. De opsporing richt zich
zowel op veel voorkomende criminaliteit als op lokaal ernstige criminaliteit, grensoverschrijdende en georganiseerde
criminaliteit. De aanpak van de opsporing vindt plaats door middel van incidentgerichte en probleemgerichte
opsporing. Opsporing kenmerkt zich door een hectische omgeving waarbij onder druk gewerkt wordt.
De Recherche-assistent is belast met administratieve werkzaamheden, aangevuld met taakaccenten op het gebied
van dactyloscopie, inbeslaggenomen goederen en/ of eenvoudige opsporing. De Recherche-assistent draagt bij aan
het functioneren van de divisie door de uitvoering van ondersteunende, regelende en administratieve taken t.b.v.
teams en het management daarvan. De recherche-assistent werkt veelal ter ondersteuning dan wel onder directe
aansturing van de teamleider of een andere inhoudelijk verantwoordelijke functionaris. De functie valt hiërarchisch
onder de teamleider.
Werkzaamheden
Taakaccent opsporing









verricht administratieve taken (dupliceren, postverzending, agendavoering, mailingen etc.);
controleert gegevens op volledigheid en juistheid en registreert ze;
vormt dossiers, vraagt (aanvullende) informatie op, bewaakt de compleetheid en de beschikbaarheid van stukken;
bewaakt administratieve processen en termijnen;
maakt afspraken, ontvangt bezoekers en verwijst bezoekers/burgers door;
neemt (eenvoudige) aangiftes op;
neemt aanvragen en verzoeken in ontvangst en verstrekt informatie;
verwerking vertrouwelijke gegevens in geautomatiseerde politiesystemen.

Taakaccent dactyloscopie








maakt een dactyloscopisch signalement op, maakt signalementenlijsten op van verdachten, fotografeert
verdachten en neemt vingerafdrukken en handpalmafdrukken op;
voert dactyloscopische signalementen in in het geautomatiseerde vingerafdrukkensysteem AFIX en het fysieke
archief en controleert of verdachte al eerder is opgenomen in het systeem;
stelt aan de hand van een vervaardigd dactyloscopisch signalement de identiteit van overleden personen vast;
beoordeelt de kwaliteit van de veiliggestelde dactyloscopische sporen, verricht handmatige en digitale
vergelijkingen van veiliggestelde sporen;
behandelt de veiliggestelde stukken van overtuiging (SVO) conform de gestelde richtlijnen, archiveert deze, legt
de resultaten vast in het bestand en onderhoudt de gebruikte materialen;
neemt wangslijmvlies af, maakt een proces-verbaal op en treedt op als waarnemer tijdens afname door een arts;
stelt een proces-verbaal op bij identificatie van een dactyloscopisch spoor.
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Taakaccent inbeslaggenomen goederen








beheert de goederenstroom;
neemt in beslag genomen goederen in ontvangst;
registreert de ontvangst en de uitgave van goederen, legt de verblijfplaats vast;
ziet erop toe dat de goederen goed beheerd worden en dat de kwaliteit van de goederen gedurende het beheer
gewaarborgd is;
zorgt volgens aangegeven criteria en richtlijnen voor de uitgifte, doorgeleiding en eventuele vernietiging van
beheerde goederen;
bepaalt de wijze van opslag zodanig dat de kwaliteit van in beslag genomen goederen gehandhaafd blijft;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Diversen

administreert processen-verbaal, rapporten en retourdocumenten van het NFI en de lijst met verdachten in de
DNA-databank van het NFI;

verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.
Contacten







met technisch rechercheurs, arrestanten en artsen over dactoloscopische sporen en onderzoeksprocedures om
informatie en hulp te geven;
met technisch rechercheurs over SVO’s over opgeslagen dactyloscopische sporen om informatie te verstrekken;
met burgers en instellingen om informatie op te vragen of te verstrekken.
met collega’s om in beslag genomen goederen in ontvangst te nemen en bijbehorende gegevens in te nemen.
met eigenaren van in beslag genomen goederen over de formele uitgifte bij de teruggave ervan.
met derden/instanties over het beheer van in beslag genomen goederen om informatie op te vragen of te
verstrekken

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten










vastgelegde en gearchiveerde documenten en dossiers;
afgehandelde inkomende en uitgaande post;
gevormde dossiers en gereproduceerde documenten;
verzonden mailingen;
uitgevoerde dactyloscopische onderzoeken en vergelijkingen;
opgestelde dactyloscopische signalementen;
opgesteld proces-verbaal van bevindingen, aangiften en overtredingen;
gegeven informatie of geboden hulp aan collega’s;
bijgehouden archief.

Bevoegdheden







aangereikte gegevens vastleggen in de daartoe bestemde (archief-)systemen;
aangereikte documenten en dossiers archiveren;
inkomende en uitgaande post afhandelen;
eenvoudige dossiers vormen;
mailingen handlen;
aangereikte documenten reproduceren en afwerken.
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uitvoeren van dactyloscopische onderzoeken en vergelijkingen;
opstellen van dactyloscopische signalementen;
opmaken van proces-verbaal van bevindingen, aangiften en overtredingen;
verstrekken van informatie over de resultaten van en procedures rondom dactyloscopische onderzoeken.

Bezwarende werkomstandigheden



Fysiek: n.v.t.
Psychisch: n.v.t.

Kennis- en ervaringseisen










MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op de Basis politieopleiding en basis rechercheopleiding, aangevuld met
taakspecifieke opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van administratieve werkprocessen;
kennis van en ervaring met de toepassing van documentatie- en registratiesystemen;
kennis van vakspecifieke werkwijzen alsmede de daaraan gerelateerde procedures;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
inzicht in het operationele politiewerk;
vaardigheid in het registreren en controleren van gegevens;
vaardigheid in het opstellen van rapporten en processen-verbaal.
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento.

Functiehuis Korps Politie Sint Maarten

87

FUNCTIE # 33
Functiebenaming:

Beheerder in beslag genomen goederen

Eenheid:

Divisie Opsporing

Context
Binnen de Divisie Opsporing zijn teams ingericht op gebied van incidentgerichte opsporing (IO) en probleemgerichte
opsporing (PO), met daarbinnen recherchefuncties van verschillende aard en inhoud: algemeen en breed dan wel
specialistisch en dieper. Het doel van opsporing is het afhandelen van één of meer verdachte(n) zodat het OM tot
vervolging kan overgaan. IO richt zich overwegend op kortdurende en kleinschalige onderzoeken met een reactief
karakter. PO volgt op de constatering van stelselmatigheid in verdachte(n) en/of strafbare feiten. De inzet van
rechercheurs kan -afhankelijk van de prioriteiten- zowel in IO als in PO plaatsvinden. Opsporing kenmerkt zich door
een hectische omgeving waarbij onder druk gewerkt wordt.
De beheerder in beslag genomen goederen draagt zorg voor het beheer (ontvangst, registratie, controle, uitgifte, etc.)
van de in beslag genomen goederen. De functie valt hiërarchisch onder de teamleider.

Werkzaamheden
Uitvoering





beheert de goederenstroom;
neemt in beslag genomen goederen in ontvangst;
registreert de ontvangst en de uitgave van goederen, legt de verblijfplaats vast;
ziet erop toe dat de goederen goed beheerd worden en dat de kwaliteit van de goederen gedurende het beheer
gewaarborgd is;

zorgt volgens aangegeven criteria en richtlijnen voor de uitgifte, doorgeleiding en eventuele vernietiging van
beheerde goederen;

Ontwikkelen

stelt criteria op voor een adequaat beheer van in beslag genomen goederen;

bepaalt de wijze van opslag zodanig dat de kwaliteit van in beslag genomen goederen gehandhaafd blijft;
Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten




met collega’s om in beslag genomen goederen in ontvangst te nemen en bijbehorende gegevens in te nemen.
met eigenaren van in beslag genomen goederen over de formele uitgifte bij de teruggave ervan.
met derden/instanties over het beheer van in beslag genomen goederen om informatie op te vragen of te
verstrekken.

Resultaten en bevoegdheden
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Resultaten








registratie van ontvangst, uitgave en verblijfplaats in beslag genomen goederen op orde;
adequaat beheer gevoerd van in beslag genomen goederen met waarborging kwaliteit ervan;
gehandeld volgens aangegeven criteria en richtlijnen;
Bevoegdheden
beheer voeren van in beslag genomen goederen;
criteria opstellen voor adequaat beheer van in beslag genomen goederen;
verzorgen van uitgifte, doorgeleiding en eventuele vernietiging van beheerde goederen (binnen aangegeven
kaders).

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen






VSBO/MAVO werk- en denkniveau, gebaseerd op MAVO dan wel een lagere opleiding, aangevuld met vakgerichte
applicaties, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis en ervaring op het vlak van (magazijn)beheer;
kennis van de relevante administratieve werkprocessen en procedures;
kennis van de werkwijze en organisatie van het politiekorps;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento.
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FUNCTIE # 34
Functiebenaming:

Administratief Medewerker

Eenheid:

Divisie Opsporing

Context
De Divisie Opsporing is belast met het uitvoeren van alle activiteiten gericht op het oplossen van misdrijven. Daarbij
dient een combinatie gerealiseerd te worden van preventieve, handhavende en repressieve maatregelen, waarbij de
wijkteams, noodhulp, OM, gezag en ketenpartners een rol spelen. De opsporing richt zich zowel op veel voorkomende
criminaliteit als op lokaal ernstige criminaliteit, grensoverschrijdende en georganiseerde criminaliteit. De aanpak van
de opsporing vindt plaats door middel van incidentgerichte en probleemgerichte opsporing. Opsporing kenmerkt zich
door een hectische omgeving waarbij onder druk gewerkt wordt.
De administratief medewerker is belast met het verlenen van administratieve ondersteuning aan een toegewezen
organisatieonderdeel dan wel de leiding van een divisie. De functie valt hiërarchisch onder de leiding van het
betreffende onderdeel.
Werkzaamheden
Administratieve ondersteuning














legt aangereikte gegevens vast in de daartoe geëigende (archief)systemen;
rubriceert en codeert aangereikte gegevens en documenten;
vult onvolledige gegevens aan in door collega’s aangereikte documenten met gegevens uit de daartoe geëigende
systemen;
controleert − waar procedure of werkwijze dit voorschrijft − de aangereikte gegevens aan de hand van reeds
beschikbare gegevens;
archiveert documenten en dossiers;
verzorgt het in ontvangst nemen en verzenden van poststukken en pakketten;
beoordeelt binnengekomen correspondentie op belang en urgentie en voegt op eigen initiatief en naar eigen
inzicht voor de afhandeling benodigde informatie toe; screent e-mails en handelt zelf routinematige zaken af;
verstrekt periodiek dan wel op aanvraag standaard overzichten uit de (archief)systemen;
zorgt voor het aannemen, beantwoorden dan wel doorverwijzen van vragen van collega’s en leidinggevenden;
neemt (zonodig) de telefoon aan en verstrekt telefonisch algemene inlichtingen;
ontvangt en begeleidt bezoekers;
regelt, in overleg, organisatorische en logistieke zaken;
zorgt voor de uitvoering van overige administratieve en registratieve werkzaamheden (zoals kopiëren,
tekstverwerking, divers uitzoekwerk etc.).

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten



met collega’s van het betreffende onderdeel in het kader van de te leveren administratieve ondersteuning om de
nodige informatie te verstrekken en uit te wisselen;
met derden over verzoeken/vragen om hen te woord te staan, algemene inlichtingen te geven dan wel door te
verwijzen.
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Resultaten en bevoegdheden
Resultaten







aan gegevens toegekende rubriceringen en coderingen;
in de systemen verwerkte standaard mutaties op gegevens;
gevalideerde documenten;
vastgelegde en gearchiveerde, documenten en dossiers;
afgehandelde inkomende en uitgaande post;
verstrekte standaard overzichten uit de (archief)systemen;

Bevoegdheden









aangereikte gegevens vastleggen in de daartoe geëigende (archief)systemen;
aangereikte, maar onvolledige documenten aanvullen;
op basis van aangereikte gegevens standaard documenten opstellen;
gegevens in daarvoor aangereikte documenten valideren;
aangereikte documenten en dossiers archiveren;
standaard overzichten uit de (archief)systemen verstrekken;
inkomende en uitgaande post en afhandelen;
routinematige (standaard) zaken afhandelen.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen










VSBO/MAVO werk- en denkniveau, dan wel een lagere opleiding, aangevuld met vakgerichte applicaties, dan wel
langjarige relevante ervaring;
kennis van management-ondersteunende methoden en werkwijzen;
kennis van reguliere archiverings- en documentatietechnieken;
kennis van de interne administratieve en procedurele regels en voorschriften en de toepassing daarvan;
vaardigheid in het werken en omgaan met kantoorautomatisering;
kennis van het Nederlands en Engels;
inzicht in de in- en externe organisatorische en functionele verhoudingen;
vaardigheid in het (telefonisch) te woord staan van derden;
vaardigheid in het maken vormen en bijhouden van dossiers.
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FUNCTIE # 35
Functiebenaming:

Hoofd Grensbewaking en Vreemdelingentoezicht (GV)

Eenheid:

Divisie Grensbewaking en Vreemdelingentoezicht

Context
De divisie Grensbewaking en Vreemdelingentoezicht (GV) is belast met het toezicht en de controle op de toegang tot
het grondgebied Sint Maarten en met de zorg voor vreemdelingen die onder verantwoordelijkheid van de politie
worden ingesloten.
Het hoofd GV geeft algehele leiding aan de divisie GV en verzorgt de sturing op tactisch/operationeel niveau, waarbij
het economisch belang van de havens tevens een rol speelt. Als hoofd GV en lid van het MT van het politiekorps wordt
een belangrijke bijdrage geleverd aan de strategische en tactische sturing van het politiekorps als geheel. De functie
valt hiërarchisch onder de korpschef.

Werkzaamheden
Algehele leiding en tactisch/operationele sturing
 geeft algehele leiding en tactische/operationele sturing aan de divisie, voert personeelsgesprekken met de chefs,
ziet toe op een adequate uitvoering van de personele zorg en zorgt voor de directe begeleiding en coaching van
de chefs;
 stuurt op de integraliteit van de uitvoering, treedt op als proceseigenaar van de processen van de divisie en draagt
zorg voor de inrichting en implementatie van de werkprocessen binnen de divisie;
 organiseert en bewaakt de afstemming en dwarsverbanden tussen de processen en draagt zorg voor de nodige
afstemming van de eigen processen met de processen binnen andere korpsonderdelen;
 neemt in overleg met de chefs en teamleiders besluiten over de inzet en het beheer van medewerkers en middelen
en stuurt op prestaties en implementatie van procesmatig en beleidsmatig afgesproken zaken;
 voert overleg en maakt afspraken (bestuurlijk niveau) met bevoegd gezag/externe partners over de te leveren
inzet/bijdrage van de divisie en coördineert de levering van informatie aan andere instellingen/ketenpartners;
 ziet toe op de handhaving van de mensenrechten in het kader van de CPT en stuurt bij waar nodig om aan de
richtlijnen te voldoen.
Beleid(svertaling)
 adviseert de korpschef over diverse beleids- en beheeraspecten aangaande het korps en organiseert de bijdrage
vanuit de divisie aan beleidsontwikkeling;
 draagt zorg voor het opstellen van een jaarplan van de divisie (binnen kader van korpsjaarplan) en legt deze ter
vaststelling aan de korpschef voor;
 beoordeelt bedrijfsvoering- en werkplannen op teamniveau en stelt deze vast.
Deelname MT-politiekorps en andere korpsbrede overlegsituaties
 levert bijdragen aan de strategische koers van de Dienst Politie als geheel;
 neemt als MT-lid deel aan bespreking van en de besluitvorming over lijn-, beleids- en procesvoorstellen en de
vaststelling van kaders, prestatieafspraken en mandaatverlening aan verantwoordelijken;
 neemt deel aan overige overlegsituaties binnen het korps waar het gaat om de afstemming en bespreking van
beleids- en beheergerichte onderwerpen op tactisch niveau.

Functiehuis Korps Politie Sint Maarten

92

Diversen
 verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.
Contacten
 met de korpschef en andere divisiehoofden (MT) over beleids- , uitvoerings- en beheerkwesties om hierover van
gedachten te wisselen, af te stemmen, tot besluitvorming te komen en draagvlak te creëren;
 met deelnemers van overlegstructuren binnen het korps over tactische beleids- en beheergerichte onderwerpen
om deze te bespreken, af te stemmen en draagvlak te creëren;

met bevoegd gezag/externe partners (bestuurlijk niveau) over de te leveren inzet/bijdrage van de divisie om
daarover overleg te voeren en af te stemmen.
Resultaten en bevoegdheden
Resultaten
 vastgesteld jaarplan GV;
 uitgevoerd jaarplan binnen vastgesteld budget, tijdslijn en op de vastgestelde wijze behaalde resultaten en
afgelegde verantwoording over de uitvoering;
 ingerichte en afgestemde processen op het gebied van intake en informatie ingericht;
 ingezette medewerkers en middelen op effectieve, efficiënte en kwalitatieve wijze;
 geleverde inbreng in bespreking en besluitvorming over tactische aangelegenheden in MT-verband en andere
korpsinterne overlegstructuren;
 gemaakte afspraken met bevoegd gezag/externe partners over te leveren inzet/bijdrage op het werkgebied van
de divisie;
 geleverde bruikbare adviezen over korpsbrede of meer specifieke beleids-/beheersmatige zaken/onderwerpen.
Bevoegdheden










(hiërarchisch) leidinggevende bevoegdheid;
opstellen en indienen jaarplannen bij de korpschef ter vaststelling;
stellen van prioriteiten in de uitvoering van het vastgestelde jaarplan;
toewijzen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan medewerkers en hen in de uitvoering
faciliteren;
bijsturen op voortgang van te behalen resultaten;
beoordelen/toetsen en vaststellen van plannen van aanpak en werkplannen;
beoordelen, vaststellen en (laten) implementeren van voorstellen tot verbetering;
adviseren van de korpschef, zowel gevraagd als ongevraagd;
participeren in en opbouw van relevante netwerken en het maken van afspraken.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen
 HBO+ werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante HBO-opleiding aangevuld met specifieke opleidingen en
ervaring, dan wel langjarige relevante ervaring;
 brede kennis op het vlak van de (deel)processen arrestantenverzorging, parketpolitie, grensbewaking en
vreemdelingentoezicht;
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 kennis van de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, werkwijzen, protocollen, procedures;
 kennis van, ervaring met en vaardigheid in het management en de resultaatgerichte aansturing van een divisie;
 helicopterview over de kennisterreinen in de specialisaties die voor het behalen van de resultaten van de divisie
van belang zijn;
 kennis van en inzicht in politieorganisaties en inzicht in relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
 kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
 kennis van en ervaring met budgetteren, implementatietechnieken en analysetechnieken;
 kennis van het gevoerde personeels- en organisatiebeleid bij het politiekorps.
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FUNCTIE # 36
Functiebenaming:

Coördinator Grensbewaking en Vreemdelingentoezicht

Eenheid:

Divisie Grensbewaking en Vreemdelingentoezicht

Context
De divisie Grensbewaking en Vreemdelingentoezicht (GV) is belast met het toezicht en de controle op de toegang tot
het grondgebied Sint Maarten en met de zorg voor vreemdelingen die onder verantwoordelijkheid van de politie
worden ingesloten. De divisie Grensbewaking en Vreemdelingentoezicht draagt zorg voor het toezicht en de controle
op de toegang tot het grondgebied Sint Maarten.
De chef Grensbewaking en Vreemdelingentoezicht geeft op operationeel niveau leiding aan de uitvoering van de
taken binnen een deel van de divisie Grensbewaking en Vreemdelingentoezicht. De functie valt hiërarchisch onder
het hoofd GV.
Werkzaamheden
Leiding en overall sturing
 geeft algehele leiding aan de medewerkers binnen het organisatiedeel, voert personeelsgesprekken met
teamleiders, geeft uitvoering aan de personele zorg en zorgt voor de directe begeleiding en coaching van de
teamleiders;
 bewerkstelligt een juiste inbedding, werking en naleving van de (deel)processen op het werkgebied en instrueert
daartoe de teamleiders;
 stelt in afstemming met het hoofd GV een bedrijfsvoeringplan voor de unit op en benoemt daarin de resultaten,
prioriteiten en randvoorwaarden;
 beoordeelt en stelt plannen van aanpak vast, stuurt in algemene zin op de uitvoering ervan, ziet toe op voortgang
en kwaliteit van de activiteiten, bewaakt hierbij de relatie met vastgestelde doelen en stuurt waar nodig bij;
 legt verantwoording af aan het hoofd GV over behaalde resultaten.
Controle en afstemming procesgang
 monitort de procesgang binnen de unit, controleert of wordt voldaan aan de internationale en nationale wetten,
richtlijnen en andere voorschriften en signaleert eventuele knelpunten daarin;
 onderneemt actie en stelt nadere richtlijnen op voor afstemmingsvraagstukken en het oplossen van de
knelpunten.
Diversen
 stelt gevraagd en ongevraagd rapportages en adviezen op in het kader van operationele/beheersmatige
zaken/onderwerpen ten behoeve van het hoofd GV, de korpsleiding en externe partners;
 participeert in netwerken op de vakgebieden, werkterreinen en aandachtsgebieden die relevant zijn voor de door
de unit te behalen resultaten en maakt daar operationeel gerichte afspraken;
 participeert in netwerken van leidinggevenden waarin informatie wordt gedeeld en richting wordt bepaald;
 verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.
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Contacten
 met management en medewerkers binnen de dienst en met netwerkpartners over de aanpak en uitvoering van
de taken op het vlak van grensbewaking en vreemdelingentoezicht om hierover tot afstemming te komen, nadere
afspraken te maken en informatie uit te wisselen en te verstrekken;
 met de Officier van Justitie met betrekking tot de insluiting van personen om hierover informatie uit te wisselen
en af te stemmen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten
 vastgesteld bedrijfsvoeringplan voor de unit met vastgestelde resultaten en prioriteiten;
 uitgevoerd bedrijfsvoeringplan van de unit, binnen vastgesteld budget, tijdslijn en op de vastgestelde wijze
behaalde resultaten en afgelegde verantwoording;
 uitgevoerde werkzaamheden op planmatige wijze en conform wettelijke voorschriften;
 ingezette medewerkers op effectieve, efficiënte, kwalitatieve en veilige wijze;
 beoordeelde en eventueel bijgestuurde collectieve en individuele inzet en prestaties van medewerkers;
 opgestelde, vastgestelde en uitgevoerde plannen van aanpak;
 geïmplementeerde verbeteringen;
 geleverde adviezen over operationele/beheersmatige zaken/onderwerpen;
 geleverde actieve participatie in de diverse netwerken.
Bevoegdheden












(hiërarchisch) leidinggevende bevoegdheid;
opstellen bedrijfsvoeringplannen en aanbieden bij het hoofd GV ter vaststelling;
stellen van prioriteiten in de uitvoering van een vastgesteld bedrijfsvoeringplan;
toewijzen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan medewerkers en hen in de uitvoering
faciliteren;
toezien op het voldoen aan wettelijke voorschriften en oplossen van knelpunten;
bijsturen op voortgang van te behalen resultaten;
beoordelen/toetsen en (laten) vaststellen van plannen van aanpak en werkplannen;
beoordelen, (laten) vaststellen en implementeren van voorstellen tot verbeteringen;
geven van adviezen, zowel gevraagd als ongevraagd;
participeren in relevante netwerken en maken van operationeel gerichte afspraken;
nemen van besluiten aangaande de insluiting en vrijlating van personen.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen
 HBO-opleiding (eventueel gebaseerd op een relevante MBO opleiding, aangevuld met vakgerichte opleidingen en
relevante werkervaring);
 gecertificeerd als Hulpofficier van Justitie;
 kennis van de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, werkwijzen, protocollen, procedures;
 kennis van, ervaring met en vaardigheid in leidinggeven en het resultaatgericht aansturen van enkele teams;
 kennis van en inzicht in politieorganisaties en inzicht in relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
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 kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
 kennis van en ervaring met budgetteren, implementatietechnieken en analysetechnieken;
 kennis van het gevoerde personeels- en organisatiebeleid bij het politiekorps.

Functiehuis Korps Politie Sint Maarten

97

FUNCTIE # 37
Functiebenaming:

Teamleider grensbewaking en vreemdelingentoezicht

Eenheid:

Divisie Grensbewaking en Vreemdelingentoezicht

Context
De Divisie Grensbewaking en Vreemdelingentoezicht (GV) is belast met het toezicht en de controle op de toegang tot
het grondgebied Sint Maarten en met de zorg voor vreemdelingen die onder verantwoordelijkheid van de politie
worden ingesloten.
De teamleider grensbewaking en vreemdelingen treedt op als operationeel leidinggevende van een team binnen de
unit, verzorgt de kwaliteitsbewaking en nadere inrichting en stroomlijning van de (deel)processen binnen het team
en geeft waar nodig mede invulling aan de werkzaamheden binnen het team. De werkzaamheden vinden plaats onder
leiding van de coördinator grensbewaking en vreemdelingen.
Werkzaamheden
Operationeel leidinggeven








geeft operationeel leiding aan het team, voert personeelsgesprekken, geeft uitvoering aan de personele zorg en
zorgt voor de begeleiding en coaching van de medewerkers binnen het team;
coördineert activiteiten van het team, plant de inzet en maakt roosters, verzorgt de werkverdeling en stemt
operationele activiteiten af binnen de organisatie;
draagt binnen het vastgestelde beleid zorg voor het opstellen en uitvoeren van een werkplan voor het team,
zorgt voor de bewaking en verantwoording van de voortgang en verzorgt de informatievoorziening voor en
binnen het team;
bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden en ziet toe op de naleving van protocollen en
richtlijnen;
verzorgt de briefing en de-briefing;
geeft invulling aan bijkomende beheer- en rapportagetaken (zoals middelenbeheer, aanlevering
managementinformatie en ziekteverzuimregistratie en -begeleiding).

Procesinrichting en verbetering





draagt zorg voor de procesgerichte afstemming binnen het team en in korpsbreed verband;
ziet toe op het verloop van de (deel)processen en eventuele knelpunten daarin;
formuleert verbetervoorstellen ten aanzien van de (deel)processen en verzorgt de implementatie van
geaccordeerde verbeteringen;
draagt zorg voor de implementatie van vernieuwingen binnen het team en de begeleiding en
deskundigheidsbevordering van de medewerkers in dit kader.

Uitvoering






stelt plannen van aanpak op voor de uitvoering van werkzaamheden van het team, stemt deze af en regisseert
de uitvoering ervan;
draagt zorg voor de afhandeling van complexe zaken op het betreffende bewakingsgebied en de afstemming
daarbij met de relevante instanties, maatschappijen en autoriteiten;
lost conflictsituaties op en draagt zorgt voor de afhandeling van incidenten en calamiteiten die zich voordoen in
het bewakingsgebied;
neemt beslissingen over het tijdelijk innemen van reisdocumenten;
geeft waar nodig mede uitvoering aan de werkzaamheden van het team;

Functiehuis Korps Politie Sint Maarten

98



koppelt informatie, gesignaleerde veiligheidsproblemen en trends op adequate wijze terug naar de
informatieorganisatie.

Diversen




onderhoudt contacten in bestaande netwerken en bouwt netwerken op ten behoeve van de uitvoering van de
werkzaamheden van het team en stemt af met netwerkpartners;
volgt relevante ontwikkelingen op het vakgebied en vertaalt deze naar consequenties voor de taakuitvoering en
realisatie van de diensten en producten
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten





met management en medewerkers binnen het politiekorps en met netwerkpartners over de uitvoering van de
werkzaamheden van het team om hierover tot afstemming te komen, nadere afspraken te maken en informatie
uit te wisselen en te verstrekken;
met in- en uitreizende personen en (illegale) vreemdelingen over controleaspecten, oplossing conflictsituaties
en de regeling van de nodige formaliteiten;
met relevante instanties, maatschappijen en autoriteiten over (complexe) zaken op het betreffende
bewakingsgebied om af te stemmen en informatie uit te wisselen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten









afgestemde en vastgestelde werkplannen voor het team;
uitgevoerde werkplannen, binnen vastgesteld budget, tijdslijn en te behalen resultaten en afgelegde
verantwoording over de uitvoering;
uitgevoerde werkzaamheden van het team, op planmatige wijze;
uitgevoerde controle op in- en uitreizende personen;
afgehandelde complexe zaken op het werkterrein en geregelde formaliteiten;
afgeronde activiteiten in het kader van de grensbewaking en vreemdelingentoezicht;
ingezette medewerkers op effectieve, efficiënte en kwalitatieve wijze en beoordeelde prestaties;
geïnitieerde en geïmplementeerde vastgestelde verbeteringen in de uitvoering van de werkzaamheden van het
team.

Bevoegdheden









operationeel leidinggevende bevoegdheid;
opstellen en indienen van werkplannen;
stellen van prioriteiten in de operationele uitvoering en de werkverdeling binnen het team;
formuleren van plannen van aanpak voor uitvoering werkzaamheden van het team;
afhandelen van complexe zaken en problemen met de daarbij behorende formaliteiten;
initiëren en onderhouden van netwerken;
maken van uitvoeringsafspraken met netwerkpartners en sturen op nakoming ervan;
initiëren en implementeren van verbeteringen.

Bezwarende werkomstandigheden



Fysiek: kans op tegen de persoon gericht fysiek geweld
Psychisch: kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
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Kennis- en ervaringseisen









MBO+ werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de politieorganisatie, de procesgang en van de relevante netwerk/ketenpartners;
kennis van de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, aanwijzingen, protocollen, normen en richtlijnen;
kennis van de ontwikkelingen binnen de uitvoeringspraktijk;
kennis van opsporingsmethoden en -technieken;
kennis van en vaardigheid in conflicthantering;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
kennis van, ervaring met en vaardigheid in leidinggeven en het aansturen van een team.
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FUNCTIE # 38
Functiebenaming:

Documentalist (niveau 3)

Eenheid:

Divisie Grensbewaking en Vreemdelingentoezicht

Context
De Divisie Grensbewaking en Vreemdelingentoezicht (GV) is belast met het toezicht en de controle op de toegang tot
het grondgebied Sint Maarten en met de zorg voor vreemdelingen die onder verantwoordelijkheid van de politie
worden ingesloten.
De documentalist (3) is belast met derdelijns onderzoek (naar de echtheid) van reis- en waardedocumenten en treedt
op als vraagbaak. Daarnaast het uitvoeren van toezicht en controletaken op via de zee- en/of luchthavens inkomende
en uitgaande reizigers. Verder wordt mede invulling gegeven aan de uitvoering van de grensbewakingstaken en in het
bijzonder aan de meer complexe zaken. Bij de uitvoering van het werk op de luchthaven kan sprake zijn van
productiedruk door piekbelasting. De werkzaamheden vinden plaats onder operationele leiding van een coördinator.

Werkzaamheden
Derdelijns onderzoek









treedt op als derdellijns onderzoeker op het gebied van documentenonderzoek;
onderzoekt reis- en waardedocumenten op echtheid;
onderscheid onder meer fabricagefouten in papier en substraten, digitale tekst en beeldmanipulaties;
draagt zorg voor nader onderzoek en verificatie van gegevens;
treedt op als vraagbaak op document(vervalsings)gebied, verstrekt waar nodig informatie en instructies over de
werking, toepassing en handhaving van vreemdelingenwetgeving en bijbehorende procedures;
assisteert collega’s bij het controleren van documenten en neemt deel aan speciale werkgroepen of projecten;
stelt het deskundigenrapport op aan de hand van de onderzoeksresultaten en presenteert dot zo nodig;
treedt op als deskundige voor de rechtbank.

Toezicht en controle









verricht zelfstandig meer specialistische werkzaamheden binnen een uitvoerings-, technische, toezicht-,
beveiligings/bewakings-, basiszorg-/veiligheids- en behandelprocessen op een afgebakend gebied;
houdt preventief en repressief toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en treedt waar nodig corrigerend
op;
organiseert, begeleidt en voert controles, nadere onderzoeken en observatiecontroles uit bij gesignaleerde
mogelijke overtredingen of bijzondere situaties en lost problemen in de uitvoering op als gevolg van onverwachte
situaties/gebeurtenissen;
verzorgt de afhandeling van meer complexe zaken en de (operationele) afstemming daarbij met relevante
instanties, maatschappijen en autoriteiten;
houdt toezicht op en draagt mede zorg voor het opmaken (en evt. verstrekken) van rapportages, processenverbaal, aangiften en nooddocumenten;
verstrekt informatie aan reizigers;
zorgt voor het aanhouden, overbrengen en uitzetten van illegalen op schepen en/of luchtvaartuigen en geeft
uitvoering aan verwijderingen van personen die geweigerd worden;
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werkt samen met en assisteert en stemt af met medewerkers basispolitiezorg bij operationele acties/activiteiten
op de havens;
houdt toezicht op en verzorgt mede de mutatie van met de toezicht en controle samenhangende gegevens in de
diverse
administratieve
systemen
en
stelt
rapportages
op.

Diversen




signaleert knelpunten in processen, procedures en werkwijzen en systemen, instrumenten en
uitvoeringsmethoden en adviseert over verbetermogelijkheden;
bereidt voor, begeleidt en voert projecten en specialistische ondersteunende werkzaamheden uit binnen de
eigen eenheid (operationeel gericht);
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten





met management en medewerkers binnen het team en het politiekorps en netwerkpartners om informatie uit
te wisselen en te komen tot samenwerking over operationele zaken en de in- en externe steunverlening te
coördineren;
met relevante instanties, maatschappijen en autoriteiten over (complexe) zaken op het betreffende
bewakingsgebied om informatie uit te wisselen over dagelijkse operationele zaken;
met in- en uitreizende personen over grensoverschrijdingdocumenten om de documenten te controleren en de
geëigende maatregelen te nemen bij geconstateerde onvolkomenheden, almede om hen de nodige informatie
en hulp te geven.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten











toegenomen vakvolwassenheid van (aankomend) medewerkers grensbewaking;
afgehandelde complexe zaken op het werkterrein;
geregelde en gecoördineerde tijdige en adequate steunverlening;
gesignaleerde verbetervoorstellen op het eigen vakgebied;
opgestelde programma’s van eisen en gerealiseerde projecten binnen de eigen eenheid;
uitgevoerde controles op in- en uitreizende personen en vastgestelde geldigheid en volledigheid van reis- en
andere documenten;
afgehandelde onderzoeken naar echtheid van documenten;
uitgevoerd preventief en repressief toezicht en waar nodig corrigerend opgetreden;
opgestelde processen-verbaal van bevindingen, aangiften en overtredingen;
gegeven informatie of geboden hulp aan personen die deze behoefden;

Bevoegdheden








begeleiden van toegewezen medewerkers en optreden als trainer en vraagbaak;
uitvoeren van complexere zaken en leiden van projecten op het werkterrein;
regelen en coördineren van steunhulpverlening;
uitoefenen van toezicht op in- en uitreizende personen en controleren van documenten;
optreden bij overtredingen/onregelmatigheden;
verstrekken van informatie over de werking, toepassing en handhaving van vreemdelingenwetgeving en
bijbehorende procedures;
beperkte opsporingsbevoegdheid.
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Bezwarende werkomstandigheden



Fysiek: kans op tegen de persoon gericht fysiek geweld.
Psychisch: kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.

Kennis- en ervaringseisen












DOC-1, DOC-2 en DOC-3, een relevante MBO politieopleiding (BPO/BRO of opsporingsmedewerker);
5 jaar of meer theoretisch-praktische kennis van document echtheidsonderzoeken;
Vaardigheden in en ervaring met documentatie- en registratiesystemen;
kennis van de vreemdelingenwetgeving alsmede de daaraan gerelateerde procedures;
kennis van grensbewakingsmethoden en -technieken zoals vaardig in het opstellen van “Alerts”;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
kennis van en inzicht in de politie wet- en regelgeving;
vaardig in het werken met onderzoeksapparatuur;
vaardigheid in het overbrengen van kennis en vaardigheden (trainersrol);
vaardigheid in het beoordelen van situaties en in het opstellen van rapporten en processen-verbaal;
ervaring in het optreden als werkcoördinator en als praktijkbegeleider.
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FUNCTIE # 39
Functiebenaming: Senior medewerker
Eenheid:

grensbewaking en vreemdelingentoezicht

Divisie Grensbewaking en Vreemdelingentoezicht

Context
De Divisie Grensbewaking en Vreemdelingentoezicht (GV) is belast met het toezicht en de controle op de toegang tot
het grondgebied Sint Maarten en met de zorg voor vreemdelingen die onder verantwoordelijkheid van de politie
worden ingesloten.
De senior medewerker grensbewaking is belast met het dagelijks begeleiden van het toezicht en de controle op via
de zee- en/of luchthavens inkomende en uitgaande reizigers. Verder wordt mede invulling gegeven aan de uitvoering
van de grensbewakingstaken en in het bijzonder aan de meer complexe zaken. Bij de uitvoering van het werk op de
luchthaven kan sprake zijn van productiedruk door piekbelasting. De werkzaamheden vinden plaats onder
operationele leiding van een teamleider.

Werkzaamheden
Werkbegeleiding




coördineert en begeleidt de dagelijkse activiteiten van de toegewezen medewerkers grensbewaking en stemt
dagelijkse operationele activiteiten af met de teamleider en eventueel netwerkpartners;
bewaakt de kwaliteit en betrouwbaarheid en de juiste naleving van werkafspraken, regels, uitvoeringsbeleid,
instructies, (veiligheids)voorschriften hulpmiddelen, systemen, methoden en technieken;
fungeert als coach, mentor en vraagbaak voor toegewezen (aankomend) medewerkers grensbewaking en treedt
op als eerstelijns service binnen de organisatie.

Toezicht en controle











verricht zelfstandig meer specialistische of complexe werkzaamheden binnen een uitvoerings-, technische,
toezicht-, beveiligings/bewakings-, basiszorg-/veiligheids- en behandelprocessen op een afgebakend gebied;
geeft mede invulling aan het toezicht op en controles van via de zee- en/of luchthavens inkomende en uitgaande
reizigers;
houdt preventief en repressief toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en treedt waar nodig corrigerend
op;
organiseert, begeleidt en voert controles, nadere onderzoeken en observatiecontroles uit bij gesignaleerde
mogelijke overtredingen of bijzondere situaties en lost problemen in de uitvoering op als gevolg van onverwachte
situaties/gebeurtenissen;
verzorgt de afhandeling van meer complexe zaken en de (operationele) afstemming daarbij met relevante
instanties, maatschappijen en autoriteiten;
houdt toezicht op en draagt mede zorg voor het opmaken (en evt. verstrekken) van rapportages, processenverbaal en nooddocumenten;
verstrekt informatie en verleent (eerstelijns slachtoffer)hulp aan reizigers;
zorgt voor het aanhouden, overbrengen en uitzetten van illegalen op schepen en/of luchtvaartuigen en geeft
uitvoering aan verwijderingen van personen die geweigerd worden;
werkt samen met en assisteert en stemt af met medewerkers basispolitiezorg bij operationele acties/activiteiten
op de havens;
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houdt toezicht op en verzorgt mede de mutatie van met de toezicht en controle samenhangende gegevens in de
diverse administratieve systemen en stelt rapportages op.

