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Werkterrein: Digitale Expertise 

Bij functie: - Generalist Tactische Opsporing  
- Senior Tactische Opsporing  
- Operationeel Expert Tactische Opsporing 

Omschrijving werkterrein: Het werkterrein Digitaal concentreert zich op de opsporing van 
strafbare feiten in de digitale wereld (Wet computercriminaliteit) 
en middels opsporing van klassieke criminaliteit (Wetboek van 
Strafrecht), waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT-middelen. 
Daarnaast richt dit werkterrein zich op de gebruiksmogelijkheden 
van ICT-middelen bij het opsporen van strafbare feiten 
(opsporingsmiddelen). 

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 

  

Werkterrein: Financieel Economisch 

Bij functie: - Generalist Tactische Opsporing  
- Senior Tactische Opsporing  
- Operationeel Expert Tactische Opsporing 

Omschrijving werkterrein: Het werkterrein Financieel Economisch concentreert zich op de 
financieel economische aspecten binnen een (strafrechtelijk) 
onderzoek, zoals bijvoorbeeld ontnemen en witwassen. Dit vraagt 
een voortdurende participatie in netwerken met andere, veelal 
specialistische partners op financieel economisch gebied. 

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 

 

Werkterrein: Jeugd 

Bij functie: - Generalist Tactische Opsporing  
- Senior Tactische Opsporing  
- Operationeel Expert Tactische Opsporing 

Omschrijving werkterrein: Het werkterrein Jeugd concentreert zich op de opsporing van 
strafbare feiten waarvan de personen waartegen het strafbare feit 
is gericht danwel die als verdachte(n) (kunnen) worden 
aangemerkt of als betrokkene(n), vallen onder de term “jeugdige 
personen” uit het wetboek van Strafrecht. 

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 
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Werkterrein: Zeden 

Bij functie: - Generalist Tactische Opsporing  
- Senior Tactische Opsporing  
- Operationeel Expert Tactische Opsporing 

Omschrijving werkterrein: Het werkterrein Zeden concentreert zich op de opsporing van 
strafbare feiten, zoals genoemd in Boek II, titel XIV van het 
wetboek van Strafrecht. Het werkterrein kenmerkt zich in die zin, 
dat er nagenoeg altijd sprake is van een grote inbreuk op zowel 
de persoonlijke als de lichamelijke integriteit. Veelal is er sprake 
van een moeilijke bewijspositie. 

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 

 

Werkterrein: Milieu 

Bij functie: - Generalist Tactische Opsporing  
- Senior Tactische Opsporing  
- Operationeel Expert Tactische Opsporing 

Omschrijving werkterrein: Het werkterrein Milieu concentreert zich op de opsporing van 
strafbare feiten van de aan het milieu en de natuur gelieerde wet- 
en regelgeving. 

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 

 

Werkterrein: Verdovende middelen 

Bij functie: - Generalist Tactische Opsporing  
- Senior Tactische Opsporing  
- Operationeel Expert Tactische Opsporing 

Omschrijving werkterrein: Het werkterrein Verdovende middelen concentreert zich op de 
opsporing van strafbare feiten van de Opiumwet en de daaraan 
gelieerde wet- en regelgeving. Vanuit dit werkterrein wordt – waar 
relevant – informatie verstrekt tbv de aanpak van andere vormen 
van (zware) criminaliteit zoals terrorisme, wapenhandel, 
mensenhandel- en mensensmokkel. 

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 
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Werkterrein: Vreemdelingen 

Bij functie: - Generalist Tactische Opsporing  
- Senior Tactische Opsporing  
- Operationeel Expert Tactische Opsporing 

Omschrijving werkterrein: Het werkterrein Vreemdelingen concentreert zich op de opsporing 
van strafbare feiten van de Vreemdelingenwet en de daaraan 
gelieerde weten regelgeving. Vanuit dit werkterrein wordt – waar 
relevant – informatie verstrekt tbv de aanpak van andere vormen 
van (zware) criminaliteit zoals terrorisme, wapenhandel, 
mensenhandel- en mensensmokkel. 

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 

 

Werkterrein: Nautisch 

Bij functie: - Generalist Tactische Opsporing  
- Senior Tactische Opsporing  
- Operationeel Expert Tactische Opsporing 

Omschrijving werkterrein: Het werkterrein Nautisch concentreert zich op de opsporing van 
strafbare feiten van de aan het water- en scheepvaartverkeer 
gelieerde nautische wet- en regelgeving. Tevens behoort tot dit 
werkterrein participatie in strafrechtelijke onderzoeken aan boord 
van Nederlandse zeeschepen waar ook ter wereld en schepen 
en/of platforms op het continentaal plat van de Noordzee.  

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 
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Werkterrein: Infrastructuur 

Bij functie: - Generalist Tactische Opsporing  
- Senior Tactische Opsporing  
- Operationeel Expert Tactische Opsporing 

Omschrijving werkterrein: Het werkterrein Infrastructuur concentreert zich op onderzoek 
naar de oorzaak en toedracht van ernstige (verkeers)ongevallen. 
Dit zijn ongevallen met zwaar lichamelijk letsel en/of dodelijke 
afloop dan wel met een (grote) maatschappelijke impact.  
 
Tevens concentreert het werkterrein Infrastructuur zich op de 
opsporing van strafbare feiten van aan infrastructuur gelieerde 
wet- en regelgeving samenhangend met nodaal georiënteerd 
werken op de fysieke infrastructuur.   

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 

 
 

Werkterrein: Veiligheid en Integriteit 

Bij functie: - Generalist Tactische Opsporing  
- Senior Tactische Opsporing  
- Operationeel Expert Tactische Opsporing 

Omschrijving werkterrein: Het werkterrein Veiligheid & Integriteit richt zich op opsporing van 
strafbare feiten in relatie tot de (interne) veiligheid, integriteit en 
betrouwbaarheid van een korps/korpsonderdeel en haar 
medewerkers en de daaraan gelieerde wet- en regelgeving. 

Aan werkterrein gekoppelde 
aandachtsgebieden: 

geen 

 


