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Operationeel Begeleider B

Status: executief (politietaak) 

Functieschaal: 9

De kern van de functie

Operationele Begeleiding draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde

(criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde en aan veiligheid en leefbaarheid in de

samenleving, door het begeleiden van individuen en teams - in en voor de uitvoeringspraktijk - om

steeds aan het (gevraagde) actuele vakbekwaamheidsniveau te (kunnen blijven) voldoen én de

continuïteit van de duurzame operationele inzetbaarheid van steeds moedige, kundige en vaardige

politiemedewerkers te behouden, met als doel rendementsverbetering in en voor de

uitvoeringspraktijk.   

Operationele Begeleiding is in de uitvoeringspraktijk werkzaam, om vanuit participerende

observatie, (in samenspraak) de interventies te bepalen onder meer ten aanzien van; bijstelling en

bijsturing van de toepassing en de toepasbaarheid van kennis en vaardigheden, bijstelling en

bijsturing t.a.v. opleidings- en trainingsplannen, kwaliteitsanalyse van opleidings- en

trainingsprogramma’s, beoordeling van het vakbekwaamheidsniveau van het individu en het team.

  

Door het daadwerkelijk werkzaam zijn in de praktijk onderhoudt en optimaliseert Operationele

Begeleiding het eigen “blauwe” politionele vakmanschap en legt de verbinding tussen de

gevraagde vakbekwaamheid en de vakbekwaamheid van de operationeel begeleider.  

Operationele begeleiding geeft met name uitvoering aan de processen in de takken Uitvoeren,

Ondersteunen en Verbeteren RBP.   

Binnen het vakgebied Operationele Begeleiding komt een aantal werkterreinen[1] voor waarop

stelselmatig wordt ingezet. 

De Operationeel begeleider B draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde

(criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde en aan veiligheid en leefbaarheid in de

samenleving door de uitvoering van operationele begeleiding aan individuen en teams. Hij verzorgt

daartoe op en in de praktijk gerichte en op de (beoogde) functie aansluitende trainingen. Hij volgt

daarbij (standaard én op de actualiteit toegesneden) lesmateriaal voor het overbrengen van

kennis, vaardigheden en gedragskenmerken behorende bij een professionele beroepshouding. In

het – in het kader van voorbereiding – opstellen van plannen van aanpak, ook zonder beschikbaar

format. De Operationeel Begeleider B initieert, bouwt, onderhoudt en regisseert netwerken ten

behoeve van gezamenlijke aanpak van Operationele Begeleiding, maakt uitvoeringsafspraken,

stuurt op het maken van randvoorwaardelijke afspraken, en stuurt op nakoming van afspraken. Hij

doet voorstellen vanuit de uitvoeringspraktijk ter verbetering van de aanpak van Operationele

begeleiding en implementeert vastgestelde verbeteringen. 

De Operationeel Begeleider B bevordert en beoordeelt als mentor de professionaliteit van

collega’s.   

Specifieke informatie ten aanzien van de aanduiding van de status (politietaak-ATH), de

aanduiding van werkterrein, aandachtsgebied en/of specifieke functionaliteit, het opleidingsprofiel

en het competentieprofiel zijn opgenomen in koppelingen LFNP en maakt integraal deel uit van

deze LFNP-functiebeschrijving.

[1] Deze werkterreinen zijn formeel gedefinieerd en vastgesteld en opgenomen in de lijst

“Werkterreinen LFNP”.

Klik hier voor de volledige functiebeschrijving

Aan deze functie kunnen de volgende werkterreinen gekoppeld zijn: 

Gewelds- en Gevaarsbeheersing

Rijvaardigheid & Rijveiligheid

Klik hier voor de volledige werkterreinbeschrijving

Vereiste competenties 

Maatschappelijke oriëntatie

Overtuigingskracht

Coachen

Organisatievermogen

Kwaliteitsgerichtheid

http://dw.politieacademie.politie.nl/sites/doc/Documents/Gegevens_tbv_site/F094.pdf
http://intranet.politie.local/
http://dw.politieacademie.politie.nl/sites/doc/Documents/Gegevens_tbv_site/W094.pdf
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Resultaatgerichtheid

Netwerkvaardigheid

Systeemdenken

Klik hier voor de volledige competentieprofiel

Vereiste opleidingsniveau 

MBO 4 werk- en denkniveau

Overige vereisten

Op de breedte van de werkzaamheden van het vakgebied toegespitste opleiding en/of
werkervaring

Klik hier voor de volledige opleidingsprofiel

http://dw.politieacademie.politie.nl/sites/doc/Documents/Gegevens_tbv_site/O094.pdf
http://dw.politieacademie.politie.nl/sites/doc/Documents/Gegevens_tbv_site/C094.pdf