Diversen








signaleert knelpunten in processen, procedures en werkwijzen en systemen, instrumenten en
uitvoeringsmethoden en adviseert over verbetermogelijkheden;
draagt zorg voor nader onderzoek, verificatie van gegevens, controle van documenten op echtheid en dergelijke;
verstrekt waar nodig informatie en instructies over de werking, toepassing en handhaving van
vreemdelingenwetgeving en bijbehorende procedures;
bereidt voor, begeleidt en voert projecten en specialistische ondersteunende werkzaamheden uit binnen de
eigen eenheid (operationeel gericht);
verzorgt de coördinatie en afhandeling van de in- en externe steunverlening en verwerkt vragen, wensen en
klachten van klanten/betrokken partijen;
neemt zo nodig bij afwezigheid van de leiding van de unit de tijdelijke operationele leiding over de
afdelingsactiviteiten;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten




met management en medewerkers binnen het politiekorps en netwerkpartners om af te stemmen over de
samenwerking bij operationele zaken en de in- en externe steunverlening te coördineren;
met relevante instanties, maatschappijen en autoriteiten over (complexe) zaken op het betreffende
bewakingsgebied om informatie uit te wisselen en af te stemmen over dagelijkse operationele zaken;
met in- en uitreizende personen over grensoverschrijdingdocumenten om deze te controleren en de geëigende
maatregelen te nemen bij geconstateerde onvolkomenheden, almede om hen de nodige informatie en hulp te
geven.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten












gecoördineerde dagelijkse inzet en werkuitvoering toegewezen medewerkers;
toegenomen vakvolwassenheid van (aankomend) medewerkers grensbewaking;
afgehandelde complexe zaken op het werkterrein;
geregelde en gecoördineerde tijdige en adequate steunverlening;
gesignaleerde verbetervoorstellen op het eigen vakgebied;
opgestelde programma’s van eisen en gerealiseerde projecten binnen de eigen eenheid;
uitgevoerde controles op in- en uitreizende personen en vastgestelde geldigheid en volledigheid van reis- en
andere documenten;
uitgevoerd preventief en repressief toezicht en waar nodig corrigerend opgetreden;
opgestelde processen-verbaal van bevindingen en overtredingen;
gegeven informatie of geboden hulp aan personen die deze behoefden;
uitgevoerde verwijderingen van landingsgeweigerden.

Bevoegdheden





begeleiden van toegewezen medewerkers en optreden als coach, mentor en vraagbaak;
uitvoeren van complexere zaken en leiden van projecten op het werkterrein;
regelen en coördineren van steunhulpverlening;
uitoefenen van toezicht op in- en uitreizende personen en controleren van documenten;
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optreden bij overtredingen/onregelmatigheden;
opmaken van proces-verbaal van bevindingen en overtredingen;
verstrekken van informatie over de werking, toepassing en handhaving van vreemdelingenwetgeving en
bijbehorende procedures;
beperkte opsporingsbevoegdheid.

Bezwarende werkomstandigheden



Fysiek: kans op tegen de persoon gericht fysiek geweld.
Psychisch: kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.

Kennis- en ervaringseisen











MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen of certificeringen, dan wel langjarige
relevante ervaring;
kennis van en ervaring met de toepassing van documentatie- en registratiesystemen;
kennis van de vreemdelingenwetgeving alsmede de daaraan gerelateerde procedures;
kennis van grensbewakingsmethoden en -technieken;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
vaardigheid in het registreren en controleren van gegevens;
vaardigheid in het beoordelen van situaties en in het opstellen van rapporten en processen-verbaal;
ruime ervaring in het werkveld grensbewaking;
ervaring in het optreden als werkcoördinator en als coach en mentor.
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FUNCTIE # 40
Functiebenaming: Allround Medewerker grensbewaking en
Eenheid:
Divisie Grensbewaking en Vreemdelingen

vreemdelingentoezicht

Context
De Divisie Grensbewaking, Vreemdelingen (GV) is belast met het toezicht en de controle op de toegang tot het
grondgebied Sint Maarten en met de zorg voor vreemdelingen die onder verantwoordelijkheid van de politie worden
ingesloten.
De medewerker grensbewaking is belast met het toezicht en de controle op via de zee- en/of luchthavens inkomende
en uitgaande reizigers. Dit binnen aangegeven wettelijke bepalingen, richtlijnen en procedures. Bij de uitvoering van
het werk op de luchthaven kan sprake zijn van productiedruk door piekbelasting. De werkzaamheden vinden plaats
onder operationele leiding van een teamleider.
Werkzaamheden
Toezicht en controle












verricht zelfstandig minder routinematige werkzaamheden binnen uitvoerings-, technische, toezicht-,
beveiligings/bewakings-, basiszorg-/veiligheids- en behandelprocessen op een beperkt gebied;
controleert passagiers en bemanningsleden op de geldigheid, echtheid en volledigheid van visa en
reisdocumenten;
verricht inklaringen van schepen/vaartuigen en controleert de vergunningen;
scant en tekent reisdocumenten van in- en uitreizende personen, neemt E/D kaarten in en verricht nacontrole
aan de hand van VNA/Interpol-gegevens;
neemt, zonodig in overleg met de teamleider, tijdelijk reisdocumenten in;
zorgt voor het aanhouden, overbrengen en uitzetten van illegalen op schepen en/of luchtvaartuigen en geeft
uitvoering aan de verwijdering van personen die geweigerd zijn;
houdt preventief en repressief toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en treedt waar nodig corrigerend
op;
voert controles en nadere onderzoeken en observatiecontroles uit bij gesignaleerde mogelijke overtredingen of
bijzondere situaties;
zorgt voor het opmaken en verstrekken van rapportages, processen-verbaal en nooddocumenten;
werkt samen met en assisteert medewerkers basispolitiezorg bij operationele acties/activiteiten op de havens;
verzorgt de mutatie van met de toezicht en controle samenhangende gegevens in de diverse administratieve
systemen en rapporteert periodiek.

Diversen





draagt zorg voor nader onderzoek, verificatie van gegevens, controle van complexere documenten op echtheid
en dergelijke;
verstrekt waar nodig informatie over de werking, toepassing en handhaving van vreemdelingenwetgeving en
bijbehorende procedures en verleent (eerstelijns slachtoffer) hulp aan reizigers;
signaleert knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden en doet suggesties voor verbeteringen;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.
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Contacten




met in- en uitreizende personen over grensoverschrijdingsdocumenten om deze te controleren en de geëigende
maatregelen te nemen bij geconstateerde onvolkomenheden, almede om hen de nodige informatie en hulp te
geven;
met medewerkers basispolitiezorg teneinde informatie uit te wisselen en te komen tot samenwerking over
operationele zaken.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten








uitgevoerde controles van in- en uitreizende personen en vastgestelde geldigheid en volledigheid van
complexere visa en reisdocumenten;
uitgevoerd preventief en repressief toezicht en waar nodig corrigerend opgetreden;
opgesteld proces-verbaal van bevindingen en overtredingen;
gegeven informatie of geboden hulp aan personen die deze behoeven;
uitgevoerde verwijderingen van personen die geweigerd zijn;
gesignaleerde knelpunten en voorgestelde verbeterpunten;
geassisteerde medewerkers basispolitiezorg bij operationele acties/activiteiten in de havens.

Bevoegdheden






uitoefenen van toezicht en controle van in- en uitreizende personen en documenten;
optreden bij overtredingen/onregelmatigheden;
opmaken van proces-verbaal van bevindingen en overtredingen;
verstrekken van informatie over de werking, toepassing en handhaving van vreemdelingenwetgeving en
bijbehorende procedures;
beperkte opsporingsbevoegdheid.

Bezwarende werkomstandigheden



Fysiek: kans op tegen de persoon gericht fysiek geweld.
Psychisch: kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.

Kennis- en ervaringseisen









MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte opleidingen;
kennis van en ervaring met de toepassing van documentatie- en registratiesystemen;
kennis van de vreemdelingenwetgeving alsmede de daaraan gerelateerde procedures;
kennis van grensbewakingsmethoden en -technieken;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
vaardigheid in het zelfstandig corrigerend optreden;
vaardigheid in het registreren en controleren van gegevens;
vaardigheid in het beoordelen van situaties en in het opstellen van rapporten en processen-verbaal.
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FUNCTIE # 41
Functiebenaming:

Medewerker grensbewaking en vreemdelingentoezicht

Eenheid:

Divisie Grensbewaking en Vreemdelingen

Context
De Divisie Grensbewaking, Vreemdelingen (GV) is belast met het toezicht en de controle op de toegang tot het
grondgebied Sint Maarten en met de zorg voor vreemdelingen die onder verantwoordelijkheid van de politie worden
ingesloten.
De medewerker grensbewaking is belast met het toezicht en de controle op via de zee- en/of luchthavens inkomende
en uitgaande reizigers. Dit binnen aangegeven werkafspraken, regels en voorschriften. Bij de uitvoering van het werk
op de luchthaven kan sprake zijn van productiedruk door piekbelasting. De werkzaamheden vinden plaats onder
operationele leiding van een teamleider.

Werkzaamheden
Toezicht en controle












verricht (mede) werkzaamheden binnen uitvoerings-, technische, toezicht-, beveiligings/bewakings-, basiszorg/veiligheids- en behandelprocessen op een beperkt gebied;
controleert passagiers en bemanningsleden op de geldigheid, echtheid en volledigheid van visa en
reisdocumenten;
verricht inklaringen van schepen/vaartuigen en controleert de vergunningen;
scant en tekent reisdocumenten van in- en uitreizende personen, neemt E/D kaarten in en verricht nacontrole
aan de hand van VNA/Interpol-gegevens;
neemt, zonodig in overleg met de senior of teamleider, tijdelijk reisdocumenten in;
draagt bij aan het aanhouden, overbrengen en uitzetten van illegalen op schepen en/of luchtvaartuigen en geeft
uitvoering aan de verwijdering van personen die geweigerd zijn;
houdt preventief en repressief toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en treedt waar nodig corrigerend
op;
voert binnen gestelde kaders controles, nadere onderzoeken en observatiecontroles uit naar gesignaleerde
mogelijke overtredingen;
zorgt voor het opmaken en verstrekken van rapportages, processen-verbaal en nooddocumenten;
werkt samen met en assisteert medewerkers basispolitiezorg bij operationele acties/activiteiten op de lucht- en
zeehavens;
verzorgt de gegevensmutatie in de diverse administratieve systemen en rapporteert periodiek.

Diversen



verstrekt waar nodig basisinformatie over de werking, toepassing en handhaving van vreemdelingenwetgeving
en bijbehorende procedures en verleent (eerstelijns slachtoffer) hulp aan reizigers;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.
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Contacten




met in- en uitreizende personen over grensoverschrijdingsdocumenten om deze te controleren en binnen de
gestelde kaders de geëigende maatregelen te nemen bij geconstateerde onvolkomenheden, almede om hen de
nodige basisinformatie en hulp te geven;
met medewerkers basispolitiezorg teneinde informatie uit te wisselen en te komen tot samenwerking over
operationele zaken.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten







uitgevoerde controles van in- en uitreizende personen en vastgestelde geldigheid en volledigheid van visa en
reisdocumenten;
uitgevoerd preventief en repressief toezicht en waar nodig corrigerend opgetreden;
opgesteld proces-verbaal van bevindingen en overtredingen;
gegeven informatie of geboden hulp aan personen die deze behoeven;
uitgevoerde verwijderingen van personen die geweigerd zijn;
geassisteerde medewerkers basispolitiezorg bij operationele acties/activiteiten in de havens.

Bevoegdheden






uitoefenen van toezicht en controle van in- en uitreizende personen en documenten;
optreden bij overtredingen/onregelmatigheden;
opmaken van proces-verbaal van bevindingen en overtredingen;
verstrekken van basisinformatie over de werking, toepassing en handhaving van vreemdelingenwetgeving en
bijbehorende procedures;
beperkte opsporingsbevoegdheid.

Bezwarende werkomstandigheden



Fysiek: kans op tegen de persoon gericht fysiek geweld.
Psychisch: kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.

Kennis- en ervaringseisen








MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte opleidingen;
kennis van en ervaring met de toepassing van documentatie- en registratiesystemen;
kennis van de vreemdelingenwetgeving alsmede de daaraan gerelateerde procedures;
kennis van grensbewakingsmethoden en -technieken;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
vaardigheid in het registreren en controleren van gegevens;
vaardigheid in het beoordelen van situaties en in het opstellen van rapporten en processen-verbaal.
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FUNCTIE # 42
Functiebenaming:

Administratief Medewerker

Eenheid:

Divisie Grensbewaking en Vreemdelingentoezicht

Context
De divisie Grensbewaking en Vreemdelingentoezicht (GV) is belast met het toezicht en de controle op de toegang tot
het grondgebied Sint Maarten en met de zorg voor vreemdelingen die onder verantwoordelijkheid van de politie
worden ingesloten. De divisie Grensbewaking en Vreemdelingentoezicht draagt zorg voor het toezicht en de controle
op de toegang tot het grondgebied Sint Maarten.
De administratief medewerker is belast met het verlenen van administratieve ondersteuning aan een toegewezen
organisatieonderdeel dan wel de leiding van een divisie. De functie valt hiërarchisch onder de leiding van het
betreffende onderdeel.
Werkzaamheden
Administratieve ondersteuning














legt aangereikte gegevens vast in de daartoe geëigende (archief)systemen;
rubriceert en codeert aangereikte gegevens en documenten;
vult onvolledige gegevens aan in door collega’s aangereikte documenten met gegevens uit de daartoe geëigende
systemen;
controleert − waar procedure of werkwijze dit voorschrijft − de aangereikte gegevens aan de hand van reeds
beschikbare gegevens;
archiveert documenten en dossiers;
verzorgt het in ontvangst nemen en verzenden van poststukken en pakketten;
beoordeelt binnengekomen correspondentie op belang en urgentie en voegt op eigen initiatief en naar eigen
inzicht voor de afhandeling benodigde informatie toe; screent e-mails en handelt zelf routinematige zaken af;
verstrekt periodiek dan wel op aanvraag standaard overzichten uit de (archief)systemen;
zorgt voor het aannemen, beantwoorden dan wel doorverwijzen van vragen van collega’s en leidinggevenden;
neemt (zonodig) de telefoon aan en verstrekt telefonisch algemene inlichtingen;
ontvangt en begeleidt bezoekers;
regelt, in overleg, organisatorische en logistieke zaken;
zorgt voor de uitvoering van overige administratieve en registratieve werkzaamheden (zoals kopiëren,
tekstverwerking, divers uitzoekwerk etc.).

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten



met collega’s van het betreffende onderdeel in het kader van de te leveren administratieve ondersteuning om de
nodige informatie te verstrekken en uit te wisselen;
met derden over verzoeken/vragen om hen te woord te staan, algemene inlichtingen te geven dan wel door te
verwijzen.

Resultaten en bevoegdheden
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Resultaten







aan gegevens toegekende rubriceringen en coderingen;
in de systemen verwerkte standaard mutaties op gegevens;
gevalideerde documenten;
vastgelegde en gearchiveerde, documenten en dossiers;
afgehandelde inkomende en uitgaande post;
verstrekte standaard overzichten uit de (archief)systemen;

Bevoegdheden









aangereikte gegevens vastleggen in de daartoe geëigende (archief)systemen;
aangereikte, maar onvolledige documenten aanvullen;
op basis van aangereikte gegevens standaard documenten opstellen;
gegevens in daarvoor aangereikte documenten valideren;
aangereikte documenten en dossiers archiveren;
standaard overzichten uit de (archief)systemen verstrekken;
inkomende en uitgaande post en afhandelen;
routinematige (standaard) zaken afhandelen.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen










VSBO/MAVO werk- en denkniveau, dan wel een lagere opleiding, aangevuld met vakgerichte applicaties, dan wel
langjarige relevante ervaring;
kennis van management-ondersteunende methoden en werkwijzen;
kennis van reguliere archiverings- en documentatietechnieken;
kennis van de interne administratieve en procedurele regels en voorschriften en de toepassing daarvan;
vaardigheid in het werken en omgaan met kantoorautomatisering;
kennis van het Nederlands en Engels;
inzicht in de in- en externe organisatorische en functionele verhoudingen;
vaardigheid in het (telefonisch) te woord staan van derden;
vaardigheid in het maken vormen en bijhouden van dossiers.
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FUNCTIE # 43
Functiebenaming:

Hoofd Unit Informatie

Eenheid:

Unit Informatie

Context
De Unit Informatie is als eigenstandige ondersteunende unit binnen het Korps belast met het leveren van bijdragen
aan de criminaliteitsbestrijding, openbare orde en leefbaarheid en veiligheid door de uitvoering te bedienen met
actuele relevante informatie en analyses.
Het hoofd Informatie geeft algehele leiding aan de Unit Informatie en verzorgt de sturing op tactisch/operationeel
niveau. Als hoofd Informatie en lid van het MT van het politiekorps wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de
strategische en tactische sturing van het politiekorps als geheel. De functie valt hiërarchisch onder de korpschef/plv.
korpschef.

Werkzaamheden
Algehele leiding en tactisch/operationele sturing
 geeft algehele leiding en tactische/operationele sturing aan de Unit Informatie, voert personeelsgesprekken met
de chefs en ziet toe op een adequate uitvoering van de personele zorg; zorgt voor de directe begeleiding en
coaching van de chefs;
 draagt zorg voor de inrichting en implementatie van de werkprocessen binnen de unit;
 stuurt op de integraliteit van de uitvoering;
 treedt op als proceseigenaar van de processen van Informatie;
 organiseert en bewaakt de afstemming en dwarsverbanden tussen de processen en de draagt zorg voor de nodige
afstemming van de eigen processen met de andere processen;
 neemt in overleg met de chefs en teamleiders besluiten over de inzet en beheer van medewerkers en middelen
en stuurt op prestaties en implementatie van procesmatig en beleidsmatig afgesproken zaken;
 voert overleg en maakt afspraken (bestuurlijk niveau) met bevoegd gezag/externe partners over te leveren
inzet/bijdrage van de unit;
 levert bijdragen aan de strategische koers en sturing van het Politiekorps als geheel;
 coördineert de levering van informatie aan andere instellingen/ketenpartners;
 ziet toe op de handhaving van de mensenrechten in het kader van de CPT.
Beleid(svertaling)





draagt zorg voor het opstellen van een jaarplan van de unit (binnen kader van korpsjaarplan) en legt dit ter
vaststelling aan de korpschef voor;
beoordeelt en stelt bedrijfsvoering- en werkplannen op teamniveau vast;
adviseert de korpschef over diverse beleids- en beheeraspecten aangaande het korps;
organiseert de bijdrage vanuit de Unit aan beleidsontwikkeling;

Deelname MT politiekorps en andere korpsbrede overlegsituaties


neemt als MT-lid deel aan bespreking van en de besluitvorming over (tactische en strategische) lijn-, beleids- en
procesvoorstellen en de vaststelling van kaders, prestatieafspraken en mandaatverlening aan
verantwoordelijken;
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neemt deel aan overige overlegsituaties binnen het korps waar het gaat om de afstemming en bespreking van
beleids- en beheergerichte onderwerpen op tactisch niveau.

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten




met de korpschef en andere divisie-/unithoofden (MT) over beleids- , uitvoerings- en beheerkwesties om
hierover van gedachten te wisselen, af te stemmen en tot besluitvorming te komen;
met deelnemers van overlegsituaties binnen het korps over tactische beleids- en beheergerichte onderwerpen
om deze te bespreken en af te stemmen;
met bevoegd gezag/externe partners (bestuurlijk niveau) over de te leveren inzet/bijdrage van de afdeling om
daarover overleg te voeren en af te stemmen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten








vastgesteld jaarplan Informatie;
uitgevoerd jaarplan binnen vastgesteld budget, tijdslijn en op de vastgestelde wijze behaalde resultaten;
daarover verantwoording afgelegd;
processen op vlak intake en informatie ingericht en afgestemd met andere processen;
effectieve, efficiënte en kwalitatieve inzet van medewerkers en middelen;
inbreng geleverd in bespreking en besluitvorming over tactische aangelegenheden in MT-verband en andere
korpsinterne overlegsituaties;
afspraken gemaakt met bevoegd gezag/externe partners over te leveren inzet/bijdrage op het vlak van de unit;
adviezen over korpsbrede of meer specifieke beleids-/beheersmatige zaken/onderwerpen;

Bevoegdheden










(hiërarchisch) leidinggevende bevoegdheid;
jaarplannen opstellen en ter vaststelling indienen bij de korpschef;
prioriteiten stellen in de uitvoering van het vastgestelde jaarplan;
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toewijzen aan medewerkers en hen daarvoor faciliteren;
bijsturen op voortgang van te behalen resultaten;
plannen van aanpak en werkplannen beoordelen/toetsen en vaststellen;
voorstellen tot verbeteringen beoordelen, vaststellen en (laten) implementeren;
gevraagd en ongevraagd (beleids)adviezen te geven aan korpschef;
participatie in en opbouw van relevante netwerken en daarin maken van afspraken.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen


Academisch werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante wetenschappelijke opleiding dan wel een
relevante HBO, aangevuld met specifieke opleidingen en ervaring, dan wel langjarige relevante ervaring;
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brede kennis op het vlak van de (deel)processen verzamelen en verwerken veiligheidsinformatie;
kennis van de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, werkwijzen, protocollen,
procedures;
kennis van, ervaring met en vaardigheid in management en het resultaatgericht aansturen van een afdeling;
helicopterview over de kennisterreinen in de specialisaties die voor het behalen van de resultaten van de afdeling
van belang zijn;
kennis van en inzicht in politieorganisaties en inzicht in relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
kennis van het Nederlands en Engels;
kennis van en ervaring met budgetteren, implementatietechnieken en analysetechnieken;
kennis van het gevoerde personeels- en organisatiebeleid bij het politiekorps.

Functiehuis Korps Politie Sint Maarten

115

FUNCTIE # 44
Functiebenaming:
Eenheid:

Chef CID/Infodesk
Unit Informatie

Context
De Unit Informatie is als eigenstandige ondersteunende unit binnen het Korps belast met het leveren van bijdragen
aan de criminaliteitsbestrijding, openbare orde en leefbaarheid en veiligheid door de uitvoering te bedienen met
actuele relevante informatie en analyses.
De Infodesk verzorgt de informatievoorziening op alle geografische, sturings- en procesniveaus en vervult de rol van
informatieknooppunt voor andere informatieknooppunten en opsporingsorganisaties. De CID is belast met de
informatievoorziening in het kader van de uitvoering van de politietaak waarbij informatie wordt verkregen op basis
van het runnen van informanten. De CID heeft de exclusieve wettelijke bevoegdheid tot het verwerken van
informanteninformatie.
De Chef CID/Infodesk geeft leiding aan de uitvoering van de taken binnen CID/Infodesk, verzorgt de controle op het
voldoen aan de wettelijke en andere voorschriften van het informatieonderzoek en het werven en runnen van
informanten en verzorgt in algemene zin de informatiecoördinatie. De functie valt hiërarchisch onder het hoofd Unit
Informatie.

Werkzaamheden
Leiding en overall sturing
 geeft leiding aan de medewerkers binnen CID/Infodesk, voert personeelsgesprekken met teamleiders en geeft
uitvoering aan de personele zorg; zorgt voor de directe begeleiding en coaching van de teamleiders;
 bewerkstelligt een juiste inbedding, werking en naleving van het proces informatie binnen CID/Infodesk en
instrueert daartoe direct de teamleiders;
 stelt in afstemming met het hoofd Informatie een bedrijfsvoeringplan voor CID/Infodesk op en benoemt daarin
de resultaten, prioriteiten en randvoorwaarden;
 ziet toe op voortgang en kwaliteit van de activiteiten, bewaakt hierbij de relatie met vastgestelde doelen en stuurt
waar nodig bij;
 beoordeelt plannen van aanpak, stelt deze vast en stuurt in algemene zin op de uitvoering ervan;
 leidt grootschalige informatieonderzoeken en projecten;
 geeft invulling aan bijkomende beheertaken (zoals middelenbeheer, aanlevering managementinformatie en
ziekteverzuimregistratie en –begeleiding);
 legt verantwoording af aan het hoofd Informatie over behaalde resultaten;
Controle en informatiecoördinatie

monitort het informatieproces binnen CID/Infodesk, controleert het voldoen aan de wettelijke en andere
voorschriften en signaleert eventuele knelpunten daarin;

onderneemt actie en stelt nadere richtlijnen op voor het oplossen van de knelpunten;

bepaalt binnen vastgesteld beleid en op eigen initiatief over welke onderwerpen informatieproducten worden
opgesteld;

coördineert en regisseert het gebruik van informanteninformatie uit het zwacri-register;

koppelt en makelt alle operationele opsporingsinformatie of informanteninformatie en brengt partijen die (in de
regio en landelijk) bezig zijn met aan elkaar verwante zaken bij elkaar en adviseert hierover;

maakt verstrekkingenproces-verbaal op;
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stelt plannen op ten behoeve van specifieke informatieverzameling binnen het politiekorps en regisseert de
uitvoering;
neemt deel aan overleg ter bespreking en beoordeling van informatieonderzoeksresultaten;
stuurt op de implementatie van verbeteringen ten aanzien van de uitvoering van onderzoeksopdrachten en het
werven en runnen van informanten;
registreert en beheert de informatie betreffende informanten conform de daarvoor geldende regelgeving,
bewaakt de daarbij te hanteren wettelijke termijnen.

Diversen
 stelt gevraagd en ongevraagd rapportages en adviezen op in het kader van operationele/beheersmatige
zaken/onderwerpen ten behoeve van het hoofd Informatie, de korpsleiding en externe partners;
 participeert in netwerken op de vakgebieden, werkterreinen en aandachtsgebieden die relevant zijn voor de door
het CID/Infodesk te behalen resultaten en maakt daar operationeel gerichte afspraken;
 participeert in netwerken van leidinggevenden waarin informatie rond sturen en leiderschap wordt gedeeld;
 verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.
Contacten





met vertegenwoordigers van het OM om af te stemmen over de aanpak van onderzoeken en de te stellen
prioriteiten;
met management en medewerkers binnen het politiekorps en met netwerkpartners over de aanpak en
uitvoering van informatie(onderzoeks)opdrachten om hierover tot afstemming te komen, nadere afspraken te
maken en informatie uit te wisselen en te verstrekken;
met overheidsdiensten en relevante instanties in andere landen, de regio en op Sint Maarten over (gezamenlijk
uit te voeren) informatieonderzoeken en –uitwisseling om daarover af te stemmen en nadere afspraken te
maken.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten










vastgesteld bedrijfsvoeringplan voor CID/Infodesk met vastgestelde resultaten en prioriteiten;
uitgevoerd bedrijfsvoeringplan van CID/Infodesk, binnen vastgesteld budget, tijdslijn en op de vastgestelde wijze
behaalde resultaten; daarover verantwoording afgelegd;
planmatig en conform wettelijke voorschriften uitgevoerde informatieopdrachten en informatieinwinningsactiviteiten;
effectieve, efficiënte, kwalitatieve en veilige inzet van medewerkers;
beoordeelde collectieve en individuele prestaties van medewerkers en eventuele bijsturing op hun wijze van
inzet;
vastgestelde en uitgevoerde plannen van aanpak;
geïmplementeerde verbeteringen;
bruikbare adviezen over operationele/beheersmatige zaken/onderwerpen;
actieve participatie in de diverse netwerken;

Bevoegdheden






(hiërarchisch) leidinggevende bevoegdheid;
bedrijfsvoeringplannen opstellen en ter vaststelling indienen bij het hoofd Informatie;
prioriteiten stellen in de uitvoering van een vastgesteld bedrijfsvoeringplan;
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toewijzen aan medewerkers en hen daarvoor faciliteren;
controle verrichten op voldoen aan wettelijke voorschriften en knelpunten daarin op te lossen;
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verstrekkingenproces-verbaal opstellen;
bijsturen op voortgang van te behalen resultaten;
plannen van aanpak en werkplannen beoordelen/toetsen en (laten) vaststellen;
voorstellen tot verbeteringen beoordelen, (laten) vaststellen en implementeren;
gevraagd en ongevraagd adviezen te geven;
participatie in relevante netwerken en daarin maken van operationeel gerichte afspraken.

Bezwarende werkomstandigheden


n.v.t.

Kennis- en ervaringseisen









HBO-werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante HBO opleiding dan wel een relevante MBO, aangevuld
met vakgerichte en (management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
rechtbanktraining;
kennis van de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, werkwijzen, protocollen,
procedures;
kennis van, ervaring met en vaardigheid in leidinggeven en het resultaatgericht aansturen van enkele teams;
kennis van en inzicht in politieorganisaties en inzicht in relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
kennis van en ervaring met budgetteren, implementatietechnieken en analysetechnieken;
kennis van het Nederlands en Engels;
kennis van het gevoerde personeels- en organisatiebeleid bij het politiekorps.
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FUNCTIE # 45
Functiebenaming:

Teamleider CID

Eenheid:

Unit Informatie;
CID/Infodesk
Team CID

Context
De Unit Informatie is als eigenstandige ondersteunende unit binnen het Korps belast met het leveren van bijdragen
aan de criminaliteitsbestrijding, openbare orde en leefbaarheid en veiligheid door de uitvoering te bedienen met
actuele relevante informatie en analyses. De CID is belast met de informatievoorziening in het kader van de uitvoering
van de politietaak waarbij informatie wordt verkregen op basis van het runnen van informanten. De CID heeft de
exclusieve wettelijke bevoegdheid tot het verwerken van informanteninformatie.
De teamleider CID treedt op als operationeel leidinggevende van het team CID, verzorgt de kwaliteitsbewaking en
nadere inrichting en stroomlijning van het CID-proces en geeft waar nodig mede invulling aan de werkzaamheden
binnen de CID. De functie valt hiërarchisch onder de chef CID/Infodesk.

Werkzaamheden
Operationeel leiding geven
 geeft operationeel leiding aan het team, voert personeelsgesprekken en geeft uitvoering aan de personele zorg;
zorgt voor de begeleiding en coaching van de medewerkers binnen het team;
 draagt binnen het vastgestelde beleid zorg voor het opstellen en uitvoeren van een werkplan voor het team;
 coördineert activiteiten van het team, verzorgt de werkverdeling en stemt operationele activiteiten af binnen de
organisatie;
 bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden en ziet toe op naleving protocollen en richtlijnen;
 draagt zorg voor de procesgerichte afstemming in korpsbreed verband;
 treedt op als hulpofficier van Justitie en controleert in dit kader of strafvorderingprocedures juist zijn toegepast,
stelt strafrechtelijk onderzoek in en zorgt voor het voorgeleiden en in verzekering stellen van verdachten;
 geeft invulling aan bijkomende beheertaken (zoals middelenbeheer, aanlevering managementinformatie en
ziekteverzuimregistratie en –begeleiding);
Procesinrichting en verbetering

ziet toe op het verloop van het proces en eventuele knelpunten daarin;

brengt resultaten en effecten van het werven en runnen van informanten (werkmethoden, procedures,
professionaliteit en technieken) in beeld en formuleert voorstellen tot verbeteringen in de uitvoering ervan;
verzorgt de implementatie van geaccordeerde verbeteringen;

draagt zorg voor de implementatie van vernieuwingen binnen het CID-proces en de begeleiding en
deskundigheidsbevordering van de medewerkers in dit kader;
Uitvoering



stelt plannen van aanpak op voor de uitvoering van informatieopdrachten bij informatievergaring uit
informanten;
regisseert, organiseert en stuurt het werven en runnen van informanten aan, monitort de uitvoering in het
bijzonder ten aanzien van actuele veiligheidsrisico’s en de (functionele) relatie van de informantenrunners ten
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opzichte van de informanten, zodat de werving van en de informatievergaring uit informanten efficiënt, effectief
en veilig verloopt;
geeft mede uitvoering aan CID-werkzaamheden en verzorgt de behandeling van bijzondere
informatieopdrachten;
begeleidt de informantenrunners (ook op lokatie) en toetst mede de informant.

Diversen









adviseert aan leiding en netwerkpartners op grond van analyse van gegevens en signalen vanuit de CID-praktijk
en relevante trends en ontwikkelingen over kwaliteits-, risico-, en afstemmingsaspecten inzake het werven en
runnen van informanten;
wisselt informatie uit over vakinhoudelijke trends en ontwikkelingen met relevante collega’s van aangrenzende
vakgebieden, zodat proactief kan worden ingespeeld op trends en ontwikkelingen die vakgebied overstijgend
zijn;
initieert, bouwt op, onderhoudt en regisseert netwerken om de randvoorwaarden te scheppen voor optimale
informatievergaring uit informanten en om veiligheidsrisico’s terug te dringen, maakt uitvoeringsafspraken en
randvoorwaardelijke afspraken en stuurt op nakoming daarvan;
vervangt de functie Chef CID/Infodesk en treedt dan in al diens bevoegdheden;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten




met management en medewerkers binnen het politiekorps en met netwerkpartners over de uitvoering van
informatieopdrachten door het werven en runnen van informanten om hierover tot afstemming te komen,
nadere afspraken te maken en informatie uit te wisselen en te verstrekken;
met relevante collega’s van aangrenzende vakgebieden over vakinhoudelijke trends en ontwikkelingen om
informatie uit te wisselen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten













binnen organisatie afgestemde en vastgestelde werkplannen voor het team;
uitgevoerde werkplannen, binnen vastgesteld budget, tijdslijn en te behalen resultaten; daarover
verantwoording afgelegd;
analyse van resultaten en effecten van het werven en runnen van informanten en daaraan verbonden
informatieonderzoekswerk, analyse van mogelijkheden tot rendementsverhoging in de uitvoering van
informatieopdrachten;
zicht op resultaten van uitvoering van informatieopdrachten door het werven en runnen van informanten;
adviezen aan leiding en aan netwerkpartners over mogelijkheden tot rendementsverhoging in de uitvoering van
informatieopdrachten;
geregisseerde aanpak van uitvoering van informatieopdrachten en het werven en runnen van informanten;
plannen van aanpak voor de uitvoering van Informatieopdrachten;
effectieve, efficiënte en kwalitatieve inzet van medewerkers en beoordeelde prestaties;
nieuwe netwerken om effectiviteit, efficiëntie en veiligheid rond de uitvoering van informatieopdrachten en het
werven en runnen van informanten in dit kader te verhogen;
uitvoerings- en randvoorwaardelijke afspraken met netwerkpartners over effectiviteits- , efficiëntie- en
veiligheidsverhogende maatregelen bij de uitvoering van informatieopdrachten;
geïnitieerde en geïmplementeerde vastgestelde verbeteringen in de uitvoering van informatieopdrachten.
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Bevoegdheden










operationeel leidinggevende bevoegdheid;
werkplannen opstellen en ter vaststelling indienen bij de chef CID/Infodesk;
prioriteiten stellen t.a.v. de operationele uitvoering en verzorgen werkverdeling van het team;
plannen van aanpak voor uitvoering informatieopdrachten formuleren;
regie te voeren op uitvoering informatieopdrachten en het werven en runnen van informanten;
leiding en netwerkpartners te adviseren over mogelijkheden tot rendementsverhoging in de uitvoering van
informatieopdrachten;
netwerken initiëren en onderhouden;
uitvoeringsafspraken maken met netwerkpartners en sturen op nakoming ervan;
verbeteringen initiëren en vastgestelde verbeteringen implementeren.

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: n.v.t.
Psychisch: n.v.t.
Persoonlijk risico: kans op dreiging met fysiek geweld (criminele druk) i.v.m. aanwezigheid op locatie samen met
runner.

Kennis- en ervaringseisen
















MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
rechtbanktraining;
kennis van de politieorganisatie, de procesgang en van de relevante netwerk/ketenpartners;
kennis van de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, protocollen, normen en richtlijnen
met betrekking tot intelligence/het werven en runnen van informanten (met name op de terreinen Strafrecht,
waaronder de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Wet veiligheidsonderzoeken, privacy,
informatiebeveiliging);
kennis van en ervaring met informatiesystemen, waaronder archiefsystematiek;
kennis en ervaring op het gebied van analysetechniek, gesprekstechniek, gegevensbewerking- en
verwerkingsmethoden, -technieken en –systemen;
kennis van en ervaring met methoden, technieken en instrumenten met betrekking tot het werven en runnen
van informanten;
kennis van en ervaring met camouflagemethoden en –technieken;
kennis van wet- en regelgeving op gebied van internationale rechtshulp;
vaardigheid in het interpreteren, analyseren en in verband brengen van informatie;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
kennis van, ervaring met en vaardigheid in leidinggeven en het aansturen van een team;
kennis van het gevoerde personeelsbeleid bij het politiekorps;
gecertificeerd als hulpofficier van Justitie.
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FUNCTIE # 46
Functiebenaming:

Teamleider Infodesk

Eenheid:

Unit Informatie/ CID/Infodesk
Team Infodesk

Context
De Unit Informatie is als eigenstandige ondersteunende unit binnen het Korps belast met het leveren van bijdragen
aan de criminaliteitsbestrijding, openbare orde en leefbaarheid en veiligheid door de uitvoering te bedienen met
actuele relevante informatie en analyses. De Infodesk verzorgt de informatievoorziening op alle geografische,
sturings- en procesniveaus en vervult de rol van informatieknooppunt voor andere informatieknooppunten en
opsporingsorganisaties.
De teamleider infodesk treedt op als operationeel leidinggevende van het team infodesk, verzorgt de
kwaliteitsbewaking en nadere inrichting en stroomlijning van het infodeskproces en geeft waar nodig mede invulling
aan de werkzaamheden binnen de Infodesk. De functie valt hiërarchisch onder de chef CID/Infodesk.

