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Geachte NIVRE ingeschrevene,
Onder auspiciën van het branchebestuur “Toedrachtonderzoek” organiseert NIVRE het seminar:

Misleiding, begrijpen en herkennen
26 november 2013
Inhoud
Welke emoties toont een leugenaar en hoe herkent u die? Wat doet u met iemand die gelooft in zijn eigen
leugens? Hoe kunt u een gesprek sturen om misleiding voor te zijn? Wat is het verschil tussen geloofwaardig
en zelfverzekerd gedrag? Wat voor vormen van misleiding gebruikt iemand die niet goed kan liegen? Hoe
voorkomt u dat een leugenaar tegenstrijdigheden weerlegt met nieuwe leugens?
Deze vragen en meer worden beantwoord in een dynamische lezing door Matthew Schouten een
veelgevraagd expert op het gebied van observatie en misleiding.
Als theaterwetenschapper aan de Universiteit Utrecht onderzocht hij de lichaamstaal van acteurs: wat maakt
gedrag geloofwaardig of ongeloofwaardig? Wat is de relatie tussen lichaamstaal en misleiding?
Zijn onderzoek bracht hem in contact met gedragswetenschappers en psychologen in binnen- en buitenland.
Deel 1 “Misleiding Begrijpen”
Deelnemers maken spelenderwijs kennis met alle vormen van misleiding en leren concepten die de basis
vormen voor leugenherkenning. (60 minuten, gevolgd door korte pauze)
Deel 2 “Misleiding Herkennen”
Van theorie naar de praktijk: hoe herken je signalen van misleiding (in alle vormen) en hoe stuur je
gesprekken om signalen te versterken. Met voldoende ruimte voor vragen en casuïstiek vanuit de zaal.

Programma
15:00 tot 15:30 uur
15:30 tot 15.45 uur
15:45 tot 16:45 uur
16:45 tot 17:00 uur
17:00 tot 18:00 uur
18:00 tot 18:30 uur
18:30 tot 19:30 uur
19:30 uur
Datum
Dinsdag 26 november 2013.
Locatie en parkeergelegenheid
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg
tel.0346 351755

Ontvangst en registratie
Inleiding door Chris Blomjous (dagvoorzitter)
Deel 1 : Misleiding begrijpen
Pauze
Deel 2: Misleiding herkennen
Discussie /vragen
Buffet
Afsluiting

Parkeren
Gratis parkeren op terrein van Kontakt der Kontinenten.
Kosten
De kosten van deze bijeenkomst bedragen € 65,00, exclusief BTW.
Permanente Educatie
Na deelname ontvangt u middels Extranet 15 PE punten en een NIVRE-bewijs van deelname.
Deelname en annulering
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 80 personen deelnemen.
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding ontvangt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijvingsbewijs.
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels Extranet afmelden. Na afmelding ontvangt u automatisch een e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen 1 week vòòr aanvang van het evenement 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.
Wij hopen u op 26 november aanstaande te mogen begroeten in Soesterberg.

Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Toedrachtonderzoek

