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Teamleider Slachtofferinformatiesystematiek (SIS)
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) draagt bij aan een veilige samenleving door het versterken van
de veiligheidsregio’s en hun partners bij het professionaliseren van hun taken. Wij ontwikkelen en
delen relevante kennis, wij hebben expertise voor het verwerven en beheren van gemeenschappelijk
materieel en wij adviseren de betrokken besturen. Ons motto hierbij is: signaleren en verbinden.
Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) is een landelijke aanpak die bij een incident zorgt voor snelle
en zorgvuldige informatie voor ongeruste verwanten. Gemeenten, GHOR en politie werken samen
binnen SIS. Op verzoek van een veiligheidsregio kan SIS bij een incident worden ingezet. Dan wordt
de landelijke voorziening SIS operationeel, bestaande uit de frontoffice (Verwantencontact) bij de
ANWB Alarmcentrale in Assen en de backoffice bij de Nationale Politie in Driebergen. Het
programmanagement van SIS is ondergebracht bij het IFV.
Kijk voor meer informatie over SIS op IFV Kennisplein in het dossier SIS.
Voor de backoffice van de landelijke voorziening SIS zijn wij op zoek naar een enthousiaste
professional met kennis van de regionale crisisorganisatie die tijdens een incident op piketbasis
inzetbaar is als teamleider SIS.

De functie
Als teamleider SIS maak je deel uit van een pool van zes teamleiders die op piketbasis opgeroepen
kunnen worden bij een inzet van SIS. Tijdens een SIS-inzet geef je leiding aan de landelijke
voorziening SIS. Je coördineert de samenwerking tussen de frontoffice en de backoffice van SIS en je
onderhoudt de contacten met de regionale crisisorganisatie.

Kernactiviteiten






Leiding geven aan de landelijke voorziening SIS tijdens een SIS-inzet:
 Regelen van de juiste bezetting van de frontoffice en de backoffice.
 Aansturen van de frontoffice en de backoffice.
 Controleren van de voortgang, signaleren van knelpunten en in gang zetten van acties.
Zorgen voor een goed samenspel met de regionale crisisorganisatie:
 Afstemmen met de contactpersoon SIS in de regionale crisisorganisatie over het verloop van
de SIS-inzet en de te ondernemen acties.
 Zorgen voor de informatie- en gegevensuitwisseling en het opstellen van rapportages.
 Afspraken maken over de afschaling van SIS en over de overdracht van openstaande zaken
aan de regionale crisisorganisatie.
Bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de werkwijze van SIS:
 Deelnemen aan landelijke SIS-oefeningen.
 Deelnemen aan het overleg van teamleiders SIS en aan trainingen.

Functie-eisen









Je werkt op hbo/vwo-niveau.
Je beschikt over kennis van de regionale crisisorganisatie en de organisatie van bevolkingszorg.
Je hebt ervaring met leidinggeven in een crisisteam en met multidisciplinaire samenwerking.
Je bent besluitvaardig en resultaatgericht.
Je bent stressbestendig en je blijft goed functioneren onder tijdsdruk en bij tegenslag.
Je kunt goed prioriteiten stellen, randvoorwaarden creëren en processen monitoren.
Je bent in dienst bij een veiligheidsregio of een gemeente.
Je hebt geen conflicterende nevenwerkzaamheden.

Competenties
 Resultaatgericht
 Samenwerkingsgericht
 Organisatiebewust
 Besluitvaardig
 Coördineren en monitoren
 Flexibel

Wat bieden wij?
Je blijft in dienst bij je eigen werkgever in je eigen functie en je wordt voor de functie van teamleider
SIS gedetacheerd bij het IFV. Deze detachering is in eerste instantie voor een jaar en kan jaarlijks in
overleg met het IFV en je werkgever verlengd worden. Bij een incident vindt inzet plaats op basis van
een piketrooster. Zodra SIS wordt ingezet, word je telefonisch opgeroepen en heb je de
verantwoordelijkheid hier terstond op te reageren en binnen 90 minuten op de locatie in Driebergen te
zijn. Je huidige werkgever moet instemmen met deze rol en bijbehorende verantwoordelijkheid. Voor
de piketdienst en een daadwerkelijke oproep geldt een vergoedingsregeling.

Interesse?
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Annemarie Breur, programmamanager SIS,
telefoon 06 40 13 36 92.
Heb je belangstelling voor de functie en pas je binnen het geschetste profiel? Stuur dan je
sollicitatiebrief met curriculum vitae voor 6 januari 2019 naar solliciteren@ifv.nl onder vermelding van
teamleider SIS en het vacaturenummer 181256 Graag bij de sollicitatie een referentie opgeven.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 15 januari 2019 en eventueel vrijdagochtend 18
januari 2019.
Deze vacature wordt opengesteld binnen de veiligheidsregio’s en gemeenten.

