Verhoren als professie
Vier workshops in bejegenend verhoren
Verhoren? Een vak!
Iedere rechercheur ontwikkelt zijn of haar
persoonlijke stijl van verhoren. Effectief verhoren is
geen puur technische aangelegenheid. Het heeft ook
te maken met contact aangaan, met een relatie
opbouwen, met aanvoelen wat iemand nodig heeft
om zijn verhaal te doen.
Je bouwt een relatie op die de voedingsbodem is
voor het verkrijgen van betrouwbare informatie.
In deze 4 daagse workshopcyclus staat de
werkrelatie tussen verhoorder en verhoorde
centraal.
U verdiept zich in de manier waarop u de verhoorde
bejegent en omgekeerd. U krijgt zicht op wat er de
oorzaak van kan zijn dat het verhoor het ene
moment op rolletjes lijkt te gaan en het volgende
moment dreigt te stagneren.
U leert onderkennen wat binnen en buiten uw
vermogen ligt.
U krijgt instrumenten uit de Bejegeningsmethode
aangereikt om uw professionaliteit als verhoorder te
vergroten en past deze toe op voorbeelden uit uw
eigen verhoorpraktijk.
Workshop EFFECTIEF VERHOREN
In het verhoor probeert u een waarheidsgetrouwe
verklaring te verkrijgen van een verdachte, getuige
of aangever. Deze verzet zich daar soms tegen of
vertoont gedrag waardoor u in cirkels om elkaar
heen draait en het verhoor onvoldoende vordert.
U leert hoe u weer greep op het verhoor krijgt, maar
ook in welke situaties u er goed aan doet om uw
invloed bewust te beperken.
U oefent op succesvolle en lastige casussen uit uw
eigen verhoorpraktijk en die van collega’s.
U maakt kennis met de ‘axenroos’, een instrument
waarmee u verkent op welke manieren u een
verhoorde benadert en wat het effect daarvan is op
de kwaliteit van de werkrelatie.
Workshop DOELMATIG VERHOREN
Tijdens het verhoor oefenen verhoorder en
verhoorde doorlopend invloed op elkaar uit.
De invloed mag van u uit niet zo groot worden dat de
verhoorde ‘beïnvloed’ wordt. In dat geval ontstaat
immers het risico van een onjuiste verklaring.
Oefent u te weinig invloed uit, dan komt de
verhoorde niet tot een verklaring. U dient dus
zorgvuldig maat te houden met uw interventies.
Omgekeerd is het zaak dat u zich niet zodanig door
de verhoorde laat beïnvloeden dat u dingen doet,
zegt of nalaat waar u niet achter staat.
In deze workshop leert u de kracht en het effect van
uw invloed inschatten. U ontdekt bovendien voor
welke vormen van invloed u gevoelig of juist
ongevoelig bent. U vergroot uw vermogen om op
kracht te blijven in de verhoorsituatie.

Workshop DE VERHOORDE OP VERHAAL
Hoe bevordert u dat de verhoorde u zijn verhaal
vertelt? Wat nodigt hem of haar uit om in uw
aanwezigheid een geschiedenis te vertellen
waarover hij liever zwijgt omdat die bijvoorbeeld
pijnlijk of te belastend is? Sommige van uw
interventies leiden er toe dat de verhoorde praat,
zijn zinnen afmaakt, zich weer herinnert hoe een
situatie in elkaar zat. Andere interventies hebben
tot effect dat de verhoorde van zijn verhaal afraakt,
er niet meer uit komt, weg duikt, draait of
dichtklapt.
In deze workshop leert u om tijdens het verhoor de
rol van ‘regisseur’ te spelen, die de verhoorde helpt
zijn verhaal voor het voetlicht te brengen als
reconstructie van een drama achteraf. U leert de
‘Bejegeningscirkel’ toepassen in verhoorsituaties.
Workshop ONDER INVLOED
In het verhoor oefent de verhoorde invloed uit op de
rechercheur. Hij wil een goede indruk maken,
erkend worden, sympathie of vertrouwen winnen,
maatjes worden. De verhoorde werkt op uw gemoed,
in aangename of onaangename zin. De verhoorder
doet dat van zijn kant ook. De verhoorrelatie is van
functionele aard, maar heeft ook persoonlijke
kantjes. U staat als verhoorder voor de taak om op
een persoonlijke manier in contact te treden én de
verhoorrelatie functioneel te houden. Dit betekent
dat u zich onthoudt van gedrag dat een persoonlijke
relatie suggereert. En ook dat u zich afsluit voor
vertrouwelijkheden die u van uw stuk brengen. Als u
zich er op betrapt dat de verhoorde u irriteert,
boosheid oproept, ongeduld of moeheid in u los
maakt, dan bent u overgevoelig voor diens invloed.
Uw lichaam vertelt u dat u zich laat meeslepen.
U leert in deze workshop om de fysieke signalen te
herkennen die u wijze op overmatige invloed door
de verhoorde. U ontwikkelt manieren om aan
ongewenste intimiteit, vertrouwelijkheid en
intimidatie een halt toe te roepen.

