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Schaal 7 Rechercheur Zware Criminaliteit A 

1. Functie-inhoud 

2. 

Criminaliteitsbestrijding 
· Participatie in bovenlokaal (regionaal, interregionaal) recherche-unit gericht 

op bestrijding zware delicten in georganiseerd verband door personen en/of 
organisaties. 

- Verrichten van specifiek opgedragen deelonderzoeken. 

Informatie/advisering 
- Terugkoppeling van informatie naar projectcoördinatie. 
- Telefoondienst voor het aannemen van tips, onder andere als gevolg van het 

inschakelen van de media. 

Contacten 
- Informatieverstrekking aan publiek en collega's. 

Overige taken 
- Bestudering van informatie van collega's in het onderzoek. 
- Administratieve afhandeling van werkzaamheden. 

Bezwarende werkomstandigheden 
- Fysieke inspanning en behendigheid. 
· Confrontatie met menselijk leed en emoties. 
· Kans op oplopen letsel bij aanhoudingen, fouillering, onderzoek ter plaatse, 

huiszoeking, etc. 

Niveaubepalende elementen 
Zelfstandige verrichting van deelonderzoeken binnen groter 
rechercheproject. 

3. 

Indicatie functie-eisen 
------------Äl-s-meclewe-r-ker-ba-s-i-s·pol+t-iez-o·rg.:A--;--a·lsmeae:;:::: ======----=============-----'=-- 

- Recherchebasiscursus. 
- Functiegerichte applicaties. 

4. 
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Schaal8 Rechercheur Zware Criminaliteit B 

I. Functie-inhoud 

Projectmatige criminaliteitsbestrijding 
Participatie in bovenlokaal (regionaal, interregionaal) recherche-unit gericht 
op bestrijding zware delicten in georganiseerd verband door personen en/of 
organisaties. 
Projectvoorbereiding, onder andere informatie-inwinning, voorstellen met 
betrekking tot projectdoelstellingen. 

- Projectuitvoering complete onderzoekstraject. 
- Coördinatie/begeleiding van (deel)werkzaamheden van minder ervaren 

collega's (rechercheurs zware criminaliteit A). 

Informatie/advisering 
- Informatieverstrekking aan collega's van recherche. 
- Ondersteuning. 

Overige taken 
- Administratieve afwerking werkzaamheden. 
- Mentor voor onervaren collega's. 

Bijhouden informatie/rapportages van collega's in de unit. 

2. Bezwarende werkomstandigheden 
Als rechercheur zware criminaliteit A, alsmede: 
Psychische belasting bij verhoor zware criminelen. 

3. Niveaubepalende elementen 
Volledige inzetbaarheid in zwaar rechercheproject. Mentorfunctie. Grondige 
kennis van strafrechtelijke bevoegdheden. 

4. Indicatie functie-eisen 
- Ruime ervaring in criminaliteitsbestrijding (lokaal en/of in 

rechercheprojecten). 
---.=.- _functiegerich-te.aP-phcaties 
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Schaal9 

2. 

GroepschefRecherche 
Zware Criminaliteit 

l. Functie-inhoud 

Operationele leiding 
Dagelijkse leiding over een groep. 
Werkverdeling over de groep: planning, coördinatie en voortgangsbewaking 
van de werkzaamheden. 

- Zaakgerichte coördinatie uitvoering projectwerkzaamheden. 
Motiveren en stimuleren van de medewerkers. 
Leidinggeven aan de uitvoering op locatie. 

- Wachtcommandant, verdeling van binnenkomende werkzaamheden over 
dienstdoend personeel. 

- Beslissen over oproepen en/of inzetten van interne en externe instanties. 
- Registreren en afhandelen van binnengekomen klachten. 
- Vertalen van operationele werkplannen naar operationele activiteiten. 
- Begeleiden tactische kant rechercheondersteunende onderzoeken. 

Personeelszorg en administratie 
- Verlof- en dienstplanning. 
- Houden van functioneringsgesprekken, optreden als informant bij 

beoordeling. 
- Introduceren en begeleiden van medewerkers. 

Contacten 
- Advisering/bespreking projectleiding voortgang en tactiek. 
- Met externe instanties. 

Overige taken 
- Overdragen verkregen/binnengekomen informatie aan collega's. 
- Deelnemer voortgangs-/evaluatiebesprekingen projectleiding. 
- Hulpofficier van justitie (beperkte taakstelling). 

Bezwarende werkomstandighed __ e_n __ 
--------------to-o-p-niJc:1-ens meeëlraaienin onâerzoel<en âe::::::z:::::e:;:;lf~â;::;;e::::::r;:;:is:;::;1::::::r'::;::o;::;s:::::::a;:;l::;::s:::;;â;:;e==========-___::=--- 

rechercheurs. 

3. 

4. 

Niveaubepalende elementen 
Verantwoordelijkheid voor voortgang en kwaliteit van rechercheonderzoek 
door groep rechercheurs in groot rechercheproject. 

Indicatie functie-eisen 
- Ruime ervaring als rechercheur B. 
· Functiegerichte applicaties. 
- Opleiding hulpofficier van justitie. 
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Schaal 11 Unithoofd Recherche 
Zware Criminaliteit 

1. Functie-inhoud 

Leiding 
· Leiding over een unit. 
- Planning van activiteiten, prioriteitenstelling, voortgangsbewaking en 

evaluatie. 
· Capaciteitsverdeling, beoordeling kwaliteit en omvang van de prestaties. 
· Aanstelling, introductie, opleiding en beoordeling medewerkers. 
· Rechtstreekse verantwoording aan sectorhoofd bestrijding 

zware/georganiseerde criminaliteit of leider onderzoek (LO). 

Bed rijf svoerinq 
· Maakt deel uit van sectorleiding en participeert als zodanig in het algemene 

beleid van de sector. 
· Signaleren van ontwikkelingen en adviseren van het sectorhoofd. 
- Vertaling van de doelstellingen in beleidsplan, activiteitenplan en begroting 

van de unit. 
- Budgetbeheer en doelmatige registratie en administratie. 

Contacten 
· Met regio's en met rechercheondersteunende units. 
- Met justitie, advocatuur en media. 

Overige taken 
- Overdragen voortgangsinformatie aan chef en/of LO. 
· Deelnemer besprekingen projectleiding. 

{Externe) vervanging chef/LO. 

Bezwarende werkomstandigheden 
· Psychische druk van projectmatig werken. 
- Publiciteit rond spectaculaire zaken. 

___________ ·_Waarb.orgen.v.olstr.ekte...geheimhouding, _ 

2. 

3. Niveaubepalende elementen 
Voortgangsverantwoordelijkheid voor dagelijkse gang van zaken van groot 
rechercheproject. Bepaling strategie van aanpak bestrijding 
criminaliteitsnetwerken. 

Indicatie functie-eisen 
- Ruime ervaring als groepschef/NPA. 
· Ervaring in recherchewerkzaamheden. 

4. 
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