Werkzaamheden
Operationeel leiding geven
 geeft operationeel leiding aan het team, voert personeelsgesprekken en geeft uitvoering aan de personele zorg;
zorgt voor de begeleiding en coaching van de medewerkers binnen het team;
 draagt binnen het vastgestelde beleid zorg voor het opstellen en uitvoeren van een werkplan voor het team;
 coördineert activiteiten van het team, verzorgt de werkverdeling en stemt operationele activiteiten af binnen de
organisatie;
 bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden en ziet toe op naleving protocollen en richtlijnen;
 draagt zorg voor de procesgerichte afstemming in korpsbreed verband;
 treedt op als hulpofficier van Justitie en controleert in dit kader of strafvorderingprocedures juist zijn toegepast,
stelt strafrechtelijk onderzoek in en zorgt voor het voorgeleiden en in verzekering stellen van verdachten;
 geeft invulling aan bijkomende beheertaken (zoals middelenbeheer, aanlevering managementinformatie en
ziekteverzuimregistratie en –begeleiding);
Procesinrichting en verbetering

ziet toe op het verloop van het proces en eventuele knelpunten daarin;

brengt resultaten en effecten van het informatieonderzoekswerk (werkmethoden, procedures, professionaliteit
en technieken) in beeld en formuleert voorstellen tot verbeteringen in de uitvoering van informatieopdrachten;
verzorgt de implementatie van geaccordeerde verbeteringen;

draagt zorg voor de implementatie van vernieuwingen binnen het infodeskproces en de begeleiding en
deskundigheidsbevordering van de medewerkers in dit kader;
Uitvoering




stelt plannen van aanpak op voor de uitvoering van informatieopdrachten, stemt deze af met
opdrachtgevers/aanvragers en regisseert de uitvoering ervan;
geeft mede uitvoering aan infodeskwerkzaamheden en verzorgt de behandeling van bijzondere
informatieopdrachten;
behandelt/coördineert internationale rechtshulpverzoeken;
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Diversen







adviseert aan leiding en netwerkpartners op grond van analyse van gegevens en signalen vanuit de
infodeskpraktijk en relevante trends en ontwikkelingen over kwaliteits-, risico-, en afstemmingsaspecten inzake
de opzet en uitvoering van informatieopdrachten;
wisselt informatie uit over vakinhoudelijke trends en ontwikkelingen met relevante collega’s van aangrenzende
vakgebieden, zodat proactief kan worden ingespeeld op trends en ontwikkelingen die vakgebiedoverstijgend zijn;
initieert, bouwt op, onderhoudt en regisseert netwerken ten behoeve van informatieopdrachten
((informatieknooppunt), maakt uitvoeringsafspraken en randvoorwaardelijke afspraken en stuurt op nakoming
daarvan;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten





met management en medewerkers binnen het politiekorps en met netwerkpartners over de uitvoering van
informatie(onderzoeks)opdrachten om hierover tot afstemming te komen, nadere afspraken te maken en
informatie uit te wisselen;
met relevante collega’s van aangrenzende vakgebieden over vakinhoudelijke trends en ontwikkelingen om
informatie uit te wisselen;
met buitenlandse diensten, organisaties en intereilandelijke organisaties om zo nodig afstemming te bereiken
over taakverdeling en aanpak.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten












binnen organisatie afgestemde en vastgestelde werkplannen voor het team;
uitgevoerde werkplannen, binnen vastgesteld budget, tijdslijn en te behalen resultaten; daarover
verantwoording afgelegd;
analyse van resultaten en effecten van het informatieonderzoekswerk, analyse van mogelijkheden tot
rendementsverhoging in de uitvoering van informatieopdrachten;
zicht op resultaten van uitvoering van informatieopdrachten;
effectieve, efficiënte en kwalitatieve inzet van medewerkers en beoordeelde prestaties;
adviezen aan leiding en aan netwerkpartners over mogelijkheden tot rendementsverhoging in de uitvoering van
informatieopdrachten;
geregisseerde aanpak van uitvoering van informatieopdrachten;
plannen van aanpak voor de uitvoering van Informatieopdrachten;
nieuwe netwerken om effectiviteit en efficiëntie rond de uitvoering van informatieopdrachten te verhogen;
uitvoerings- en randvoorwaardelijke afspraken met netwerkpartners over effectiviteits- en
efficiëntieverhogende maatregelen bij de uitvoering van informatieopdrachten;
geïnitieerde en geïmplementeerde vastgestelde verbeteringen in de uitvoering van informatieopdrachten.

Bevoegdheden






operationeel leidinggevende bevoegdheid;
werkplannen opstellen en ter vaststelling indienen bij de chef CID/Infodesk;
prioriteiten stellen t.a.v. de operationele uitvoering en verzorgen werkverdeling van het team;
plannen van aanpak voor uitvoering informatieopdrachten formuleren;
regie te voeren op uitvoering informatieopdrachten;
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leiding en netwerkpartners te adviseren over mogelijkheden tot rendementsverhoging in de uitvoering van
informatieopdrachten;
netwerken initiëren en onderhouden;
uitvoeringsafspraken maken met netwerkpartners en sturen op nakoming ervan;
verbeteringen initiëren en vastgestelde verbeteringen implementeren.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen















MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de politieorganisatie, de procesgang en van de relevante netwerk/ketenpartners;
kennis van de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, protocollen, normen en richtlijnen
met betrekking tot intelligence (met name op de terreinen Strafrecht, waaronder de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, Wet veiligheidsonderzoeken, privacy, informatiebeveiliging);
kennis van en ervaring met informatiesystemen, waaronder archiefsystematiek;
kennis en ervaring op het gebied van analysetechniek, gesprekstechniek, gegevensbewerking- en
verwerkingsmethoden, -technieken en –systemen;
kennis van wet- en regelgeving op gebied van internationale rechtshulp;
vaardigheid in het zelfstandig uitvoeren van (complexe) informatieonderzoeken;
vaardigheid in het zoeken van informatie in open en gesloten bronnen;
vaardigheid in het interpreteren, analyseren en in verband brengen van informatie;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
kennis van, ervaring met en vaardigheid in leidinggeven en het aansturen van een team;
kennis van het gevoerde personeelsbeleid bij het politiekorps;
gecertificeerd als hulpofficier van Justitie.
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FUNCTIE # 47
Functiebenaming:

Strategisch Analist

Eenheid:

Unit Informatie
Unit CID/Infodesk
Team Infodesk

Context
De Unit Informatie is als eigenstandige ondersteunende unit binnen het Korps belast met het leveren van bijdragen
aan de criminaliteitsbestrijding, openbare orde en leefbaarheid en veiligheid door de uitvoering te bedienen met
actuele relevante informatie en analyses. De Infodesk verzorgt de informatievoorziening op alle geografische,
sturings- en procesniveaus en vervult de rol van informatieknooppunt voor andere informatieknooppunten en
opsporingsorganisaties.
De strategisch analist richt zich op de levering van sturingsinformatie voor de veiligheidsaanpak en daarbij te stellen
prioriteiten en het tot stand brengen van onderzoek overstijgende veiligheidsinformatieproducten. De
werkzaamheden vinden plaats onder operationele leiding van een teamleider

Werkzaamheden
Voorbereiding





stelt plannen van aanpak op gericht op de verzameling en analyse van informatie t.b.v. het genereren van
sturingsinformatie en (onderzoek overstijgende) veiligheidsinformatieproducten;
bepaalt daarbij de onderzoekstrategieën en ontwikkelt hypothesen en scenario’s;
verzamelt de voor de analyses benodigde relevante informatie (in- en extern);
beoordeelt t.b.v. de analyse informatie op kwaliteit, bruikbaarheid en betrouwbaarheid en verwerkt de
informatie in modellen;

Analyse en rapportage






brengt de criminaliteitsontwikkeling in beeld en analyseert gegevens over onder meer dadergroepen, hot spots
en hot times alsmede eenheids- of gebiedsoverstijgende problemen die moeten worden aangepakt en betrekt
daarbij gegevens en signalen vanuit de informatie-inwinningspraktijk en de relevante trends en ontwikkelingen
op het gebied van veiligheid;
weegt in de analyse onder meer de veiligheidsrisico’s mee, de effecten en resultaten van de uitvoering van
intelligencewerkzaamheden en de mogelijkheden om via afspraken met netwerkpartners te komen tot optimale
randvoorwaarden voor de veiligheidsaanpak;
stelt rapportages op waarin opgenomen de onderzoeksresultaten, conclusies, aanbevelingen en
verantwoording;

Advisering


adviseert op grond van uitgevoerde analyses, de leiding en netwerkpartners over de wijze waarop
veiligheidsrisico’s kunnen worden teruggedrongen en over de wijze waarop (concrete) criminaliteit- en
overlastproblemen kunnen worden aangepakt en over de te stellen prioriteiten daarbij;
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wisselt informatie uit over vakinhoudelijke en veiligheidsgerichte trends en ontwikkelingen met relevante
collega’s van aangrenzende vakgebieden, zodat proactief kan worden ingespeeld op (vakgebiedoverstijgende)
trends en ontwikkelingen;

Diversen




initieert, bouwt op en onderhoudt netwerken ten behoeve van de informatie-uitwisseling en afstemming, maakt
uitvoeringsafspraken en randvoorwaardelijke afspraken en het stuurt op nakoming ervan;
formuleert vanuit de praktijk voorstellen tot verbeteringen in de informatie onderzoekspraktijk;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten




met leiding en netwerkpartners over de criminaliteitsontwikkeling om (sturing)informatie hierover te
verstrekken en te adviseren over de veiligheidsaanpak en te stellen prioriteiten;
met netwerkpartners om op operationeel niveau af te stemmen en te komen tot afspraken in het kader van de
informatie-uitwisseling;
met collega’s van aangrenzende vakgebieden medewerkers om informatie uit te wisselen over vakinhoudelijke
en veiligheidsgerichte trends en ontwikkelingen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten






plannen van aanpak voor de uitvoering van het informatieonderzoek;
actuele informatie die van belang is voor de veiligheidsaanpak;
trends in veiligheid en criminaliteitsontwikkeling in kaart gebracht;
sturingsinformatie vastgelegd in rapportages;
adviezen over veiligheidsaanpak en te stellen prioriteiten;

Bevoegdheden









plannen van aanpak formuleren;
gegevens verzamelen, valideren, vastleggen en archiveren;
gegevens interpreteren in hun context;
gegevens uit verschillende informatiebronnen in samenhang brengen en analyseren;
genereren van sturingsinformatie over veiligheid en criminaliteitsontwikkeling;
adviezen geven over veiligheidsaanpak en te stellen prioriteiten daarin;
netwerken initiëren en onderhouden;
voorstellen formuleren over verbeteringen van de informatie onderzoekspraktijk.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen



HBO-werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante HBO opleiding dan wel een relevante MBO, aangevuld
met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de relevante netwerkpartners;
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kennis van de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, protocollen, normen en richtlijnen
met betrekking tot intelligence (met name op de terreinen Strafrecht, waaronder de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, Wet veiligheidsonderzoeken, privacy, informatiebeveiliging);
kennis van en ervaring met informatiesystemen, waaronder archiefsystematiek;
kennis en ervaring op het gebied van analysetechniek, gesprekstechniek, gegevensbewerking- en
verwerkingsmethoden, -technieken en –systemen;
goed inzicht in het gedrag van personen die zich ophouden in het criminele circuit;
vaardigheid in het zoeken van informatie in open en gesloten bronnen;
vaardigheid in het interpreteren en analyseren van informatie en het leggen van verbanden tussen verschillende
informatiegegevens;
kennis van het Nederlands en Engels.
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FUNCTIE # 48
Functiebenaming:
Eenheid:

Chef national central bureau Interpol
Korpschef, Bureau Interpol

Context
De Unit Informatie is als eigenstandige ondersteunende unit binnen het Korps belast met het leveren van bijdragen
aan de criminaliteitsbestrijding, openbare orde en leefbaarheid en veiligheid door de uitvoering te bedienen met
actuele relevante informatie en analyses.
Het bureau Interpol ressorteert onder de Korpschef en heeft een directe dwarsverbinding met de Unit Informatie.
Het bureau Interpol is daarom fysiek geplaatst in de Unit Informatie, onder de CID/Infodesk. Ondersteunt en verzorgt
de informatievoorziening op alle geografische, sturings- en procesniveaus en vervult de rol van informatieknooppunt
vanuit alle Interpoldatabases voor andere informatieknooppunten en opsporingsorganisaties.
De chef NCB Interpol treedt op als leidinggevende van het bureau Interpol, verzorgt de kwaliteitsbewaking en nadere
inrichting en stroomlijning van de processen die behoren bij de Interpolkanalen en geeft waar nodig mede invulling
aan de werkzaamheden binnen de Infodesk. De functie valt hiërarchisch onder de Korpschef (als directeur NCB
Interpol).
Werkzaamheden
Leiding en overall sturing

geeft leiding aan de medewerkers van het bureau, werkt waar nodig en wenselijk mee in de directe uitvoering
van (operationele) werkzaamheden, voert personeelsgesprekken, geeft uitvoering aan de personele zorg en
zorgt voor de directe begeleiding en coaching;

bewerkstelligt een juiste inbedding, werking en naleving van het proces opsporing en instrueert daartoe direct
de medewerkers;

stelt in afstemming met de korpschef (in diens hoedanigheid als Directeur NCB Interpol) en de hoofden Divisie
Opsporing en Unit Informatie een bedrijfsvoeringplan voor het bureau op en benoemt daarin de resultaten,
prioriteiten en randvoorwaarden;

is verantwoordelijk voor het capaciteitsmanagement van het bureau;

ziet toe op voortgang en kwaliteit van de activiteiten (collectief en individueel), bewaakt hierbij de relatie met
vastgestelde doelen en stuurt waar nodig bij;

beoordeelt plannen van aanpak, stelt deze vast en stuurt in algemene zin op de uitvoering ervan;

geeft invulling aan bijkomende beheertaken (zoals middelenbeheer, aanlevering managementinformatie en
ziekteverzuimregistratie en -begeleiding);

legt verantwoording af aan de korpschef over de behaalde resultaten.
Sturing en advisering in kader van de voor Interpol relevante processen

stuurt op het halen van de voor het bureau vastgestelde performance;

bepaalt plan-/projectmatig hoe opsporings-/informatie-/intelligence-werkzaamheden plaatsvinden;

maakt operationele afspraken met derden over de bijdrage die het bureau levert of kan leveren;

stuurt op de implementatie van verbeteringen ten aanzien van de (uitvoering van de) operationele
Interpolwerkzaamheden;

stemt processen binnen het bureau waar nodig en wenselijk af op zowel het korps als ketenpartners;

vertegenwoordigt de NBC-Interpol in diverse (inter)nationale fora, bouwt netwerken op en onderhoudt en
gebruikt deze in het kader van de ontwikkeling en uitvoering van Interpolbeleid en
samenwerkingsovereenkomsten;

neemt deel aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van ICPO-INTERPOL en relevante conferenties;
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fungeert als coördinerend leider onderzoek bij grootschalige en/of zeer gevoelig liggende INTERPOL optredens
en coördineert de inzet van deelnemende disciplines;
bewaakt en draagt zorg voor een INTERPOL optreden conform vigerend wet- en regelgeving en controleert de
processen en de bijdragen van de deelnemers;
evalueert de opzet, planning, aanpak, verloop en resultaten van onderzoeken en doet op grond van bevindingen,
verbetervoorstellen voor toekomstige onderzoeken.

Diversen

stelt gevraagd en ongevraagd rapportages en adviezen op in het kader van strategische/tactische/operationele
zaken ten behoeve van de korpschef en externe partners;

participeert in netwerken op de werkterreinen en aandachtsgebieden die relevant zijn voor de door het bureau
te behalen resultaten en maakt daar operationeel gerichte afspraken over;

stimuleert en faciliteert de participatie van de medewerkers van het bureau in netwerken ten behoeve van
Interpol-informatieknooppunten;

verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.
Contacten

met leidinggevenden en medewerkers binnen het politiekorps en met netwerkpartners over de uitvoering van
informatie(onderzoeks)opdrachten om af te stemmen;

met buitenlandse diensten, organisaties en inter-eilandelijke organisaties om op tactisch/operationeel niveau
informatie uit te wisselen, via de Interpolkanalen.

met korpsleiding, unit- en unithoofden en vertegenwoordigers van Interpol, OM, etc. om af te stemmen over de
inzet, prioriteiten, plannen, etc.;

met belanghebbenden om informatie te verstrekken over onderzoeken, gestelde prioriteiten en bereikte
resultaten.
Resultaten en bevoegdheden
Resultaten

vastgesteld bedrijfsvoeringplan voor het bureau met resultaten en prioriteiten;

uitgevoerd bedrijfsvoeringplan van het bureau, binnen vastgesteld budget, tijdslijn en op de vastgestelde wijze;
daarover verantwoording afgelegd;

planmatig uitgevoerde onderzoeken

vastgelegde onderzoeksresultaten;

effectieve, efficiënte en kwalitatieve inzet van medewerkers;

beoordeelde collectieve en individuele prestaties van medewerkers en eventuele bijsturing op hun wijze van
inzet;

een veilige werkomgeving voor medewerkers;

vastgestelde en uitgevoerde plannen van aanpak;

geïmplementeerde verbeteringen;

bruikbare adviezen over strategische/tactische/operationele/beheersmatige zaken/onderwerpen;

actieve participatie in de diverse netwerken;
Bevoegdheden

(hiërarchisch) leidinggevende bevoegdheid;

bedrijfsvoeringplannen opstellen en ter vaststelling indienen bij de korpschef;

prioriteiten stellen in de uitvoering van een vastgesteld bedrijfsvoeringplan;

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toewijzen aan medewerkers en hen daarvoor faciliteren;

bijsturen op voortgang van te behalen resultaten;

plannen van aanpak en werkplannen beoordelen/toetsen en (laten) vaststellen;

voorstellen tot verbeteringen beoordelen, (laten) vaststellen en implementeren;
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gevraagd en ongevraagd adviezen te geven;
participatie in relevante netwerken en daarin maken van operationeel gerichte afspraken.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen

Academisch werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante opleiding dan wel een relevante HBO-opleiding,
aangevuld met vakgerichte en (eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;

rechtbanktraining;

kennis van de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, werkwijzen, protocollen,
procedures;

kennis van en ervaring met leidinggeven en het resultaatgericht aansturen van een eenheid;

kennis van en inzicht in politieorganisaties en inzicht in relevante maatschappelijke ontwikkelingen;

kennis van en ervaring met budgetteren, implementatietechnieken en analysetechnieken;

kennis van het gevoerde personeels- en organisatiebeleid bij het politiekorps;

kennis van het Nederlands en Engels;

gecertificeerd als Hulpofficier van Justitie.

Functiehuis Korps Politie Sint Maarten

130

FUNCTIE # 49
Functiebenaming:

Analist

Eenheid:

Unit Informatie/ CID/Infodesk
Team CID of Team Infodesk

Context
De Unit Informatie is als eigenstandige ondersteunende unit binnen het Korps belast met het leveren van bijdragen
aan de criminaliteitsbestrijding, openbare orde en leefbaarheid en veiligheid door de uitvoering te bedienen met
actuele relevante informatie en analyses.
De Infodesk verzorgt de informatievoorziening op alle geografische, sturings- en procesniveaus en vervult de rol van
informatieknooppunt voor andere informatieknooppunten en opsporingsorganisaties. De CID is belast met de
informatievoorziening in het kader van de uitvoering van de politietaak waarbij informatie wordt verkregen op basis
van het runnen van informanten. De CID heeft de exclusieve wettelijke bevoegdheid tot het verwerken van
informanteninformatie.
De analist richt zich op de ondersteuning van probleemgerichte rechercheonderzoeken en het maken van analyses
voor de diverse doelgroepen. De analist is werkzaam binnen de Infodesk dan wel de CID. De analist CID is tevens
inzetbaar is bij de Infodesk. De werkzaamheden vinden plaats onder operationele leiding van een teamleider.

Werkzaamheden
Voorbereiding





stemt (mede) de onderzoeksvraag met de opdrachtgever/aanvrager af en maakt een onderzoeksopzet/plan om
informatie te verzamelen;
verzamelt (in- en extern) zowel standaard als specifieke informatie, houdt indien nodig interviews en maakt
enquêtes;
stemt hiertoe met externen af over het gebruik van informatie;
beoordeelt t.b.v. de analyse informatie op kwaliteit, bruikbaarheid en betrouwbaarheid en verwerkt de
informatie in modellen;

Analyse en rapportage





ordent de gegevens systematisch, interpreteert en bewerkt/veredelt deze en legt onderling verbanden, zodat er
nieuwe informatie uit ontstaat;
verwerkt de veredelde informatie in een schema of overzicht dat op de situatie is toegesneden;
stelt een rapportage op waarin opgenomen de onderzoeksresultaten, conclusies, aanbevelingen en
verantwoording;
bespreekt inhoud en doelmatigheid van de analyserapportage met de klant/opdrachtgever;

Diversen
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fungeert als sparringpartner voor opsporing, bevestigt of weerlegt zo nodig bewijs en aannames (tegengaan
tunnelvisie/falsifiseringsdenken) en doet voorstellen vanuit informatie met betrekking tot de te volgen
onderzoeksrichting;
stelt beschrijvingen, verklaringen en voorspellingen betreffende veiligheidsproblematiek/ criminele
aandachtsvelden op;
stelt weegdocumenten op;
formuleert vanuit de praktijk voorstellen tot verbeteringen in de informatie onderzoekspraktijk;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten



met opdrachtgevers/klanten over onderzoeksvragen om hierover af te stemmen en de onderzoeksvraag scherp
te krijgen;
met medewerkers binnen opsporing over probleemgerichte opsporingszaken om hen in het onderzoek te
ondersteunen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten









plannen van aanpak voor de uitvoering van onderzoeksopdrachten (binnen onderzoekskaders);
verzamelde, op betrouwbaarheid, actualiteit en compleetheid gevalideerde, en in de context geïnterpreteerde
gegevens;
in samenhang gebrachte en geanalyseerde/veredelende gegevens uit verschillende gegevensbestanden;
in de daartoe geëigende systemen en archieven vastgelegde gevalideerde gegevens;
vanuit samenhang en analyse van gegevens uit verschillende gegevensbestanden zichtbaar gemaakte patronen
en verbanden;
rechtmatige bewijslast;
bij onjuist bewijs/onjuiste aannames: voorkomen c.q. herstelde fouten;
rapportages van onderzoeksbevindingen;

Bevoegdheden








plannen van aanpak formuleren binnen onderzoekskaders;
gegevens verzamelen, valideren, vastleggen en archiveren;
gegevens interpreteren in hun context;
gegevens uit verschillende gegevensbestanden in samenhang brengen en analyseren;
beschrijvingen, verklaringen en voorspellingen betreffende veiligheidsproblematiek/ criminele aandachtsvelden
opstellen;
als tegenspreker optreden (op aanwijzing);
voorstellen formuleren over verbeteringen van de informatie onderzoekspraktijk.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen


HBO-werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante HBO opleiding dan wel een relevante MBO, aangevuld
met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
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kennis van de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, protocollen, normen en richtlijnen
met betrekking tot intelligence (met name op de terreinen Strafrecht, waaronder de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, Wet veiligheidsonderzoeken, privacy, informatiebeveiliging);
kennis van en ervaring met informatiesystemen, waaronder archiefsystematiek;
kennis en ervaring op het gebied van analysetechniek, gesprekstechniek, gegevensbewerking- en
verwerkingsmethoden, -technieken en –systemen;
goed inzicht in het gedrag van personen die zich ophouden in het criminele circuit;
vaardigheid in het zoeken van informatie in open en gesloten bronnen;
vaardigheid in het interpreteren en analyseren van informatie en het leggen van verbanden tussen verschillende
informatiegegevens;
kennis van het Nederlands en Engels.
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FUNCTIE # 50
Functiebenaming:

Informatierechercheur

Eenheid:

Unit Informatie / CID/Infodesk
Team CID of Team Infodesk

Context
De Unit Informatie is als eigenstandige ondersteunende unit binnen het Korps belast met het leveren van bijdragen
aan de criminaliteitsbestrijding, openbare orde en leefbaarheid en veiligheid door de uitvoering te bedienen met
actuele relevante informatie en analyses.
De Infodesk verzorgt de informatievoorziening op alle geografische, sturings- en procesniveaus en vervult de rol van
informatieknooppunt voor andere informatieknooppunten en opsporingsorganisaties. De CID is belast met de
informatievoorziening in het kader van de uitvoering van de politietaak waarbij informatie wordt verkregen op basis
van het runnen van informanten. De CID heeft de exclusieve wettelijke bevoegdheid tot het verwerken van
informanteninformatie.
De informatierechercheur verzorgt de naar aard meer complexe informatietaken en bevragingen (bevragen en
verzamelen informatie uit systemen). Het gaat bij deze functie om operationele informatie. De informatierechercheur
is werkzaam binnen de Infodesk dan wel de CID. De werkzaamheden vinden plaats onder operationele leiding van een
teamleider.

Werkzaamheden
Rechercheren van informatie








monitort permanent gegevens uit diverse bestanden en systemen aan de hand van vastgestelde criteria/
prioriteiten en signaleert risicovolle lokaties, objecten, slachtoffers en verdachten;
geeft op basis van de monitoring inzicht in operationele trends;
rechercheert in open en half open bronnen en gesloten bronnen en verzamelt (aanvullende) informatie over
verdachten, delicten e.d.; maakt zonodig bijbehorend proces-verbaal en zoekt hierbij naar samenhang en
verbanden;
beoordeelt informatie op betrouwbaarheid, actualiteit en compleetheid en veredelt geselecteerde informatie;
interpreteert, brengt samenhang in en analyseert gevalideerde gegevens, ter bepaling van de context en het
zichtbaar maken van patronen en verbanden vanuit diverse gegevensbestanden;
legt gevalideerde gegevens vast in daartoe geëigende systemen;

Informatieproducten




stelt beschrijvingen, verklaringen en voorspellingen op betreffende veiligheidsproblematiek/criminele
aandachtsvelden;
verricht betrouwbaarheids- en veiligheidsonderzoeken en rapporteert over de bevindingen;
verstrekt standaardoverzichten (loketfunctie) en veiligheidsinformatieproducten;
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Diversen






documenteert overige eigen waarnemingen in feiten en omstandigheden;
participeert in bestaande netwerken ten behoeve van de uitvoering van informatieopdrachten;
formuleert vanuit de praktijk voorstellen tot verbeteringen in de uitvoering van informatieopdrachten;
stelt methodieken en procedures op voor de registratie, verwerking en opslag van informatie en
informatieproducten;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten



met medewerkers binnen het politiekorps en met netwerkpartners over de uitvoering van
informatie(onderzoeks)opdrachten om de nodige informatie uit te wisselen en te verkrijgen;
met buitenlandse diensten, organisaties en intereilandelijke organisaties om op operationeel niveau informatie
uit te wisselen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten










verzamelde, op betrouwbaarheid, actualiteit en compleetheid gevalideerde, en in de context geïnterpreteerde
gegevens;
in samenhang gebrachte en geanalyseerde gegevens uit verschillende gegevensbestanden;
in de daartoe geëigende systemen en archieven vastgelegde gevalideerde gegevens;
vanuit samenhang en analyse van gegevens uit verschillende gegevensbestanden zichtbaar gemaakte patronen
en verbanden;
beschrijvingen, verklaringen en voorspellingen betreffende veiligheidsproblematiek/criminele aandachtsvelden
(veiligheidsinformatieproducten);
verrichte betrouwbaarheids- en veiligheidsonderzoeken;
standaardoverzichten (loketfunctie);
rapportages van bevindingen uit gegevensbewerking;
voorstellen tot verbetering in de uitvoering van informatieopdrachten;

Bevoegdheden









gegevens verzamelen, valideren, vastleggen en archiveren;
gegevens interpreteren in hun context;
gegevens uit verschillende gegevensbestanden in samenhang brengen en analyseren;
beschrijvingen, verklaringen en voorspellingen betreffende veiligheidsproblematiek/criminele aandachtsvelden
opstellen;
betrouwbaarheidsonderzoeken en veiligheidsonderzoeken uitvoeren;
standaardoverzichten (loketfunctie) en veiligheidsinformatieproducten verstrekken;
voorstellen formuleren over verbeteringen van de informatieonderzoekspraktijk;
in bestaande netwerken participeren.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
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Kennis- en ervaringseisen










MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, protocollen, normen en richtlijnen
met betrekking tot intelligence (met name op de terreinen Strafrecht, waaronder de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, Wet veiligheidsonderzoeken, privacy, informatiebeveiliging);
kennis van en ervaring met informatiesystemen, waaronder archiefsystematiek;
toepassingsgerichte kennis en ervaring op het gebied van analysetechniek, gesprekstechniek,
gegevensbewerking- en verwerkingsmethoden, -technieken en –systemen;
vaardigheid in het zelfstandig uitvoeren van informatieonderzoeken;
vaardigheid in het zoeken van informatie in open en gesloten bronnen;
vaardigheid in het interpreteren, analyseren en in verband brengen van informatie;
kennis van het Nederlands en Engels.
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FUNCTIE # 51
Functiebenaming:

Runner

Eenheid:

Unit Informatie / CID/Infodesk
Team CID

Context
De Unit Informatie is als eigenstandige ondersteunende unit binnen het Korps belast met het leveren van bijdragen
aan de criminaliteitsbestrijding, openbare orde en leefbaarheid en veiligheid door de uitvoering te bedienen met
actuele relevante informatie en analyses.
De CID is belast met de informatievoorziening in het kader van de uitvoering van de politietaak waarbij informatie
wordt verkregen op basis van het runnen van informanten. De CID heeft de exclusieve wettelijke bevoegdheid tot het
verwerken van informanteninformatie.
De runner draagt zorg voor het verkrijgen van informatie door burgerinformanten uit criminele kringen en/of radicale
groeperingen te werven en op informatievergaring te sturen. De werkzaamheden vinden plaats onder operationele
leiding van een teamleider.

Werkzaamheden
Werven en runnen van (burger)informanten








bouwt een netwerk aan informanten op en werft en contracteert daartoe informanten;
beoordeelt de betrouwbaarheid van de potentiële informant, onder meer door het (laten) uitvoeren van
antecedentenonderzoek;
beoordeelt de (bruikbaarheid/waarde en kwaliteit) van de informatiepositie van de potentiële informant;
houdt de persoonlijke gegevens over informanten bij;
stel operationele plannen van aanpak op voor het uitvoering geven aan informatieopdrachten bij
informatievergaring uit informanten;
bouwt op en onderhoudt (volgens vastgesteld (operationeel) plan van aanpak) contacten met informanten,
stuurt hen aan op inlichtingenvergaring en verzamelt inlichtingen uit informanten;
zorgt voor het toepassen van bronbeveiliging en afscherming van persoonsgegevens en activiteiten van
informanten ter waarborging van hun veiligheid;

Informatieverwerking






analyseert verkregen informatie en beoordeelt de betrouwbaarheid en bruikbaarheid/waarde van de informatie;
veredelt de informatie en brengt deze in samenhang met relevante (onderzoeks)gegevens;
rapporteert gevalideerde inlichtingen van informanten;
rapporteert gevalideerde en veredelde informatie en formuleert oplossingsrichtingen en
opsporingsmogelijkheden dan wel van oplossingsrichtingen voor veiligheidsproblematiek;
stelt voor welke info moet worden opgenomen in het zwacri-register (CIE), openbare orde - en inlichtingen
register (RID) en voert deze in na vaststelling;
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Diversen





bouwt op en onderhoudt netwerken ten behoeve van het afstemmen van veiligheidsmaatregelen en het
terugdringen van veiligheidsrisico’s en het maken van uitvoeringsafspraken
koppelt informatie, gesignaleerde problemen en trends op adequate wijze terug naar de informatieorganisatie;
formuleert vanuit de praktijk voorstellen tot verbeteringen in de praktijk van het werven en runnen van
informanten en past vastgestelde verbeteringen toe;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten




met potentiële informanten over de eventuele opname in het netwerk van informanten om hun
betrouwbaarheid en informatiewaarde na te gaan;
met informanten over gewenste inlichtingen om daarover nadere afspraken te maken en tot afstemming te
komen;
met netwerkpartners en internationale/interinsulaire instanties/autoriteiten over veiligheidsmaatregelen om
hierover tot afstemming te komen.


Resultaten en bevoegdheden
Resultaten









(netwerk van) betrouwbare informanten op waardevolle informatieposities;
operationele plannen van aanpak voor de uitvoering van informatieopdrachten;
gevalideerde en in rapportage vastgelegde inlichtingen uit informanten;
oplossingsrichtingen en opsporingsmogelijkheden dan wel oplossingsrichtingen voor veiligheidsproblematiek op
basis van in samenhang gebrachte inlichtingen uit informanten;
proces-verbaal van bevindingen;
nieuwe netwerken om effectiviteit, efficiëntie en veiligheid rond de uitvoering van informatieopdrachten en het
werven en runnen van informanten te verhogen;
voorstellen tot verbetering van de praktijk van het werven en runnen van informanten en toegepaste
verbeteringen;
betrouwbare informatie ten behoeve van de uitvoeringspraktijk die op andere wijze niet dan wel moeizaam ter
beschikking zou komen; in diens persoonsgegevens/identiteit en activiteiten afgeschermde informanten.

Bevoegdheden











werven en runnen van informanten;
potentiële informanten beoordelen op betrouwbaarheid en informatiepositie;
informanten bij stelselmatige informatie-inwinning contracteren;
formuleren operationeel plannen van aanpak;
rapportages opstellen van gevalideerde en veredelde inlichtingen uit informanten;
komen met oplossingsrichtingen en opsporingsmogelijkheden dan wel oplossingsrichtingen voor
veiligheidsproblematiek;
proces-verbaal van bevindingen opstellen;
netwerken bouwen en onderhouden en uitvoeringsafspraken gemaakt zodat informatieopdrachten efficiënter
en effectiever kunnen worden uitgevoerd en veiligheidsrisico’s kunnen worden teruggedrongen;
voorstellen doen over verbeteringen van de praktijk van het werven en runnen van informanten en vastgestelde
verbeteringen toepassen;
bronbescherming en afscherming toepassen op persoonsgegevens en activiteiten van informanten.
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Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: n.v.t.
Psychisch: kans op psychisch letsel vanwege het gedurende langere tijd beroepsmatig aannemen van andere
identiteit. Kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
Persoonlijk risico: kans op tegen de persoon gericht fysiek geweld (zeker bij ontmaskering), evenals de kans op
dreiging met fysiek geweld (criminele druk).

Kennis- en ervaringseisen










MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, protocollen, normen en richtlijnen met
betrekking tot het werven en runnen van informanten;
kennis van de privacywetgeving;
kennis van en ervaring met methoden, technieken en instrumenten met betrekking tot het werven en runnen
van informanten;
kennis van en ervaring met camouflagemethoden en –technieken;
vaardigheid in het opbouwen van een informantennetwerk en in het onderhouden van op het verkrijgen van
inlichtingen gerichte contacten met individuele informanten;
goed inzicht in het gedrag van personen die zich ophouden in het criminele circuit;
vaardigheid in het beoordelen van (onveilige) situaties;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento.
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Functiebenaming:

Runner

(verkorte versie voor extern gebruik)

Eenheid:

Unit Informatie / CID/Infodesk
Team CID

Context
De Unit Informatie is als eigenstandige ondersteunende unit binnen het Korps belast met het leveren van bijdragen
aan de criminaliteitsbestrijding, openbare orde en leefbaarheid en veiligheid door de uitvoering te bedienen met
actuele relevante informatie en analyses.
De CID is belast met de informatievoorziening in het kader van de uitvoering van de politietaak waarbij informatie
wordt verkregen op basis van informanten. De runner draagt zorg voor het verkrijgen van informatie. De
werkzaamheden vinden plaats onder operationele leiding van een teamleider.
Werkzaamheden




Werven en runnen van (burger)informanten;
Informatieverwerking;
Diversen.

Contacten



met informanten;
met netwerkpartners.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten






betrouwbare informanten;
operationele plannen van aanpak;
inlichtingen uit informanten;
proces-verbaal van bevindingen;
voorstellen tot verbetering van de praktijk

Bevoegdheden








werven en runnen van informanten;
informanten contracteren;
formuleren plannen van aanpak;
rapportages opstellen;
proces-verbaal van bevindingen opstellen;
voorstellen doen over verbeteringen van de praktijk;
bronbescherming en afscherming van informanten.
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Bezwarende werkomstandigheden


Kans op tegen de persoon gericht verbaal en/of fysiek geweld

Kennis- en ervaringseisen









MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, protocollen, normen en richtlijnen met
betrekking tot het werven en runnen van informanten;
kennis van de privacywetgeving;
kennis van en ervaring met methoden, technieken en instrumenten met betrekking tot het werven en runnen
van informanten;
vaardigheid in het opbouwen van een informantennetwerk en in het onderhouden van op het verkrijgen van
inlichtingen gerichte contacten met individuele informanten;
goed inzicht in het gedrag van personen die zich ophouden in het criminele circuit;
vaardigheid in het beoordelen van (onveilige) situaties;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento.
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FUNCTIE # 52
Functiebenaming:

Specialistisch rechercheur5

Eenheid:

Unit Informatie / CID/Infodesk
Team CID of Team Infodesk

Context
De Unit Informatie is als eigenstandige ondersteunende unit binnen het Korps belast met het leveren van bijdragen
aan de criminaliteitsbestrijding, openbare orde en leefbaarheid en veiligheid door de uitvoering te bedienen met
actuele relevante informatie en analyses.
De Infodesk verzorgt de informatievoorziening op alle geografische, sturings- en procesniveaus en vervult de rol van
informatieknooppunt voor andere informatieknooppunten en opsporingsorganisaties. De CID is belast met de
informatievoorziening in het kader van de uitvoering van de politietaak waarbij informatie wordt verkregen op basis
van het runnen van informanten. De CID heeft de exclusieve wettelijke bevoegdheid tot het verwerken van
informanteninformatie.
De specialistisch rechercheur levert een inhoudelijke bijdrage aan het opsporingsonderzoek op basis van eigen
expertise en ruime kennis van opsporing door middel van het toepassen van nieuwe instrumenten, methoden en
technieken, alsmede advisering en projectleiding. De functie valt hiërarchisch onder de teamleider

Werkzaamheden
Opsporing









documenteert eigen waarnemingen, feiten en omstandigheden;
verzamelt, valideert en registreert tactische/forensiche onderzoeksgegevens;
verzamelt, ordent en registreert bewijsmateriaal in het procesdossier en beoordeelt de validiteit,
betrouwbaarheid, integriteit en actualiteit van bewijslast;
treft maatregelen op de plaats delict (veiligstellen en interpreteren sporen, horen getuigen, eerste waarneming);
borgt de rechtmatigheid van de bewijslast, draagt bij aan de forensische opsporing;
draagt zorg voor het aanhouden van verdachten;
geeft uitvoering aan het tactisch rechercheonderzoek (opsporingsconfrontatie, tappen, etc.).
levert deskundige ondersteuning op/vanuit het vakgebied.

