
Werken bij Politie Bra-
bant Zuid-Oost is wer-
ken midden in onze dy-
namische maatschappij. 
In een omgeving met 
enthousiaste professio-
nals. Een organisatie 
met zo'n 2.000 gemoti-
veerde en integere men-
sen. 24 uur per dag, ze-
ven dagen in de week op 
de bres voor een recht-
vaardige en veilige sa-
menleving! 
 
Waarden 
Extern hanteert Politie 
Nederland de waarden 
“Waakzaam en Dienst-
baar”. Intern kent iedere 
medewerker de waarden 
Daadkracht, Integriteit en 
Trots, afgekort met DIT. 

DIT zijn wij! 

 
Politietaak 
Noodhulpverlening, hand-
having en opsporing zijn 

de belangrijkste politieta-
ken. Voor een rechtvaardi-
ge en veilige samenleving, 
nu en in de toekomst. 
 
Organisatie 
De regio telt 18 territoriale 
politieafdelingen die voor 
21 gemeenten politiezorg 
leveren. Zij worden onder-
steund door stafdiensten 
zoals Personeel & Organi-
satie, Financiën, Commu-
nicatie, Falicitair Bedrijf,  
Organisatieontwikkeling & 

Informatiemanagement en 
Stur ingsondersteuning 
(beleid en control). Daar-
naast worden deze afde-
ling functioneel onder-
steund door het Regionaal 
Communicatie en Informa-
tie Centrum (met daarin 
onder meer de meldka-
mer) en Executieve On-
dersteuning (met bijvoor-
beeld Arrestantenzorg en 
Levende Have).  
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Loyalis Kennis en Consult 
heeft als doel de over-
heidswerkgever te advise-
ren op de terreinen van de 
sociale zekerheid en HRM. 
Uitgangspunt hierbij is dat 
de werkzaamheden altijd 
van toegevoegde waarde 
moeten zijn voor de klant, 
waardoor de werkgever zijn 
primaire taken beter kan 
uitvoeren.  
 

Onze consultancy activiteiten 
worden onderscheiden in 5 
aandachtsgebieden: 
 

1 Advies 

Hierbij gaat het om werkge-
versadvies en dan met name 
advisering op alle terreinen 
van de sociale zekerheid en 
op aanpalende terreinen 
zoals verzuimbeleid en wel-
bevinden van het personeel.  

2 Onderzoek  

Dit betreft allerlei vormen van 
onderzoek in opdracht van 
CAO tafels en werkgevers 
over effecten van beleid en 
tevredenheid van werkne-
mers, zoals medewerkers
tevredenheidsonderzoek en 
onderzoek naar best practi-
ces.  
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3 Kennisdiensten 

 
De SZ-wijzer is een digitale 
informatiebron over de sociale 
zekerheid, bestemd voor werk-
gevers. Vanaf 2009 biedt Loya-
lis zowel een algemene SZ-
wijzer voor alle overheidsecto-
ren als verschillende sectorale 
SZ-wijzers  voor de sectoren in 
het onderwijs afzonderlijk. 
 
De SZ-wijzer bestaat uit een 
website, nieuwsbrieven, een 
helpdesk en expertmeetings.  
De Loyalis Academie biedt 
trainingen aan (open inschrij-
ving of in-company) op het ge-
bied van onder meer Ziektever-
zuim, Leeftijdsbewust Perso-

neelsbeleid, Sociale Zekerheid, 
Inkoop van HR-diensten. 
 

4 Ondersteuning aanbeste-

ding / inkoop 
 
Onze advisering richt zich hier-
bij op de selectie en contracte-
ring door overheidswerkgevers 
van private partijen, denk bij-
voorbeeld aan de contractering 
van een arbodienst.  
 

5 Active Aging  

 
Hiervoor bieden wij ondersteu-
ning voor het ontwikkelen en 
uitvoeren van een leeftijdsfase-
bewust personeelsbeleid. Dit 

door onder meer het analyse-
ren van het personeelsbestand 
en het geven van trainingen 
zoals Senioriëntatie: vitaal aan 
het werk! 
 
