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COMPETENTIES VKV 

 

De volgende competenties zijn van belang bij het verhoren van kwetsbare verdachten. 

 

Interpersoonlijke sensitiviteit 

Contactuele vaardigheden spelen een zeer belangrijke rol in een verhoor. Het maken van een goede 
inschatting van onderliggende verhoudingen, het vermogen om aansluiting te vinden bij anderen en 
kunnen openstaan voor het verhaal van de ander is bepalend voor het verloop van een verhoor. 

Een verhoorder van een kwetsbare verdachte moet zich kunnen verplaatsen in de belevingswereld 
van de ander en een veilige en professionele sfeer kunnen creëren in het contact. Hij1 moet in staat 
zijn om het eigen referentiekader naar de achtergrond te plaatsen c.q. uit te schakelen om zich te 
kunnen concentreren op de ziens- en belevingswijze van de kwetsbare verdachte. Tevens moet hij 
zich vertrouwd maken met het perspectief van waaruit de kwetsbare verdachte de wereld en dus 
ook de gebeurtenis bekijkt (perspective taking). De verhoorder moet dus sowieso in staat zijn om 
verschillen tussen mensen accuraat te detecteren en het eigen gedrag hierop af te stemmen. Daar 
komt bij dat het van cruciaal belang is om dit perspective taking gedurende langere tijd vol te 
houden en niet slechts in het begin. 

 

Emotionele stabiliteit  

Tijdens een verhoor kan men te maken krijgen met beladen onderwerpen of emotionele situaties. 
Een verhoorder dient in staat te zijn om op evenwichtige wijze in het contact te opereren. Hierbij 
mag hij niet gehinderd worden door eigen persoonlijke sores of onverwerkte emoties. Om 
professioneel te blijven handelen is het noodzakelijk om een bepaalde distantie in acht te nemen.  

Tevens dient hij in staat te zijn om eigen frustraties en ergernissen gedurende het verhoor onder 
controle te houden. De impulscontrole moet dus groot zijn. De verhoorder dient het nodige geduld 
op te brengen en moet tegenwerking en tegenslag in het bereiken van resultaten kunnen incasseren 
zonder hierbij de effectiviteit van het handelen te verliezen. Dit speelt des te meer als er sprake is 
van een persoonlijke bewijsdrang en wanneer er vanuit de omgeving druk wordt uitgeoefend om 
een zaak afgerond te krijgen.  

Ook dient de verhoorder een stevig verankerd zelfvertrouwen te hebben. Hij mag zich niet uit het 
lood laten slaan door ondermijnende of bedreigende/aanvallende opmerkingen of gedragingen.  

Het is dus belangrijk om over een gezonde dosis relativeringsvermogen en persoonlijke stevigheid te 
beschikken. 

  

Flexibiliteit 

Een verhoorder moet in een verhoor soepel kunnen inspelen op plotselinge wendingen. Denk 
bijvoorbeeld aan een veranderende sfeer in het contact of nieuwe informatie die boven water komt. 
Daarnaast is er veel aanpassingsvermogen en creativiteit nodig om aan te sluiten bij de 
                                                           
1 Waar hij/ zijn staat kan ook zij/haar gelezen worden. 



Competenties VKV   ©Politieacademie 

gemoedstoestand of denkniveau van de verdachte. Hij moet in staat zijn mee te kunnen bewegen 
met een situatie en de durf hebben om zijn eigen ‘agenda’ los te laten, teneinde resultaten te 
boeken. 

 

Tolerantie 

Om anderen te bereiken, zal de verhoorder in staat moeten zijn om zijn eigen referentiekaders los te 
laten en anderen te alle tijden respectvol te bejegenen. Het is belangrijk om je eigen allergieën te 
herkennen, zodat eventuele irritaties of vooroordelen niet gaan doorspelen in het contact met de 
verdachten. Er wordt van een verhoorder verwacht dat hij anderen op geduldige, accepterende en 
rustige wijze tegemoet treedt. Bepalend hiervoor is je mensbeeld, oftewel de wijze waarop je 
tegenover mensen staat die anders zijn als jij. 

 

Analytische vermogens 

Een verhoor heeft als doel het verzamelen van informatie en om dit te kunnen doen moet de 
verhoorder vlot tot de essentie kunnen doordringen, verbanden kunnen leggen, alert zijn op nieuwe 
informatie en oog hebben voor details. Hij zal een objectieve onbevooroordeelde basishouding 
moeten hebben en niet te snel conclusies willen trekken. Daarbij zal hij zich zowel in de breedte als 
in de diepte moeten oriënteren. Cognitieve vermogens spelen hierbij een belangrijke rol evenals 
ervaring en vaardigheden. 

 

Communicatieve Vaardigheden/ Overtuigingskracht 

De verhoorder dient te beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Hij moet in staat zijn 
om op duidelijke en begrijpelijke wijze te communiceren. Hierbij dient hij het woordgebruik en 
vocabulaire af te stemmen op het begripsvermogen van de verdachte. Tevens dient hij in staat te 
zijn om non-verbale signalen goed te observeren en daarnaar te handelen.  Ook in de communicatie 
naar collega’s en superieuren spelen communicatieve vaardigheden een belangrijke rol. Van een 
VKV-er wordt verwacht dat hij op heldere, stevige en overtuigende wijze zijn bevindingen uiteen kan 
zetten. Bovendien kan het voorkomen dat hij de door hun gekozen aanpak tijdens een verhoor 
achteraf moeten beargumenteren en verantwoorden. 


