
 
Competenties TUV ©Politieacademie  maart 2020 

 

Training Urgent Veiligheidsverhoor (TUV) 
 
Achtergrond en doel 
Er is behoefte aan een landelijke pool van verhoorders die specifiek in crisissituaties, dus onder grote 
druk (de dreiging dat er slachtoffers kunnen vallen, politieke druk, tijdsdruk en hectiek), in staat zijn 
een verdachte snel cruciale informatie te laten prijsgeven. Anders dan in de overige verhoorsituaties 
is er nauwelijks gelegenheid tot voorbereiding en gaat het niet primair om het verzamelen van in de 
rechtszaal bruikbaar bewijs, maar om het snel verkrijgen van de gezochte informatie. De ‘werkrelatie’ 
met de verdachte speelt een belangrijkere rol, terwijl de beschikbare tijd (ook om tot een werkrelatie 
te komen) korter is dan bij een regulier verhoor. 

Het is de bedoeling om landelijk een pool van TUV-ers samen te stellen, die eerst geselecteerd en 
daarna opgeleid worden. Voor de landelijke pool komen ervaren professioneel verhoorders en 
onderhandelaars in aanmerking, die door hun eenheid voor deze specifieke taak zijn 
gepreselecteerd.  

Kenmerkend 
Van een TUV-er wordt veel gevraagd, zowel qua competenties, vaardigheid als inzetbaarheid. Het 
gaat om het vermogen onder grote druk en in een hectische situatie overzicht te houden, goed te 
kunnen schakelen, de verdachte goed te ‘lezen’, ‘on the spot’ te kunnen analyseren en te kunnen 
bedenken wat er nodig is om de gevraagde informatie te verkrijgen (zoals bijvoorbeeld het 
opbouwen van een werkrelatie en het volgen van een strategie). Een TUV-er moet flexibel zijn; ze 
kunnen op elk moment opgeroepen worden en komen dan in een nieuwe, onverwachte en 
onoverzichtelijke situatie terecht, waar ze niet even rustig aan kunnen wennen. Daarbij speelt dat 
dat er sprake kan zijn van veel externe druk vanuit leiding, politiek en de maatschappij. 

Voorwaarden 
- Professioneel verhoor (PV) of VUG-certificaat of certificaat onderhandelaarsopleiding (CTA is 

een pre) 
- Zicht op CTER gevolgd is een pre 
- Voor de training geldt een aanwezigheidsverplichting (100%) en een avondbelasting. Ook is 

zelfstudie onderdeel van de training. 
- Bereidheid tot parate en flexibele inzet 
- Mobiel inzetbaar (in bezit van auto) 
- Meertaligheid is een pre (bijvoorbeeld beheersing Engels, Frans, Arabisch) 
- Recente verhoor- of onderhandelervaring 
- Mogelijkheid op de werkplek om regelmatig verhoren uit te voeren om vaardigheid op peil te 

houden  
- Bereid om deel te nemen aan oefeningen in het land  
- Bereid om zich te willen verdiepen in de drijfveren en mindset van geradicaliseerde personen 

(zowel extreem links/rechts, als religieus gemotiveerd of lone-actors) en interesse in GOA-
zaken). 
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Vereiste competenties TUV 
 
Denkvermogen/ actie-intelligentie is nodig om onder druk te kunnen blijven analyseren en goede 
beslissingen te kunnen blijven nemen. De verhoorder moet niet te overhaast beslissingen nemen, 
analytisch vermogen hebben, moet afwegingen kunnen maken, maar moet ook een knoop kunnen 
doorhakken dus slagvaardig zijn. De verhoorder durft een besluit te nemen/ standpunt in te nemen.  