Dr. Tinka van Vuuren, senior 
Consultant, redactie 

Tinka van Vuuren, Loyalis Kennis & Consult 

Werven en selecteren ge-
beurt niet alleen voor het 
initiële politieonderwijs, 
MBO-, HBO-niveau en Re-
cherchekundigen, maar is 
ook gericht op vacatures bij 
de ondersteunende dien-
sten. Interne mobiliteit loopt 
via een matchingsprocedu-
re.  
 
Vacatures politieonderwijs 

 
Voor 2009 zijn er nu nog 74 
van de 92 plaatsen voor het  
politie onderwijs vacant. De 
hieraan gekoppelde functies 
zijn politiesurveillant, agent 
en hoofdagent binnen het 
politiekorps. Informatie over 
deze functies en opleidings-
niveaus is te verkrijgen via 
www.kombijdepolitie.nl.  
 
Aanmelden voor een voor-
lichtingsavond of direct solli-
citeren kan eveneens via 
deze site. 
 
 

Overige vacatures 
 
Op dit moment is wegens 
bezuinigingen een tijdelijke 
vacaturestop ingevoerd. 
Ondanks dat is er wel be-
hoefte aan personeel. Zodra 
ons korps dan ook weer 
extern mag werven, maken 
we gebruik van een porte-
feuille bestand. Sollicitanten 
kunnen dus altijd een open 
sollicitatie sturen naar de 
afdeling Personeel & Orga-
nisatie, Personeelsvoorzie-
ning, Postbus 528, 5600 AM 
Eindhoven of via email 
solliciteren@brabant-zo.politie.nl  

Vervolg voorpagina: 

 
Ook maken de Regionale 
Recherche en Vreemdelin-
genpolitie dat het politieap-
paraat volledig tot haar 
recht komt. 
 
Werving en selectie 
Werving en Selectie is bin-
nen P&O een onderdeel van 
Personeelsvoorziening. 

Mariëtte Terpstra, Functionaris W & S 
“Op dit moment is 

wegens 

bezuinigingen een 

tijdelijke 

vacaturestop 

ingevoerd” 

 

“Maar er is wel 

een behoefte aan 

personeel”,  

aldus Mariëtte 

Terpstra (Politie 

Zuid-Oost) 

 

mariette.terpstra@brabant-zo.politie.nl  
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De huidige arbeidsmarkt is 
dynamisch en kenmerkt zich 
door een hoge mate van 
flexibiliteit. Werknemers vra-
gen steeds meer aandacht 
voor hun loopbaan en per-
soonlijke ontwikkeling. Vaak 
kom je als loopbaan- of HR-
professional op dat moment 
in beeld. Om een gefundeerd 
profiel van de kandidaat op 
te stellen zijn handvatten 
voor de professional onmis-
baar. 

LDC Business ontwikkelt al 
meer dan 15 jaar innovatieve 
loopbaaninstrumenten die loop-
baanprofessionals helpen hun 
doel te realiseren: het geven 
van een impuls aan de loop-
baan van de kandidaat. Werk-
nemers functioneren immers 
optimaal wanneer hun functie 
aansluit bij hun interesses, 
vaardigheden en behoeften. 
Het nieuwste product dat in-

springt op de huidige maat-
schappelijke trend van zelf-
werkzaamheid is TrjcT: de 
online toolbox voor loopbaan-
ontwikkeling.  

TrjcT is de toonaangevende 
online toolbox ter ondersteu-
ning van je werk als loopbaan-
professional. 

TrjcT geeft je 15 krachtige, op 
elkaar afgestemde, tools in 
handen om je kandidaten daar 
te krijgen waar ze optimaal 
functioneren. 

TrjcT brengt interesses, com-
petenties en drijfveren van kan-
didaten in kaart. Via de databa-
se worden de persoonlijke pro-
fielen gekoppeld aan het volle-
dige, actuele aanbod van vaca-
tures, opleidingen en beroeps-
mogelijkheden. 

TrjcT kent verschillende pakke-
ten, afgestemd op de specifie-

ke behoeften van HRM, outpla-
cement, re-integratie en loop-
baanadvies. 

LDC Business heeft TrjcT 
speciaal ontwikkeld voor afde-
ling- en lijnmanagers, HRM-
adviseurs, P&O-managers, 
loopbaanadviseurs, reintegra-
tiedeskundigen, consulenten, 
trajectbegeleiders en mobili-
teitsadviseurs. Jij dus!  

