
“Waarom?”: 
Om te zorgen dat de overheid weerbaar is moet worden voorkomen dat zij zaken doet met niet inte-
gere of criminele partijen. De provincie kan dit door middel van de uitvoering van de Wet BIBOB (Wet 
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Deze wet geeft ons de mogelijkheid 
om ons te beschermen tegen het risico dat wij, ongewild, criminele activiteiten faciliteren.  

De provincie verleent opdrachten (aanbesteding werken), verleent vergunningen, verstrekt subsidies 
en gaat vastgoedtransacties aan. De praktijk heeft uitgewezen dat deze opdrachten, vergunningen, 
subsidies of transacties misbruikt kunnen worden voor het ontplooien van criminele activiteiten, of dat 
uit criminele activiteiten verkregen voordelen worden witgewassen via deze opdrachten, vergunningen 
of subsidies.  

De afdeling Bestuursondersteuning van de provincie zet zich in om op grond van de Wet BIBOB te 
voorkomen dat de provincie zaken doet met criminelen of aan criminelen gelinkte partijen. Wij zijn op 
zoek naar een nieuwe medewerker vanwege toename van de werkzaamheden. 

“Wat?”: 
Als medewerker ondermijning/BIBOB draag je er o.a. zorg voor dat BIBOB wordt geïmplementeerd in 
de provinciale organisatie en ondersteun je de afdelingen in het gebruik van dit instrument. Je onder-
steunt het onderzoek naar de integriteit van partijen die betrokken zijn bij aanbestedingen, vergun-
ningaanvragen en subsidies aan de hand van diverse open (bijv. Kadaster, Kamer van Koophandel, 
internet) en gesloten bronnen (bijv. politie, justitie). Aan de hand van de verkregen gegevens schrijf je 
een advies aan de inhoudelijk verantwoordelijke.  
 
“Hoe?” 
Je treedt in overleg met partners zoals het RIEC, gemeenten, politie en OM en haalt relevante infor-
matie op, die je doorvertaalt naar het interne proces. Je verzamelt, combineert en analyseert verkre-
gen gegevens. Je stemt je bevindingen af met de coördinator ondermijning. Bij bijzonderheden wordt, 
binnen de mogelijkheden van geheimhouding, afgestemd met partners en inhoudelijk verantwoordelij-
ken. Je hebt in je advisering oog voor de belangen van de provincie. Je hebt een helikopterview over 
de afdelingen waar BIBOB-toetsing aan de orde is. Je bent aanspreekpunt inzake de onderzoeken en 
stelt een advies op over de uitkomsten van het onderzoek. Je documenteert het advies in het dossier 
ter zake van vergunningverlening, subsidie, aanbesteding of vastgoedtransactie. 
Je draagt bij aan bewustwording over ondermijning binnen de ambtelijke organisatie. Je informeert en 
adviseert de coördinator ondermijning over relevante ontwikkelingen rond BIBOB en de stand van za-
ken omtrent ondernomen activiteiten en evt. geconstateerde knelpunten en levert daarbij ook een ad-
vies hoe ermee om te gaan. 
 

“Wie?”: 

Voor deze opdracht zoeken we iemand met een HBO werk- en denkniveau. Je hebt affiniteit met op-

sporing en gaat systematisch te werk bij het opzoeken van informatie. Je bent in staat financiële be-
drijfsgegevens te lezen en te interpreteren. Je beschikt over een gezonde dosis nieuwsgierigheid met 

een beetje gezonde achterdocht. Je wilt weten hoe het zit! Je toont initiatief. Je bent je er zeer van be-
wust dat je omgaat met vertrouwelijke en geheime informatie die bijdraagt aan de integriteit van onze 
ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Je denkt zeer bewust na over je eigen integriteit en handelt 

daar ook naar. Je bent gericht op samenwerking met je directe collega’s. Je contactuele, schriftelijke 
en mondelinge vaardigheden zijn goed.  

Vanuit je creativiteit en vernieuwingskracht draag je bij aan het verder ontwikkelen en vormgeven van 

de beschreven opdracht/taken en weet die goed in te bedden in de organisatie.  

Schaalniveau: 

Schaal 10 

Uren per week:  
32-36 uur per week.  

Startdatum:  
z.s.m. 



Einddatum:  
onbepaalde tijd waarvan het eerste jaar bij wijze van proef 

Reageren: 

Heeft bovenstaande omschrijving je interesse gewekt en wil je hierop reageren? Zorg er dan voor dat 

je reactie uiterlijk op 23 januari 2019 bij ons binnen via de link https://www.werkenbijprovincie-
zeeland.nl/vacature/107/medewerker-ondermijning-bibob. 

Meer informatie bij: 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met: 

Kees Beekman, coördinator ondermijning (c.beekman@zeeland.nl, +31 6 25726715) of  
Garib Bouziani, senior adviseur veiligheid (gab.bouziani@zeeland.nl, +31 6 21124806). 

 

 

 


