
AANPAK GROOTSCHALIGE ZAKEN DOOR DE POLITIE
22 november 2011 te Amsterdam

AANPAK GROOTSCHALIGE ZAKEN DOOR DE 
POLITIE

Het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau organiseert in 
samenwerking met twee voormalige recherchecoördinatoren 
van de politie een cursus aanpak grootschalige zaken. De 
cursus is bedoeld voor strafrechtadvocaten en is toegespitst 
op de huidige praktijk van grootschalig rechercheoptreden bij 
ernstige misdrijven.

De heren J. Paalman en C. de Roy van Zuydewijn hebben deel 
uitgemaakt van het recherchebijstandsteam (RBT) van de 
politie Twente, het tegenwoordige Team Grootschalig Optreden 
(TGO). Paalman en De Roy van Zuydewijn hebben meegedraaid 
in diverse grote onderzoeken. Ze deden onder andere het 
verdachtenverhoor. 

Als recherchecoördinatoren weten zij als geen ander hoe 
complexe dossiers worden opgebouwd, waar gestuurd kan 
worden in verhoren, hoe bewijzen sterker gemaakt kunnen 
worden, welke zaken niet in het dossier komen en hoe ontlastend 
bewijs in het dossier wordt weggezet. Kortom, ze kennen de ins 
en outs van grootschalige rechercheonderzoeken.   

PROGRAMMA

13:30 - 14:00 uur  - Ontvangst & registratie

14:00 - 15:30 uur 
- De organisatie van de Nederlandse politie.
- De organisatie van de recherche binnen het politieapparaat.
- De soorten rechercheurs.
- Het verschil tussen TGO en andere grootschalige zaken.

15:30 - 15:45 uur   - Ko�  e en thee

15:45 - 17:15 uur
- De rolverdeling binnen strafrechtelijke onderzoeken.
- Het eerste optreden op de plaats delict.
- Buurtonderzoek
- Misdaadanalist
- Observaties
- Aanhouding verdachten

17:15 – 17:45 uur   - Maaltijd (soep met broodjes)

17:45 – 18:45 uur 
- Aanhouding verdachten
- Verhoormethoden
- Het opmaken van het dossier.
- Hints voor de advocatuur

CURSUSGEGEVENS

Locatie:  Aristo Amsterdam
  Teleportboulevard 100
  1043 EJ Amsterdam

Datum:   22 november 2011
Aanvang:  14:00 uur
Einde:   18:45 uur

KOSTEN

€295 (exclusief btw.) voor NVSA-leden

€345 (exclusief btw.) voor niet NVSA-leden.

3 punten juridisch
1 punt beroepsvaardigheden

Klik op onderstaande link om u direct aan te melden of stuur een e-mail naar info@nfob.nl.
http://www.forensischonderzoeksbureau.nl/inschrijven-cursus/11/Aanpak-grootschalige-zaken.html