Diversen






5

formuleert vanuit de opsporingspraktijk voorstellen tot verbeteringen in de uitvoering van tactische
opsporingsonderzoeken;
participeert in netwerken ten behoeve van opsporingsonderzoeken;
verwerkt resultaten van onderzoek in systemen;
levert bijdragen aan preventie;
coacht en draagt kennis en vaardigheden over als mentor en formuleert vanuit de praktijk aanbevelingen over
de vakvolwassenheid, zodat de professionaliteit wordt bevorderd;

inhoudelijke expertise met taakaccent forensisch, JZZ, migratie, digitaal of financieel
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verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten





met binnen- en buitenlandse opsporingsinstanties om informatie uit te wisselen over onderzoeken, technieken
en/of specifieke vraagstukken;
met (wetenschappelijke en onderzoeks-) instellingen om informatie te vergaren over nieuwe ontwikkelingen,
technieken, toepassingen en dergelijke;
met directe en indirecte belanghebbenden om informatie te verkrijgen;
met specialisten om informatie te verifiëren en/of uit te wisselen over (tussen)resultaten van onderzoek.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten










ontwikkelde nieuwe aanpak en nieuwe methoden en technieken;
opgestelde projectdocumenten en afgelegde verantwoording over resultaten en inzet;
opgestelde processen-verbaal bevindingen, dwangmiddelen, misdrijven;
gevalideerde en vastgelegde tactische onderzoeksgegevens;
voorstellen tot verbetering van de uitvoering van tactische opsporingsonderzoeken;
rechtmatige bewijslast verzameld;
geïdentificeerde verdachten;
uitgevoerd onderzoek en gevormd procesdossier;
versterkte professionaliteit rechercheurs.

Bevoegdheden







uitvoeren tactisch/forensisch opsporingsonderzoek;
dwangmiddelen toepassen;
horen van verdachten, getuigen, slachtoffers en aangevers;
proces-verbaal opstellen;
coachen van rechercheurs;
participeren in bestaande netwerken met opsporingspartners.

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: confrontatie met (ver(vuil)ing) en stank. Werken onder alle weersomstandigheden.
Psychisch: psychische druk door confrontatie met menselijk leed of schokkende gebeurtenissen en kans op
trauma bij het verrichten van opsporingsonderzoek. Kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
Persoonlijk risico: kans op tegen de persoon gericht fysiek geweld in verhoorsituaties en dreiging met fysiek
geweld (criminele druk). Besmettingskans door (in)direct contact met burgers die ziek zijn dan wel anderszins
iets onder de leden hebben.

Kennis- en ervaringseisen





MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van relevante delen van strafrecht, strafprocesrecht, bestuursrecht;
goede kennis van richtlijnen, (OM-)aanwijzingen en protocollen met betrekking tot opsporing;
kennis van gebruikte documentatie- en registratiesystemen;
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kennis van verhoortechniek;

vaardigheid in kennisoverdracht en coaching;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento.
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FUNCTIE # 53
Functiebenaming:

Informatierechercheur Interpol

Eenheid:

Korpsleiding/ Unit Informatie
Bureau Interpol

Context
De Unit Informatie is als eigenstandige ondersteunende unit binnen het Korps belast met het leveren van bijdragen
aan de criminaliteitsbestrijding, openbare orde en leefbaarheid en veiligheid door de uitvoering te bedienen met
actuele relevante informatie en analyses.
Het bureau Interpol ressorteert onder de Korpschef en heeft een directe dwarsverbinding met de Unit Informatie.
Het bureau Interpol is daarom functioneel geplaatst in de Unit Informatie, onder de CID/Infodesk. Ondersteunt en
verzorgt de informatievoorziening op alle geografische, sturings- en procesniveaus en vervult de rol van
informatieknooppunt vanuit alle Interpoldatabases voor andere informatieknooppunten en opsporingsorganisaties.
De informatierechercheur Interpol verzorgt de naar aard meer complexe informatietaken en bevragingen (bevragen
en verzamelen informatie uit diverse bestanden, Interpolkanalen en systemen). Het gaat bij deze functie om
operationele informatie. De werkzaamheden vinden plaats onder operationele leiding van de chef NCB Interpol.

Werkzaamheden
Rechercheren van informatie








monitort permanent gegevens uit diverse bestanden, Interpolkanalen en systemen aan de hand van vastgestelde
criteria/ prioriteiten en signaleert risicovolle locaties, objecten, slachtoffers en verdachten;
geeft op basis van de monitoring inzicht in operationele trends;
rechercheert in open en half open bronnen en gesloten bronnen en verzamelt (aanvullende) informatie over
verdachten, delicten e.d.; maakt zonodig bijbehorend proces-verbaal en zoekt hierbij naar samenhang en
verbanden;
beoordeelt informatie op betrouwbaarheid, actualiteit en compleetheid en veredelt geselecteerde informatie;
interpreteert, brengt samenhang in en analyseert gevalideerde gegevens, ter bepaling van de context en het
zichtbaar maken van patronen en verbanden vanuit diverse gegevensbestanden, waaronder die van Interpol;
legt gevalideerde gegevens vast in daartoe geëigende systemen;

Informatieproducten




stelt beschrijvingen, verklaringen en voorspellingen op betreffende veiligheidsproblematiek/criminele
aandachtsvelden;
verricht betrouwbaarheids- en veiligheidsonderzoeken en rapporteert over de bevindingen;
verstrekt standaardoverzichten (loketfunctie) en veiligheidsinformatieproducten;

Diversen





documenteert overige eigen waarnemingen in feiten en omstandigheden;
participeert in bestaande netwerken ten behoeve van de uitvoering van informatieopdrachten;
formuleert vanuit de praktijk voorstellen tot verbeteringen in de uitvoering van informatieopdrachten;
stelt methodieken en procedures op voor de registratie, verwerking en opslag van informatie en
informatieproducten;
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verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten



met medewerkers binnen het politiekorps en met netwerkpartners over de uitvoering van
informatie(onderzoeks)opdrachten om de nodige informatie uit te wisselen en te verkrijgen;
met buitenlandse diensten, organisaties en inter-eilandelijke organisaties om op operationeel niveau informatie
uit te wisselen, via de Interpolkanalen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten










verzamelde, op betrouwbaarheid, actualiteit en compleetheid gevalideerde, en in de context geïnterpreteerde
gegevens;
in samenhang gebrachte en geanalyseerde gegevens uit verschillende gegevensbestanden;
in de daartoe geëigende systemen en archieven vastgelegde gevalideerde gegevens;
vanuit samenhang en analyse van gegevens uit verschillende gegevensbestanden zichtbaar gemaakte patronen
en verbanden;
beschrijvingen, verklaringen en voorspellingen betreffende veiligheidsproblematiek/criminele aandachtsvelden
(veiligheidsinformatieproducten);
verrichte betrouwbaarheids- en veiligheidsonderzoeken;
standaardoverzichten (loketfunctie);
rapportages van bevindingen uit gegevensbewerking;
voorstellen tot verbetering in de uitvoering van informatieopdrachten;

Bevoegdheden









gegevens verzamelen, valideren, vastleggen en archiveren;
gegevens interpreteren in hun context;
gegevens uit verschillende gegevensbestanden in samenhang brengen en analyseren;
beschrijvingen, verklaringen en voorspellingen betreffende veiligheidsproblematiek/criminele aandachtsvelden
opstellen;
betrouwbaarheidsonderzoeken en veiligheidsonderzoeken uitvoeren;
standaardoverzichten (loketfunctie) en veiligheidsinformatieproducten verstrekken;
voorstellen formuleren over verbeteringen van de informatieonderzoekspraktijk;
in bestaande netwerken participeren.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen





MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, protocollen, normen en richtlijnen
met betrekking tot intelligence (met name op de terreinen Strafrecht, waaronder de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten, Wet veiligheidsonderzoeken, privacy, informatiebeveiliging);
kennis van en ervaring met informatiesystemen, waaronder archiefsystematiek;
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toepassingsgerichte kennis en ervaring op het gebied van analysetechniek,
gegevensbewerking- en verwerkingsmethoden, -technieken en –systemen;
vaardigheid in het zelfstandig uitvoeren van informatieonderzoeken;
vaardigheid in het zoeken van informatie in open en gesloten bronnen;
vaardigheid in het interpreteren, analyseren en in verband brengen van informatie;
kennis van het Nederlands en Engels.
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FUNCTIE # 54
Functiebenaming:

Administratief Medewerker

Eenheid:

Unit Informatie

Context
De Unit Informatie is als eigenstandige ondersteunende unit binnen het Korps belast met het leveren van bijdragen
aan de criminaliteitsbestrijding, openbare orde en leefbaarheid en veiligheid door de uitvoering te bedienen met
actuele relevante informatie en analyses.
De administratief medewerker is belast met het verlenen van administratieve ondersteuning aan een toegewezen
organisatieonderdeel dan wel de leiding van een divisie. De functie valt hiërarchisch onder de leiding van het
betreffende onderdeel.
Werkzaamheden
Administratieve ondersteuning














legt aangereikte gegevens vast in de daartoe geëigende (archief)systemen;
rubriceert en codeert aangereikte gegevens en documenten;
vult onvolledige gegevens aan in door collega’s aangereikte documenten met gegevens uit de daartoe geëigende
systemen;
controleert − waar procedure of werkwijze dit voorschrijft − de aangereikte gegevens aan de hand van reeds
beschikbare gegevens;
archiveert documenten en dossiers;
verzorgt het in ontvangst nemen en verzenden van poststukken en pakketten;
beoordeelt binnengekomen correspondentie op belang en urgentie en voegt op eigen initiatief en naar eigen
inzicht voor de afhandeling benodigde informatie toe; screent e-mails en handelt zelf routinematige zaken af;
verstrekt periodiek dan wel op aanvraag standaard overzichten uit de (archief)systemen;
zorgt voor het aannemen, beantwoorden dan wel doorverwijzen van vragen van collega’s en leidinggevenden;
neemt (zonodig) de telefoon aan en verstrekt telefonisch algemene inlichtingen;
ontvangt en begeleidt bezoekers;
regelt, in overleg, organisatorische en logistieke zaken;
zorgt voor de uitvoering van overige administratieve en registratieve werkzaamheden (zoals kopiëren,
tekstverwerking, divers uitzoekwerk etc.).

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten



met collega’s van het betreffende onderdeel in het kader van de te leveren administratieve ondersteuning om de
nodige informatie te verstrekken en uit te wisselen;
met derden over verzoeken/vragen om hen te woord te staan, algemene inlichtingen te geven dan wel door te
verwijzen.

Resultaten en bevoegdheden
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Resultaten







aan gegevens toegekende rubriceringen en coderingen;
in de systemen verwerkte standaard mutaties op gegevens;
gevalideerde documenten;
vastgelegde en gearchiveerde, documenten en dossiers;
afgehandelde inkomende en uitgaande post;
verstrekte standaard overzichten uit de (archief)systemen;

Bevoegdheden









aangereikte gegevens vastleggen in de daartoe geëigende (archief)systemen;
aangereikte, maar onvolledige documenten aanvullen;
op basis van aangereikte gegevens standaard documenten opstellen;
gegevens in daarvoor aangereikte documenten valideren;
aangereikte documenten en dossiers archiveren;
standaard overzichten uit de (archief)systemen verstrekken;
inkomende en uitgaande post en afhandelen;
routinematige (standaard) zaken afhandelen.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen










VSBO/MAVO werk- en denkniveau, dan wel een lagere opleiding, aangevuld met vakgerichte applicaties, dan wel
langjarige relevante ervaring;
kennis van management-ondersteunende methoden en werkwijzen;
kennis van reguliere archiverings- en documentatietechnieken;
kennis van de interne administratieve en procedurele regels en voorschriften en de toepassing daarvan;
vaardigheid in het werken en omgaan met kantoorautomatisering;
kennis van het Nederlands en Engels;
inzicht in de in- en externe organisatorische en functionele verhoudingen;
vaardigheid in het (telefonisch) te woord staan van derden;
vaardigheid in het maken vormen en bijhouden van dossiers.
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FUNCTIE # 55
Functiebenaming:

Hoofd Executieve ondersteuning

Eenheid:

Unit Executieve ondersteuning (EXO)

Context
De Unit EXO is belast met de organisatie van de loketfunctie van de politie en met het bieden van operationele
ondersteuning aan de basispolitiezorg en opsporing. Het hoofd EXO geeft algehele leiding aan de Unit EXO en verzorgt
de sturing op tactisch/operationeel niveau, waarbij het economisch belang van de havens tevens een rol speelt. Als
hoofd EXO en lid van het MT van het politiekorps wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de strategische en
tactische sturing van het politiekorps als geheel. De functie valt hiërarchisch onder de korpschef/plv. korpschef.
Werkzaamheden
Algehele leiding en tactisch/operationele sturing
 geeft algehele leiding en tactische/operationele sturing aan de Unit EXO, voert personeelsgesprekken met de
chefs en ziet toe op een adequate uitvoering van de personele zorg; zorgt voor de directe begeleiding en coaching
van de chefs;
 draagt zorg voor de inrichting en implementatie van de werkprocessen binnen de unit;
 stuurt op de integraliteit van de uitvoering;
 treedt op als proceseigenaar van de processen van EXO;
 organiseert en bewaakt de afstemming en dwarsverbanden tussen de processen en de draagt zorg voor de nodige
afstemming van de eigen processen met de andere processen;
 neemt in overleg met de chefs en teamleiders besluiten over de inzet en beheer van medewerkers en middelen
en stuurt op prestaties en implementatie van procesmatig en beleidsmatig afgesproken zaken;
 voert overleg en maakt afspraken (bestuurlijk niveau) met bevoegd gezag/externe partners over te leveren
inzet/bijdrage van de unit;
 levert bijdragen aan de strategische koers en sturing van het Politiekorps als geheel;
 coördineert de levering van informatie aan andere instellingen/ketenpartners;
 ziet toe op de handhaving van de mensenrechten in het kader van de CPT.
Beleid(svertaling)





draagt zorg voor het opstellen van een jaarplan van de unit (binnen kader van korpsjaarplan) en legt dit ter
vaststelling aan de korpschef voor;
beoordeelt en stelt bedrijfsvoering- en werkplannen op teamniveau vast;
adviseert de korpschef over diverse beleids- en beheeraspecten aangaande het korps;
organiseert de bijdrage vanuit de unit aan beleidsontwikkeling;

Deelname MT politiekorps en andere korpsbrede overlegsituaties




neemt als MT-lid deel aan bespreking van en de besluitvorming over (tactische en strategische) lijn-, beleids- en
procesvoorstellen en de vaststelling van kaders, prestatieafspraken en mandaatverlening aan
verantwoordelijken;
neemt deel aan overige overlegsituaties binnen het korps waar het gaat om de afstemming en bespreking van
beleids- en beheergerichte onderwerpen op tactisch niveau.
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Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten




met de korpschef en andere unit-/afdelingshoofden (MT) over beleids-, uitvoerings- en beheerkwesties om
hierover van gedachten te wisselen, af te stemmen en tot besluitvorming te komen;
met deelnemers van overlegsituaties binnen het korps over tactische beleids- en beheergerichte onderwerpen
om deze te bespreken en af te stemmen;
met bevoegd gezag/externe partners (bestuurlijk niveau) over de te leveren inzet/bijdrage van de afdeling om
daarover overleg te voeren en af te stemmen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten








vastgesteld jaarplan EXO;
uitgevoerd jaarplan binnen vastgesteld budget, tijdslijn en op de vastgestelde wijze behaalde resultaten;
daarover verantwoording afgelegd;
processen ingericht en afgestemd met andere processen;
effectieve, efficiënte en kwalitatieve inzet van medewerkers en middelen;
inbreng geleverd in bespreking en besluitvorming over tactische aangelegenheden in MT-verband en andere
korpsinterne overlegsituaties;
afspraken gemaakt met bevoegd gezag/externe partners over te leveren inzet/bijdrage op het vlak van de unit;
adviezen over korpsbrede of meer specifieke beleids-/beheersmatige zaken/onderwerpen;

Bevoegdheden










(hiërarchisch) leidinggevende bevoegdheid;
jaarplannen opstellen en ter vaststelling indienen bij de korpschef;
prioriteiten stellen in de uitvoering van het vastgestelde jaarplan;
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toewijzen aan medewerkers en hen daarvoor faciliteren;
bijsturen op voortgang van te behalen resultaten;
plannen van aanpak en werkplannen beoordelen/toetsen en vaststellen;
voorstellen tot verbeteringen beoordelen, vaststellen en (laten) implementeren;
gevraagd en ongevraagd (beleids)adviezen te geven aan korpschef;
participatie in en opbouw van relevante netwerken en daarin maken van afspraken.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen



Academisch werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante wetenschappelijke opleiding dan wel een
relevante HBO, aangevuld met specifieke opleidingen en ervaring, dan wel langjarige relevante ervaring;
brede kennis op het vlak van de (deel)processen grensbewaking, parketpolitie, meldkamer, frontoffice en
verkeer/bw/hondengeleiding;
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kennis van de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, werkwijzen, protocollen,
procedures;
kennis van, ervaring met en vaardigheid in management en het resultaatgericht aansturen van een afdeling;
helikopterview over de kennisterreinen in de specialisaties die voor het behalen van de resultaten van de afdeling
van belang zijn;
kennis van en inzicht in politieorganisaties en inzicht in relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
kennis van het Nederlands en Engels;
kennis van en ervaring met budgetteren, implementatietechnieken en analysetechnieken;
kennis van het gevoerde personeels- en organisatiebeleid bij het politiekorps.
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FUNCTIE # 56
Functiebenaming:

Chef Executieve ondersteuning

Eenheid:

Unit Executieve ondersteuning (EXO)

Context
De Unit EXO is belast met de organisatie van de loketfunctie van de politie en met het bieden van operationele
ondersteuning aan de basispolitiezorg en opsporing. Het hoofd EXO is belast met de algehele leiding van de unit. De
chef EXO geeft op basis van werkverdelingsafspraken met het Hoofd EXO leiding aan de uitvoering van taken binnen
de unit Executieve Ondersteuning. De functie valt hiërarchisch onder het hoofd EXO.

Werkzaamheden
Leiding en overall sturing
 geeft leiding aan medewerkers binnen de unit Executieve ondersteuning, voert personeelsgesprekken met
teamleiders en geeft uitvoering aan de personele zorg; zorgt voor de directe begeleiding en coaching van
teamleiders;
 bewerkstelligt een juiste inbedding, werking en naleving van de (deel)processen op het werkgebied en instrueert
daartoe direct de teamleiders;
 stelt in afstemming met het hoofd EXO een bedrijfsvoeringplan voor de unit Executieve Ondersteuning op en
benoemt daarin de resultaten, prioriteiten en randvoorwaarden;
 ziet toe op voortgang en kwaliteit van de activiteiten, bewaakt hierbij de relatie met vastgestelde doelen en stuurt
waar nodig bij;
 beoordeelt plannen van aanpak, stelt deze vast en stuurt in algemene zin op de uitvoering ervan;
 geeft invulling aan bijkomende beheertaken (zoals middelenbeheer, aanlevering managementinformatie en
ziekteverzuimregistratie en –begeleiding);
 legt verantwoording af aan het hoofd EXO over behaalde resultaten;
Controle en afstemming procesgang

monitort de procesgang binnen de unit Executieve Ondersteuning, controleert het voldoen aan de wettelijke en
andere voorschriften en signaleert eventuele knelpunten daarin;

onderneemt actie en stelt nadere richtlijnen op voor afstemmingsvraagstukken en het oplossen van de
knelpunten;

ziet toe op de juiste uitvoering van het volumebeleid en stemt e.e.a. af met ketenpartners;
Diversen
 stelt gevraagd en ongevraagd rapportages en adviezen op in het kader van operationele/beheersmatige
zaken/onderwerpen ten behoeve van het hoofd Unit EXO, de korpsleiding en externe partners;
 participeert in netwerken op de vakgebieden, werkterreinen en aandachtsgebieden die relevant zijn voor de door
de unit te behalen resultaten en maakt daar operationeel gerichte afspraken;
 participeert in netwerken van leidinggevenden waarin informatie rond sturen en leiderschap wordt gedeeld;
 verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.
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Contacten


met management en medewerkers binnen het politiekorps en met netwerkpartners over de aanpak en
uitvoering van de taken op het vlak van de ondersteuning om hierover tot afstemming te komen, nadere
afspraken te maken en informatie uit te wisselen en te verstrekken.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten










vastgesteld bedrijfsvoeringplan voor de unit Executieve Ondersteuning met vastgestelde resultaten en
prioriteiten;
uitgevoerd bedrijfsvoeringplan van de unit, binnen vastgesteld budget, tijdslijn en op de vastgestelde wijze
behaalde resultaten; daarover verantwoording afgelegd;
planmatig en conform wettelijke voorschriften uitgevoerde taken van de unit;
effectieve, efficiënte, kwalitatieve en veilige inzet van medewerkers;
beoordeelde collectieve en individuele prestaties van medewerkers en eventuele bijsturing op hun wijze van
inzet;
vastgestelde en uitgevoerde plannen van aanpak;
geïmplementeerde verbeteringen;
bruikbare adviezen over operationele/beheersmatige zaken/onderwerpen;
actieve participatie in de diverse netwerken;

Bevoegdheden











(hiërarchisch) leidinggevende bevoegdheid;
bedrijfsvoeringplannen opstellen en ter vaststelling indienen bij het hoofd EXO;
prioriteiten stellen in de uitvoering van een vastgesteld bedrijfsvoeringplan;
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toewijzen aan medewerkers en hen daarvoor faciliteren;
controle verrichten op voldoen aan wettelijke voorschriften en knelpunten daarin op te lossen;
bijsturen op voortgang van te behalen resultaten;
plannen van aanpak en werkplannen beoordelen/toetsen en (laten) vaststellen;
voorstellen tot verbeteringen beoordelen, (laten) vaststellen en implementeren;
gevraagd en ongevraagd adviezen te geven;
participatie in relevante netwerken en daarin maken van operationeel gerichte afspraken.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen








HBO-werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante HBO opleiding dan wel een relevante MBO, aangevuld
met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, werkwijzen, protocollen,
procedures;
kennis van, ervaring met en vaardigheid in leidinggeven en het resultaatgericht aansturen van enkele teams;
kennis van en inzicht in politieorganisaties en inzicht in relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
kennis van en ervaring met budgetteren, implementatietechnieken en analysetechnieken;
kennis van het gevoerde personeels- en organisatiebeleid bij het politiekorps.
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FUNCTIE # 57
Functiebenaming:

Teamleider Maritieme Politie

Eenheid:

Unit Executieve ondersteuning (EXO)
Team Maritieme Politie

Context
De Unit EXO is belast met de organisatie van de loketfunctie van de politie en met het bieden van operationele
ondersteuning aan de basispolitiezorg en opsporing. Het team Maritieme Politie is belast met het met behulp van de
inzet van vaartuigen bewaken van het zeegebied rond Sint Maarten gericht op het grensverkeer. De teamleider
Maritieme Politie treedt op als operationeel leidinggevende van het team Maritieme Politie, verzorgt de
kwaliteitsbewaking en nadere inrichting en stroomlijning van de (deel)processen binnen het team en geeft waar nodig
mede invulling aan de werkzaamheden binnen het team. De werkzaamheden vinden plaats onder leiding van de chef
Executieve Ondersteuning.

Werkzaamheden
Operationeel leiding geven
 geeft operationeel leiding aan een team, voert personeelsgesprekken en geeft uitvoering aan de personele zorg;
zorgt voor de begeleiding en coaching van de medewerkers binnen het team;
 plant de inzet en maakt roosters;
 draagt binnen het vastgestelde beleid zorg voor het opstellen en uitvoeren van een werkplan voor het team;
 coördineert activiteiten van het team, verzorgt de werkverdeling en stemt operationele activiteiten af binnen de
organisatie;
 bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden en ziet toe op naleving protocollen en richtlijnen;
 draagt zorg voor de procesgerichte afstemming binnen de afdeling en in korpsbreed verband;
 geeft invulling aan bijkomende beheertaken (zoals middelenbeheer, aanlevering managementinformatie en
ziekteverzuimregistratie en –begeleiding);
Procesinrichting en verbetering

ziet toe op het verloop van de (deel)processen en eventuele knelpunten daarin;

formuleert verbetervoorstellen ten aanzien van de (deel)processen en verzorgt de implementatie van
geaccordeerde verbeteringen;

draagt zorg voor de implementatie van vernieuwingen binnen het team en de begeleiding en
deskundigheidsbevordering van de medewerkers in dit kader;

treedt op als hulpofficier van Justitie en controleert in dit kader of strafvorderingprocedures juist zijn toegepast,
stelt strafrechtelijk onderzoek in en zorgt voor het voorgeleiden en in verzekering stellen van verdachten;
Uitvoering




stelt plannen van aanpak op voor de uitvoering van werkzaamheden van het team, stemt deze af en regisseert
de uitvoering ervan;
geeft waar nodig mede uitvoering aan de werkzaamheden van het team;
ziet erop toe dat de veiligheid bij de maritieme grensbewaking gewaarborgd is;
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Diversen



onderhoudt contacten in bestaande netwerken en bouwt netwerken op ten behoeve van de uitvoering van de
werkzaamheden van het team en stemt af met netwerkpartners;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten


met management en medewerkers binnen het politiekorps en met netwerkpartners over de uitvoering van de
werkzaamheden van het team om hierover tot afstemming te komen, nadere afspraken te maken en informatie
uit te wisselen en te verstrekken;


Resultaten en bevoegdheden
Resultaten







binnen organisatie afgestemde en vastgestelde werkplannen voor het team;
uitgevoerde werkplannen, binnen vastgesteld budget, tijdslijn en te behalen resultaten; daarover
verantwoording afgelegd;
planmatig plaatsvindende werkzaamheden van het team;
veilig optreden van de maritieme grensbewaking;
effectieve, efficiënte en kwalitatieve inzet van medewerkers en beoordeelde prestaties;
geïnitieerde en geïmplementeerde vastgestelde verbeteringen in de uitvoering van de werkzaamheden van het
team.

Bevoegdheden










operationeel leidinggevende bevoegdheid;
werkplannen opstellen en ter vaststelling indienen bij chef Executieve Ondersteuning;
prioriteiten stellen t.a.v. de operationele uitvoering en verzorgen werkverdeling van het team;
plannen van aanpak voor uitvoering werkzaamheden van het team formuleren;
aanwijzingen geven;
proces-verbaal van dwangmiddelen en bevindingen opstellen;
netwerken initiëren en onderhouden;
uitvoeringsafspraken maken met netwerkpartners en sturen op nakoming ervan;
verbeteringen initiëren en vastgestelde verbeteringen implementeren.

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: n.v.t.
Psychisch: kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
Persoonlijk risico: kans op tegen de persoon gericht fysiek geweld.

Kennis- en ervaringseisen




MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de politieorganisatie, de procesgang en van de relevante netwerk/ketenpartners;
kennis van de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, aanwijzingen, protocollen, normen en richtlijnen;
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kennis van de ontwikkelingen binnen de uitvoeringspraktijk;
kennis van de rechterlijke organisatie en van de procedures en omgangsvormen in de Rechtbank;
vaardigheid in het uitvoeren van veiligheidsfouilleringen;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
kennis van, ervaring met en vaardigheid in leidinggeven en het aansturen van een team;
gecertificeerd als hulpofficier van Justitie.

Functiehuis Korps Politie Sint Maarten

157

FUNCTIE # 58
Functiebenaming:

Stuurman

Eenheid:

Unit Executieve Ondersteuning (EXO)
Team Maritieme Politie

Context
De Unit Executieve ondersteuning is belast met de organisatie van de loketfunctie van de politie en het bieden van
operationele ondersteuning aan de basispolitiezorg en opsporing. Het team Maritieme Politie is belast met het met
behulp van de inzet van vaartuigen bewaken van het zeegebied rond Sint Maarten gericht op het grensverkeer. De
stuurman is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn vaartuig en de opvarenden, zodanig dat een veilige koers en
vaart van het vaartuig wordt gewaarborgd. De functie valt hiërarchisch onder de Teamleider Maritieme Politie.
Werkzaamheden
Leidinggevende wekzaamheden


geeft leiding aan de bemanning/opstappers enkel op het gebied van nautische aangelegenheden bij operationele
opdrachten;

Navigeren/manoeuvreren







bereidt in overleg met de teamleider/opstappers de reis voor aan de hand van verschillende informatiebronnen,
waaronder weerberichten, bestudeert (zee)navigatiekaarten en zet de koers uit;
communiceert met belanghebbenden en derden in de kustwateren;
navigeert en manoeuvreert naar maatstaven van goed zeemanschap, zodanig dat de te verrichten
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd;
onderneemt actie naar de (haven/kust)autoriteiten zodat de veiligheid van acties en/of omringende vaartuigen
niet in gevaar komen;
beslist omtrent het starten, afbreken of hervatten van de reis;
draagt zorg voor de invulling van zodanige randvoorwaarden dat de te verrichten werkzaamheden uitgevoerd
kunnen worden.

Controle en onderhoud




organiseert en controleert het (periodieke) onderhoud en veiligheidscontroles aan het schip en de uitrusting;
rapporteert over eventuele gebreken, draagt zorg voor de veilige inzetbaarheid van vaartuig en middelen;
zorgt voor bevoorrading en bunkeren en voor de beschikbaarheid en werking van veiligheids- en
reddingsmiddelen.

Scheepsadministratie



draagt zorg voor het vastleggen van gegevens in logboeken en journaals, zodat verantwoording kan worden
afgelegd omtrent koers, vaart, positie en dergelijke;
draagt zorg voor vastlegging van uitgevoerde veiligheids- en onderhoudscontroles.

Diversen



formuleert verbetervoorstellen ten aanzien en verzorgt de implementatie van geaccordeerde verbeteringen;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.
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Contacten



met leidinggevenden en opstappers om af te stemmen over de actie, koers, doel, etc.;
met haven/kust autoriteiten om af te stemmen over de actie en over eventuele randvoorwaarden in verband met
de actie en/of veiligheid.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten






tijdige, veilige en conform procedures verlopen vaart van het schip;
maximaal rendement van de inzet van het schip in termen van door de bemanning te verrichten werkzaamheden;
uitgevoerde controles op onderhoud en veiligheid;
op orde zijnde scheepsadministratie en administratie van onderhouds- en veiligheidscontroles;
adviezen ter verbetering en/of gesignaleerde knelpunten;

Bevoegdheden







maatregelen nemen tegen bemanning/opstappers/passagiers inzien zij de geldende (nautische veiligheids)normen niet naleven;
sturen op het maken van afspraken op terreinen van veiligheid en omstandigheden aan boord;
het vaartuig navigeren en manoeuvreren;
besluiten –op strikt nautische gronden- tot aanvangen, afbreken en/of hervatten van de reis;
uitvoeren van onderhouds- en veiligheidscontroles aan het schip en de uitrusting;
adviseren bij gesignaleerde knelpunten over verbeteringen

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: fysieke inspanning en behendigheid met enige kans op overbelasting van het gestel door langdurig
stampen en slingeren van het vaartuig onder slechte weersomstandigheden.
Psychisch: psychische druk door confrontatie met menselijk leed of schokkende gebeurtenissen en kans op
trauma na incident of calamiteit. Kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
Persoonlijk risico: kans op oplopen letsel bij het varen of door tegen de persoon gericht fysiek geweld.

Kennis- en ervaringseisen







MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-)opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
goede kennis van maritieme en veiligheids wet- en regelgeving en -normering;
goede kennis van scheepstechniek en communicatie- en navigatieapparatuur;
kennis van het Nederlands en (nautisch) Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
kennis van de politieorganisatie, de procesgang en van de relevante netwerk/ketenpartners;
relevante ervaring als schipper.
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FUNCTIE # 59
Functiebenaming:

Surveillant (matroos maritieme politie)

Eenheid:

Unit Executieve Ondersteuning (EXO)
Team Maritieme Politie

Context
De Unit EXO is belast met de organisatie van de loketfunctie van de politie en met het bieden van operationele
ondersteuning aan de basispolitiezorg en opsporing. Het team Maritieme Politie is belast met het met behulp van de
inzet van vaartuigen bewaken van het zeegebied rond Sint Maarten gericht op het grensverkeer. De Surveillant

(matroos maritieme politie) is belast met de uitvoering van deeltaken op het gebied van (straat-)surveillance,
maritieme politie, OM-parket en algemene ondersteuning. De onderscheiden taken op deze gebieden kunnen
in roulerend verband (loopbaanbeleid) worden opgedragen. In beginsel valt de surveillant (matroos maritieme
politie) die de betreffende taak/taken uitvoert onder dagelijkse begeleiding door een op die taak meer ervaren
collega. De functie valt hiërarchisch onder een teamleider.
Werkzaamheden
Toezicht en handhaving

Voert taken uit op gebied van toezicht en handhaving, treedt handelend op bij de handhaving van de openbare
orde, signaleert gebreken in de omgeving, koppelt opmerkelijke zaken terug naar een collega;

treft eerste maatregelen bij (heterdaad)constateringen van misdrijven, neemt eerste maatregelen inzake PDmanagement;

geeft aanwijzingen en verstrekt informatie aan het publiek;

maakt proces-verbaal van overtredingen en/of kennisgeving van verlies op en aangiften op locatie;
Parketpolitie





bereidt arrestanten voor op het transport, verzorgt het transport naar de detentiecentra en externe
afspraken/instanties (OM, gerechtsgebouw, artsen e.d.); begeleidt aldaar de arrestanten;
verzorgt de ordehandhaving in het gerechtsgebouw, geeft aanwijzingen en grijpt in bij escalatie van gedrag of
situatie;
zorgt voor de betekening van gerechtelijke stukken en bevelschriften;
biedt ondersteuning bij de executie van vonnissen;

Diversen
 verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.
Contacten


met burgers om aanwijzingen te geven, corrigerend op te treden, hen te horen en proces-verbaal of aangiftes op
te maken;
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Resultaten en bevoegdheden
Resultaten








normoverschrijdend gedrag tegengegaan en de openbare orde gewaarborgd;
gevalideerde informatie en volledige documentatie van eigen waarnemingen, feiten en omstandigheden over
overtredingen;
veilig en rustig getransporteerde arrestanten;
orde in de Rechtbank gehandhaafd;
processen-verbaal opgesteld;
burgers geholpen bij vragen en aangiften;
vragen van burgers aangenomen, beantwoord en doorverwezen;

Bevoegdheden







toezicht en controle uitoefenen;
aanwijzingen geven;
proces-verbaal opmaken van toepassen van dwangmiddelen, bevindingen, aangiften en overtredingen;
geweldsmiddelen gebruiken bij de handhaving van de orde in de Rechtbank;
vragen beantwoorden dan wel de burger doorverwijzen;
beperkte opsporingsbevoegdheid.

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: fysieke inspanning en behendigheid met enige kans op overbelasting van het gestel. Confrontatie met
(ver(vuil)ing) en stank. Werken onder alle weersomstandigheden.
Psychisch: psychische druk door confrontatie met menselijk leed of schokkende gebeurtenissen en kans op
trauma na incident of calamiteit. Kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
Persoonlijk risico: kans op oplopen letsel in verkeer of door tegen de persoon gericht fysiek geweld.
Besmettingskans door (in)direct contact met burgers die ziek zijn dan wel anderszins iets onder de leden hebben.

Kennis- en ervaringseisen












VSBO/MAVO werk- en denkniveau, eventueel gebaseerd op een lagere opleiding, aangevuld met vakgerichte
applicaties, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de relevante politiewetgeving, regels en voorschriften;
kennis van en ervaring in de toepassing van documentatie- en registratiesystemen;
kennis van en vaardigheid in het opstellen van processen-verbaal en andere relevante documenten;
relevante kennis van het strafrecht (materieel en formeel);
vaardigheid in het uitvoeren van veiligheidsfouilleringen;
vaardigheid in het registreren en controleren van gegevens;
vaardigheid in het omgaan met arrestanten en inzicht in hun gedrag.
algemene kennis van de politieorganisatie, de procesgang en van de netwerk/ketenpartners;
vaardigheid in het klantgericht te woord staan van derden (burgers/instanties/bedrijven);
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento.
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FUNCTIE # 60
Functiebenaming:

Teamleider Intake & service

Eenheid:

Unit Executieve Ondersteuning (EXO)
Team Frontoffice

Context
De Unit EXO is belast met de organisatie van de loketfunctie van de politie en met het bieden van operationele
ondersteuning aan de basispolitiezorg en opsporing. De Teamleider Intake & service treedt op als operationeel
leidinggevende van het team, verzorgt de kwaliteitsbewaking en nadere inrichting en stroomlijning van het
intakeproces en geeft waar nodig mede invulling aan de frontofficewerkzaamheden (in bijzonder de behandeling van
bijzondere zaken). De werkzaamheden vinden plaats onder leiding van de chef Executieve Ondersteuning.
Werkzaamheden
Operationeel leiding geven








geeft operationeel leiding aan het team, voert personeelsgesprekken en geeft uitvoering aan de personele zorg;
zorgt voor de begeleiding en coaching van de medewerkers binnen het team;
draagt binnen het vastgestelde beleid zorg voor het opstellen en uitvoeren van een werkplan voor het team;
draagt ervoor zorg dat de frontofficesteunpunten steeds toegankelijk en bereikbaar zijn;
coördineert activiteiten van het team, verzorgt de werkverdeling en stemt operationele activiteiten af binnen de
organisatie;
bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden en ziet toe op naleving protocollen en richtlijnen;
draagt zorg voor de procesgerichte afstemming in korpsbreed verband;
geeft invulling aan bijkomende beheertaken (zoals middelenbeheer, aanlevering managementinformatie en
ziekteverzuimregistratie en –begeleiding);

Procesinrichting en verbetering




ziet toe op het verloop van het proces en eventuele knelpunten daarin;
formuleert verbetervoorstellen ten aanzien van het intakeproces en verzorgt de implementatie van
geaccordeerde verbeteringen;
draagt zorg voor de implementatie van vernieuwingen binnen het intakeproces en de begeleiding en
deskundigheidsbevordering van de medewerkers in dit kader;

Uitvoering



geeft mede uitvoering aan intakewerkzaamheden en verzorgt de behandeling van bijzondere zaken;
stelt plannen van aanpak op voor de uitvoering van frontoffice-activiteiten binnen projecten en onderzoeken,
zorgt voor de uitvoering daarvan en treedt ter zake op als zaakscoördinator;

Diversen



treedt op als hulpofficier van Justitie en controleert in dit kader of strafvordering procedures juist zijn toegepast,
stelt strafrechtelijk onderzoek in en zorgt voor het voorgeleiden en in verzekering stellen van verdachten;
bouwt en onderhoudt netwerken ten behoeve van de uitvoering van de frontoffice-activiteiten;
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verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten



met management en medewerkers binnen het politiekorps over de frontoffice-activiteiten om hierover tot
afstemming te komen, nadere afspraken te maken en informatie uit te wisselen en te verstrekken;
met in de netwerken betrokken personen en instanties over de uitvoering van de frontoffice-activiteiten om
hierover te overleggen, af te stemmen en informatie uit te wisselen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten










binnen organisatie afgestemde en vastgestelde werkplannen voor het team;
uitgevoerde werkplannen, binnen vastgesteld budget, tijdslijn en te behalen resultaten; daarover
verantwoording afgelegd;
servicepunten steeds toegankelijk en bereikbaar;
adequate afdoening inname, beantwoording en doorverwijzing bij vragen, aangiften en vergunningaanvragen;
effectieve, efficiënte en kwalitatieve inzet van medewerkers en beoordeelde prestaties;
overzicht op voortgang van afhandeling van aangiften en bewaking van termijnen van afhandeling van aangiften
en vergunningaanvragen;
uitvoeringsafspraken met netwerkpartners over effectiviteits- en efficiëntieverhogende maatregelen rond de
intake;
voorstellen tot verbetering van de uitvoering van frontoffice-activiteiten;
geïmplementeerde verbeteringen/vernieuwingen.

