In het najaar 2004 organiseerde Kinterview, advies- en trainingsbureau voor het
forensisch interview
BIJSCHOLINGSDAGEN VERDACHTENVERHOOR
Deze bijscholingsdagen waren bedoeld voor rechercheurs die zich al gespecialiseerd
hebben in het verdachtenverhoor of zich hierin verder willen verdiepen.
Dinsdag 26 oktober 2004
Cultuur en beïnvloedingsstrategieën in het verdachtenverhoor
Drs. Marnix Willems, Willems Training en Advies, Arnhem
Deze dag gaf handvatten voor verhoren met verdachten en getuigen met een andere
culturele achtergrond. De deelnemers kregen achtergronden over cultuur en leerden
gedrag in termen van de tafel van tien (tien beïnvloedingsstrategieën) te analyseren.
Verder is op deze dag aan de hand van vragenlijsten duidelijk worden wat hun eigen
gedragsneiging is in termen van beïnvloeding en wat hun culturele profiel is.
Dinsdag 16 november 2004
Van standaard naar maatwerk, de doorontwikkelde standaardverhoorstrategie
toegepast in de praktijk
Drs. Riekje Stokes
Gedurende deze dag kwam de toepassing van de standaardverhoorstrategie in de
praktijk aan de orde. Riekje Stokes heeft als verhoordeskundige geadviseerd in een
groot aantal praktijkzaken. Zij heeft daarbij steeds de standaardverhoorstrategie als
uitgangspunt genomen. Op basis van haar praktijkervaringen heeft zij de theorie met
betrekking tot de standaardverhoorstrategie doorontwikkeld en ontdekt dat
‘standaard’ in theorie kan leiden tot ‘maatwerk’ in de praktijk. Op deze
bijscholingsdag heeft Riekje Stokes haar opgebouwde kennis en ervaring op dat
gebied met de deelnemers gedeeld.
Om optimaal te kunnen profiteren van deze bijscholingsdag was het van belang dat
deelnemers de basisbeginselen van de standaardverhoorstrategie kenden en hier
regelmatig mee werkten.

Dinsdag 30 november 2004
Theorie en praktijk van het verdachtenverhoor
Mr. Drs. Nicole Nierop en Drs. Bram v.d. Meer
Nicole Nierop en Bram v.d. Meer zijn beiden werkzaam bij de Dienst Nationale
Recherche Informatie van het Korps Landelijke Politie Diensten. Nicole heeft op deze
bijscholingsdag het wetenschappelijk onderzoek, dat zowel in binnen- als buitenland
is verricht met betrekking tot het verdachtenverhoor, besproken. Bram is ingegaan op
het verdachtenverhoor vanuit zijn ervaring als adviseur in praktijkzaken.

