Altijd al een keer een politiebureau van binnen willen zien?
Ben jij nog op zoek naar een afstudeerproject, relevante eerste baan of een mooie volgende
uitdaging binnen het informatiemanagement vakgebied? De Dienst Informatiemanagement binnen
de Nationale Politie is op dit moment bezig met het opzetten van een talent pool en heeft
verschillende kansen en mogelijkheden voor afstudeerders, starters en/of juniors met een passie
voor IM.

Over de Dienst IM
Binnen de Nationale Politie is de Dienst IM de brug, waarmee de primaire politietaak op straat én
op kantoor, op de juiste manier wordt onderst eund met de (aanwezige en toekomstige)
informatievoorziening. De Dienst IM bestaat uit een aantal sectoren: advies, functioneel beheer,
relatie- & servicelevelmanagement, gegevensgebruik en –beheer en de afdeling regie &
coördinatie.
De sector Advies stemt de Informatievoorziening af op de strategische doelstellingen van de
politie en op de behoeften die daaruit voortkomen. Daarnaast adviseert de sector bij vernieuwing
van de Informatievoorziening over proces - en organisatieveranderingen.
De afdeling functioneel beheer (FB) zorgt op operationeel niveau voor de ondersteuning van de
business (politie- en bedrijfsvoeringsprocessen) met de daarvoor beschikbare applicatiesystemen.
Ze doet dit door het functioneel inrichten, beheren en beschikbaar st ellen van deze applicaties.
Daarnaast zorgt de sector FB voor een uniform gebruik van de applicaties binnen de politie.
Relatie- & servicelevelmanagement is verantwoordelijk voor de continuïteit van de IV dienstverlening. De sector bewaakt de uitvoering van de jaarplannen en verzorgt het
relatiemanagement met de eenheden en de rest van de organisatie. Wijzigingen in de
Informatievoorziening bereidt ze tijdig voor, problemen lost ze snel op.
De sector gegevensgebruik en –beheer (GGB) richt zich op een uniform kwaliteitsniveau van de
gegevens rond vastlegging, beheer en gebruik. Een informatie -intensieve organisatie als de
nationale politie moet op het juiste moment over de juiste gegevens van juist e kwaliteit kunnen
beschikken. gegevensbeheer levert hieraan een belangrijke bijdrage.
De afdeling regie & coördinatie (R&C) houdt zich bezig met rapportages, capaciteitsmanagement,
governance en portfoliomanagement. In essentie houdt R&C zich bezig met de vragen “doen we
de juiste dingen?” en “doen we de dingen op de juiste manier?”. R&C is daarmee een essentieel
onderdeel op het gebied van toetsing & controle.
Binnen de Dienst IM en haar onderliggende sectoren spelen op dit moment grote ontwikkelingen.
Zo zit de dienst middenin een complexe verandering naar een organisatie die niet alleen op hoog
professioneel niveau werkzaam is, maar ook een dominante landelijke oriëntatie kent. Rond de
dienstverlening zijn er ook sterke bewegingen zichtbaar ; er moeten de komende periode nieuwe
applicaties in beheer worden genomen, waarmee wij de politie operatie 7x24 ondersteunen met de
juiste en goedwerkende ICT, passend bij de wensen van de gebruiker én van de
politieorganisatie. Hiermee is de Dienst IM het organisatieonderdeel dat zorgt voor toegevoegde
waarde van de informatievoorziening voor de politie.

Afstudeerprojecten
Je studie op een wetenschappelijke manier afsluiten , maar toch al relevante praktijkervaring op
doen? Dan is een afstudeerproject binnen de Dienst IM misschien iets voor jou. Als afstudeerder
(HBO/WO) binnen de Dienst IM ga je aan de slag met een van de beschikbare projecten en/of
onderwerpen. De Dienst IM zorgt daarnaast voor een begeleider. Op die manier ben je in staat om
een unieke ervaring op te doen binnen de grootste organisatie van Nederland en ben je daarmee
in staat om naast een wetenschappelijke, ook een maatschappelijk waardevolle bijdrage te
leveren.
Zelf een projectvoorstel of afstudeeronderwerp voorste llen is natuurlijk ook mogelijk. In dat geval
kijken we samen wat we te bieden hebben en waar wij voor aansluiting vanuit de praktijk kunnen
zorgen. Neem voor informatie over de op dit moment beschikbare afstudeerprojecten contact op
met Reinier van der Plank (zie daarvoor het kopje interesse).
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Starters- en juniorfuncties
Binnen de Dienst IM zijn op dit moment meerdere functies en mogelijkheden voor starters en
juniors beschikbaar. Een voorbeeld is de functie van adviseur van een van de (sector)hoofden. Als
adviseur, ondersteun en adviseer je het sectorhoofd in de dagelijkse werkzaamheden, ben je het
aanspreekpunt en dus een soort rechterhand. Dit is een zeer relevante, leerzame en uitdagende
rol met een grote maatschappelijke waarde. Voor de startersfunctie van adviseur van een
(sector)hoofd, maar ook voor de andere mogelijkheden binnen Dienst IM, zijn we op zoek naar
iemand die zich 1, maar het liefst minimaal 2 jaar wil verbinden. Daarnaast zijn er voor de functies
een aantal eisen waar je aan moet voldoen: zo ben je in staat om kritisch & analytisch te kunnen
denken, heb je communicatieve vaardigheden, ben je resultaatgericht en een teamplayer. Ook
moet je in staat zijn om jezelf te kunnen blijven ontwikkelen, ben je stressbestendig en heb je
geen 9-5 mentaliteit. Gezien dat je werkzaam bent in een zeer dynamische en complexe omgeving
moet je daarmee om kunnen gaan en ook om die reden in het bezit zijn van een bepaalde
politieke sensitiviteit. Qua achtergrond zoeken wij mensen die een aan informatiemanagement
gerelateerde bachelor en/of master (bijvoorbeeld: in formatiekunde of vergelijkbaar) hebben
afgerond op HBO of WO niveau. Indien je een andere mogelijk relevante HBO/WO studie hebt
gedaan (bijvoorbeeld: bedrijfskunde, bestuurskunde of vergelijkbaar), is het wel van belang dat je
aantoonbare kennis van en/of affiniteit hebt met het IM vakgebied. Mensen met een afgeronde
(HBO/WO) bachelor zijn dus ook zeer welkom, alhoewel je jezelf ervan bewust moet zijn dat de
functies niet te combineren zullen zijn met het tegelijk afronden van een masteropleiding. Ook
belangrijk om te melden is dat er een (uitgebreide) screening zal plaatsvinden.

Interesse?
Heb je interesse in een afstudeerproject, startersfunctie of heb je vragen over de andere kansen
en mogelijkheden binnen de Dienst IM? En voldoe je aan het profiel? Neem contact op met
Reinier van der Plank (adviseur Diensthoofd IM) door een email te sturen naar
Reinier.van.der.plank@politie.nl, stuur ook graag je CV en motivatiebrief als bijlage mee.