Bevoegdheden












operationeel leidinggevende bevoegdheid;
werkplannen opstellen en ter vaststelling indienen bij de chef Executieve ondersteuning;
prioriteiten stellen t.a.v. de operationele uitvoering en verzorgen werkverdeling van het team;
vragen, aangiften en vergunningaanvragen aan/opnemen;
vragen zo mogelijk direct beantwoorden dan wel de burger doorverwijzen;
bijzondere zaken behandelen;
zaakscoördinatie voeren;
de voortgang van afhandeling van aangiften monitoren en de termijnen van afhandeling van aangiften en
vergunningaanvragen te bewaken;
netwerken initiëren en onderhouden;
uitvoeringsafspraken maken met netwerkpartners en sturen op nakoming ervan;
verbeteringen initiëren en vastgestelde verbeteringen implementeren.

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: n.v.t.
Psychisch: kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
Persoonlijk risico: kans op tegen de persoon gericht fysiek geweld bij baliewerkzaamheden.

Kennis- en ervaringseisen


MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
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kennis van de relevante wet- en regelgeving;
kennis van de politieorganisatie, de procesgang en van de relevante netwerk/ketenpartners;
kennis van en ervaring met registratiesystemen, beveiligingstechniek en analysetechnieken;
kennis van de ontwikkelingen binnen de uitvoeringspraktijk.
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
kennis van, ervaring met en vaardigheid in leidinggeven en het aansturen van een team;
kennis van het gevoerde personeelsbeleid bij het politiekorps;
gecertificeerd als hulpofficier van Justitie.
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FUNCTIE # 61
Functiebenaming:

Surveillant, taakaccent frontoffice

Eenheid:

Unit Executieve ondersteuning
Team Frontoffice

Context
De Unit EXO is belast met de organisatie van de loketfunctie van de politie en met het bieden van operationele
ondersteuning aan de basispolitiezorg en opsporing. De Surveillant, taakaccent frontoffice verricht de intake van
burgerverzoeken (loketfunctie), behandelt inzetverzoeken van collega’s en verleent service door politiële
administratieve ondersteuning. De werkzaamheden vinden plaats onder operationele leiding van de teamleider Intake
& service
Werkzaamheden
Intake














behandelt zelfstandig alle voorkomende vragen en verzoeken met een niet spoedeisend karakter conform
gestelde kwalitatieve en kwantitatieve eisen en uitvoeringsrichtlijnen;
verwerkt binnengekomen informatie/vragen in daartoe geëigende systemen;
verstrekt informatie en/of noteert gedane verzoeken om informatie door burgers/instanties/bedrijven;
verwijst burgers door naar diverse instanties;
noteert afspraken, past agenda's aan en stemt deze af;
controleert bewijsdocumenten van ontboden personen;
neemt vergunningaanvragen in ontvangst en beoordeelt de gegevens op volledigheid;
neemt alle aangiften/meldingen van misdrijven en vermiste personen op, m.u.v. zaken die direct ingrijpen
vergen, aangiften in lopende zaken en aangiften bij zedenmisdrijven;
beoordeelt de gegevens vermeld in aangiften d.m.v. controle met gegevens uit daartoe geëigende systemen van
binnen en buiten de politie;
stuurt aangiften voor afhandeling door naar relevante vakgebieden binnen het korps;
informeert aangevers over het resultaat dan wel de status van de behandeling van hun aangifte;
neemt aangiften gevonden en verloren voorwerpen op;
registreert bezoekers en voert toegangscontrole uit;

Interne service






legt aangereikte gegevens binnen aangegeven richtlijnen vast in de daartoe bestemde (archief)systemen;
vult onvolledige gegevens in door collega’s aangereikte aangiften aan met gegevens uit de daartoe bestemde
systemen van binnen en buiten de politie;
verzorgt het op aanwijzing aanvragen en koppelen aan de betrokken collega van BOB-bevelen voor bijzondere
opsporing (en bijbehorende middelen);
verricht fotoconfrontaties;
verricht administratief ondersteunende werkzaamheden;

Beheer





verzorgt het beheer en de toewijzing van verhoorruimtes;
ontvangt, registreert en beheert gevonden en in beslag genomen goederen en voertuigen;
verstrekt goederen aan eigenaren of derden;
onderzoekt wie eigenaar is van gevonden voorwerpen.
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Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten




met burgers/instanties/bedrijven over door hen gestelde (vergunningaan)vragen en verzoeken met een niet
spoedeisend karakter, om deze in te nemen, de nodige informatie te verstrekken dan wel door te verwijzen;
met ontboden personen om bewijsdocumenten te controleren;
met bezoekers om hen te registreren en te controleren of zij al dan niet toegang dienen te krijgen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten











burgers geholpen bij vragen, aangifte en vergunningaanvragen;
servicepunten steeds toegankelijk en bereikbaar;
vragen van burgers aangenomen, beantwoord en doorverwezen;
aangiften en vergunningaanvragen op-/aangenomen en gegevens gecontroleerd op juistheid/volledigheid;
aangiften doorgestuurd naar de relevante vakgebieden binnen het korps;
vragen van burgers, aangiften, vergunningaanvragen en door collega’s aangereikte gegevens vastgelegd in de
daartoe geëigende systemen;
aangevers geïnformeerd over de behandeling dan wel de status van hun aangifte;
geregistreerde bezoekers en controle op toegang uitgevoerd;
aangevraagde en aan de betrokken collega gekoppelde BOB bevelen/middelen;
geregistreerde en beheerde gevonden en in beslag genomen goederen en voertuigen.

Bevoegdheden












vragen, aangiften en vergunningaanvragen aan/opnemen;
vragen zo mogelijk direct beantwoorden dan wel de burger doorverwijzen;
controle op juistheid/volledigheid gegevens van aangiften en vergunningaanvragen;
burgers attenderen op netwerk/ketenpartners zoals slachtofferhulp;
aangevers informeren over de behandeling dan wel status van hun aangiften;
vragen, aangiften en vergunningaanvragen vastleggen;
op aanwijzing BOB-bevelen/middelen aanvragen en koppelen aan de betrokken collega;
beheer voeren over verhoorruimtes en over gevonden en in beslag genomen goederen en voertuigen;
fotoconfrontaties verrichten;
toegangscontrole verrichten en bezoekers weigeren/registreren;
beperkte opsporingsbevoegdheid.

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: n.v.t.
Psychisch: kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
Persoonlijk risico: kans op tegen de persoon gericht fysiek geweld bij baliewerkzaamheden.
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Kennis- en ervaringseisen







VSBO/MAVO werk- en denkniveau, eventueel gebaseerd op een lagere opleiding, aangevuld met vakgerichte
applicaties, dan wel langjarige relevante ervaring;
algemene kennis van de politieorganisatie, de procesgang en van de relevante netwerk/ketenpartners;
kennis van en ervaring met registratiesystemen, beveiligingstechniek en fotoconfrontatie technieken;
kennis van de ontwikkelingen binnen de uitvoeringspraktijk;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
vaardigheid in het op een klantgerichte wijze te woord staan van derden (burgers/instanties/bedrijven) en hen
van de nodige informatie te voorzien.
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FUNCTIE # 62
Functiebenaming:

Teamleider Meldkamer

Eenheid:

Unit Executieve Ondersteuning (EXO)
Team Meldkamer

Context
De Unit EXO is belast met de organisatie van de loketfunctie van de politie en met het bieden van operationele
ondersteuning aan de basispolitiezorg en opsporing. De meldkamer verzorgt de inname van urgente meldingen, de
prioritering daarvan en de vertaling naar de daarop gewenste politie-inzet. Verder verzorgt de meldkamer de uitgifte
van meldingen en de aansturing van de in te zetten eenheden. De teamleider meldkamer treedt op als operationeel
leidinggevende van het team meldkamer, verzorgt de kwaliteitsbewaking en nadere inrichting en stroomlijning van
het meldkamerproces en geeft waar nodig mede invulling aan de meldkamerwerkzaamheden. De werkzaamheden
vinden plaats onder leiding van de chef Executieve Ondersteuning.

Werkzaamheden
Operationeel leiding geven









geeft operationeel leiding aan het team, voert personeelsgesprekken en geeft uitvoering aan de personele zorg;
zorgt voor de begeleiding en coaching van de medewerkers binnen het team;
draagt binnen het vastgestelde beleid zorg voor het opstellen en uitvoeren van een werkplan voor het team;
draagt ervoor zorg dat de meldkamer steeds toegankelijk en bereikbaar is;
coördineert activiteiten van het team, verzorgt de werkverdeling en stemt operationele activiteiten af binnen de
organisatie;
bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden en ziet toe op naleving protocollen en richtlijnen;
draagt zorg voor de procesgerichte afstemming in korpsbreed verband;
treedt op als hulpofficier van Justitie en controleert in dit kader of strafvorderingprocedures juist zijn toegepast,
stelt strafrechtelijk onderzoek in en zorgt voor het voorgeleiden en in verzekering stellen van verdachten;
geeft invulling aan bijkomende beheertaken (zoals middelenbeheer, aanlevering managementinformatie en
ziekteverzuimregistratie en –begeleiding);

Procesinrichting en verbetering




ziet toe op het verloop van het proces en eventuele knelpunten daarin;
formuleert verbetervoorstellen ten aanzien van het meldkamerproces en verzorgt de implementatie van
geaccordeerde verbeteringen;
draagt zorg voor de implementatie van vernieuwingen binnen het meldkamerproces en de begeleiding en
deskundigheidsbevordering van de medewerkers in dit kader;

Uitvoering




geeft mede uitvoering aan meldkamerwerkzaamheden en verzorgt de behandeling van bijzondere zaken;
geeft invulling aan de voorbereiding van grootschalig multidisciplinair optreden;
beslist tot opschaling, draagt gefaseerd de noodhulpregie over en fungeert als vraagbaak voor de opgeschaalde
organisatie;
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brengt patronen en verbanden in kaart op grond van analyse van gegevens en signalen vanuit de uitvoering van
meldkameractiviteiten en formuleert voorstellen tot verbeteringen in de uitvoering,
Diversen



bouwt en onderhoudt netwerken ten behoeve van de uitvoering en afstemming van de meldkameractiviteiten;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten





met burgers die meldingen doen om hen te woord te staan en de nodige informatie in te winnen;
met betrokkenen in het geval van een opgeschaalde organisatie om zaken (en de regie) over te dragen en waar
nodig als vraagbaak op te treden;
met in de netwerken betrokken personen en instanties over de uitvoering van de meldkameractiviteiten om
hierover te overleggen, af te stemmen en informatie uit te wisselen;
met de politie op het Franse deel van Sint Maarten om informatie uit te wisselen bij grensoverschrijdingen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten











binnen organisatie afgestemde en vastgestelde werkplannen voor het team;
uitgevoerde werkplannen, binnen vastgesteld budget, tijdslijn en te behalen resultaten; daarover
verantwoording afgelegd;
meldkamer steeds toegankelijk en bereikbaar;
adequate afdoening inname meldingen en geregisseerde afhandeling daarvan;
overzicht op voortgang van afhandeling van meldingen;
effectieve, efficiënte en kwalitatieve inzet van medewerkers en beoordeelde prestaties;
juiste en tijdige opschaling van de inzet;
uitvoeringsafspraken met netwerkpartners over effectiviteits- en efficiëntieverhogende maatregelen rond de
meldkamer;
voorstellen tot verbetering van de uitvoering van meldkameractiviteiten;
geïmplementeerde verbeteringen/vernieuwingen.

Bevoegdheden









operationeel leidinggevende bevoegdheid;
werkplannen opstellen en ter vaststelling indienen bij de chef Executieve ondersteuning;
prioriteiten stellen t.a.v. de operationele uitvoering en verzorgen werkverdeling van het team;
regie te voeren op politie-inzet;
beslissen over opschaling;
netwerken initiëren en onderhouden;
uitvoeringsafspraken maken met netwerkpartners en sturen op nakoming ervan;
verbeteringen initiëren en vastgestelde verbeteringen implementeren.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen
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MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de politieorganisatie, de procesgang en van de relevante netwerk/ketenpartners;
kennis van de voor de meldkamer relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, protocollen,
normen en richtlijnen, beslisregels en procedures;
kennis van en ervaring met noodhulp en incidentmanagement;
kennis van procedures en organisatie van de uitvoeringspraktijk;
kennis van de privacywetgeving;
kennis van en ervaring met meldkamertechniek, communicatiemiddelen en de relevante computerprogramma’s
en applicaties;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
kennis van, ervaring met en vaardigheid in leidinggeven en het aansturen van een team;
kennis van het gevoerde personeelsbeleid bij het politiekorps;
gecertificeerd als hulpofficier van Justitie.
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FUNCTIE # 63
Functiebenaming:

Dispatcher

Eenheid:

Unit Executieve Ondersteuning (EXO)
Team Meldkamer

Context
De Unit EXO is belast met de organisatie van de loketfunctie van de politie en met het bieden van operationele
ondersteuning aan de basispolitiezorg en opsporing. De meldkamer verzorgt de inname van urgente meldingen, de
prioritering daarvan en de vertaling naar de daarop gewenste politie-inzet. Verder verzorgt de meldkamer de uitgifte
van meldingen en de aansturing van de in te zetten eenheden. De dispatcher verzorgt de uitgifte van meldingen en
verzorgt de regievoering op de politie-inzet daarop. De werkzaamheden vinden plaats onder operationele leiding van
de teamleider meldkamer.

Werkzaamheden
Uitgifte meldingen



houdt de beschikbare en direct inzetbare politiecapaciteit bij;
zet de melding met bijbehorende actuele informatie uit;

Regievoering









vervult de regierol bij uitgegeven meldingen en zorgt dat de afhandeling van meldingen en spoedeisende
hulpverzoeken efficiënt en effectief verloopt;
stemt bij calamiteiten of incidenten met een multidisciplinaire inzet af met andere hulpdiensten;
volgt continu de stand van zaken en regisseert de onderlinge communicatie;
treedt op als eerste aanspreekpunt voor collega’s op straat, zodat veiligheidsrisico’s voor hen kunnen worden
teruggedrongen en directe hulp van andere collega’s kan worden geregeld;
verzamelt voor de inzet relevante informatie en verstrekt de collega’s op straat relevante, actuele op de situatie
toegesneden informatie;
signaleert en attendeert op situaties waarin multidisciplinaire afhandeling of opschaling van politie-inzet is
geboden;
koppelt volgens geldende procedures de politie-inzet aan multidisciplinaire (grootschalige) noodhulpverlening
en voert de regie daarop;
verzamelt bij opschaling de voor de opgeschaalde organisatie relevante informatie en verstrekt daaraan de
relevante informatie.

Diversen




verzamelt, valideert en legt gegevens m.b.t. de noodhulp/inzetregie, de ondersteuning en de opschaling vast;
formuleert vanuit de meldkamerpraktijk voorstellen tot verbeteringen in de uitvoering van
meldkameractiviteiten;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.
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Contacten




met collega’s op straat om hun inzet te regelen naar aanleiding van meldingen/hulpverzoeken, hen van de juiste
relevante actuele informatie te voorzien en de regie op de uitvoering te voeren;
met andere hulpdiensten bij calamiteiten of incidenten waarvoor een multidisciplinaire inzet vereist is om af te
stemmen, de regie te voeren en de onderlinge communicatie tussen betrokken partijen te regelen;
met de opgeschaalde organisatie om deze van relevante informatie te voorzien.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten











actueel overzicht over beschikbare en direct inzetbare politiecapaciteit;
geregisseerde politie-inzet;
geregisseerde afhandeling van meldingen en noodhulpverlening;
geregisseerde onderlinge communicatie tussen meldkamer en de collega’s op straat;
tijdige opschaling en multidisciplinaire inzet;
collega’s op plaats incident/plaats delict en opgeschaalde organisatie gefaciliteerd en actueel geïnformeerd;
aan multidisciplinaire (grootschalige) noodhulpverlening gekoppelde politie-inzet;
gecoördineerd verloop multidisciplinaire noodhulpverlening;
verzamelde, gevalideerde en vastgelegde informatie over afhandeling en opschaling;
voorstellen tot verbetering van de meldkamerpraktijk.

Bevoegdheden








regie voeren op politie-inzet;
regie voeren op onderlinge communicatie;
noodzaak signaleren tot opschaling;
multidisciplinaire (grootschalige) noodhulpverlening koppelen aan politie-inzet;
informatie verzamelen en beschikbaar stellen t.b.v. de collega’s op straat en ter plaatse en/of t.b.v. de
opgeschaalde organisatie;
gegevens verzamelen, valideren en vastleggen;
voorstellen formuleren over verbeteringen van de meldkamerpraktijk.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen








MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de voor de meldkamer relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, protocollen,
normen en richtlijnen, beslisregels en procedures;
kennis van, ervaring met en ervaring in noodhulp en incidentmanagement;
kennis van procedures en organisatie van de uitvoeringspraktijk;
kennis van de privacywetgeving;
kennis van en ervaring met meldkamertechniek, communicatiemiddelen en de relevante computerprogramma’s
en applicaties;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
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vaardigheid in het vervullen van een regierol inzake de politie-inzet (en de inzet van andere hulporganisaties) bij
de afhandeling ter plaatse van meldingen/spoedeisende hulpverzoeken.
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FUNCTIE # 64
Functiebenaming:

Teamleider Verkeer, Bijzondere Wetten en Hondengeleiders

Eenheid:

Unit Executieve Ondersteuning (EXO)
Team Bijzondere Wetten, Verkeer en Hondengeleiders

Context
De Unit EXO is belast met de organisatie van de loketfunctie van de politie en met het bieden van operationele
ondersteuning aan de basispolitiezorg en opsporing. Het team Bijzondere Wetten, Verkeer, Hondengeleiders is belast
met de behandeling van vergunningaanvragen in het kader van bijzondere wetten en de controle op de naleving
daarvan, de uitvoering van specialistische verkeerstaken en met het verlenen van assistentie aan de basispolitiezorg
voor wat betreft de inzet van surveillance- en speurhonden
De teamleider Bijzondere Wetten, Verkeer, Hondengeleiders treedt op als operationeel leidinggevende van het team,
verzorgt de kwaliteitsbewaking en nadere inrichting en stroomlijning van de (deel)processen binnen het team en geeft
waar nodig mede invulling aan de werkzaamheden binnen het team. De werkzaamheden vinden plaats onder leiding
van de chef Executieve Ondersteuning.
Werkzaamheden
Operationeel leiding geven








geeft operationeel leiding aan het team, voert personeelsgesprekken en geeft uitvoering aan de personele zorg;
zorgt voor de begeleiding en coaching van de medewerkers binnen het team;
draagt binnen het vastgestelde beleid zorg voor het opstellen en uitvoeren van een werkplan voor het team;
coördineert activiteiten van het team, verzorgt de werkverdeling en stemt operationele activiteiten af binnen de
organisatie;
bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden en ziet toe op naleving protocollen en richtlijnen;
draagt zorg voor de procesgerichte afstemming in korpsbreed verband;
treedt op als hulpofficier van Justitie en controleert in dit kader of strafvorderingprocedures juist zijn toegepast,
stelt strafrechtelijk onderzoek in en zorgt voor het voorgeleiden en in verzekering stellen van verdachten;
geeft invulling aan bijkomende beheertaken (zoals middelenbeheer, aanlevering managementinformatie en
ziekteverzuimregistratie en –begeleiding);

Procesinrichting en verbetering




ziet toe op het verloop van de (deel)processen en eventuele knelpunten daarin;
formuleert verbetervoorstellen ten aanzien van de (deel)processen en verzorgt de implementatie van
geaccordeerde verbeteringen;
draagt zorg voor de implementatie van vernieuwingen binnen het team en de begeleiding en
deskundigheidsbevordering van de medewerkers in dit kader;

Uitvoering




stelt plannen van aanpak op voor de uitvoering van werkzaamheden van het team, stemt deze af en regisseert
de uitvoering ervan;
voert analyses uit inzake verkeerstechnische zaken, vergunningen, ontheffingen en dergelijke;
geeft verkeersadviezen en behandelt vergunnings- en ontheffingsaanvragen;
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draagt zorg voor het uitvoeren van onderzoek en het beoordelen van zaken op gebied van bijzondere wetten;
voert onderzoeken uit die politie/bestuurlijk gevoelig liggen;

Diversen



onderhoudt contacten in bestaande netwerken en bouwt netwerken op ten behoeve van de uitvoering van de
werkzaamheden van het team en stemt af met netwerkpartners;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten


met management en medewerkers binnen het politiekorps en met netwerkpartners over de uitvoering van de
werkzaamheden van het team om hierover tot afstemming te komen, nadere afspraken te maken en informatie
uit te wisselen en te verstrekken.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten











binnen organisatie afgestemde en vastgestelde werkplannen voor het team;
uitgevoerde werkplannen, binnen vastgesteld budget, tijdslijn en te behalen resultaten; daarover
verantwoording afgelegd;
analyses en advies inzake verkeer, vergunningen en dergelijke;
adequate afdoening behandeling van vergunningaanvragen in het kader van bijzondere wetten en de controle
op de naleving daarvan;
adequate afhandeling van complexe en zware verkeersongevallen en verkeersmisdrijven;
planmatig uitgevoerd verkeerstechnisch onderzoek;
overzicht op voortgang van afhandeling van activiteiten in het kader van verkeer en bijzondere wetten;
inzet hondengeleiders afgestemd op operationele behoefte;
effectieve, efficiënte en kwalitatieve inzet van medewerkers en beoordeelde prestaties;
geïnitieerde en geïmplementeerde vastgestelde verbeteringen in de uitvoering van de werkzaamheden van het
team.

Bevoegdheden








operationeel leidinggevende bevoegdheid;
werkplannen opstellen en ter vaststelling indienen bij de Chef Executieve Ondersteuning;
prioriteiten stellen t.a.v. de operationele uitvoering en verzorgen werkverdeling van het team;
plannen van aanpak voor uitvoering werkzaamheden van het team formuleren;
netwerken initiëren en onderhouden;
uitvoeringsafspraken maken met netwerkpartners en sturen op nakoming ervan;
verbeteringen initiëren en vastgestelde verbeteringen implementeren.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.

Kennis- en ervaringseisen

Functiehuis Korps Politie Sint Maarten

175










MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de politieorganisatie, de procesgang en van de relevante netwerk/ketenpartners;
kennis van de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, aanwijzingen, protocollen, normen en richtlijnen
kennis van de ontwikkelingen binnen de uitvoeringspraktijk.
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento.
kennis van, ervaring met en vaardigheid in leidinggeven en het aansturen van een team;
kennis van het gevoerde personeelsbeleid bij het politiekorps;
gecertificeerd als hulpofficier van Justitie.
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FUNCTIE # 65
Functiebenaming:

Calltaker/ Surveillant

Eenheid:

Unit Executieve Ondersteuning (EXO)
Team Meldkamer

Context
De Unit EXO is belast met de organisatie van de loketfunctie van de politie en met het bieden van operationele
ondersteuning aan de basispolitiezorg en opsporing. De meldkamer verzorgt de inname van urgente meldingen, de
prioritering daarvan en de vertaling naar de daarop gewenste politie-inzet. Verder verzorgt de meldkamer de uitgifte
van meldingen en de aansturing van de in te zetten eenheden. De calltaker verzorgt de inname en beoordeling van
urgente meldingen (hulpverzoeken) en van assistentieverzoeken van collega’s. De werkzaamheden vinden plaats
onder operationele leiding van de teamleider meldkamer.
Werkzaamheden
Inname meldingen












neemt meldingen in en verwerkt die in het daartoe bestemde systeem;
zorgt voor het uitvragen en interpreteren van de melding met toepassing van geldende beslisregels en
protocollen;
schat de ernst van de melding in, bepaalt de prioriteit van de melding, koppelt de melding aan benodigde politieinzet dan wel verwijst door naar de juiste discipline/instantie;
herkent samenhang in de aard van de binnengekomen meldingen en bepaalt aan de hand hiervan de nodige
inzet;
verrijkt de melding met aanwezige informatie, zodat een beter beeld ontstaat van de prioriteit en de te
ondernemen actie;
geleidt de melding door naar de dispatcher en geeft de urgentie van de politie-inzet aan;
verzorgt telefonisch, indien nodig, de eerste opvang van de melder;
handelt eenvoudige meldingen zo mogelijk telefonisch af;
handelt meldingen telefonisch af bij lange wachttijden;
belt melders terug wanneer er geen politie-inzet plaatsvindt;
neemt assistentieverzoeken van collega’s in en geleidt deze door naar de dispatcher.

Diversen




verzamelt, valideert en legt gegevens m.b.t. de intake vast (incl. van eigen waarnemingen in feiten en
omstandigheden);
formuleert vanuit de meldkamerpraktijk voorstellen tot verbeteringen in de uitvoering van
meldkameractiviteiten;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten
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met melders om meldingen in te nemen en de ernst en aard daarvan duidelijk te krijgen (uitvragen), de eerste
(telefonische) opvang te verzorgen en hen waar nodig informatie te verstrekken;
met collega’s om assistentieverzoeken in te nemen en in dit kader informatie uit te wisselen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten







meldingen en spoedeisende hulpverzoeken ingenomen en ernst/urgentie daarvan bepaald;
meldkamer steeds telefonisch toegankelijk en bereikbaar;
meldingen en spoedeisende hulpverzoeken geprioriteerd en gekoppeld aan benodigde politie-inzet;
melders bijgestaan en geïnformeerd;
verzamelde, gevalideerde en vastgelegde informatie over intake;
voorstellen tot verbetering van de meldkamerpraktijk.

Bevoegdheden







intake verzorgen van meldingen en spoedeisende hulpverzoeken;
toekennen prioriteiten afhandeling melding/hulpverzoek en koppelen aan benodigde politie-inzet;
afhandeling eenvoudige meldingen;
gegevens verzamelen, valideren en vastleggen;
voorstellen formuleren over verbeteringen van de meldkamerpraktijk;
beperkte opsporingsbevoegdheid.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen










VSBO/MAVO werk- en denkniveau, eventueel gebaseerd op een lagere opleiding, aangevuld met vakgerichte
applicaties, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de voor de meldkamer relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, protocollen,
normen en richtlijnen, beslisregels en procedures;
kennis van procedures en organisatie van de uitvoeringspraktijk;
kennis van de privacywetgeving;
kennis van en ervaring met meldkamertechniek, communicatiemiddelen en de relevante computerprogramma’s
en applicaties;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
vaardigheid in het op een klantgerichte wijze te woord staan van derden (melders) en in het in het gesprek
achterhalen van de aard en ernst van de melding;
vaardigheid in het interpreteren van meldingen;
vaardigheid in het telefonisch bieden van eerste opvang van melders.

Functiehuis Korps Politie Sint Maarten

178

FUNCTIE # 66
Functiebenaming:

Camera Observant / Surveillant

Eenheid:

Unit Executieve Ondersteuning (EXO)
Team Meldkamer taakaccent Cameratoezicht

Context
De Unit EXO is belast met de organisatie van de loketfunctie van de politie en met het bieden van operationele
ondersteuning aan de basispolitiezorg en opsporing. De meldkamer verzorgt de inname van urgente meldingen, de
prioritering daarvan en de vertaling naar de daarop gewenste politie-inzet. Verder verzorgt de meldkamer de uitgifte
van meldingen en de aansturing van de in te zetten eenheden. Cameratoezicht is een onderdeel van het team
Meldkamer. Het Camera Observatie Center (COC) is de plek waar de camera’s worden bekeken. Deze plek is extra
beveiligd en alleen toegankelijk voor medewerkers van de COC

Werkzaamheden
Cameratoezicht en monitoring mobilofoon







bekijkt beelden van camera’s in de openbare gebieden;
houdt aan de hand van de beelden afwijkende gedragingen van de mensen in de gaten;
signaleert afwijkend gedrag en meldt dat bij de supervisor;
bepaalt in overleg met de supervisor de te nemen stappen (blijven volgen, meldkamer aansluiten etc.);
monitort de berichten op de mobilofoon en koppelt indoen nodig de berichten aan camerabeelden;
fungeert als operator bij evenementen en calamiteiten.

Noodhulp






zorgt (mede) voor de afhandeling van meldingen;
neemt eerste maatregelen op de PD inzake PD-management;
beoordeelt en meldt de aard en de ernst van incidenten en calamiteiten ter plaatse, treft eerste regulerende en
stabiliserende maatregelen en verleent directe hulp;
schat in of mensen moeten worden doorgestuurd naar de wijkagent of naar een (hulpverlenings)instantie;
neemt op locatie aangiften op.

Toezicht en handhaving





houdt toezicht op de naleving van wetten/verordeningen, signaleert en meldt onregelmatigheden, treedt
preventief en repressief op en draagt meer gecompliceerde/bijzondere zaken over aan meer seniore collega’s;
schat de risico’s op escalatie van situaties en gedrag in en onderneemt de daarop afgestemde actie zodat de
dreiging op escalatie wordt weggenomen;
geeft aanwijzingen en verstrekt informatie aan het publiek;
neemt onder begeleiding deel aan gerichte preventieve en repressieve activiteiten.

Diversen




neemt deel aan gerichte preventieve en repressieve activiteiten in de aanpak van criminaliteit;
koppelt informatie en gesignaleerde veiligheidsproblemen op adequate wijze terug naar de informatieorganisatie;
verzorgt als taakaccenthouder (en eventueel onder begeleiding) de uitvoering van toebedeelde specifieke taken
en is als zodanig daarop aanspreekbaar;
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verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten




met bij noodhulpsituaties betrokken personen/slachtoffers en getuigen om informatie te verkrijgen, directe hulp
te verlenen, nazorg te verlenen en proces-verbaal op te maken;
met het publiek om aanwijzingen te geven en informatie te verstrekken;
met burgers om aanwijzingen te geven, corrigerend op te treden, hen te horen en proces verbaal op te maken.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten







normoverschrijdend gedrag tegengegaan en de openbare orde gewaarborgd;
adequate oplossing van noodhulp- en conflictsituaties met een routinematig karakter;
tevreden klanten bij afhandeling melding;
proces-verbaal van bevindingen, overtredingen en van misdrijven in het kader van veel voorkomende criminaliteit;
hulp geboden aan hen die deze behoefden bij incident / calamiteit;
gevalideerde informatie en volledige documentatie van eigen waarnemingen, feiten en omstandigheden over
overtredingen en misdrijven veel voorkomende criminaliteit;

Bevoegdheden







toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;
regulerende en stabiliserende maatregelen nemen bij incidenten en calamiteiten en verlenen van directe hulp;
proces-verbaal opmaken van bevindingen, overtredingen;
aanwijzingen geven;
in dialoog treden met conflicterende partijen en bemiddelen in de oplossing van conflicten;
beperkte opsporingsbevoegdheid.

Bezwarende werkomstandigheden
Camera observant



Fysiek:/ Persoonlijk risico: n.v.t.
Psychisch: psychische druk door confrontatie met menselijk leed of schokkende gebeurtenissen en kans op
trauma na incident of calamiteit.

Surveillant



Fysiek: fysieke inspanning en behendigheid met enige kans op overbelasting van het gestel. Werken onder alle
weersomstandigheden.
Psychisch: psychische druk door confrontatie met menselijk leed of schokkende gebeurtenissen en kans op trauma
na incident of calamiteit. Kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.

Kennis en ervaringseisen


MAVO/MBO2 werk en denkniveau, kennis van vakgerichte applicaties;
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Kennis van relevante politiewetgeving, politietechnieken, regels en voorschriften;
Basiskennis van slachtofferbejegening;
Certificaat Buitengewoon Agent van Politie diploma, specifiek voor cameratoezicht;
Inzicht in de interne organisatie en de korpsrichtlijnen;
Gebruikskennis van alle technische systemen waarmee het COC uitgerust is;
Vaardigheid in het omgaan met relevante apparatuur en het uitvoeren van cameratoezicht
Vaardigheid in het opstellen van rapporten en processen-verbaal en andere relevante documenten
Vaardigheid in het klantgericht te woord staan van derden.
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FUNCTIE # 67
Functiebenaming:

Senior medewerker basispolitiezorg

Eenheid:

Unit Executieve Ondersteuning (EXO)
Team Meldkamer taakaccent Cameratoezicht

Context
De Unit EXO is belast met de organisatie van de loketfunctie van de politie en met het bieden van operationele
ondersteuning aan de basispolitiezorg en opsporing. De meldkamer verzorgt de inname van urgente meldingen, de
prioritering daarvan en de vertaling naar de daarop gewenste politie-inzet. Verder verzorgt de meldkamer de uitgifte
van meldingen en de aansturing van de in te zetten eenheden.
De senior medewerker basispolitiezorg draagt bij aan de handhaving van de openbare orde en aan de veiligheid en
leefbaarheid door het zelfstandig voorbereiden en uitvoeren van operationele politietaken en door het opbouwen en
onderhouden van netwerken (met burgers, bedrijven en instellingen) ten behoeve van de aanpak van (specifieke)
veiligheidsproblematiek. De senior medewerker basispolitiezorg is verder onder meer belast met de dagelijkse
begeleiding van (aankomend) medewerkers basispolitiezorg, met zaakscoördinatie en met het opstellen van plannen
van aanpak inzake veiligheidsproblematiek. De werkzaamheden vinden plaats in teamverband onder operationele
leiding van een teamleider.
Werkzaamheden
Werkbegeleiding

coördineert en begeleidt de dagelijkse activiteiten met betrekking tot toegewezen medewerkers en/of
taakaccenten;

fungeert voor toegewezen (aankomend) medewerkers basispolitiezorg als coach, mentor en vraagbaak;

stemt dagelijkse operationele activiteiten af met externen;

treedt zo nodig op als wachtcommandant;
Noodhulp

zorgt (mede) voor de afhandeling van meldingen, draagt op de PD zorg voor de uitvoering van de eerste
maatregelen inzake PD-management en stuurt de politie-inzet ter plaatse aan;

beoordeelt en meldt de aard en de ernst van incidenten en calamiteiten ter plaatse, draagt zorg voor het treffen
van eerste regulerende en stabiliserende maatregelen en het verlenen van directe hulp;

schat in of mensen moeten worden doorgestuurd naar de wijkagent of naar een (hulpverlenings)instantie;

neemt op locatie aangiften op.
Toezicht en handhaving

houdt toezicht op de naleving van wetten/verordeningen, signaleert en meldt onregelmatigheden en treedt
preventief en repressief op;

schat de risico’s op escalatie van situaties en gedrag in en onderneemt de daarop afgestemde actie zodat de
dreiging op escalatie wordt weggenomen;

geeft aanwijzingen en verstrekt informatie aan het publiek;

hoort verdachten en getuigen en maakt proces-verbaal op van overtredingen;

treedt in dialoog met conflicterende partijen en bemiddelt in de oplossing van conflicten;

zorgt voor het aanhouden en voorgeleiden van verdachte personen.
Criminaliteitsbeheersing

initieert, bereidt voor en neemt deel aan gerichte preventieve en repressieve activiteiten in de aanpak van
criminaliteit;
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onderzoekt feiten en omstandigheden op het gebied van veel voorkomende en middelzware criminaliteit en
deelt informatie over de achtergronden van personen en de omgeving, als basis voor de opvolging en/of
vervolging;
geeft informatie over actuele veiligheidsproblematiek en bevordert kennis over het voorkomen van overlast en
criminaliteit;
verleent nazorg aan slachtoffers en verwijst zo nodig door.

Diversen

onderhoudt contacten in bestaande netwerken en bouwt netwerken op ten behoeve van de aanpak van
(specifieke) veiligheidsproblematiek en maakt afspraken met netwerkpartners om te komen tot een
gezamenlijke aanpak;

stelt plannen van aanpak op ten behoeve van de aanpak van specifieke veiligheidsproblematiek, brengt in dit
kader patronen en verbanden in kaart en verricht daartoe analyses van gegevens en signalen vanuit de
operationele uitvoering;

koppelt informatie, gesignaleerde veiligheidsproblemen en trends op adequate wijze terug naar de
informatieorganisatie;

formuleert vanuit de praktijk voorstellen tot verbeteringen in de aanpak van problematiek en in de uitvoering
van operationele politietaken en verzorgt mede de implementatie van vastgestelde verbeteringen;

verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten







met bij noodhulpsituaties betrokken personen/slachtoffers en getuigen om de afhandeling van de
noodhulpsituatie adequaat en op gecoördineerde wijze te laten verlopen, informatie te verkrijgen, directe hulp
te verlenen, nazorg te verlenen en proces-verbaal op te maken;
met verdachten en getuigen over overtredingen om hen te horen, proces-verbaal op te maken en (zo nodig)
verdachten aan te houden;
met partijen in conflicterende situaties om te bemiddelen in de oplossing ervan;
met het publiek om aanwijzingen te geven en informatie te verstrekken;
met burgers, bedrijven en instellingen in bestaande netwerken over veiligheidsproblematiek om de nodige
informatie uit te wisselen en te verstrekken en afspraken te maken om te komen tot een gezamenlijke aanpak.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten






gecoördineerde politie-inzet bij incident of calamiteit;
vakvolwassenheid (aankomend) medewerkers basispolitiezorg bevorderd;
adequate oplossing van conflictsituaties;
tevreden klanten bij aangifte op locatie en bij afhandeling melding;
proces-verbaal van bevindingen, aangiften, overtredingen en van misdrijven in het kader van veel voorkomende
criminaliteit;

hulp geboden aan hen die deze behoefden bij incident / calamiteit;

burgers, bedrijven en instellingen betrokken bij veiligheidsproblematiek en afspraken gemaakt met
netwerkpartners over de aanpak van (specifieke) veiligheidsproblematiek;

gevalideerde informatie en volledige documentatie van eigen waarnemingen, feiten en omstandigheden over
overtredingen en misdrijven veel voorkomende en middelzware criminaliteit en bij aangiften;

plannen van aanpak ten behoeve van de aanpak van specifieke veiligheidsproblematiek;

in dagelijkse praktijk geïmplementeerde verbeteringen.
Bevoegdheden
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politie-inzet aansturen ter plaatse van incident of calamiteit;
verzorgen dagelijkse werkcoördinatie en optreden als coach en mentor;
voeren zaakscoördinatie;
toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;
regulerende en stabiliserende maatregelen nemen bij incidenten en calamiteiten en verlenen van directe hulp
proces-verbaal opmaken van bevindingen, aangiften, overtredingen en van misdrijven veel voorkomende
criminaliteit;
aanwijzingen geven;
verdachte personen aanhouden en voorgeleiden voor de hulpofficier van justitie;
in dialoog treden met conflicterende partijen en bemiddelen in de oplossing van conflicten;
feiten en omstandigheden op het gebied van veel voorkomende en middelzware criminaliteit onderzoeken;
voorstellen doen over verbeteringen in de uitvoering van operationele politietaken en mede implementeren van
verbeteringen;
participeren in bestaande netwerken met burgers, bedrijven en instellingen en opbouwen netwerken t.b.v.
(specifieke) veiligheidsproblematiek;
formuleren plannen van aanpak voor (specifieke) veiligheidsproblematiek.

