Mogelijke startopdracht Kabinet
Sector Kabinet maakt deel uit van de directie van de Algemeen Directeur en bestaat uit 3
eenheden: Kabinetszaken, Interbestuurlijk Toezicht en Screening en Bewakingsaanpak (SBA). De
Eenheid SBA is verantwoordelijk voor het screenen van de integriteit van inschrijvers bij
aanbestedingen, aanvragers en houders van vergunningen, aanvragers en ontvangers van
subsidies en participanten in vastgoedtransacties. Het team bestaat uit 7 fte en voert ook
onderzoeken uit voor de provincies Utrecht en Flevoland. We voeren ook (integriteits)onderzoeken uit bij nevenfuncties van bestuurders of bij investeringen door een van onze
deelnemingen. SBA ondersteunt regelmatig gemeenten bij zwaardere Bibob-dossiers.
Startopdracht Screenings en bewakingseenheid (SBA)
Interesseer jij je voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en met name op het gebied van
integriteit? Vind je ook dat de provincie en ander overheidsorganisaties enkel zaken zouden
moeten doen met bonafide partijen? Kun je omgaan met hoge werkdruk en weerstand en ben je
niet naïef? Heb je een scherpe pen en kun je duidelijke adviezen schrijven aan ons bestuur over
onderzoeksresultaten met potentieel grote gevolgen? Zie je het zitten om te werken in een team
dat van de provincie Noord-Holland een van de koplopers binnen het vakgebied heeft gemaakt?
Dan biedt de Eenheid SBA jou een uitdagende startopdracht in een hecht team met ambitieuze
collega’s!
Deze opdracht biedt je een uniek kijkje in de keuken van de werking van de Wet Bibob. En dat
niet alleen! Je krijgt met deze onderzoeksopdracht ook de kans om te kijken hoe de uitvoering
van de Wet Bibob bij gemeenten is georganiseerd. Tijdens de nieuwjaarsreceptie 2018 van de
provincie Noord-Holland heeft onze Commissaris van de Koning in de richting van de NoordHollandse burgemeesters zijn eerder aanbod herhaald: Als u behoefte heeft gebruik te maken van
de Bibob-faciliteiten van de provincie, staat de deur hier aan de Dreef voor u open.
De opdracht waar je als trainee mee aan de slag gaat bij de provincie:
 in hoeverre beschikken gemeenten in Noord-Holland over Bibob-beleid;
 indien zij hierover beschikken: hoe wordt dit uitgevoerd;
 wat betekent dit voor het provinciale Bibob-team (gelet op de uitnodiging van de CdK aan
de burgemeesters om indien gewenst hulp te vragen bij het provinciale Bibob-team);
 en hoe kan de provincie de gemeenten helpen bij het opzetten en uitvoeren van Bibobbeleid bij gemeenten.
Bij deze opdracht zijn raakvlakken met het project Versterking kwaliteit en integriteit lokaal
bestuur dat bij de sector Kabinet loopt.

