
Werken met verhoorcoachesWerken met verhoorcoaches
Het sluitstuk voor kwaliteitsvolle verhorenHet sluitstuk voor kwaliteitsvolle verhoren

20 juni 201420 juni 2014

Marc Bockstaele (ere)hoofdcommissaris FGP-Gent

Inhoudelijk coördinator Belgische cursussen verhoortechnieken

HistoriekHistoriek
� 1999: Kennismaking met de module ‘Personality 

Profiling’ in de Cursus Forensic Interview, RCMP 
(Ottawa 1999) 

� December 2000: eerste cursussen verhoortechnieken 
(RVT)

� 2002: Studiedag ‘Personality Profiling’ CPS. 

Beter: ‘Verhoorcompetenties’

� Zoektocht naar doctoraat 

� 2007-2011: doctoraat Lotte SMETS

� 2011: eerste verhoorcoaches zijn opgeleid

� Toekomst: teams van hoog gespecialiseerde 
verhoorders voor ‘specifieke verhoren’



CursustekstenCursusteksten

�Nationaal geharmoniseerd

�Modules voor basisverhoortechnieken

�Modules voor voortgezette vorming

�Alle cursusteksten staan permanent (digitaal) 
ter beschikking van elke verhoorder

�Alle cursusteksten zijn gepubliceerd. Nog geen 
enkele opmerking van magistratuur, 
advocatuur of academische wereld 

Samenwerking met de universiteit Gent Samenwerking met de universiteit Gent 
(criminologie en psychologie)(criminologie en psychologie)

�Masterproeven over:
� Psychopathieën. Zoeken naar een aangepaste verhoorstrategie

� Vrouwelijke psychopaten, welke verhoorstrategie?

� Toepassing van het concept ‘overdracht’ tijdens verhoren

� Woede. Herkennen van signalen en omgaan met woedende 
personen

� Het gebruik van RPM bij verdachtenverhoren

� Selectieve amnesie. Echt of gefingeerd geheugenverlies?

� Interculturele verhoren

� Zelfonthulling van de verhoorder tijdens verhoren



Toekomstige initiatievenToekomstige initiatieven
�Specifieke opleidingen over:
� Verhoor van mensen met een mentale beperking

� Verhoor van mensen met een autisme spectrum 
stoornis

� Verhoor middels ‘de roos van Leary’

� Verhoor van psychopaten

� Gebruik van argumentatieleer tijdens verhoren

� Ontdekken van eigen ‘verhoorcompetenties’

� NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)

� ../..

KerngedachtenKerngedachten

� Verhoren is core-business van de politie

� Kwaliteit van verhoren moet, mede door de 
‘Salduzwet’ nog verhogen

� Er kan niet van elke politieambtenaar verwacht 
worden dat hij alle verhoortechnieken, inclusief het 
wettelijk kader, perfect beheerst

� Opleiding alleen is niet voldoende



KerngedachtenKerngedachten

� Verhoorders moeten opgevolgd worden

� Er moeten per politiedienst aanspreekpunten, 
verhoorcoaches, geïnstalleerd worden

� Volgende stap: hoog gespecialiseerde verhoorders 
voor specifieke situaties

� Naar het voorbeeld van het netwerk videoverhoren 
van minderjarigen, een centrale coördinatie door 
GWSC (Maria De Sterck) en Lotte SMETS

� Op die wijze zijn verhoorcoaches inderdaad het 
sluitstuk van kwaliteitsvolle verhoren 

Einde uiteenzettingEinde uiteenzetting