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: fysieke inspanning en behendigheid met enige kans op overbelasting van het gestel. Confrontatie met
(ver(vuil)ing) en stank. Werken onder alle weersomstandigheden.
Psychisch: psychische druk door confrontatie met menselijk leed of schokkende gebeurtenissen en kans op
trauma na incident of calamiteit. Kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
Persoonlijk risico: kans op oplopen letsel in verkeer of door tegen de persoon gericht fysiek geweld.
Besmettingskans door (in)direct contact met burgers die ziek zijn dan wel anderszins iets onder de leden hebben.

Kennis- en ervaringseisen













MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-)opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de relevante onderdelen van het strafrecht, het strafprocesrecht en bestuursrecht;
kennis van en ervaring in de toepassing van documentatie- en registratiesystemen;
kennis van en ervaring met conflictbemiddeling;
ruime kennis van en ervaring met noodhulp en incidentmanagement;
kennis van de ontwikkelingen binnen hulpverleningsdiensten;
kennis van de specifieke veiligheidsproblematiek die burgers, bedrijven en instellingen bezighoudt;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
kennis en ervaring op het vlak van onderzoek en activiteiten in het kader van de bestrijding van middelzware
criminaliteit;
ruime ervaring in de basispolitiezorg;
ervaring in het optreden als werk- en zaakscoördinator en als coach en mentor;
waar nodig aangevuld met certificeringen t.a.v. specifieke taakaspecten.
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FUNCTIE # 68
Functiebenaming:

Medewerker Bijzondere Wetten

Eenheid:

Unit Executieve Ondersteuning (EXO)
Team Bijzondere Wetten, Verkeer, Hondengeleiders

Context
De Unit EXO is belast met de organisatie van de loketfunctie van de politie, met de zorg dat op het juiste moment met
de juiste informatie kan worden gestuurd op veiligheid en met het bieden van operationele ondersteuning aan de
basispolitiezorg en opsporing.
Het team Bijzondere Wetten, Verkeer, Hondengeleiders is belast met de behandeling van vergunningaanvragen in
het kader van bijzondere wetten en de controle op de naleving daarvan, de uitvoering van specialistische
verkeerstaken en met het verlenen van assistentie aan de basispolitiezorg voor wat betreft de inzet van surveillanceen speurhonden. De medewerker bijzondere wetten verzorgt de politiële behandeling van vergunningaanvragen in
het kader van bijzondere wetten (o.a. casino’s, drank- en horecawetgeving, wapenwetgeving) en de controle op de
naleving daarvan. De werkzaamheden vinden plaats onder operationele leiding van de teamleider Bijzondere Wetten,
Verkeer, Hondengeleiders.

Werkzaamheden
Behandeling vergunningen bijzondere wetten





behandelt aanvragen, toetst deze aan de vergunningsvoorwaarden en concipieert adviezen aan bevoegd
gezag/externe partners met betrekking tot de verstrekking/afwijzing van vergunningen;
controleert (identificatie en classificatie) wapens voor af te geven machtigingen;
verzorgt de administratieve afhandeling;
verstrekt in- en extern algemene informatie en voorlichting over het behandelproces, vergunningsvoorwaarden
en andere voor de vergunningaanvragen relevante aspecten;

Toezicht en handhaving






voert controles uit op naleving van de vergunningen (onder meer in samenwerking met basispolitiezorg en
andere ketenpartners, waarbij een coördinerende rol kan worden ingenomen);
verricht onderzoek van binnengekomen meldingen, tips e.d.;
neemt bescheiden en wapens in het kader van toezicht en handhaving;
ordent feiten en omstandigheden, hoort verdachten en getuigen en maakt proces-verbaal op van overtredingen;
geeft instructies en voorlichting aan collega’s basispolitiezorg over de werking, toepassing en handhaving van
bijzondere wetten en over de preventie en bestrijding van criminaliteit in relatie tot bijzondere wetten;

Diversen




onderhoudt contacten in bestaande netwerken ten behoeve van de vergunningverlening en toezicht en
handhaving;
koppelt informatie, gesignaleerde problemen en trends op adequate wijze terug naar de informatieorganisatie;
formuleert vanuit de praktijk voorstellen tot verbeteringen in het vergunningverlenings- en –controleproces;
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verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten





met vergunning aanvragers over (het proces van) de aanvragen om hierover informatie en voorlichting te geven;
met medewerkers basispolitiezorg en andere ketenpartners om samen controles uit te voeren op naleving van
de vergunningen en informatie en instructie te geven;
met verdachten en getuigen over overtredingen om hen te horen en proces-verbaal op te maken;
met in bestaande netwerken betrokken personen en instanties over de vergunningverlening en toezicht en
handhaving om daarover af te stemmen en informatie uit te wisselen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten






vergunningaanvragen getoetst een vergunningsvoorwaarden en op basis daarvan al dan niet toegekende
vergunningen;
overtredingen geconstateerd en processen-verbaal opgesteld;
publiek, collega’s en externe ketenpartners voorzien van de nodige informatie op het gebied van bijzondere
wetten;
verbeteringsvoorstellen vergunningverlenings- en -controleproces;
gevalideerde informatie en volledige documentatie op het aandachtsgebied bijzondere wetten;

Bevoegdheden







beoordelen of voldaan wordt aan vergunningsvoorwaarden en of vergunning kan worden verleend;
controles op te starten en uit te voeren op naleving van de vergunningen;
proces-verbaal opmaken van overtredingen in het kader van de bijzondere wetten;
geven informatie en voorlichting op het aandachtsgebied;
voorstellen doen over verbeteringen in vergunningverlenings- en -controleproces;
participeren in bestaande netwerken met burgers en ketenpartners.

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: n.v.t.
Psychisch: kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
Persoonlijk risico: kans op tegen de persoon gericht fysiek geweld.

Kennis- en ervaringseisen







MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
goede kennis van de betreffende bijzondere wetten en daaraan verbonden vergunningvoorwaarden;
kennis van en ervaring met onderzoeksmethoden;
kennis van de relevante onderdelen van het strafrecht, het strafprocesrecht en bestuursrecht;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
kennis van en ervaring in de toepassing van documentatie- en registratiesystemen.
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FUNCTIE # 69
Functiebenaming:

Medewerker Verkeer

Eenheid:

Unit Executieve Ondersteuning (EXO)
Team Bijzondere Wetten, Verkeer, Hondengeleiders

Context
De Unit EXO is belast met de organisatie van de loketfunctie van de politie en met het bieden van operationele
ondersteuning aan de basispolitiezorg en opsporing. Het team Bijzondere Wetten, Verkeer, Honden is belast met de
behandeling van vergunningaanvragen in het kader van bijzondere wetten en de controle op de naleving daarvan, de
uitvoering van specialistische verkeerstaken en met het verlenen van assistentie aan de basispolitiezorg voor wat
betreft de inzet van surveillance- en speurhonden.
De medewerker verkeer verricht specialistische verkeerstaken en zorgt in deze voor de afhandeling van complexe en
zware verkeersongevallen, de afhandeling van verkeersmisdrijven en de uitvoering van verkeerstechnisch onderzoek.
De werkzaamheden vinden plaats onder operationele leiding van de teamleider Bijzondere Wetten, Verkeer,
Hondengeleiders.

Werkzaamheden
Uitvoering specialistische verkeerstaken














handelt zware of complexe verkeersongevallen ter plaatse af en maakt hiervan proces-verbaal op; neemt een
coördinerende rol in bij de afhandeling hiervan;
voert sporen- en technisch onderzoek uit naar de oorzaak van (complexe) aanrijdingen met zwaar lichamelijk
letsel c.q. met dodelijke afloop en maakt proces-verbaal op en/of deskundigenrapport op;
voert sporenonderzoek uit naar de wijze van deformatie van voertuigen en herleidt voertuigbewegingen in
samenhang met de resultaten van de sporenanalyse op de plaats ongeval;
onderzoekt en verzamelt situatiegegevens die mogelijk van invloed zijn geweest op de toedracht van het ongeval
(zoals toestand wegdek, verkeerslichteninstallatie, overzichtelijkheid enz.);
analyseert en interpreteert informatie m.b.t. de oorzaak van complexe/ernstige verkeersongevallen d.m.v.
sporenonderzoek en/of technisch onderzoek van het voertuig of voorwerpen, eventueel in samenhang met
deskundigenrapporten en/of getuigenverhoren, om te komen tot vaststelling van oorzaak, toedracht en
gevolgen van het betreffende ongeval;
voert onderzoek aan de veiligheidsvoorzieningen van voertuigen en die van de betrokken verkeersdeelnemers
uit;
onderzoekt de technische staat van ongevalsvoertuigen, zowel in samenhang met het ongeval, als in relatie tot
het de geldende wet- en regelgeving;
verricht onderzoek bij verkeersmisdrijven;
geeft adviezen, gerichte informatie en voorlichting aan publiek en collega's op het specifieke vakgebied;
signaleert knelpunten en doet onderzoek t.a.v. ontwerp, aanleg of wijziging van verkeerssituaties (o.a. inrichting
kruisingen en werking rotondes);
verricht analyses op verkeerstechnisch gebied t.b.v. verkeershandhaving (o.a. ten aanzien van verkeersonveilige
situaties);
verricht (aanvullend) onderzoek ten behoeve van justitie c.q. rechterlijke macht.
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Diversen





onderhoudt contacten in bestaande netwerken ten behoeve van de verkeersveiligheidsproblematiek;
koppelt informatie, gesignaleerde verkeersveiligheidsproblemen en trends op adequate wijze terug naar de
informatieorganisatie;
formuleert vanuit de praktijk voorstellen tot verbeteringen in de aanpak van de verkeersveiligheidsproblematiek;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten




met bij verkeersongevallen en –misdrijven betrokken personen en getuigen om informatie over de toedracht en
andere bijzonderheden te verkrijgen en proces-verbaal op te maken;
met het publiek om aanwijzingen te geven en informatie te verstrekken;
met in het netwerk betrokken burgers, bedrijven en instellingen over verkeersveiligheidsaspecten om hierover
te overleggen en de nodige informatie uit te wisselen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten










adequate afhandeling zware of complexe verkeersongevallen en oorzaken daarvan duidelijk gemaakt;
onderzoeks-/analyseresultaten (verkeerssituatie, omstandigheden, technische staat, etc.);
publiek en collega’s voorzien van de nodige informatie en advies op het vlak van verkeer;
knelpunten t.a.v. ontwerp, aanleg of wijziging van verkeerssituaties in beeld gebracht;
verkeershandhavingsproblematiek in beeld gebracht;
analyses van verkeerssituaties;
proces-verbaal van verkeersongevallen, aanvullend onderzoek en deskundigenrapporten;
burgers, bedrijven en instellingen betrokken bij verkeersveiligheidsproblematiek;
gevalideerde informatie en volledige documentatie op het aandachtsgebied verkeer;

Bevoegdheden








regulerende en stabiliserende maatregelen nemen bij zware of complexe verkeersongevallen;
proces-verbaal opmaken van verkeersongevallen;
opstellen deskundigerapporten;
aanwijzingen geven;
verrichten onderzoek in het kader van zware of complexe verkeersongevallen, verkeersmisdrijven en
verkeerssituaties;
voorstellen doen over verbeteringen in de aanpak van de verkeersveiligheidsproblematiek;
participeren in bestaande netwerken met burgers, bedrijven en instellingen

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: werken onder alle weersomstandigheden.
Psychisch: psychische druk door confrontatie met menselijk leed of schokkende gebeurtenissen en kans op
trauma na zwaar verkeersincident. Kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
Persoonlijk risico: kans op tegen de persoon gericht fysiek geweld.
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Kennis- en ervaringseisen









MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
gedegen kennis van de verkeerswet- en regelgeving;
kennis van en ervaring met onderzoeks-/analysemethoden;
kennis van de relevante onderdelen van het strafrecht, het strafprocesrecht en bestuursrecht;
kennis van en vaardigheid in de toepassing van documentatie- en registratiesystemen;
kennis van, ervaring met en vaardigheid in conflictbemiddeling;
kennis van, ervaring met en vaardigheid in incidentmanagement;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento.
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FUNCTIE # 70
Functiebenaming:

Hondengeleider

Eenheid:

Unit Executieve Ondersteuning (EXO)
Team Bijzondere Wetten, Verkeer, Hondengeleiders

Context
De Unit EXO is belast met de organisatie van de loketfunctie van de politie en met het bieden van operationele
ondersteuning aan de basispolitiezorg en opsporing. Het team Bijzondere Wetten, Verkeer, Honden is belast met de
behandeling van vergunningaanvragen in het kader van bijzondere wetten en de controle op de naleving daarvan, de
uitvoering van specialistische verkeerstaken en met het verlenen van assistentie aan de basispolitiezorg voor wat
betreft de inzet van surveillance- en speurhonden.
De hondengeleider verricht werkzaamheden op het gebied van het trainen van de diensthond, het uitvoeren van
surveillance- dan wel speuropdrachten met de hond en het uitvoeren van (overige) operationele politietaken. De
werkzaamheden vinden plaats onder operationele leiding van de teamleider.
Werkzaamheden
Training/verzorging






zorgt voor het trainen van de benodigde vaardigheden van de hond en oefent in gesimuleerde praktijkgerichte
situaties onder uiteenlopende omstandigheden;
bereidt zich voor op en neemt deel aan periodieke certificaatkeuringen;
treedt op als pakwerker bij dagelijkse oefeningen, certificaatkeuringen, operationele vaardigheidseisen en
taakevaluaties van collega’s;
is verantwoordelijk voor de gezondheid en welzijn van de eigen hond, verzorgt deze en verricht schoonmaak- en
onderhoudswerkzaamheden aan de kennel, het wachtverblijf, oefenterreinen en transportmiddelen;
ondersteunt bij de training van de andere hondengeleiders, coördineert bij toerbeurt de opzet en uitvoering van
de trainingen c.q. geeft dan training aan de andere hondengeleiders.

Uitvoeren surveillance/speurwerk en overige operationele politietaken










voert surveillance uit met een diensthond dan wel verleent assistentie bij opsporingswerkzaamheden met behulp
van een speurhond;
zorgt (mede) voor de afhandeling van meldingen en onderneemt actie onder aansturing van een
wijkagent/teamleider basispolitiezorg;
houdt toezicht op de naleving van wetten/verordeningen, signaleert en meldt onregelmatigheden en treedt
preventief en repressief op;
schat de risico’s op escalatie van situaties en gedrag in en onderneemt de daarop afgestemde actie zodat de
dreiging op escalatie wordt weggenomen;
geeft aanwijzingen en verstrekt informatie aan het publiek;
hoort verdachten en getuigen en maakt proces-verbaal op van overtredingen;
treedt in dialoog met conflicterende partijen en bemiddelt in de oplossing van conflicten;
zorgt voor het aanhouden en voorgeleiden van verdachte personen.
neemt deel aan beveiligingsactiviteiten en aan gerichte preventieve en repressieve activiteiten in de aanpak van
criminaliteit;
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Diversen





onderhoudt contacten in bestaande netwerken ten behoeve van de veiligheidsproblematiek om de
zelfredzaamheid te stimuleren en het veiligheidsgevoel van burgers, bedrijven en instellingen te verhogen;
koppelt informatie, gesignaleerde veiligheidsproblemen en trends op adequate wijze terug naar de
informatieorganisatie;
formuleert vanuit de praktijk voorstellen tot verbeteringen in de aanpak van problematiek en in de uitvoering
van operationele politietaken;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten





met verdachten en getuigen over overtredingen om hen te horen, proces-verbaal op te maken en (zo nodig)
verdachten aan te houden;
met partijen in conflicterende situaties om te bemiddelen in de oplossing ervan;
met het publiek om aanwijzingen te geven en informatie te verstrekken
met burgers, bedrijven en instellingen in bestaande netwerken over veiligheidsproblematiek om de nodige
informatie uit te wisselen en te verstrekken.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten











surveillance en speurwerk met hond uitgevoerd;
hond getraind op benodigde vaardigheden en voorzien van keuringscertificaat;
training georganiseerd gecoördineerd/uitgevoerd;
gezondheid en welzijn van de hond gewaarborgd;
adequate oplossing van conflictsituaties;
tevreden klanten bij aangifte op locatie en bij afhandeling melding;
proces-verbaal van bevindingen, aangiften, overtredingen en van misdrijven in het kader van veel voorkomende
criminaliteit;
hulp geboden aan hen die deze behoefden bij incident of calamiteit;
burgers, bedrijven en instellingen betrokken bij veiligheidsproblematiek;
gevalideerde informatie en volledige documentatie van eigen waarnemingen, feiten en omstandigheden over
overtredingen en misdrijven veel voorkomende criminaliteit en bij aangiften;

Bevoegdheden











bepaling operationele inzetbaarheid van de hond;
toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;
regulerende en stabiliserende maatregelen nemen bij incidenten en calamiteiten en verlenen van directe hulp
proces-verbaal opmaken van bevindingen, aangiften, overtredingen en van misdrijven veel voorkomende
criminaliteit;
aanwijzingen geven;
verdachte personen aanhouden en voorgeleiden voor de hulpofficier van justitie;
in dialoog treden met conflicterende partijen en bemiddelen in de oplossing van conflicten;
feiten en omstandigheden op het gebied van veel voorkomende criminaliteit onderzoeken;
voorstellen doen over verbeteringen in de uitvoering van operationele politietaken;
participeren in bestaande netwerken met burgers, bedrijven en instellingen.
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Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: fysieke inspanning en behendigheid met enige kans op overbelasting van het gestel. Confrontatie met
(ver(vuil)ing) en stank. Werken onder alle weersomstandigheden.
Psychisch: psychische druk door confrontatie met menselijk leed of schokkende gebeurtenissen en kans op
trauma na incident of calamiteit. Kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
Persoonlijk risico: kans op oplopen letsel in verkeer of door tegen de persoon gericht fysiek geweld.
Besmettingskans door (in)direct contact met burgers die ziek zijn dan wel anderszins iets onder de leden hebben.

Kennis- en ervaringseisen







MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de relevante onderdelen van het strafrecht, het strafprocesrecht en bestuursrecht;
kennis van en ervaring in de toepassing van documentatie- en registratiesystemen;
kennis van en vaardigheid conflictbemiddeling;
kennis van, ervaring met en vaardigheid in noodhulp en incidentmanagement;
Kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento.
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FUNCTIE # 71
Functiebenaming:

Teamleider parketpolitie

Eenheid:

Unit Executieve Ondersteuning (EXO)
Team Parketpolitie

Context
De Unit EXO is belast met de organisatie van de loketfunctie van de politie en met het bieden van operationele
ondersteuning aan de basispolitiezorg en opsporing. De teamleider parketpolitie treedt op als operationeel
leidinggevende van een team binnen de unit, verzorgt de kwaliteitsbewaking en nadere inrichting en stroomlijning
van de (deel)processen binnen het team en geeft waar nodig mede invulling aan de werkzaamheden binnen het team.
De werkzaamheden vinden plaats onder leiding van de chef Executieve Ondersteuning.

Werkzaamheden
Operationeel leiding geven
 geeft operationeel leiding aan een team, voert personeelsgesprekken en geeft uitvoering aan de personele zorg;
zorgt voor de begeleiding en coaching van de medewerkers binnen het team;
 plant de inzet en maakt roosters;
 draagt binnen het vastgestelde beleid zorg voor het opstellen en uitvoeren van een werkplan voor het team;
 coördineert activiteiten van het team, verzorgt de werkverdeling en stemt operationele activiteiten af binnen de
organisatie;
 bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden en ziet toe op naleving protocollen en richtlijnen;
 draagt zorg voor de procesgerichte afstemming binnen de afdeling en in korpsbreed verband;
 geeft invulling aan bijkomende beheertaken (zoals middelenbeheer, aanlevering managementinformatie en
ziekteverzuimregistratie en –begeleiding);
Procesinrichting en verbetering

ziet toe op het verloop van de (deel)processen en eventuele knelpunten daarin;

formuleert verbetervoorstellen ten aanzien van de (deel)processen en verzorgt de implementatie van
geaccordeerde verbeteringen;

draagt zorg voor de implementatie van vernieuwingen binnen het team en de begeleiding en
deskundigheidsbevordering van de medewerkers in dit kader;

treedt op als hulpofficier van Justitie en controleert in dit kader of strafvordering procedures juist zijn toegepast,
stelt strafrechtelijk onderzoek in en zorgt voor het voorgeleiden en in verzekering stellen van verdachten;
Uitvoering






stelt plannen van aanpak op voor de uitvoering van werkzaamheden van het team, stemt deze af en regisseert
de uitvoering ervan;
draagt zorg voor het voeren van de zaakscoördinatie op beveiligingstaken in en ten behoeve van de Rechtbank
(waaronder handhaving van de orde ter terechtzitting;
geeft waar nodig mede uitvoering aan de werkzaamheden van het team;
plant en ziet toe op hygiëne en ontsmetting;
zorgt dat er bezoek bij gedetineerden kan komen;

Diversen


onderhoudt contacten in bestaande netwerken en bouwt netwerken op ten behoeve van de uitvoering van de
werkzaamheden van het team en stemt af met netwerkpartners;
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verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten




met management en medewerkers binnen het politiekorps en met netwerkpartners over de uitvoering van de
werkzaamheden van het team om hierover tot afstemming te komen, nadere afspraken te maken en informatie
uit te wisselen en te verstrekken;
met arrestanten over hun detentie en transport om hun welzijn en de gezondheid te waarborgen en escalatie
van hun gedrag te voorkomen/te corrigeren.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten







binnen organisatie afgestemde en vastgestelde werkplannen voor het team;
uitgevoerde werkplannen, binnen vastgesteld budget, tijdslijn en te behalen resultaten; daarover
verantwoording afgelegd;
planmatig plaatsvindende werkzaamheden van het team;
orde in de Rechtbank gehandhaafd;
effectieve, efficiënte en kwalitatieve inzet van medewerkers en beoordeelde prestaties;
geïnitieerde en geïmplementeerde vastgestelde verbeteringen in de uitvoering van de werkzaamheden van het
team.

Bevoegdheden












operationeel leidinggevende bevoegdheid;
werkplannen opstellen en ter vaststelling indienen bij de chef Executieve ondersteuning;
prioriteiten stellen t.a.v. de operationele uitvoering en verzorgen werkverdeling van het team;
plannen van aanpak voor uitvoering werkzaamheden van het team formuleren;
zaakscoördinatie voeren;
aanwijzingen geven;
geweldsmiddelen gebruiken bij de handhaving van de orde in de Rechtbank;
proces-verbaal van dwangmiddelen en bevindingen opstellen;
netwerken initiëren en onderhouden;
uitvoeringsafspraken maken met netwerkpartners en sturen op nakoming ervan;
verbeteringen initiëren en vastgestelde verbeteringen implementeren.

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: n.v.t.
Psychisch: kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
Persoonlijk risico: kans op tegen de persoon gericht fysiek geweld. Besmettingskans door (in)direct contact met
arrestanten die ziek zijn dan wel anderszins iets onder de leden hebben.

Kennis- en ervaringseisen





MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de politieorganisatie, de procesgang en van de relevante netwerk/ketenpartners;
kennis van de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, aanwijzingen, protocollen, normen en richtlijnen
kennis van de ontwikkelingen binnen de uitvoeringspraktijk.
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kennis van de rechterlijke organisatie en van de procedures en omgangsvormen in de Rechtbank;
vaardigheid in het uitvoeren van veiligheidsfouilleringen;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
kennis van, ervaring met en vaardigheid in leidinggeven en het aansturen van een team;
gecertificeerd als hulpofficier van Justitie.
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FUNCTIE # 72
Functiebenaming:

Medewerker parketpolitie

Eenheid:

Unit Executieve Ondersteuning (EXO)
Team Parketpolitie

Context
De Unit EXO is belast met de organisatie van de loketfunctie van de politie en met het bieden van operationele
ondersteuning aan de basispolitiezorg en opsporing. De medewerker parketpolitie is belast met de uitvoering van de
parketpolitietaken in het algemeen en de meer complexe zaken daarvan in het bijzonder. De werkzaamheden vinden
plaats onder leiding van de Teamleider parketpolitie.

Werkzaamheden
Uitvoering









draagt zorg voor de uitvoering van de –gelet op aard, omvang, gevaarzetting, situatie, omstandigheden- meer
complexe parketpolitietaken;
bereidt arrestanten voor op het transport, verzorgt het (veilige en rustige) transport naar de detentiecentra en
externe afspraken/instanties (Openbaar Ministerie, gerechtsgebouw, artsen e.d.); geleidt aldaar de arrestanten;
verzorgt de ordehandhaving in het gerechtsgebouw, geeft aanwijzingen en grijpt in bij escalatie van gedrag of
situatie;
zorgt voor de betekening van gerechtelijke stukken en bevelschriften;
biedt ondersteuning bij de executie van vonnissen;
geeft aanwijzingen aan de junior politiemedewerkers en begeleidt hen bij hun werkzaamheden.
draagt bij afwezigheid van de teamleider zorg voor een onbelemmerde voortgang van de werkzaamheden van
het team;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten


met arrestanten over hun detentie en transport om hun welzijn en de gezondheid te waarborgen en escalatie
van hun gedrag te voorkomen/te corrigeren.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten









orde in de Rechtbank gehandhaafd;
geregistreerde, veilige, ingesloten en verzorgde arrestanten;
veilig en rustig getransporteerde arrestanten;
orde in de Rechtbank gehandhaafd;
processen-verbaal van dwangmiddelen;
proces-verbaal van bevindingen;
onbelemmerde voortgang van het werkproces bij afwezigheid van leidinggevende(n);
begeleide en geïnstrueerde junior politiemedewerkers (PP)
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Bevoegdheden







administratieve handelingen uitvoeren ter registratie van arrestanten en goederen die de arrestant bij zich
draagt;
aanwijzingen geven en begeleiden junior politiemedewerkers;
basale beslissingen nemen om het werkproces onbelemmerd doorgang te laten vinden;
geweldsmiddelen gebruiken bij de handhaving van de orde in de Rechtbank;
proces-verbaal van dwangmiddelen en bevindingen opstellen;
beperkte opsporingsbevoegdheid.

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: n.v.t.
Psychisch: kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
Persoonlijk risico: kans op tegen de persoon gericht fysiek geweld. Besmettingskans door (in)direct contact met
arrestanten die ziek zijn dan wel anderszins iets onder de leden hebben.

Kennis- en ervaringseisen







MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de politieorganisatie, de procesgang en van de relevante netwerk/ketenpartners;
kennis van de relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, aanwijzingen, protocollen, normen en richtlijnen
kennis van de rechterlijke organisatie en van de procedures en omgangsvormen in de Rechtbank;
vaardigheid in het uitvoeren van veiligheidsfouilleringen;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
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FUNCTIE # 73
Functiebenaming:

Surveillant (deeltaak Parketpolitie)

Eenheid:

Unit Executieve Ondersteuning (EXO)
Team Parketpolitie

Context
De Unit EXO is belast met de organisatie van de loketfunctie van de politie en met het bieden van operationele
ondersteuning aan de basispolitiezorg en opsporing. De Surveillant met als deeltaak “parketpolitie” is belast met de
uitvoering van parketpolitietaken. Dit binnen aangegeven wettelijke bepalingen, richtlijnen en procedures. De
werkzaamheden vinden plaats onder operationele leiding van een teamleider.
Werkzaamheden
Parketpolitietaken





bereidt arrestanten voor op het transport, verzorgt het (veilige en rustige) transport naar de detentiecentra en
externe afspraken/instanties (Openbaar Ministerie, gerechtsgebouw, artsen e.d.); geleidt aldaar de arrestanten;
verzorgt de ordehandhaving in het gerechtsgebouw, geeft aanwijzingen en grijpt in bij escalatie van gedrag of
situatie;
zorgt voor de betekening van gerechtelijke stukken en bevelschriften;
biedt ondersteuning bij de executie van vonnissen;

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten


met arrestanten over hun detentie en transport om hun welzijn en de gezondheid te waarborgen en escalatie
van hun gedrag te voorkomen/te corrigeren.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten






geregistreerde, veilige, ingesloten en verzorgde arrestanten;
veilig en rustig getransporteerde arrestanten;
orde in de Rechtbank gehandhaafd;
processen-verbaal van dwangmiddelen;
proces-verbaal van bevindingen;

Bevoegdheden




administratieve handelingen uitvoeren ter registratie van arrestanten en goederen die de arrestant bij zich
draagt;
aanwijzingen geven;
geweldsmiddelen gebruiken bij de handhaving van de orde in de Rechtbank;
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proces-verbaal van dwangmiddelen en bevindingen opstellen;
beperkte opsporingsbevoegdheid.

Bezwarende werkomstandigheden




Fysiek: n.v.t.
Psychisch: kans op tegen de persoon gericht verbaal geweld.
Persoonlijk risico: kans op tegen de persoon gericht fysiek geweld. Besmettingskans door (in)direct contact met
arrestanten die ziek zijn dan wel anderszins iets onder de leden hebben.

Kennis- en ervaringseisen








VSBO/MAVO werk- en denkniveau, eventueel gebaseerd op een relevante lagere opleiding, aangevuld met
vakgerichte opleidingen en relevante werkervaring;
een voor arrestantenzorg/beveiliging relevante opleiding (incl. BAvPol);
relevante kennis van het strafrecht (materieel en formeel) en van de richtlijnen, (OM-)aanwijzingen en protocollen;
basiskennis van de rechterlijke organisatie en van de procedures en omgangsvormen in de Rechtbank;
vaardigheid in het uitvoeren van veiligheidsfouilleringen;
kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento;
vaardigheid in het registreren en controleren van gegevens.

Functiehuis Korps Politie Sint Maarten

199

FUNCTIE # 74
Functiebenaming:

Administratief Medewerker

Eenheid:

Unit Executieve Ondersteuning (EXO)

Context
De Unit EXO is belast met de organisatie van de loketfunctie van de politie en met het bieden van operationele
ondersteuning aan de basispolitiezorg en opsporing.. De administratief medewerker is belast met het verlenen van
administratieve ondersteuning aan een toegewezen organisatieonderdeel dan wel de leiding van een divisie. De
functie valt hiërarchisch onder de leiding van het betreffende onderdeel.
Werkzaamheden
Administratieve ondersteuning














legt aangereikte gegevens vast in de daartoe geëigende (archief)systemen;
rubriceert en codeert aangereikte gegevens en documenten;
vult onvolledige gegevens aan in door collega’s aangereikte documenten met gegevens uit de daartoe geëigende
systemen;
controleert − waar procedure of werkwijze dit voorschrijft − de aangereikte gegevens aan de hand van reeds
beschikbare gegevens;
archiveert documenten en dossiers;
verzorgt het in ontvangst nemen en verzenden van poststukken en pakketten;
beoordeelt binnengekomen correspondentie op belang en urgentie en voegt op eigen initiatief en naar eigen
inzicht voor de afhandeling benodigde informatie toe; screent e-mails en handelt zelf routinematige zaken af;
verstrekt periodiek dan wel op aanvraag standaard overzichten uit de (archief)systemen;
zorgt voor het aannemen, beantwoorden dan wel doorverwijzen van vragen van collega’s en leidinggevenden;
neemt (zonodig) de telefoon aan en verstrekt telefonisch algemene inlichtingen;
ontvangt en begeleidt bezoekers;
regelt, in overleg, organisatorische en logistieke zaken;
zorgt voor de uitvoering van overige administratieve en registratieve werkzaamheden (zoals kopiëren,
tekstverwerking, divers uitzoekwerk etc.).

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten



met collega’s van het betreffende onderdeel in het kader van de te leveren administratieve ondersteuning om de
nodige informatie te verstrekken en uit te wisselen;
met derden over verzoeken/vragen om hen te woord te staan, algemene inlichtingen te geven dan wel door te
verwijzen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten




aan gegevens toegekende rubriceringen en coderingen;
in de systemen verwerkte standaard mutaties op gegevens;
gevalideerde documenten;
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vastgelegde en gearchiveerde, documenten en dossiers;
afgehandelde inkomende en uitgaande post;
verstrekte standaard overzichten uit de (archief)systemen;

Bevoegdheden









aangereikte gegevens vastleggen in de daartoe geëigende (archief)systemen;
aangereikte, maar onvolledige documenten aanvullen;
op basis van aangereikte gegevens standaard documenten opstellen;
gegevens in daarvoor aangereikte documenten valideren;
aangereikte documenten en dossiers archiveren;
standaard overzichten uit de (archief)systemen verstrekken;
inkomende en uitgaande post en afhandelen;
routinematige (standaard) zaken afhandelen.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen










VSBO/MAVO werk- en denkniveau, dan wel een lagere opleiding, aangevuld met vakgerichte applicaties, dan wel
langjarige relevante ervaring;
kennis van management-ondersteunende methoden en werkwijzen;
kennis van reguliere archiverings- en documentatietechnieken;
kennis van de interne administratieve en procedurele regels en voorschriften en de toepassing daarvan;
vaardigheid in het werken en omgaan met kantoorautomatisering;
kennis van het Nederlands en Engels;
inzicht in de in- en externe organisatorische en functionele verhoudingen;
vaardigheid in het (telefonisch) te woord staan van derden;
vaardigheid in het maken vormen en bijhouden van dossiers.
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FUNCTIE # 75
Functiebenaming:

Hoofd Bedrijfsvoering

Eenheid:

Unit Bedrijfsvoering

Context
De Unit Bedrijfsvoering is belast met de ondersteuning van de leidinggevenden en de uitvoering binnen alle processen,
door het beschikbaar stellen van stuurinformatie, instrumenten, advies, systemen, etc.. Verder worden centraal
administraties gevoerd, post- en archiefzaken uitgevoerd, middelen beheerd en taken uitgevoerd op gebied van
facilities.
Het hoofd Bedrijfsvoering is (mede) verantwoordelijk voor de strategische koers van het politiekorps en de
beleidsontwikkeling van de bedrijfsvoeringfunctie als geheel en de ontwikkeling, uitvoering en het beheer op alle
gebieden van bedrijfsvoering. Verder draagt het hoofd bij aan de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie en is
het belast met het leiding geven aan de Unit Bedrijfsvoering. Als lid van het MT van het politiekorps wordt een
belangrijke bijdrage geleverd aan de strategische en tactische sturing van het politiekorps als geheel. De functie valt
hiërarchisch onder de korpschef/plv. korpschef.
Werkzaamheden
Leidinggeven Unit Bedrijfsvoering







geeft algehele leiding en sturing aan de Unit bedrijfsvoering, voert personeelsgesprekken en ziet toe op een
adequate uitvoering van de personele zorg; zorgt voor begeleiding en coaching van de medewerkers;
draagt zorg voor de inrichting en implementatie van de werkprocessen binnen de unit;
stuurt op de integraliteit van de producten en diensten;
treedt op als proceseigenaar van de het proces bedrijfsvoering en daarin voorkomende (deel)processen;
organiseert en bewaakt de afstemming en dwarsverbanden tussen de (deel)processen en de draagt zorg voor de
nodige afstemming van de eigen processen met de andere processen;
volgt de realisatie van gestelde doelen, stelt prioriteiten en stuurt zonodig bij.
Deelname MT politiekorps en andere korpsbrede overlegsituaties











neemt als MT-lid deel aan bespreking van en de besluitvorming over (tactische en strategische) lijn-, beleids- en
procesvoorstellen en de vaststelling van kaders, prestatieafspraken en mandaatverlening aan
verantwoordelijken;
neemt deel aan het operationeel korpsbreed sturingsoverleg ter bespreking van en besluitvorming over de inzet
van toezicht en handhavingcapaciteit in concrete criminaliteit- en overlastproblemen en over de toewijzing,
voortgang en afsluiting van incident- en probleemgerichte opsporingszaken;
levert bijdragen aan de ontwikkeling van strategie en visie op het gehele werkgebied van de politie en omgeving;
neemt deel aan overige overlegsituaties binnen het korps waar het gaat om de afstemming en bespreking van
beleids- en beheergerichte onderwerpen op tactisch niveau.
legt verantwoording af over de mate van realisatie van gestelde doelen, besteding van middelen en dergelijke;
doet voorstellen m.b.t. inhuur/uitbesteding en in- en externe samenwerkingsverbanden;
adviseert over de inrichting van het korps en de openstelling van vacatures.
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Uitvoering





vertaalt het algemene beleid (missie, visie, strategie), naar doelstellingen en werkwijze van de Unit
bedrijfsvoering;
geeft prioriteiten aan;
vertaalt doelstellingen naar de verschillende vakgebieden en het benoemt daarin van resultaten, prioriteiten en
randvoorwaarden;
faciliteert het management met middelen en randvoorwaarden.

Realiseren





analyseert, monitort en evalueert de uitvoering van plannen, signaleert de noodzaak tot bijsturing en stuurt op
concretisering hiervan;
analyseert, monitort en evalueert de besteding van budgetten, signaleert de noodzaak tot bijsturing;
toetst voorstellen tot verbeteringen van plannen en realisatie ervan;
analyseert, monitort en evalueert de (voortgang van) de implementatie van vastgestelde verbeteringen, de
uitvoering van plannen van aanpak en de concretisering van adviezen.

