Kralingseweg 225
3062 CE Rotterdam
Postbus 4231
3006 AE Rotterdam
Telefoon 010 – 242 85 55
Telefax
010 – 242 85 58
Email:
secretariaat@nivre.nl

Nederlands Instituut Van Register Experts

Opgericht december 1991

(Kandidaat) Register-Experts
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Rotterdam, 10 april 2012
Betreft: masterclass Waarheidsvinding voor Register-Experts

Geachte (kandidaat) Register-Expert,
Vanwege het grote aantal geïnteresseerden heeft “De Leugenacademie” in 2011 expliciet voor het
NIVRE een drietal sessies van de masterclass Waarheidsvinding voor Register-Experts georganiseerd.
Op dinsdag 12 juni 2012 vindt er een vierde masterclass plaats.

Masterclass Waarheidsvinding
voor Register-Experts
De Leugenacademie
Deze masterclass wordt gegeven door leugenexpert de heer G. van den Berg, oprichter en directeur
van De Leugenacademie. De Leugenacademie traint onder andere advocaten, rechters, sociale
rechercheurs (bij uitkeringsinstanties) en ook verkopers om hun gesprekspartners te verleiden tot het
spreken van de waarheid. Zij zijn specialist op het gebied van lichaamstaal en leugendetectie en trainen
mensen in het detecteren van leugens in bijna alle vakgebieden. Meer achtergrondinformatie over
De Leugenacademie vindt u op De Leugenacademie.
Inhoud
Het is voor u als expert belangrijk dat u, in de korte tijd die u heeft, tijdens een gesprek mede kan
bepalen of nader onderzoek noodzakelijk is. In de masterclass Waarheidsvinding voor Register-Experts
leert u hoe u op basis van micro-expressies de waarheid kunt achterhalen in gesprekken met uw
cliënten en hoe u op basis van expressies, die zich in het gezicht afspelen, kan bepalen of datgene wat
de cliënt beweert ook daadwerkelijk op waarheid berust.
Micro-expressies worden onder andere getraind bij inlichtingendiensten in Amerika en is een zeer
waardevolle aanvulling op de beroepsvaardigheden van de expert. Op bijgaande link kunt u zien wat
micro-expressies precies inhouden en waarom zij zo waardevol zijn om te kunnen zien en te kunnen
interpreteren micro expressies.
Er wordt met kleine groepen gewerkt. Hierdoor kunnen slechts 10 cursisten per masterclass
deelnemen.
Datum en tijd
De masterclass vindt plaats op dinsdag 12 juni 2012 van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Locatie
De Leugenacademie
Archimedesstraat 12
3316 AB Dordrecht
Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein van De Leugenacademie.
Kosten
Er is met het NIVRE een speciale prijsafspraak gemaakt voor experts ingeschreven in het Register
Brand van het NIVRE. Hierdoor kunnen wij u deze training aanbieden voor slechts € 295,00 per
persoon, exclusief BTW en inclusief cursusmateriaal en lunch.
Permanente Educatie
Deze training is conform de PE-matrix gewaardeerd op 20 opleidingspunten.
Deelname
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijfbewijs.
Na deelname ontvangt u een deelnamecertificaat van De Leugenacademie.
Annuleringsregeling
In geval van annulering kunt u zich middels Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een
e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de training wordt u
50 % van het bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt zijn wij helaas
genoodzaakt u het volledige bedrag voor deelname in rekening te brengen.
De Leugenacademie en het NIVRE zijn gemachtigd om bij onvoldoende aanmeldingen de cursus te
annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,

Commissie Fraude
branche Brand

Schrijf u direct in voor deze interessante training want Vol = Vol!