Overtuig jezelf. Ga naar 
www.ldc.nl en meld je aan voor 
een trial version van TrjcT. Je 
krijgt 10 dagen onbeperkt toe-
gang tot alle instrumenten om 
je kandidaten optimaal te bege-
leiden. 

Dejan Domić, accountmana-
ger, zal op 16 februari een 
presentatie houden over dit 
online systeem. Ook be-
nieuwd naar de mogelijkhe-
den, kom dan luisteren! 

daarmee ingezet. 

Daarnaast is in 2002 een pro-

gramma gestart om jonge men-

sen te ontwikkelen tot manager. 

Ook hier komen mensen pas na 

een zware selectie binnen. 

Daarin wordt vooral gekeken 

naar hun talent om op termijn te 

kunnen gaan leiding geven, 

maar ook naar hun zelfreflectie 

en kritische zin. Op basis van 

een specifiek contract van 

maximaal acht jaar krijgen zij 

de gelegenheid zich te ontwik-

kelen op basis van het vervul-

len van verschillende soorten 

opdrachten. 

 

Ontwikkeling 

Intermin staat voor ontwikke-

ling, eigen verantwoordelijk-

heid, zelfstandigheid, onafhan-

kelijkheid en kritische zin. De 

commerciële kant van Intermin 

is alleen gebaseerd op het ver-

krijgen van continuïteit. Tarie-

ven worden daarom zo laag 

De stichting Intermin is in 

1996 opgericht met twee 

doelstellingen: 

 

1 het terugdringen van exter-

ne inhuur bij de overheid  

2 het meewerken aan de ver-

betering van de kwaliteit van 

overheidsmanagement. 

 

Die  eerste doelstelling werd en 

wordt vervuld door managers 

uit de overheid gedetacheerd te 

krijgen voor een periode van 

maximaal drie jaar. Op basis 

van interim management ver-

vullen deze managers opdrach-

ten bij de overheid in ruime zin. 

Daarmee wordt tegelijkertijd de 

tweede doelstelling vervuld. Op 

basis van een scherpe match 

op de opdracht functioneert de 

interim manager in het grijze 

gebied van wat hij/zij kan en 

valt niet (alleen) terug op erva-

ring. De ontwikkeling wordt 

mogelijk gehouden. Bovendien 

ontstaat hierdoor de mogelijk-

heid mensen binnen Intermin 

op te nemen, die weliswaar aan 

de eisen voldoen, maar binnen 

de organisatie waar zij werkten 

op een dood spoor waren ge-

raakt. En als zij niet worden 

opgenomen, worden zij in ieder 

geval door Intermin verder ge-

holpen. 

 

Regionalisatie 

De belangstelling vanuit over-

heidsorganisaties in de regio en 

vanuit personen voor Intermin 

wordt steeds groter. Daarom 

komt er op een natuurlijke ma-

nier een regionalisatie op gang. 

Deze is gestart in Groningen en 

een tweede stap is nu Zuidoost. 

 

Liesbeth Oostenrijk komt 

hierover een  korte presenta-

tie houden op 16 februari 

2009. 

 

LDC Business, maak kennis met TrjcT 

Stichting Intermin, Liesbeth Oostenrijk 

“TrjcT is een 

online toolbox ter 

ondersteuning 

van je werk als 

loopbaan-

professional,  

aldus Dejan 

Domić” 
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Als voorzitter van SAM heeft Ad 

Smets Loyalis, het A&O fonds, LIFT 

en het MO uitgenodigd om te praten 

over het belang van intersectorale 

mobiliteit. De partijen (helaas zonder 

de MO) hebben op 8 december 2008 

aan tafel gezeten. 

De volgende vragen kwamen aan 

de orde:  

1 Op welke wijze kan een extra sti-

mulans worden gegeven aan de inter-

sectorale samenwerking op het ge-

bied van mobiliteit?  

2 Hoe kan mobiliteit in de regio een 

extra professionaliseringsimpuls krij-

gen? Samenwerken aan mobiliteit, 
ook een uitdaging voor jou? 

Van de voorzitter: het SAM Landelijk 

SAM 

Als afgevaardigd voorzitter van 
SAM Zuid Nederland ben ik 
samen met Tanja Janssen naar 
de vergadering geweest in 
december. Nadien heb ik zit-
ting genomen in de denktank 
Landelijk en heb ik deelgeno-
men aan het overleg van janua-
ri jl. 