Samenwerken




participeert in netwerken die relevant zijn voor de organisatie resp. bedrijfsvoering;
is verantwoordelijk voor resp. draagt bij aan projecten op gebied van bedrijfsvoering;
adviseert het MT en de leden ervan individueel m.b.t. alle aspecten van de bedrijfsvoering.

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten




met het management van het politiekorps resp. het MT om draagvlak te vormen onder het beleid op gebied van
bedrijfsvoering;
met het management om af te stemmen over de realisatie van plannen en de vertaling van het beleid in concrete
resultaten;
met externe dienstverleners om opdracht te geven voor de uitvoering van werkzaamheden en af te stemmen
over de resultaten.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten






vastgesteld jaarplan Bedrijfsvoering;
uitgevoerd jaarplan binnen vastgesteld budget, tijdslijn en op de vastgestelde wijze behaalde resultaten;
daarover verantwoording afgelegd;
planmatig uitgevoerde bedrijfsvoeringsondersteuning;
bedrijfsvoeringsprocessen ingericht en afgestemd met andere processen;
effectieve, efficiënte en kwalitatieve inzet van medewerkers en middelen;
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inbreng geleverd in bespreking en besluitvorming over aangelegenheden in MT-verband en andere korpsinterne
overlegsituaties;

adviezen over korpsbrede of meer specifieke beleids-/beheersmatige zaken/onderwerpen;
Bevoegdheden










(hiërarchisch) leidinggevende bevoegdheid;
jaarplannen opstellen en ter vaststelling indienen bij de korpschef;
prioriteiten stellen in de uitvoering van het vastgestelde jaarplan;
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toewijzen aan medewerkers en hen daarvoor faciliteren;
bijsturen op voortgang van te behalen resultaten;
plannen van aanpak en werkplannen beoordelen/toetsen en vaststellen;
voorstellen tot verbeteringen beoordelen, vaststellen en (laten) implementeren;
gevraagd en ongevraagd (beleids)adviezen te geven aan korpschef;
participatie in en opbouw van relevante netwerken en daarin maken van afspraken.

Bezwarende werkomstandigheden
N.v.t.
Kennis- en ervaringseisen










Academisch werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante wetenschappelijke opleiding dan wel een
relevante HBO, aangevuld met specifieke (en eventuele management-) opleidingen dan wel langjarige relevante
ervaring;
kennis van wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, werkwijzen, protocollen, procedures;
kennis van methoden en technieken met betrekking tot werkzaamheden op de vakgebieden/
werkterreinen/aandachtsgebieden/specialisaties binnen de bedrijfsvoering;
leidinggevende ervaring, resultaatgericht aansturen;
kennis op gebied van budgettering, planning en voortgangscontrole;
netwerken;
kennis van personeels- en organisatiebeleid;
kennis van het Nederlands en Engels.
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FUNCTIE # 76
Functiebenaming:

Coördinator Financiële administratie

Eenheid:

Unit Bedrijfsvoering

Context
De Unit Bedrijfsvoering is belast met de ondersteuning van de leidinggevenden en de uitvoering binnen alle processen,
door het beschikbaar stellen van stuurinformatie, instrumenten, advies, systemen, etc.. Verder worden centraal
administraties gevoerd, post- en archiefzaken uitgevoerd, middelen beheerd en taken uitgevoerd op gebied van
facilities.
De coördinator financiële administratie draagt zorg voor de ontwikkeling van instrumenten en de uitvoering van taken
op het gebied van het financieel beleid en planning en control en de financiële administratie en op het gebied van
begroting en verslaglegging en verzorgt advisering ter zake aan het management. De functie valt hiërarchisch onder
het hoofd Unit Bedrijfsvoering en stuurt enkele medewerkers inhoudelijk aan.
Werkzaamheden
Ontwikkeling









ontwikkelt de financieel-administratieve functie en richt deze in;
stelt kaders, richtlijnen en procedures voor de financiële administratie op (boekingsschema’s, kostenplaatsen en
–soorten, etc.);
richt (sub)administraties in overeenstemming met informatiebehoefte en AO-richtlijnen;
stelt de begroting en (meerjaren) ramingen op;
stemt de financiële administratie, de begroting en meerjarenramingen en de uitvoering ervan af op het beleid
van het Ministerie van Justitie;
ontwikkelt methoden en instrumenten voor rapportage en bewaking van budgetten;
ontwikkelt een (beheers)instrumentarium ten behoeve van een efficiënte en effectieve financieel-economische
en -administratieve bedrijfsvoering en ziet toe op en coördineert de implementatie ervan;
stimuleert onderzoek naar vernieuwende aspecten op het gebied van financieel administratief beheer en stelt in
dat kader (dienstbrede) projectgroepen voor en leidt deze.

Advies





adviseert het management omtrent algemene financieel-administratieve aspecten, budgettering en bewaking
van de realisatie van gestelde doelen;
adviseert het management inzake de financiële en bedrijfsmatige meerjarenstrategie;
analyseert de financieel-administratieve werkprocessen en adviseert ten aanzien van de efficiëntie van de
uitvoering;
doet voorstellen voor de ontwikkeling van werkprocessen, procedures en instructies.

Uitvoering




voert overleg met het management van de onderdelen over de door hen gevoerde financiële bedrijfsvoering en
bespreekt met hen maatregelen om het beheer te optimaliseren ziet toe op een ordelijke en controleerbare
financiële administratie en treft zo nodig maatregelen;
ziet toe op het voeren van een actief intern controlebeleid en op het ontwikkelen en up-to-date houden van de
(financiële) administratieve organisatie;
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overlegt met accountants over bij controles gesignaleerde onduidelijkheden.

Aansturing





stuurt de medewerkers op gebied van financieel beheer en administratie inhoudelijk aan;
bewaakt de voortgang en bepaalt de prioriteiten;
bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening;
treedt op als informant t.b.v. door het hoofd Bedrijfsvoering met de medewerkers te voeren
personeelsgesprekken.

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten




met het management van het politiekorps teneinde af te stemmen over de financieel-administratieve
bedrijfsvoering, planning, rapportages en resultaten;
met centrale middelenfuncties om afstemming te bereiken over budgetten en de wijze van invulling van het
financieel beleid en beheer;
met vertegenwoordiger van de landsregering, met externe dienstverleners en instanties om af te stemmen over
de wijze van administratievoering en de resultaten.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten









adequate en ordentelijke financiële administratie;
begrotingen en verslagen;
geïmplementeerde werkwijzen, uitvoeringskaders en –procedures, instrumenten, methoden en technieken;
vakinhoudelijke oplossingen en oplossingsrichtingen;
adviezen voor verbeteringen in de financieel administratieve bedrijfsvoering; uitgevoerde plannen van aanpak
voor verbeteringen;
vastgestelde plannen van aanpak voor implementatie van werkwijzen, uitvoeringskaders en –procedures,
instrumenten, methoden en technieken;
op inhoudelijke samenwerking geregisseerde (nieuwe) netwerken;
effectief aangestuurde groep medewerkers op financieel-administratief gebied.

Bevoegdheden








problematiek analyseren en daarover adviseren;
analyses verrichten van knelpunten en adviseren over verbeteringen van de financieel administratieve
bedrijfsvoering en/of werkwijzen, uitvoeringskaders en –procedures, instrumenten, methoden en technieken;
monitoren en evalueren van implementatie;
netwerken voor de implementatie van werkwijzen, uitvoeringskaders en –procedures, instrumenten, methoden
en technieken initiëren, bouwen, onderhouden en de inhoudelijke samenwerking met partners op vastgestelde
onderwerpen regisseren;
afspraken maken met leidinggevenden en netwerkpartners over de uitvoering;
participeren in bestaande netwerken van specialisten op de eigen specialisatie.
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Bezwarende werkomstandigheden
N.v.t.
Kennis- en ervaringseisen







HBO-werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante HBO opleiding dan wel een relevante MBO, aangevuld
met vakgerichte en (eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
ruime ervaring in het werkveld van financiële bedrijfsvoering;
kennis van modellen en methoden voor de inrichting van financiële administraties en vaardigheid in de
toepassing ervan;
goede kennis van de organisatie en werkwijze van het korps;
goede kennis van de verschillende processen (zowel primair als qua bedrijfsvoering/ ondersteuning);
kennis van het Nederlands en Engels.
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FUNCTIE # 77
Functiebenaming:

Medewerker financieel beheer en advies

Eenheid:

Unit Bedrijfsvoering

Context
De Unit Bedrijfsvoering is belast met de ondersteuning van de leidinggevenden en de uitvoering binnen alle processen,
door het beschikbaar stellen van stuurinformatie, instrumenten, advies, systemen, etc.. Verder worden centraal
administraties gevoerd, post- en archiefzaken uitgevoerd, middelen beheerd en taken uitgevoerd op gebied van
facilities.
De medewerker financieel beheer en advies is verantwoordelijk voor de boekhouding en administratie van de
organisatie als geheel. Verder verzorgt de functie rapportages en overzichten in het kader van de planning en controlcyclus en is deze belast met het uitvoeren van taken op gebied van de interne controle. De functie valt hiërarchisch
onder het hoofd Unit Bedrijfsvoering en wordt inhoudelijk aangestuurd door de coördinator financiële administratie.

Werkzaamheden
Financiële administratie.





verzamelt financiële gegevens uit de geautomatiseerde informatiesystemen, verwerkt deze gegevens naar aard
en prioriteit en verbijzondert kosten in gesplitste eenheden;
controleert periodieke financiële overzichten van de organisatie, signaleert budget over- of onderschrijding en
bespreekt bestedingsalternatieven met de betrokken medewerkers;
concipieert financiële verantwoordingsrapportages;
verwerkt mutaties (cq. doet deze verwerken) in de vastgestelde begroting, ook naar aanleiding van ombuigingen;

Financiële informatievoorziening.




verzamelt (prognose)gegevens voor de diverse begrotingsartikelen en toetst deze aan ramingsmodellen;
levert cijfermatige informatie t.b.v. de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de begroting en
meerjarenplanning;
levert een cijfermatige bijdrage aan het opstellen van conceptbegrotingen en van (meerjaren)ramingen.

Advies



Analyseert de vastgelegde gegevens en doet op basis daarvan voorstellen ten aanzien van de bijstelling van
budgetten, rapportages en de administratie;
Adviseert ten aanzien van de inrichting van de administratie en het aanbrengen van verbeteringen.

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.
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Contacten


met het management om af te stemmen over de kaders voor de financiële administratie en om te adviseren over
de inrichting en bijstelling van de administratie.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten





beschreven werkprocessen;
opgestelde rapportages over voortgang, budgetten en cijfermatige onderbouwingen;
gecontroleerde gevoerde administratie overeenkomstig richtlijnen;
adviezen inzake de inrichting van de administratie.

Bevoegdheden








voorstellen ten aanzien van inrichting van de administratie;
voeren van de boekhouding;
analyses uitvoeren op resultaten;
adviseren aan de leiding;
informatie verstrekken aan individuele en groepen belanghebbenden (leiding, bedrijfsvoering en
uitvoeringspraktijk);
uitvoeringsafspraken maken met netwerkpartners, sturen op het maken van randvoorwaardelijke afspraken en
sturen op nakoming ervan;
vastgestelde verbeteringen implementeren, monitoren en bijsturen.

Bezwarende werkomstandigheden
N.v.t.
Kennis- en ervaringseisen










MBO-werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante MBO, aangevuld
met vakgerichte en (eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
algemeen theoretische, praktisch gerichte kennis van financiële administratie en financieel beheer;
kennis van modellen en methoden voor de inrichting van financiële administraties en vaardigheid in de
toepassing ervan;
kennis van relevante financiële wet- en regelgeving en geldende richtlijnen en leidraden op het gebied van
financieel beheer;
ervaring met uitvoering van boekhoudkundige werkzaamheden en met planning en control;
vaardigheid in het analyseren en beoordelen van financiële gegevens;
vaardigheid in het opstellen van (verantwoordings)rapportages, (delen van) conceptbegrotingen en
meerjarenramingen;
vaardigheid in het verstrekken van geaggregeerde financiële informatie en in het adviseren over
bestedingsalternatieven naar aanleiding van geconstateerde dreigende begrotingsuitputting;
kennis van het Nederlands en Engels.
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FUNCTIE # 78
Functiebenaming:

Medewerker financiële administratie

Eenheid:

Unit Bedrijfsvoering

Context
De Unit Bedrijfsvoering is belast met de ondersteuning van de leidinggevenden en de uitvoering binnen alle processen,
door het beschikbaar stellen van stuurinformatie, instrumenten, advies, systemen, etc.. Verder worden centraal
administraties gevoerd, post- en archiefzaken uitgevoerd, middelen beheerd en taken uitgevoerd op gebied van
facilities.
De medewerker financiële administratie voert de boekhouding en administratie van de organisatie als geheel. De
functie valt hiërarchisch onder het hoofd Bedrijfsvoering en wordt inhoudelijk aangestuurd door de coördinator
financiële administratie.

Werkzaamheden
Financiële administratie.











verwerkt mutaties (cq. doet deze verwerken) in de boekhouding (betalingen, verplichtingen, ontvangsten, etc.),
ook naar aanleiding van ombuigingen;
maakt voortellingen van te verwerken betaalstukken, vergelijkt de stukken met gegevens in het bestanden (bv.
crediteren) en controleert op volledigheid en op overeenstemming met giro- of bankafschriften en brengt zo
nodig mutaties in het bestand aan;
controleert de betaalstukken op fouten in de boekingsprocedure en op betaalbaarheid en brengt eventueel
correcties aan;
registreert alle boekingsbescheiden en journaalposten naar kostenplaats en -soort volgens het voorgeschreven
coderingssysteem;
verzamelt financiële gegevens uit de systemen en verwerkt deze gegevens naar aard en prioriteit;
controleert periodieke financiële overzichten, signaleert budget over- of onderschrijding;
sluit het grootboek af en archiveert de bescheiden;
stelt in overleg met de coördinator de maandverantwoording op;
doet voorstellen ter verbetering van de administratie.

Bijdrage budgetbewaking





signaleert op basis van gegevens uit het boekhoudsysteem budgetoverschrijdingen en legt mogelijke oplossingen
voor aan het hoofd en aan de budgethouders;
beantwoordt vragen van budgethouders over de nog beschikbare ruimte;
levert gegevens en overzichten uit de administratie;
maakt tellingen en signaleert verschillen.

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.
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Contacten


met managers en medewerkers om vragen te beantwoorden en informatie uit te wisselen over de boekhouding
en/of budgetten.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten





uitgevoerde werkzaamheden (mutaties, registratie, boekingen, rapportages);
afgehandelde vragen en aangepakte problematiek;
ondersteuning van individuele en groepen belanghebbenden (management, bedrijfsvoering en uitvoering)
voorstellen tot verbeteringen in de uitvoering;

Bevoegdheden






werkzaamheden uitvoeren die tot het aandachtsgebied behoren;
vragen afhandelen en problematiek aanpakken die vakinhoudelijke kennis van het
aandachtsgebied vergen;
informatie verstrekken aan individuele en groepen belanghebbenden (management, bedrijfsvoering en
uitvoering);
voorstellen tot verbeteringen formuleren;

Bezwarende werkomstandigheden
N.v.t.
Kennis- en ervaringseisen








MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
administratief-technische kennis van algemeen boekhoudkundige richtlijnen en van de relevante delen van
financiële regelgeving en voorschriften;
vaktechnische kennis van boekhoudkundige technieken, het boekhoudsysteem en financieel-administratieve
voorschriften en vaardigheid in het hanteren ervan;
vaardigheid in het registreren van boekingsbescheiden of journaalposten;
vaardigheid in het nauwkeurig en zorgvuldig controleren van cijfermatige informatie;
inzicht in de opzet en aanpak van de financiële administratie van de uitvoeringsorganisatie;
kennis van het Nederlands en Engels.
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FUNCTIE # 79
Functiebenaming:

Coördinator P&O

Eenheid:

Unit Bedrijfsvoering

Context
De Unit Bedrijfsvoering is belast met de ondersteuning van de leidinggevenden en de uitvoering van alle processen
door het beschikbaar stellen van stuurinformatie, instrumenten, advies, systemen, etc. op het terrein van P&O,
financiën, post- en archiefzaken, ICT, middelen, beheer en facilitaire/logistieke ondersteuning.
De coördinator P&O is belast met het inrichten van de HRM-functie, het vertalen van regelgeving en beleid naar
uitvoering. Hij adviseert het management op gebied van personeelszorg en organisatieontwikkeling. De functie valt
hiërarchisch onder het hoofd Bedrijfsvoering en stuurt enkele medewerkers inhoudelijk aan.
Werkzaamheden
Advisering / ondersteuning







adviseert en ondersteunt het management m.b.t. de uitvoering van het personeels- en organisatiebeleid;
adviseert over te ontwikkelen politiespecifiek HRM-beleid en/of regelgeving;
draagt zorg voor een correcte vastlegging van besluiten, acties en activiteiten;
adviseert over en begeleidt bij de opstelling van documenten (aanstellings- en benoemingsbesluiten;
functiebeschrijvingen, verslagen van functioneringsgesprekken, re-integratietrajecten, e.d);
informeert medewerkers op hun verzoek over interpretatie en toepassing van personele, rechtspositionele en
organisatorische kaders;
behandelt dan wel begeleidt bedenkingen- en bezwaarprocedures.

Beleidsvoorbereiding en -implementatie






bereidt politiespecifiek HRM-beleid voor;
vertaalt personeels- en organisatiebeleid naar instrumentarium, werkwijzen, procedures, uitvoeringsplannen,
personeelsplannen (formatie, werving en selectie, beloning, ziekteverzuim, functioneringsgesprekken, e.d.);
verzorgt voorlichting en instructies over de implementatie van beleid en de uitvoeringsplannen;
monitort en begeleidt de uitvoering van beleid(splannen en -activiteiten) en adviseert over aanpassingen
daarvan;
voert overleg met betrokkenen, al dan niet in werk- en/of projectgroepverband.

Aansturing





stuurt de medewerkers (HRM) (voor een deel ook inhoudelijk) aan;
bewaakt de voortgang en bepaalt de prioriteiten;
bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening;
treedt op als informant t.b.v. door het hoofd Bedrijfsvoering met de medewerkers te voeren
personeelsgesprekken;

Diversen
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verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten





in adviserende en ondersteunende zin met het lijnmanagement over de toepassing en uitvoering van het
personeels- en organisatiebeleid;
met medewerkers en management binnen het politiekorps, ook in werkgroep- en projectverband, over personele
en organisatorische vraagstukken om te adviseren en te ondersteunen;
met in- en externe vakgenoten over relevante ontwikkelingen op het gebied van personeel en organisatie om
informatie uit te wisselen en onderlinge afstemming te realiseren;
met de beleidsfunctie op het gebied van P&O bij het Ministerie van Justitie om af te stemmen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten
 P&O-beleid en –instrumentarium voorbereid en geïmplementeerd en adequate adviezen en ondersteuning
geboden;
 oplossingen en oplossingsrichtingen voor algemene of specifieke problematiek;
 adviezen voor en/of bijsturing van verbeteringen in de bedrijfsvoering en/of de uitvoeringspraktijk;
 handreikingen en adviezen over de toepassing/implementatie van uitvoeringskaders, procedures, instrumenten,
methoden en technieken.
 effectief aangestuurde groep medewerkers.
Bevoegdheden
 voorbereiden politiespecifiek HRM-beleid;
 adviseren over verbeteringen in de (toepassing van) werkwijzen, uitvoeringskaders en -procedures,
instrumenten, methoden en technieken;
 uitvoeringsafspraken maken met leidinggevenden;
 kennis en vaardigheden vanuit zijn specialisatie overdragen op de bedrijfsvoering en/of de uitvoeringspraktijk.
Bezwarende werkomstandigheden
N.v.t.
Kennis- en ervaringseisen
 HBO-werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante HBO opleiding dan wel een relevante MBO, aangevuld
met vakgerichte en (eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
 gespecialiseerde theoretische kennis van het personeelswerk en relevante wet- en regelgeving op dat terrein;
 kennis van theorieën, methoden en technieken op het gebied van organisatieonderzoek en -ontwikkeling;
 ruime ervaring in het behandelen van personeels- en organisatieaangelegenheden;
 kennis van het Nederlands en Engels.
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FUNCTIE # 80
Functiebenaming:

Personeelsconsulent

Enheid:

Unit Bedrijfsvoering

Context
De Unit Bedrijfsvoering is belast met de ondersteuning van de leidinggevenden en de uitvoering van alle processen
door het beschikbaar stellen van stuurinformatie, instrumenten, advies, systemen, etc. op het terrein van P&O,
financiën, post- en archiefzaken, ICT, middelen, beheer en facilitaire/logistieke ondersteuning.
De personeelsconsulent is belast met het adviseren over en toepassen van de relevante wet- en regelgeving, het
uitvoeren van de wet- en regelgeving op gebied van P&O en en de uitvoering van de personeelszorg. De functie valt
hiërarchisch onder het hoofd Bedrijfsvoering en wordt functioneel aangestuurd door de Coördinator P&O.
Werkzaamheden
Advisering / ondersteuning







adviseert en ondersteunt het management m.b.t. de uitvoering van de wet- en regelgeving en het
personeelsbeleid;
informeert en adviseert over inhoudelijke en budgettaire aspecten;
draagt zorg voor een correcte vastlegging van besluiten, acties en activiteiten;
adviseert over en begeleidt bij de opstelling van documenten (aanstellings- en benoemingsbesluiten;
functiebeschrijvingen, verslagen van functioneringsgesprekken, re-integratietrajecten, e.d);
informeert medewerkers op hun verzoek over interpretatie en toepassing van personele, rechtspositionele en
organisatorische kaders;
behandelt dan wel begeleidt bedenkingen- en bezwaarprocedures.

Bijdragen vertaling beleid en regelgeving





levert op onderdelen bijdragen aan het vertalen van personeelsbeleid en -regelgeving naar instrumentarium,
werkwijzen, procedures, uitvoeringsplannen, personeelsplannen (formatie, werving en selectie, beloning,
ziekteverzuim, functioneringsgesprekken, e.d.);
begeleidt de uitvoering van beleid(splannen en -activiteiten) en adviseert over aanpassingen daarvan;
voert overleg met betrokkenen, al dan niet in werk- en/of projectgroepverband.

Uitvoering





draagt zorg voor het opstellen van voorstellen en besluiten;
verwerkt besluiten in de administratie;
legt gegevens vast in dossiers en systemen;
verstrekt informatie over de uitvoering van de wet- en regelgeving aan management en/of medewerk(st)ers;

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.
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Contacten




in adviserende en ondersteunende zin met het lijnmanagement over de toepassing en uitvoering van het
personeels- en organisatiebeleid;
met medewerkers en management binnen het politiekorps, ook in werkgroep- en projectverband, over personele
en organisatorische vraagstukken om te adviseren en te ondersteunen;
met in- en externe vakgenoten over relevante ontwikkelingen op het gebied van personeel en organisatie om
informatie uit te wisselen en onderlinge afstemming te realiseren.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten
 bijdragen aan implementatie van P&O beleid en instrumentarium en adequate adviezen en ondersteuning
geboden;
 oplossingen specifieke problematiek;
 adviezen voor en/of bijsturing van verbeteringen in de bedrijfsvoering en/of de uitvoeringspraktijk;
 handreikingen en adviezen over de toepassing/implementatie van uitvoeringskaders, procedures, instrumenten,
methoden en technieken.
Bevoegdheden
 adviseren over verbeteringen in de (toepassing van) werkwijzen, uitvoeringskaders en -procedures,
instrumenten, methoden en technieken;
 uitvoeringsafspraken maken met leidinggevenden;
 kennis en vaardigheden vanuit zijn specialisatie overdragen op de bedrijfsvoering en/of de uitvoeringspraktijk.
Bezwarende werkomstandigheden
N.v.t.
Kennis- en ervaringseisen
 HBO-werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante HBO opleiding dan wel een relevante MBO, aangevuld
met vakgerichte en (management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
 gespecialiseerde theoretische kennis van het personeelswerk en relevante wet- en regelgeving op dat terrein;
 kennis van theorieën, methoden en technieken op het gebied van organisatieonderzoek en -ontwikkeling;
 ruime ervaring in het behandelen van personeels- en organisatieaangelegenheden;
 kennis van het Nederlands en Engels en eventueel van Frans, Spaans en Papiamento.
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FUNCTIE # 81
Functiebenaming:

Medewerker personeelsadministratie

Eenheid:

Unit Bedrijfsvoering

Context
De Unit Bedrijfsvoering is belast met de ondersteuning van de leidinggevenden en de uitvoering binnen alle processen,
door het beschikbaar stellen van stuurinformatie, instrumenten, advies, systemen, etc.. Verder worden centraal
administraties gevoerd, post- en archiefzaken uitgevoerd, middelen beheerd en taken uitgevoerd op gebied van
facilities. De medewerker personeelsadministratie voert de personeelsadministratie en voert regelingen op gebied
van HRM uit. De functie valt hiërarchisch onder het hoofd Bedrijfsvoering en wordt functioneel aangestuurd door de
Coördinator P&O.

Werkzaamheden
Uitvoering rechtspositie











Bestudeert regelingen (waaronder gevoelige rechtspositionele regelingen, zoals loonbeslag en disciplinaire
straffen) en daarmee samenhangende arbeidsvoorwaarden en beoordeelt de gevolgen ervan voor het personeel
en de toepasbaarheid ervan in concrete situaties;
doet voorstellen (pro-actief) tot aanpassingen op het gebied van personeelsadministraties bij gewijzigde wet- en
regelgeving, in overeenstemming met centraal gestelde richtlijnen (zoals AO-procedures,
automatiseringsrichtlijnen), de informatiebehoefte e.d.;
beoordeelt aanvragen voor de toepassing van de regelingen;
zorgt voor een rechtmatige en juiste uitvoering van de regelingen en de betaalbaarstelling van diverse
vergoedingen;
stelt beschikkingen op;
geeft voorlichting over de interpretatie en uitvoering van centrale regelingen en overige eigen regelingen en zo
nodig plannen;
beantwoordt (schriftelijk en mondeling) vragen en geeft inlichtingen over (de uitvoering van) bestaande
regelingen als geheel en toegepast in individuele zaken;
verwijst medewerkers zo nodig naar andere instanties binnen en buiten het politiekorps (uitkeringsorganisaties,
bedrijfsmaatschappelijk werk, medezeggenschap, e.d.).

Personeels- en salarisadministratie






controleert (mutatie)formulieren op afwijkingen met reeds vastgelegde gegevens en verwerkt (na berekening)
de mutaties in het geautomatiseerde administratiesysteem;
vraagt zo nodig aanvullende gegevens op aan het management en/of de personeelsmanagementadviseur;
verzamelt de beschikbare gegevens ten behoeve van individueel gerichte informatie;
beantwoordt vragen van medewerkers over aspecten inzake de personeels- en salarisadministratie;
doet voorstellen voor verbetering van informatieverstrekking, werkwijzen en dergelijke.

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.
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Contacten



met het (lijn)management en het personeel over diverse en naar aard verschillende regelingen om informatie uit
te wisselen t.b.v. een rechtmatige toepassing en uitvoering van de regelingen;
met specialisten, beleidsmedewerkers en/of vakgenoten over de uitvoering van rechtspositionele regelingen om
informatie in te winnen en te verstrekken.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten










inhoudelijke en administratieve activiteiten die tot het aandachtsgebied behoren;
verstrekte informatie over uitleg van regelgeving en nieuw vastgesteld beleid;
afgehandelde vragen en aangepakte problematiek;
voor beslissing voorbereide klachten;
ondersteuning van individuele en groepen belanghebbenden (leiding, bedrijfsvoering en uitvoeringspraktijk);
voorstellen, brieven, beschikkingen;
uitleg op vragen over toepassing van de rechtpositie en/of de salarisverwerking;
voorstellen tot verbeteringen in de uitvoering;
geïmplementeerde vastgestelde verbeteringen;

Bevoegdheden






vragen afhandelen en problematiek;
de beslissing op klachten voorbereiden;
informatie verstrekken aan individuele en groepen belanghebbenden (leiding, bedrijfsvoering en
uitvoeringspraktijk);
voorstellen tot verbeteringen formuleren;
vastgestelde verbeteringen implementeren.

Bezwarende werkomstandigheden
N.v.t.
Kennis- en ervaringseisen







MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
algemeen vaktechnische kennis van de rechtspositionele regelgeving;
kennis van arbeidsvoorwaarden;
kennis van en vaardigheid in de toepassing van de gebruiksmogelijkheden van het geautomatiseerde
persoonsregistratiesysteem;
ervaring met rechtspositie, financiële regelgeving (salaris, vergoedingen, etc.) en gebruik van wet- en regelgeving
op gebied van HRM;
kennis van het Nederlands en Engels.
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FUNCTIE # 82
Functiebenaming:

IBT-docent

Eenheid:

Unit Bedrijfsvoering

Context
De Unit Bedrijfsvoering is belast met de ondersteuning van de leidinggevenden en de uitvoering binnen alle processen,
door het beschikbaar stellen van stuurinformatie, instrumenten, advies, systemen, etc.. Verder worden centraal
administraties gevoerd, post- en archiefzaken uitgevoerd, middelen beheerd en taken uitgevoerd op gebied van
facilities.
De IBT-docent verzorgt de training en opleiding op het terrein van geweldsbeheersing, politiële/fysieke vaardigheden
(zelfverdediging en aanhouding, handboeien, wapenstok, [pepperspray], vuurwapen en benaderingstechnieken) ten
behoeve van de doelgroep IBT-plichtige medewerkers. De functie valt hiërarchisch onder het hoofd Bedrijfsvoering
en wordt functioneel aangestuurd door de Coördinator P&O.
Werkzaamheden
Geven van training




geeft praktische instructie met betrekking tot politiële/fysieke vaardigheden, benaderingstechnieken en
geweldbeheersing;
verzorgt de training, in de IBT-context, van de gewenste professionele beroepshouding van de cursist (attitude,
interactie politie-publiek; bekeuringsituaties; aanhoudingen; crisisinterventie, etc.);
neemt (vaardigheids)toetsen af, rapporteert over de geschiktheid van de cursist en geeft adviezen over mogelijke
vervolgactiviteiten.

Coachen
 verzorgt de coaching en vakinhoudelijk begeleiding van cursisten op het specifieke vakgebied teneinde hun
vakinhoudelijke kwaliteit/professionele ontwikkeling te bevorderen;
 geeft feedback aan cursisten en treedt op als vraagbaak;
 begeleidt en adviseert IBT-plichtigen met betrekking tot geweldsrapportages n.a.v. geweldgebruik.
Middelenbeheer





adviseert over goederen (opleidingsmaterialen) en bijbehorende gebruiks- en kwaliteitseisen;
adviseert over de leverancierskeuze;
houdt toezicht op de kwaliteit van IBT-middelen;
stelt vervangings- en onderhoudsplannen op van opleidingsmaterialen, dojo, sportzaal, etc..

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten
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met IBT-plichtige medewerkers om leerstof over te brengen, aanwijzingen te geven, te coachen, belemmerende
factoren te achterhalen die maken dat een cursist niet optimaal presteert, attitudes bespreekbaar te maken,
feedback te geven;
met leidinggevenden om informatie uit te wisselen over de voortgang van leertrajecten van medewerkers
waaraan zij leiding geven;
met collega’s van de afdeling over middelenbeheer om af stemmen en te adviseren.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten






afgelegde toetsen en gecertificeerde IBT-plichtigen;
informatie over certificering vastgelegd in de systemen;
geïnformeerde IBT-plichtigen inzake procedures/protocollen m.b.t. geweldsgebruik;
geïnformeerde leidinggevenden over de voortgang van de certificering van hun IBT-plichtige medewerkers;
gecoachte en praktisch geïnstrueerde medewerkers.

Bevoegdheden





geven van instructie en onderricht op het terrein van geweldsbeheersing, politiële en fysieke vaardigheden en
benaderingstechnieken;
afnemen van toetsen;
rapporteren over de voortgang van leertrajecten van medewerkers;
geven van advies over opleidingsmaterialen.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen







HBO-werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante HBO dan wel een relevante MBO, aangevuld met
vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
ruime kennis op het gebied van de ambtsinstructie/politieorganisatie;
relevante ervaring als sportdocent of ruime executieve ervaring;
kennis van het Nederlands en Engels;
didactische vaardigheden;
beschikken over een grondhouding die gericht is op geweldsbeheersing;
beschikken over een goede fysieke conditie.
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FUNCTIE # 83
Functiebenaming:

Trajectbegeleider opleidingen

Eenheid:

Unit Bedrijfsvoering

Context
De Unit Bedrijfsvoering is belast met de ondersteuning van de leidinggevenden en de uitvoering binnen alle processen,
door het beschikbaar stellen van stuurinformatie, instrumenten, advies, systemen, etc.. Verder worden centraal
administraties gevoerd, post- en archiefzaken uitgevoerd, middelen beheerd en taken uitgevoerd op gebied van
facilities.
De Trajectbegeleider opleidingen zorgt ervoor dat studenten van de Basispolitieopleiding (BPO) tijdens de werkend
leren-perioden effectief en efficiënt (kunnen) leren door het organiseren en faciliteren van werkplekbegeleiding (bij
een korpsonderdeel) en directe werkbegeleiding (mentoring), zodat zij gekwalificeerd worden voor hun toekomstige
functie. De Trajectbegeleider opleidingen is de leidinggevende van alle BPO-studenten en is in die zin ook
verantwoordelijk voor personele zorg, functioneringsgesprekken, beoordelingen, etc. De functie valt hiërarchisch
onder het Hoofd Bedrijfsvoering en wordt functioneel aangestuurd door de Coördinator P&O.

Werkzaamheden
Operationeel leiding geven, begeleiden en coachen
 geeft operationeel leiding aan de studenten, voert ontwikkel- en beoordelingsgesprekken en geeft uitvoering aan
de personele zorg;
 stelt normen en doelstellingen m.b.t. de realisatie van de leer- en werkdoelen van de studenten;
 volgt en rapporteert over de realisatie van gestelde doelen en stuurt bij in het geval realisatie achterblijft;
 voert periodiek overleg over de voortgang t.a.v. resultaten en vaardigheden;
 begeleidt en volgt studenten gedurende de gehele opleiding (zowel tijdens de leer- als werkperiode), hun in dit
leerproces te ondersteunen en daarin hun aanspreekpunt te zijn,
 verzorgt de coaching en vakinhoudelijke begeleiding van studenten teneinde hun vakinhoudelijke
kwaliteit/professionele ontwikkeling te bewaken en te bevorderen/stimuleren;
 geeft feedback aan studenten en treedt op als vraagbaak;
 adviseert en informeert bij juridische trajecten (beheersbeslissingen);
 zorgt voor de nodige afstemming van beheersbeslissingen tussen opleidingsinstituut en intern betrokkenen van
de dienst (waaronder mentoren en afdelingsleiding);
 begeleidt de samenwerking tussen de student en de mentor;
 verzorgt eventueel de coaching en begeleiding van mentoren en leidinggevenden.
Organiseren en bewaken werkplekken
 organiseert binnen de Divisie BPZ of binnen andere dienstonderdelen leerplekken voor studenten om hen in staat
te stellen de nodige praktijkervaring op te doen, hun leeropdrachten uit te voeren en hen te laten werken aan
het verwerven van de benodigde competenties;
 creëert situaties die werkend leren bevorderen;
 organiseert en onderhoudt een netwerk met leidinggevenden, coaches etc. en externe partijen;
 ziet erop toe dat de condities van de school- en (werk)leerplek passen bij de leeropdrachten van de betreffende
onderwijsperioden;
 houdt overzicht en inzicht in de kernopgave(n) van de student;
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is aanspreekpunt voor de korpschef (of diens gemandateerde) en de opleidingscoördinator over het leerproces
van de student, diens functioneren alsook het functioneren van de mentoren;
bereidt docenten voor op de implementatie van hun vak in relatie tot de politieorganisatie en de context van het
land;
controleert elke module in de opleiding op toepasbaarheid binnen de lokale context (w.o. het korpsbeleid);
valt in geval van nood kortstondig in voor een mentor ten behoeve van de continuïteit van het onderwijs.

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten





met studenten over hun leertraject, vorderingen, belemmeringen, persoonlijke situatie, welbevinden, attitude,
etc.;
met leidinggevenden om informatie uit te wisselen/te overleggen over de voortgang van leertrajecten van
studenten die op hun afdeling een werkend lerenperiode hebben;
met mentoren over onder meer attitude, competentieontwikkeling, specifieke problemen, etc. van de studenten
om hierover informatie uit te wisselen/te overleggen;
met het opleidingsinstituut over individuele studenten, leertrajecten, didactische zaken, etc. om hierover af
stemmen en adviezen te geven.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten






gerealiseerde leer- en werkdoelen;
(tijdige en met de nodige vakbekwaamheid) afgestudeerde studenten;
beschikbare werkend leren-leerplekken;
geïnformeerde leidinggevenden die weten met welke werkopdrachten/competentie-ontwikkelingsdoelen
studenten op hun afdeling komen;
gecoachte studenten, mentoren, leidinggevenden.