VERHOREN ALS PROFESSIE
Vier workshops in bejegend verhoren

Doelgroep
De cyclus is bestemd voor zedenrechercheurs en
rechercheurs die de cursussen Voorbereiden en
Uitvoeren van Gecompliceerde Verhoren (VUG) en
Verdieping Verhoor (VVH) hebben gevolgd.
Als u hieraan niet voldoet maar wel werkzaam bent
in gecompliceerde verhoorsituaties, neem dan even
contact op om te bespreken of u toch kunt
deelnemen.
Voorbereiding
U bereidt zich op elke workshop voor door het
maken van een opdracht en het uitwerken van een
casus uit uw verhoorpraktijk. Dit materiaal levert u
tevoren in. Het wordt gebruikt als input voor het
verfijnen van het programma. U gebruikt het als
persoonlijk reflectie en oefenmateriaal.
U verdiept zich in theorie door de syllabi te lezen.
Bij aanvang van de training vult u een vragenlijst in
waarin u aangeeft welke doelen u zich stelt voor de
training. U heeft minimaal 4 uur per workshop aan
voorbereidingstijd nodig.
Organisatie en begeleiding
De workshopcyclus wordt georganiseerd door bureau
Kinterview in samenwerking met Significa. De
begeleiders zijn Ellen de Mooij en Jannie van der
Sleen. Meer informatie over de begeleiders vindt u
op de websites van beide bureaus; www.significa.nl
en www.kinterview.com.
Plaats en data
Alle workshops worden georganiseerd in het Atelier
van Significa in Leersum.
Prijs
De prijs voor de cyclus van vier workshops bedraagt
€ 1.200,00. Dit is inclusief koffie en thee en een
eenvoudige lunch. Hiervoor ontvangt u bovendien
een map met syllabi. Er wordt geen BTW in rekening
gebracht.

Aanmelding
U meldt zich aan door een e-mail te zenden aan
Kinterview (jvandersleen@kinterview.com).
Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor de gehele
cyclus. Na aanmelding ontvangt u een
inschrijfformulier en vragenlijst.
Persoonsgebonden aanmelding
U kunt tijdens de cyclus niet met een collega ruilen
om deel te nemen. U werkt aan persoonlijke
leerdoelen en de workshops volgen een opbouw die
kennis van en ervaring met het voorafgaande
veronderstellen.
Contact
Voor meer informatie neemt u contact op met
Jannie van der Sleen van Kinterview, advies- en
trainingsbureau voor het forensisch interview:
 0575 57 22 12
 jvandersleen@kinterview.com
Annulering
Bij annulering van de workshops
- tot een maand voor aanvang wordt het bedrag
volledig gerestitueerd
- tussen een maand en 14 dagen voor aanvang
betaalt u 50% van de kosten
- binnen 14 dagen voor aanvang betaalt u de
volledige prijs
Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij
de datum waarop de annulering door Kinterview
wordt ontvangen als annuleringsdatum geldt.
Er wordt geen geld gerestitueerd als u tijdens de
cyclus besluit te stoppen.