Stressbestendigheid is nodig, om met de druk van het moment om te gaan én om de emoties van de 
situatie achteraf goed te kunnen verwerken. De verhoorder moet in een zeer hectische situatie het 
geheel kunnen blijven overzien, de rust bewaren en kunnen blijven handelen. De verhoorder moet 
beschikken over een groot incasseringsvermogen en relativeringsvermogen en niet snel uit het veld 
geslagen zijn. Mag geraakt zijn, maar moet het van zich af kunnen zetten (adequate 
copingvaardigheden hebben). 

Flexibiliteit is nodig in het omgaan met onverwachte, onoverzichtelijke situaties. De verhoorder 
moet zich kunnen bewegen in een situatie, waarin de koers nog al eens kan veranderen. Er moet 
bijvoorbeeld snel geschakeld kunnen worden bij het verkrijgen van nieuwe informatie. 

Oordeelsvorming is nodig in verband met het kunnen filteren van hoofd- en bijzaken en het snel 
‘zien’ van mogelijke verbanden tussen stukjes informatie zonder dat sprake is van ‘jumping to 
conclusions’. 

Inlevingsvermogen is nodig om gevoelens en behoeften van een ander te onderkennen. De 
verhoorder moet zich kunnen verplaatsen in de ander, ook in andermans perspectief, maar niet ‘te’ 
invoelend of meelevend zijn.  

Sociale vaardigheden en luisteren zijn nodig om in staat te zijn contact te maken met een diversiteit 
aan personen qua persoonlijkheid, achtergrond en ideologie. De verhoorder kan belangrijke 
informatie uit mondelinge mededelingen verzamelen. Geeft aandacht en ruimte aan 
gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties. De verhoorder beweegt zich tactvol en 
gemakkelijk in contacten met anderen. Is in staat door het eigen optreden emoties en de sociale 
interactie te beïnvloeden. 

Zelfreflectie is nodig in de zin dat de verhoorder zich bewust moet zijn van zijn reacties en valkuilen 
en zichzelf daarin moet kunnen bijsturen. De verhoorder kent het eigen karakter, eigen grenzen en 
kan reflecteren. In crisissituaties zijn er allerlei mensen en partijen die vanuit hun positie en rol 
invloed uitoefenen op hoe de zaken verlopen. Daar moet de verhoorder zich naar kunnen voegen, 
zonder zijn eigen doelen, taken en professionalisme uit het oog te verliezen. 

 
Toelatingsprocedure  
Het proces van toelating bestaat uit twee fasen: een preselectie in de Eenheid en een assessment op 
de Politieacademie, afdeling In-, Door- en Uitstroom (IDU) van de Dienst HRM van het 
Politiedienstencentrum (PDC).  

Na preselectie door de eenheid en toetsing of de kandidaat aan de instroomeisen (benodigde 
vooropleiding) voldoet, volgt een uitnodiging voor een assessment bij IDU. De opgeleverde 
rapportage van IDU wordt (na toestemming van kandidaat) doorgezet naar de toelatingscommissie 
die verbonden is aan de TUV en valt onder Team Generieke Opsporing (TGO) van de Politieacademie. 
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De meest geschikte kandidaten worden toegelaten tot de training, waarbij rekening wordt gehouden 
met de hoeveelheid gereserveerde plekken per Eenheid.  

De assessment bij afdeling IDU bestaat uit een testprogramma van één dag, waaronder een 
psychologisch interview, praktijksimulaties en vragenlijsten. Vooraf kan gevraagd worden enkele 
vragenlijsten thuis in te vullen. 

NB: 
Na het slagen voor de training urgent veiligheidsverhoor (TUV) zult u worden opgenomen in de pool 
van veiligheidsverhoorders en kunt u gevraagd worden om met spoed ingezet te worden, binnen of 
eventueel ook buiten uw Eenheid. Afhankelijk van uw functie kan er taak- of rolverwarring ontstaan, 
bijvoorbeeld als u zowel (CTA )onderhandelaar als veiligheidsverhoorder bent. U kunt binnen één 
onderzoek/incident niet voor beide functies tegelijk ingezet worden.  
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