Bevoegdheden





operationeel leidinggevende bevoegdheid;
rapporteren over de voortgang van leertrajecten van medewerkers;
geven van feedback en advies m.b.t. de voortgang van het leerproces van studenten (individueel of als groep);
interveniëren/adviseren richting opleidingsinstituut, korpsleiding, afdelingsleidingen, studenten en mentoren,
wanneer doelstellingen om welke reden dan ook niet bereikt worden.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen



HBO-werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante HBO dan wel een relevante MBO, aangevuld met
vakgerichte (en eventuele management-)opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
ruime kennis op het gebied van (politie-)onderwijs;
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ervaring als opleidingsfunctionaris, coach, docent, trainer.
kennis van het Nederlands en Engels;
kennis van, ervaring met en vaardigheid in leidinggeven en het begeleiden en aansturen van studenten;
didactische vaardigheden.
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FUNCTIE # 84
Functiebenaming:

Opleidingsfunctionaris

Eenheid:

Unit Bedrijfsvoering

Context
De Unit Bedrijfsvoering is belast met de ondersteuning van de leidinggevenden en de uitvoering binnen alle processen,
door het beschikbaar stellen van stuurinformatie, instrumenten, advies, systemen, etc.. Verder worden centraal
administraties gevoerd, post- en archiefzaken uitgevoerd, middelen beheerd en taken uitgevoerd op gebied van
facilities.
De Opleidingsfunctionaris opleidingen maakt opleidingsplannen, ontwikkelt, verkent en plant in overleg met de lijn
opleidingen, trainingen, cursussen en dergelijke voor management en medewerkers van het korps, bewaakt de
kwaliteit en de uitvoering ervan en doet voorstellen voor aanpassing of vernieuwing ervan. De functie valt hiërarchisch
onder het hoofd Bedrijfsvoering en wordt functioneel aangestuurd door de Coördinator P&O.
Werkzaamheden
Ontwikkeling











oriënteert zich op doelstellingen, werkwijze en ontwikkelingen van het politiekorps;
ontwikkelt een beeld van de mogelijkheden van opleidingen bij de realisatie van producten en diensten en
nieuwe ontwikkelingen;
ontwikkelt plannen (periodiek en incidenteel) op gebied van opleidingen;
ontwikkelt het opleidingsjaarplan;
zorgt voor het opstellen van begrotingen en budgetten;
draagt zorg voor marktverkenning ter selectie van instellingen voor het uitvoeren van opleidingen;
doet voorstellen voor en maakt afspraken over de vorm en inhoud van opleidingen;
adviseert over organisatie, doelgroepen, inhoud, etc. van opleidingen, trainingen en cursussen;
vertaalt het opleidingsbeleid naar notities en procedures, draagt bij aan de ontwikkeling van
opleidingsinstrumenten;
ontwikkelt vaardigheidsopleidingen, -trainingen en ontwikkelingstrajecten en verzorgt trainingen op het gebied
van communicatieve en sociale vaardigheden;

Uitvoering







doet voorstellen voor inhuur/uitbesteding resp. inschrijvingen bij externe instituten;
bewaakt de tijdigheid van inschrijvingen;
bewaakt het opleidingsbudget,
bewaakt de realisatie van het opleidingsjaarplan en stelt zo nodig plannen bij;
vraagt offertes, beoordeelt deze en koopt opleidingen of onderdelen in dan wel laat deze op maat ontwikkelen;
evalueert trainingen, trajecten en begeleiding ter verdere professionalisering.

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.
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Contacten




met management en medewerkers om informatie uit te wisselen over wenselijkheid/noodzaak, aard en inhoud
van te ontwikkelen resp. te geven opleidingen/cursussen;
met personeelsmanagementadviseur om af te stemmen over noodzaak, aard, inhoud en kwaliteit;
met externe adviseurs, organisaties en trainingsinstellingen om af te stemmen over de inhoud en planning om
daarover afstemming te bereiken.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten








vakinhoudelijke oplossingen en oplossingsrichtingen;
gemonitorde en in overzichten en prognoses vastgelegde gegevens;
vakinhoudelijke vertegenwoordiging, aanspreekpunt voor het werkterrein,
ontwikkelde werkwijzen, kaders, instrumenten, methoden en technieken;
toegepaste werkwijzen, kaders, instrumenten, methoden en technieken;
suggesties voor verbetering;
initiatieven die de gewenste (deel)effecten naderbij brengen.

Bevoegdheden









problematiek analyseren en daarover adviseren; monitoren en prognoses opstellen;
optreden als vakinhoudelijk vertegenwoordiger /aanspreekpunt en als intermediair voor de toepassing van de
ontwikkelde en vastgestelde werkwijzen, kaders, instrumenten, methoden en technieken;
vergaren van informatie uit de bedrijfsvoering en uitvoeringspraktijk;
verstrekken van informatie over (implementatie van) vastgestelde werkwijzen, kaders, instrumenten, methoden
en technieken;
voorstellen formuleren tot verbeteringen;
uitvoeringsafspraken maken met leidinggevenden over implementatie van vastgestelde verbeteringen;
(landelijke) netwerken initiëren, bouwen, onderhouden en regisseren ten behoeve van kennisuitwisseling over
vakinhoudelijke vertegenwoordiging c.q. het optreden als intermediair;
participeren in bestaande netwerken.

Bezwarende werkomstandigheden
N.v.t.
Kennis- en ervaringseisen





HBO-werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante HBO opleiding dan wel een relevante MBO, aangevuld
met vakgerichte en (eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van de omgeving, werkwijze en organisatie;
vaardigheid in het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van opleidingsplannen;
kennis van het Nederlands en Engels.

Functiehuis Korps Politie Sint Maarten

224

FUNCTIE # 85
Functiebenaming:

Coördinator facilitaire zaken

Eenheid:

Unit Bedrijfsvoering

Context
De Unit Bedrijfsvoering is belast met de ondersteuning van de leidinggevenden en de uitvoering binnen alle processen,
door het beschikbaar stellen van stuurinformatie, instrumenten, advies, systemen, etc.. Verder worden centraal
administraties gevoerd, post- en archiefzaken uitgevoerd, middelen beheerd en taken uitgevoerd op gebied van
facilities.
De coördinator facilitaire zaken draagt zorg voor de ondersteuning van het primaire proces op het gebied van
huisvesting, inkoop en services en middelen. De coördinator richt de facilitaire functies in en adviseert het
management. De functie valt hiërarchisch onder het hoofd Bedrijfsvoering en stuurt enkele medewerkers inhoudelijk
aan.
Werkzaamheden
Ontwikkeling







ontwikkelt de facilitaire functie en richt deze in, stelt begrotingen en (meerjaren) plannen (huisvesting,
onderhoud, schoonmaak, mobiliteit, etc.) op;
ontwikkelt werkwijze, standaarden en procedures op gebied van uitvoering van facilitaire taken, inkoop/inhuur
en uitbesteding;
beoordeelt de plannen ten aanzien van de benodigde faciliteiten op budgettaire mogelijkheden en op
inpasbaarheid binnen de begroting en de meerjarenramingen, geeft alternatieven aan, bespreekt deze met het
management en doet aanbevelingen;
ontwikkelt een (beheers)instrumentarium ten behoeve van beheer van facilities en ziet toe op en coördineert de
uitvoering ervan;
stimuleert onderzoek naar vernieuwende aspecten op het gebied van facilities en stelt in dat kader (dienstbrede)
projectgroepen voor en leidt deze.

Advies





adviseert het management omtrent alle aspecten op facilitair gebied;
adviseert het management inzake de meerjarenstrategie op gebied van huisvesting, inkoop en dergelijke;
analyseert de werkprocessen en adviseert ten aanzien van de efficiëntie van de uitvoering;
doet voorstellen in het kader van het al of niet uitbesteding van taken.

Uitvoering






voert overleg met het management van de onderdelen over de door hen gewenste faciliteiten en bespreekt met
hen maatregelen om het beheer te optimaliseren;
ziet toe op een ordelijke en controleerbare registratie van facilities en treft zo nodig maatregelen;
bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening bij uitbestede werkzaamheden;
ziet toe op het beheer van de facilities;
voert de onderhandelingen met leveranciers inzake grotere, meer omvattende inkoop/inhuur.
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Aansturing





stuurt de medewerkers op gebied van faciliteiten inhoudelijk aan;
bewaakt de voortgang en bepaalt de prioriteiten;
bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening;
treedt op als informant t.b.v. door het hoofd Bedrijfsvoering met de medewerkers te voeren
personeelsgesprekken.

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten




met management en medewerkers om afstemming te bereiken over de ontwikkeling van kaders en standaarden
op gebied van facilitaire ondersteuning;
met management en medewerkers om af te stemmen over de aanpak van de uitvoering van de taken op facilitair
gebied;
met externe partijen om te onderhandelen over in te kopen of in te huren producten/artikelen/
capaciteit/diensten.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten








opgesteld facilitair beleid, processen en werkwijze;
geïmplementeerd beheer en uitvoering van facilitaire taken;
vakinhoudelijke oplossingen en oplossingsrichtingen;
adviezen voor verbeteringen in de facilitaire functie; uitgevoerde plannen van aanpak voor verbeteringen;
vastgestelde plannen van aanpak voor implementatie van werkwijzen en uitvoeringskaders;
op inhoudelijke samenwerking geregisseerde (nieuwe) netwerken;
effectief aangestuurde groep medewerkers op facilitair gebied.

Bevoegdheden







problematiek analyseren en daarover adviseren;
analyses verrichten van knelpunten en adviseren over verbeteringen van de werkwijzen, uitvoeringskaders en –
procedures;
monitoren en evalueren van de uitvoering van het facilitair beleid;
netwerken voor de implementatie van werkwijzen, uitvoeringskaders initiëren, bouwen, onderhouden en de
inhoudelijke samenwerking met partners op vastgestelde onderwerpen regisseren;
afspraken maken met leidinggevenden en netwerkpartners over de uitvoering;
participeren in bestaande netwerken van specialisten.

Bezwarende werkomstandigheden
N.v.t.
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Kennis- en ervaringseisen




HBO-werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante HBO opleiding dan wel een relevante MBO, aangevuld
met vakgerichte en (eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
goede kennis van de organisatie en werkwijze van het korps.
kennis van het Nederlands en Engels.
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FUNCTIE # 86
Functiebenaming:

Medewerker Inkoop en voorraadbeheer

Eenheid:

Unit Bedrijfsvoering

Context
De Unit Bedrijfsvoering is belast met de ondersteuning van de leidinggevenden en de uitvoering binnen alle processen,
door het beschikbaar stellen van stuurinformatie, instrumenten, advies, systemen, etc.. Verder worden centraal
administraties gevoerd, post- en archiefzaken uitgevoerd, middelen beheerd en taken uitgevoerd op gebied van
facilities.
De medewerker inkoop en voorraadbeheer verzorgt de functie de centrale inkoop, het beheer van voorraden en
inhuur/uitbesteding van diverse werkzaamheden. De functie valt hiërarchisch onder het hoofd Bedrijfsvoering en
wordt functioneel aangestuurd door de coördinator facilitaire zaken.
Werkzaamheden
Voorraadbeheer





slaat artikelen op in het magazijn;
beheert en registreert voorraden en verbruik;
zorgt dat er een minimum-voorraad is van bepaalde artikelen;
geeft artikelen uit;

Inkoop














bestelt rechtstreeks op basis van mantelcontracten of vraagt offertes op; stelt zo nodig prioriteiten bij de
afhandeling van de aanvragen;
draagt zorg voor de toepassing van de voor inkoop/uitbesteding vastgelegde regels en voorschriften;
voert overleg met leveranciers over o.m. tijdstip en plaats van levering of werkzaamheden;
draagt zorg voor de logistieke en administratieve afhandeling van geplaatste bestellingen en opdrachten;
beoordeelt ingekomen aanvragen/bestellingen op formele aspecten (juistheid, volledigheid, mandaat, etc.);
ondersteunt en doet voorstellen aan gebruikers met betrekking tot de inkoop, de keus van de leverancier(s) en
inkoopprocedures;
vraagt prijzen en andere voorwaarden op;
beoordeelt mede offertes en stelt concept bestelorders op;
onderhandelt over eenvoudige, routinematige inkoop/inhuur en ondersteunt zo nodig de coördinator inzake
meeromvattende inkoop/inhuur;
plaatst bestellingen en bewaakt de juistheid en kwaliteit van de levering en van de verleende diensten;
overlegt met leveranciers over eisen en wensen van de gebruikers m.b.t. de mogelijkheden;
reclameert bij onjuiste of onvolledige levering en bij klachten;
geeft facturen vrij voor betaling;

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten
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met management en medewerkers om af te stemmen over aard en omvang, kwaliteit, kosten, etc. van inkopen
en om te overleggen over mogelijke alternatieven;
met gebruikers over geleverde of gewenste goederen en diensten en leverancierskeuze om informatie uit te
wisselen en af te stemmen;
met leveranciers om informatie uit te wisselen en af te stemmen over (technische) specificaties, prijzen,
kortingen, kwaliteit, aantallen, garanties, klachten en dergelijke.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten








conform geldende regels en voorschriften uitgevoerde inkoop-/uitbestedingwerkzaamheden;
afgehandelde aanvragen;
vastlegging, validatie en archivering van gegevens en documenten;
ondersteuning van individuele en groepen belanghebbenden (leiding, bedrijfsvoering en uitvoeringspraktijk);
bewaakte bestelniveaus, voldoende voorraden en tijdig herstel van gebreken en uitgevoerd onderhoud;
geaccordeerde facturen;
voorstellen tot verbeteringen in de uitvoering.

Bevoegdheden





vragen afhandelen en problematiek aanpakken die vakinhoudelijke kennis van het aandachtsgebied vergen;
informatie verstrekken aan individuele en groepen belanghebbenden (leiding, bedrijfsvoering en
uitvoeringspraktijk);
participeren in netwerken;
voorstellen tot verbeteringen formuleren.

Bezwarende werkomstandigheden
N.v.t.
Kennis- en ervaringseisen








MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
vak- en administratief-technische kennis van de voorbereiding van inkopen en afhandeling van
bestelopdrachten;
kennis van inkoop- en selectievoorschriften;
kennis van (technische) product- en materiaalspecificaties;
vaardigheid in het beoordelen van offertes;
kennis van de markt en vaardigheid in het voeren van technische en commerciële correspondentie;
kennis van het Nederlands en Engels.
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FUNCTIE # 87
Functiebenaming:

Facilitair medewerker

Eenheid:

Unit Bedrijfsvoering

Context
De Unit Bedrijfsvoering is belast met de ondersteuning van de leidinggevenden en de uitvoering binnen alle processen,
door het beschikbaar stellen van stuurinformatie, instrumenten, advies, systemen, etc.. Verder worden centraal
administraties gevoerd, post- en archiefzaken uitgevoerd, middelen beheerd en taken uitgevoerd op gebied van
facilities.
De facilitair medewerker voert onderhoud/herstel en ondersteunende werkzaamheden uit m.b.t. voertuigen (auto’s,
motorfietsen, fietsen, trucks) en gebouwen en installaties en draagt zorg voor allerhande transporttaken. De functie
valt hiërarchisch onder het hoofd Divisie Bedrijfsvoering en wordt functioneel aangestuurd door de coördinator
facilitaire zaken.
Werkzaamheden
Beheer en onderhoud

draagt zorg voor het ter reparatie en/of onderhoud aanbieden van voertuigen;

voert kleine onderhoudswerkzaamheden (aanvullen motorolie, koelvloeistof, ruitenwisservloeistof, banden
plakken, etc. incl. autowassen) zo mogelijk zelf uit;

vervangt op eenvoudige wijze te verwisselen onderdelen aan voertuigen (lampen, wielen wisselen, e.d.);

voert kleine onderhoudswerkzaamheden uit;

ondersteunt bij het uitvoeren van kleine reparaties aan gebouwen en installaties, voert kleine reparaties uit;

voert onderhoud uit aan gebouwen en installaties, vervangt versleten/afgeschreven onderdelen;

heft verstoppingen of stremmingen in leidingen op, verhelpt lekkages, e.d.;

repareert kranen, toiletten, voert licht schilder- en timmerwerk uit;

vervangt op eenvoudige wijze te verwisselen onderdelen aan gebouwen en apparatuur (lampen, tonercassettes,
faxrollen, e.d.);

doet kleine aankopen;

voert kleine verhuizingen uit;

draagt zorg voor intern transport;
Diversen



voert algemene hand- en spandiensten uit;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten


met managers en/of medewerkers om informatie uit te wisselen over tijdstip en wijze van uitvoering van de
werkzaamheden.
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Resultaten en bevoegdheden
Resultaten




uitgevoerde reparaties en onderhoud aan allerhande voertuigen en gebouwen en voorzieningen;
opgeloste gebreken en uitgevoerd klein onderhoud aan voertuigen, faciliteiten en installaties;
gerealiseerd transport en gerealiseerde verhuizingen.

Bevoegdheden



uitvoeren van klein onderhoud en reparaties;
uitvoeren van transport- en bodediensten.

Bezwarende werkomstandigheden
N.v.t.
Kennis- en ervaringseisen








VSBO Werk- en denkniveau, technische richting;
ruime autotechnische ervaring;
praktische kennis van en vaardigheid in het bedienen van alle voertuigen;
handigheid in het omgaan met gereedschap en eenvoudige apparatuur;
praktische kennis van en vaardigheid in het bedienen van aanwezige (eenvoudige) apparatuur;
handigheid in het omgaan met gereedschap en eenvoudige apparatuur;
kennis van het Nederlands en Engels.
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FUNCTIE # 88
Functiebenaming:

Coördinator ICT (inclusief taps)

Eenheid:

Unit Bedrijfsvoering

Context
De Unit Bedrijfsvoering is belast met de ondersteuning van de leidinggevenden en de uitvoering binnen alle processen,
door het beschikbaar stellen van stuurinformatie, instrumenten, advies, systemen, etc.. Verder worden centraal
administraties gevoerd, post- en archiefzaken uitgevoerd, middelen beheerd en taken uitgevoerd op gebied van
facilities.
De coördinator ICT draagt zorg voor het binnen de kaders van het centrale beleid het ontwikkelen van een
meerjarenvisie voor ICT, het uitwerken en inrichten van het ICT-beleid voor het politiekorps, zorg dragen voor de
inrichting, beheer en de ondersteuning van gemeenschappelijke boven landelijke applicaties, adviseren van het
management, afstemmen met externe partners (Curaçao, Politie BES, leveranciers) en aansturen van medewerkers.
De functie valt hiërarchisch onder het hoofd Unit Bedrijfsvoering en stuurt enkele medewerkers inhoudelijk aan.
Werkzaamheden
Ontwikkeling







ontwikkelt de meerjarenvisie en de ICT- functie van het politiekorps en richt deze in; stelt begrotingen en
(meerjaren) plannen op;
ontwikkelt standaarden en procedures;
ontwikkelt plannen ten aanzien van de benodigde middelen, geeft alternatieven aan, bespreekt deze met het
management en doet in dat kader aanbevelingen;
ontwikkelt een (beheers)instrumentarium ten behoeve van beheer en ziet toe op en coördineert de uitvoering
ervan;
stimuleert onderzoek naar vernieuwende aspecten op het gebied van ICT en stelt in dat kader (dienstbrede)
projectgroepen voor;
geeft leiding aan (grootschalige) projecten ter ontwikkeling of aanpassing van systemen.

Advies





adviseert het management omtrent alle aspecten op ICT-gebied;
adviseert het management inzake de meerjaren strategie op gebied van ICT;
analyseert de werkprocessen en adviseert ten aanzien van de efficiëntie van de uitvoering;
doet voorstellen in het kader van het al of niet uitbesteding van taken.

Uitvoering



draagt zorg voor de realisatie van wensen en voorstellen op gebied van ICT;
voert overleg met het management van de onderdelen over de door hen gewenste voorzieningen en bespreekt
met hen maatregelen om het beheer te optimaliseren;

ziet toe op een ordelijke en controleerbare registratie van middelen en treft zo nodig maatregelen;

besteedt werkzaamheden uit en bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening bij uitbestede werkzaamheden;

draagt (mede) zorg voor en ziet toe op het beheer van de middelen;
Aansturing
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stuurt de medewerkers op gebied van ICT inhoudelijk aan;
bewaakt de voortgang en bepaalt de prioriteiten;
bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening;
treedt op als informant t.b.v. door het hoofd Bedrijfsvoering met de medewerkers te voeren
personeelsgesprekken.

Afluisteren van gesprekken en lezen van berichten











bepaalt in overleg met het afdelingshoofd de noodzakelijkheid, zet de inhoudelijke argumenten op een rij en
toetst of de tapaanvraag / het toestemmingsverzoek aan de juiste vereisten voldoet
initieert de aanvraagprocedure;
legt contact met communicatiediensten en providers om communicatie te onderscheppen
luistert mee met de (telefoon of online) gesprekken die een persoon voert en leest de digitale berichten die de
persoon met anderen uitwisselt, neemt gesprekken op.
ontcijfert versleutelde berichten
onderzoekt digitale datastromen uit een bepaalde omgeving, beoordeelt de integriteit van de informatie,
verzamelt, ordent en registreert het bewijsmateriaal, analyseert de resultaten van de tap en doet hierover
verslag
verzamelt metadata en bepaalt de verdere onderzoek stappen
bepaalt of er verdere specialistische hulp ingeroepen moet worden (bijvoorbeeld met specialistische
scanapparatuur)
vernietigt bestanden die daarvoor in aanmerking komen.

Diversen



heeft piketdient m.b.t. oplossing van ICT-problemen buiten kantoortijden.
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten






met leden systeembeheerders over ontwikkelingen en het operationeel houden en/of krijgen van systemen om
af te stemmen;
met management en gebruikers over het te ontwikkelen beleid en instrumenten en de zich daarin voordoende
knelpunten/problemen om afstemming te bereiken;
met in- en externe systeemontwikkelaars en I&A-adviseurs en diensten op Curaçao, Aruba en Caribisch
Nederland en USA, Nederland, Frankrijk en Interpol over systemen om te komen tot een verbetering c.q.
vernieuwing van informatiesystemen;
met leveranciers over het onderhoud en de reparatie van het systeem om te komen tot onderhoudsafspraken
en - plannen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten








opgesteld ICT- beleid;
geïmplementeerd beheer en uitvoering;
vakinhoudelijke oplossingen en oplossingsrichtingen;
adviezen voor verbeteringen in de ICT-functie; uitgevoerde plannen van aanpak voor verbeteringen;
vastgestelde plannen van aanpak voor implementatie van werkwijzen en uitvoeringskaders;
op inhoudelijke samenwerking geregisseerde (nieuwe) netwerken;
effectief aangestuurde groep medewerkers;
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afgeluisterde gesprekken en oncijferde berichten..

Bevoegdheden








problematiek analyseren en daarover adviseren;
analyses verrichten van knelpunten en adviseren over verbeteringen van de werkwijzen, uitvoeringskaders en –
procedures;
monitoren en evalueren van de uitvoering van het ICT- beleid;
netwerken voor de implementatie van werkwijzen, uitvoeringskaders initiëren, bouwen, onderhouden en de
inhoudelijke samenwerking met partners op vastgestelde onderwerpen regisseren;
afspraken maken met leidinggevenden en netwerkpartners over de uitvoering;
afluisteren (na goedkeuring);
participeren in bestaande netwerken van specialisten.

Bezwarende werkomstandigheden
N.v.t.
Kennis- en ervaringseisen






HBO-werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante HBO dan wel een relevante MBO, aangevuld met
vakgerichte en (eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
actuele kennis van de ICT;
ruime ervaring in het werkveld;
goede kennis van de organisatie en werkwijze van het politiekorps;
kennis van het Nederlands en Engels.
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FUNCTIE # 89
Functiebenaming:

ICT- beheerder

Eenheid:

Unit Bedrijfsvoering

Context
De Unit Bedrijfsvoering is belast met de ondersteuning van de leidinggevenden en de uitvoering binnen alle processen,
door het beschikbaar stellen van stuurinformatie, instrumenten, advies, systemen, etc. Verder worden centraal
administraties gevoerd, post- en archiefzaken uitgevoerd, middelen beheerd en taken uitgevoerd op gebied van
facilities.
De ICT-beheerder draagt zorg voorde continuïteit en operationele beschikbaarheid van alle in beheer zijnde middelen
(systemen en applicaties), is aanspreekpunt voor de gebruikers bij incidenten en problemen en voert gecontroleerd
technische wijzigingen door in de ICT-infrastructuur. De functie valt hiërarchisch onder het hoofd Bedrijfsvoering en
wordt functioneel aangestuurd door de coördinator ICT.
Werkzaamheden
Netwerk-, applicatie- en systeembeheer













installeert en controleert de werking van netwerk, systemen, applicaties en apparatuur op basis van het logboek
en eigen onderzoek;
zoekt de oorzaak van storingen, beoordeelt de knelpunten en doet voorstellen tot oplossing dan wel inschakeling
van externe systeemontwikkelaars en adviseurs; schakelt zo nodig de betrokken leverancier in;
ziet toe op de werking van het netwerk, gaat de werking na van de verschillende systeemfuncties en brengt
verbeteringen daarin aan;
verzamelt en beoordeelt de gegevens over de belasting van diverse netwerkcomponenten en adviseert over
mogelijke operationele verbeteringen;
doet op basis van vooronderzoek in het veld en praktijkervaringen voorstellen voor verbetering c.q. optimalisatie
van netwerk en systemen;
test nieuwe (deel)systemen, voert daarover overleg met leveranciers en doet voorstellen over te nemen
besluiten;
ziet toe op een juist en efficiënt gebruik van netwerk en systeem, signaleert onregelmatigheden, lost deze op en
rapporteert hierover;
bewaakt de belasting van de technische infrastructuur van het systeem en draagt, aan de hand van
gebruiksprognoses, zorg voor capaciteitsaanpassing;
stelt een onderhouds- en vervangingsplan op;
neemt deel aan werkgroepen ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het systeem en ten behoeve van de
optimalisatie van het gebruik;
ontwikkelt back-up- en beveiligingsprocedures en ziet toe op de naleving van voorschriften;
draagt zorg voor het technisch tapkamer beheer en de ICT-technische ondersteuning daarvan.

diversen





fungeert als vraagbaak voor gebruikers;
houdt zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de markt en adviseert over mogelijke consequenties en
kansen voor de organisatie;
inventariseert en stemt de wensen af van gebruikers bij wijziging of uitbreiding van de applicaties;
beheert en onderhoudt de applicatiedocumentatie en informeert en ondersteunt (nieuwe) gebruikers;
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heeft piketdienst m.b.t. oplossing van ICT-problemen buiten kantoortijden;
verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten



met management en medewerkers om informatie uit te wisselen en af te stemmen over de opheffing van
knelpunten en voorstellen te doen over nieuwe ontwikkelingen;
met management en medewerkers om informatie te verstrekken over nieuwe toepassingen en af te stemmen
over het gebruik van netwerk en systemen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten











uitgevoerde beheerswerkzaamheden, goed werkende netwerk(en), systemen en applicaties;
afgehandelde vragen en aangepakte problematiek;
uitgevoerde controles, rapportages en gegeven adviezen inzake back-ups en beveiliging van systemen en
netwerk;
opgestelde plannen;
ondersteunde individuele en groepen belanghebbenden (leiding, bedrijfsvoering en uitvoeringspraktijk);
uitleg over de praktische toepassing van vastgestelde werkwijzen, kaders, instrumenten, methoden en
technieken;
geïnitieerde en geïmplementeerde verbeteringen;
nieuwe en op inhoudelijke samenwerking geregisseerde netwerken;
uitvoerings- en rand voorwaardelijke afspraken met netwerkpartners;
geïnformeerde collega’s in aangrenzende vakgebieden.

Bevoegdheden












analyses uitvoeren op werking van netwerk en systemen;
adviseren aan leiding en netwerkpartners;
de aanpak monitoren, resultaten evalueren en de uitvoering bijsturen;
plan van aanpak formuleren;
werkzaamheden uitvoeren die tot het aandachtsgebied behoren;
vragen afhandelen en problematiek aanpakken;
informatie verstrekken aan individuele en groepen belanghebbenden (leiding, bedrijfsvoering en
uitvoeringspraktijk);
(nieuwe) netwerken installeren en onderhouden en op de inhoudelijke samenwerking regisseren;
uitvoeringsafspraken maken met netwerkpartners, sturen op het maken van rand voorwaardelijke afspraken en
sturen op nakoming ervan;
vastgestelde verbeteringen implementeren, monitoren en bijsturen;
collega’s in aangrenzende vakgebieden over vakinhoudelijke trends en ontwikkelingen op het eigen vakgebied
informeren.

Bezwarende werkomstandigheden
N.v.t.
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Kennis- en ervaringseisen








MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en eventuele management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
theoretische en toepassingsgerichte automatiseringskennis van netwerk, besturingssysteem en van de
gebruiksmogelijkheden van de systemen en de daarbij behorende applicaties, pc's en randapparatuur;
goede kennis van de bij het politiekorps gebruikte systemen;
inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van netwerk/systemen en netwerk/systeembeheer;
ruime ervaring in netwerk- en/of systeembeheer;
ervaring in het signaleren en onderkennen van de aard van storingen aan het systeem;
kennis van het Nederlands en Engels.
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FUNCTIE # 90
Functiebenaming:

Mobiliteitsbeheerder

Eenheid:

Unit Bedrijfsvoering

Context
De Unit Bedrijfsvoering is belast met de ondersteuning van de leidinggevenden en de uitvoering binnen alle processen,
door het beschikbaar stellen van stuurinformatie, instrumenten, advies, systemen, etc.. Verder worden centraal
administraties gevoerd, post- en archiefzaken uitgevoerd, middelen beheerd en taken uitgevoerd op gebied van
facilities.
De mobiliteitsbeheerder draagt zorg voor planning en beheer van de mobiliteit. De functie valt hiërarchisch onder het
hoofd Bedrijfsvoering en wordt functioneel aangestuurd door de coördinator facilitaire zaken.

Werkzaamheden
Planning

onderzoekt de wensen op gebied van mobiliteit binnen het politiekorps;

verkent de mogelijkheden en oriënteert zich op nieuwe (technische) ontwikkelingen;

stelt (meerjaren)plannen en begrotingen op m.b.t. mobiliteit;

doet voorstellen voor onderhoud, aanschaf, afstoting, etc., vraagt offertes op;

adviseert over de inzetbaarheid van vervoersmiddelen;
Beheer en administratie

draagt zorg voor het beheer van alle voertuigen;

bewaakt de technische staat en levensduur van voertuigen;

adviseert over eventuele uitbesteding van beheer en onderhoud;

laat klein onderhoud/reparaties uitvoeren;

voert de administratie van alle voertuigen en het gebruik ervan;
Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten




met gebruikers om af te stemmen over het beheer en onderhoud;
met leveranciers om af te stemmen over mogelijkheden en beperkingen van beschikbare en nieuwe voertuigen;
met derden om af te stemmen over onderhoud en reparatie.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten



beschikbaarheid voldoende mobiliteit.
plannen op gebied van mobiliteit;
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beheer van voertuigen;
adviezen over aanschaf en afstoting;

Bevoegdheden



opstellen van plannen op gebied van mobiliteit;
adviezen op gebied van plannen en beheer.

Bezwarende werkomstandigheden
N.v.t.
Kennis- en ervaringseisen








MBO werk- en denkniveau, gebaseerd op een relevante MBO opleiding dan wel een relevante VMBO of HAVO,
aangevuld met vakgerichte (en management-) opleidingen, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van eenvoudige (onderhouds- en vervangings)planningstechnieken;
inzicht in wensen en behoeften aan mobiliteit;
inzicht in financiële mogelijkheden en beperkingen;
inzicht in de mogelijkheden en beperkingen op het vakgebied;
oriëntatie op nieuwe technische ontwikkelingen en mogelijkheden;
kennis van het Nederlands en Engels.

Functiehuis Korps Politie Sint Maarten

239

FUNCTIE # 91
Functiebenaming:

Medewerker post en archief

Eenheid:

Unit Bedrijfsvoering

Context
De Unit Bedrijfsvoering is belast met de ondersteuning van de leidinggevenden en de uitvoering binnen alle processen,
door het beschikbaar stellen van stuurinformatie, instrumenten, advies, systemen, etc.. Verder worden centraal
administraties gevoerd, post- en archiefzaken uitgevoerd, middelen beheerd en taken uitgevoerd op gebied van
facilities.
De medewerker post en archief draagt zorg voor de uitvoering van de post- en archiefzakenfunctie. De functie valt
hiërarchisch onder het hoofd Bedrijfsvoering en wordt functioneel aangestuurd door de coördinator facilitaire zaken.

Werkzaamheden
Post- en archiefzaken











registreert (inkomende en uitgaande) post en sorteert inkomende post naar geadresseerden, zodat traceerbaar
is waar ingekomen post zich bevindt;
verzamelt bijbehorende stukken;
bewaakt verblijfplaats en gestelde termijnen;
neemt de uitgaande post in ontvangst, draagt zorg voor registratie, opleg, porti, etc.;
beheert documentatie en archief;
vormt dossiers ter oplegging van stukken in het archief;
legt naar onderwerp of project werkdossiers aan en houdt deze bij projectplan, projectverslagen, brieven, etc.
ordent het archief met toepassing van de daarvoor geldende regelgeving;
draagt zorg voor schoning/vernietiging en overdracht van archiefdelen;
levert op verzoek stukken/informatie uit het archief.

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten


met de management en medewerkers over verschillende aspecten op gebied van postregistratie en archief om
af te stemmen over wijze en plaats van opleggen, vindbaarheid en dergelijke.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten





project- en werkdossiers (dynamisch archief);
vastgelegde en gearchiveerde documenten en dossiers (dynamisch- en semi-statisch archief);
geschoond archief (statisch archief);
afgehandelde inkomende en uitgaande post;
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registratie op ingekomen post;
gereproduceerde stukken;

Bevoegdheden





aangereikte gegevens vastleggen in de daarvoor bestemde (archief)systemen;
aangereikte documenten en dossiers archiveren;
inkomende en uitgaande post afhandelen;
aangereikte documenten reproduceren en afwerken.

Bezwarende werkomstandigheden
N.v.t.
Kennis- en ervaringseisen






VSBO/MAVO werk- en denkniveau, eventueel gebaseerd op een lagere opleiding, aangevuld met vakgerichte
applicaties, dan wel langjarige relevante ervaring;
kennis van post- en archiefwerkzaamheden;
algemene kennis van en inzicht in het werkterrein;
kennis van de werkwijze en organisatie;
kennis van het Nederlands en Engels.
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FUNCTIE # 92
Functiebenaming:

Bode

Eenheid:

Unit Bedrijfsvoering

Context
De Unit Bedrijfsvoering is belast met de ondersteuning van de leidinggevenden en de uitvoering binnen alle processen,
door het beschikbaar stellen van stuurinformatie, instrumenten, advies, systemen, etc.. Verder worden centraal
administraties gevoerd, post- en archiefzaken uitgevoerd, middelen beheerd en taken uitgevoerd op gebied van
facilities.
De bode draagt zorg voor de uitvoering van periodieke of incidentele bodediensten, postrondes en dergelijke. De
functie valt hiërarchisch onder het hoofd Afdeling Bedrijfsvoering en wordt functioneel aangestuurd door de
coördinator facilitaire zaken.

Werkzaamheden
Post- en archiefzaken






neemt post en/of andere materialen in ontvangst;
sorteert e.e.a. op route;
draagt zorg voor transport;
levert poststukken en/of materieel af bij geadresseerde;
neemt post/materiaal in ontvangst en bezorgt dit in- of extern.

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten


met de management en medewerkers over verschillende aspecten op gebied van post- en materiaalbezorging
om informatie uit te wisselen.

Resultaten en bevoegdheden
Resultaten



afgeleverde post en/of materiaal;
veilig transport;

Bevoegdheden



in ontvangst nemen van post en/of materialen voor transport;
afleveren van post/materialen bij geadresseerde.
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Bezwarende werkomstandigheden
N.v.t.
Kennis- en ervaringseisen





VSBO werk- en denkniveau;
algemene kennis van en inzicht in het werkterrein;
kennis van de werkwijze en organisatie;
kennis van het Nederlands en Engels.
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FUNCTIE # 93
Functiebenaming:

Administratief Medewerker

Eenheid:

Unit Informatie

Context
De Unit Bedrijfsvoering is belast met de ondersteuning van de leidinggevenden en de uitvoering binnen alle processen,
door het beschikbaar stellen van stuurinformatie, instrumenten, advies, systemen, etc.. Verder worden centraal
administraties gevoerd, post- en archiefzaken uitgevoerd, middelen beheerd en taken uitgevoerd op gebied van
facilities.
De administratief medewerker is belast met het verlenen van administratieve ondersteuning aan een toegewezen
organisatieonderdeel dan wel de leiding van een divisie. De functie valt hiërarchisch onder de leiding van het
betreffende onderdeel.
Werkzaamheden
Administratieve ondersteuning














legt aangereikte gegevens vast in de daartoe geëigende (archief)systemen;
rubriceert en codeert aangereikte gegevens en documenten;
vult onvolledige gegevens aan in door collega’s aangereikte documenten met gegevens uit de daartoe geëigende
systemen;
controleert − waar procedure of werkwijze dit voorschrijft − de aangereikte gegevens aan de hand van reeds
beschikbare gegevens;
archiveert documenten en dossiers;
verzorgt het in ontvangst nemen en verzenden van poststukken en pakketten;
beoordeelt binnengekomen correspondentie op belang en urgentie en voegt op eigen initiatief en naar eigen
inzicht voor de afhandeling benodigde informatie toe; screent e-mails en handelt zelf routinematige zaken af;
verstrekt periodiek dan wel op aanvraag standaard overzichten uit de (archief)systemen;
zorgt voor het aannemen, beantwoorden dan wel doorverwijzen van vragen van collega’s en leidinggevenden;
neemt (zonodig) de telefoon aan en verstrekt telefonisch algemene inlichtingen;
ontvangt en begeleidt bezoekers;
regelt, in overleg, organisatorische en logistieke zaken;
zorgt voor de uitvoering van overige administratieve en registratieve werkzaamheden (zoals kopiëren,
tekstverwerking, divers uitzoekwerk etc.).

Diversen


verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast
worden met andere relevante werkzaamheden.

Contacten



met collega’s van het betreffende onderdeel in het kader van de te leveren administratieve ondersteuning om de
nodige informatie te verstrekken en uit te wisselen;
met derden over verzoeken/vragen om hen te woord te staan, algemene inlichtingen te geven dan wel door te
verwijzen.

Resultaten en bevoegdheden
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Resultaten







aan gegevens toegekende rubriceringen en coderingen;
in de systemen verwerkte standaard mutaties op gegevens;
gevalideerde documenten;
vastgelegde en gearchiveerde, documenten en dossiers;
afgehandelde inkomende en uitgaande post;
verstrekte standaard overzichten uit de (archief)systemen;

Bevoegdheden









aangereikte gegevens vastleggen in de daartoe geëigende (archief)systemen;
aangereikte, maar onvolledige documenten aanvullen;
op basis van aangereikte gegevens standaard documenten opstellen;
gegevens in daarvoor aangereikte documenten valideren;
aangereikte documenten en dossiers archiveren;
standaard overzichten uit de (archief)systemen verstrekken;
inkomende en uitgaande post en afhandelen;
routinematige (standaard) zaken afhandelen.

Bezwarende werkomstandigheden
n.v.t.
Kennis- en ervaringseisen










VSBO/MAVO werk- en denkniveau, dan wel een lagere opleiding, aangevuld met vakgerichte applicaties, dan wel
langjarige relevante ervaring;
kennis van management-ondersteunende methoden en werkwijzen;
kennis van reguliere archiverings- en documentatietechnieken;
kennis van de interne administratieve en procedurele regels en voorschriften en de toepassing daarvan;
vaardigheid in het werken en omgaan met kantoorautomatisering;
kennis van het Nederlands en Engels;
inzicht in de in- en externe organisatorische en functionele verhoudingen;
vaardigheid in het (telefonisch) te woord staan van derden;
vaardigheid in het maken vormen en bijhouden van dossiers.
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