Wat is SAM Landelijk eigenlijk in 
relatie tot „ons SAM‟? Dat is de 
vraag die ik als eerste heb ge-
steld. Want laten we wel wezen: 
waaruit ontleent die organisatie 
de bevoegdheid om zich de Lan-
delijke Sam te noemen? De deel-
nemende partijen in SAM Lande-
lijk komen niet overeen met die 
van onze vergadering. Van de 
andere kant is er ook geen spra-
ke van hiërarchie. 

Wat is de doelstelling van het 
Landelijke SAM? Is er toege-
voegde waarde ten opzichte van 
de regionale SAM‟s? Wil het 
Landelijk overleg „ons SAM‟ facili-

teren (drukken flyer) , financieren 
en adviseren? Ook hierover heb 
ik namens het SAM Zuid het 
woord gevoerd. 

Allereerst heb ik aangegeven dat 
als een club zich het Landelijk 
predicaat wil toedichten, het mij 
bijzonder bevreemdde dat er 
geen verdere voorzitters van de 
regionale SAM‟s erbij aanwezig 
waren. Ik was de enige door een 
vergadering afgevaardigd lid uit 
de regio. Dus daar zou je eerst 
eens naar moeten kijken. 

Wat was de prioritaire doelstel-
ling om te komen tot SAM? Dat 
was m.i. een mobiliteitsnetwerk 
te bouwen voor de ZBO‟s als 
tegenhanger van het IMO 
(Interdepartementale Mobiliteits-
Overleg van het Rijk). Als lande-
lijk voorzitter van dat IMO en als 
MT lid van de voorloper van de 
huidige MO, ECLM (Expertise 
Centrum voor Loopbaan & Mobi-
liteit), heb ik de regionale over-

leggen voor het Rijk tot stand 
laten komen. In die tijd ben ik 
voor advies gevraagd door het 
UWV en heb ik aan de wieg ge-
staan van SAM.   Meer en meer 
wordt nu duidelijk dat er binnen 
de verschillende sectoren sa-
mengewerkt moet worden: daar 
ligt de behoefte! Ook wordt dui-
delijk dat de meerwaarde van die 
intersectorale samenwerking ligt 
op lokaal / regionaal niveau. En 
samenwerking tussen ZBO‟s 
Rijk, provincies, gemeenten, 
scholenagglomeraties, politie en 
andere (aanverwante) organisa-
ties.  

 

SAM Landelijk komt nu met 
een dienovereenkomstige aan-
pak en wil een overleg organi-
seren met de voorzitters van 
alle regionale SAM’s en zich 
buigen over de vragen: hoe 
ziet de organisatie eruit en wat 
is de doelstelling? 

Vanwege de intersectorale samen-

stelling van SAM kan dit mobiliteits-

netwerk (net als LIFT voor Limburg) 

in onze regio als voorbeeld dienen 

voor andere netwerken die slechts 

sectoraal van samenstelling zijn, zo-

als het MO. Het is Interessant om 

mogelijkheden te onderzoeken of 

SAM Zuid Nederland een juiste part-

ner is voor pilot projecten die geïniti-

eerd worden door Loyalis en/of het 

A&O Fonds. Zo heeft LIFT veel erva-

ring opgebouwd in intersectorale sa-

menwerking voor wat betreft de suc-

cesvolle Week van de Mobiliteit.  

In de bijeenkomst van 16 februari 

2009 staan we stil bij de mogelijk-

heden en/of wensen rondom SAM 

Zuid Nederland.  

SAM’s Wie is Wie? 

Om SAM nog meer in-

houd te geven, willen de 

deelnemers aan elkaar 

inzichtelijk maken wat hun 

deskundigheid is en in 

welke netwerken zij verte-

genwoordigd zijn. Samen 

zoeken naar linking pins: 

Interesse om mee te doen? 

Samenwerken Aan Mobiliteit 

Voorzitter / Hoofdredactie 
Mr Ad.H.L.S. Smets 
 
 

Telefoon: (06) 123 78 355 
E-mail: a.h.l.s.smets@minlnv.nl 
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SAM en het belang van intersectorale samenwerking 


