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Rotterdam, 24 april 2013
Geachte ingeschrevene,
Onder auspiciën van het branchebestuur “Toedrachtonderzoek” organiseert NIVRE het seminar:

Convenanten en praktijk
16 mei 2013
Inhoud
“Het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars
Nederland gaat uit van toenemende Publiek-Private Samenwerking (PPS) bij de aanpak van fraude en
(georganiseerde) criminaliteit.
Die wijze van samenwerking wordt in PPS-convenanten vastgelegd en vraagt kennis bij de uitvoering. Welke
convenanten zijn er, zijn ze (juridisch) wel nodig en hoe werken ze, zijn vragen die beantwoord zullen
worden.”
Het uitvoeren van een interview met een belanghebbende doet een groot beroep op de communicatieve
vaardigheden van de onderzoeker. Op zijn of haar schouders rust de verantwoordelijkheid om de feiten op
de meest integere en efficiënte manier te achterhalen. Hiervoor is een training Interviewtechniek ontwikkeld
die het mogelijk maakt om op een gestructureerde manier het interview voor te bereiden binnen de kaders
van de geldende wet- en regelgeving, vaardigheden voor de uitvoering van een dergelijk interview behandelt
en inzicht geeft in de nieuwste ontwikkelingen op interviewgebied op zowel gedragswetenschappelijk als op
tactisch en juridisch terrein.
Tijdens de lezing wordt inzicht gegeven in aard en werkwijze tijdens de training en de gehanteerde methodieken. Daarnaast geeft Jan-Willem Kuilman een toelichting op zijn ervaringen met het toepassen van de
vaardigheden in de praktijk.
Tijdens dit seminar zullen achtereenvolgens de volgende sprekers het woord voeren:



Mr. Lex Westerman, Secretaris Veiligheid en Criminaliteitsbeheersing, Verbond van Verzekeraars en
adviseur branchebestuur Toedrachtonderzoek.
Drs. Riekje Stokes, psycholoog/verhoordeskundige en eigenaar van Stokes Verhoor Strategie.
Doetse Huizinga, trainer/docent verhoortechnieken voor politie en relevante derden waaronder verzekeraars. Tevens gastdocent aan de politieacademie en eigenaar van Raveh Consultancy
(Raadgever voor Veiligheid en Handhaving)
Jan Willem Kuilman, Tactisch toedrachtonderzoeker, Delta Lloyd, afdeling Integriteit Zaken.

Na afloop is er ruim gelegenheid om aan de sprekers vragen te stellen en met ze in discussie te gaan.
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 18:45 uur
18:45 tot 19:45 uur
19:45 tot 20:00 uur

Ontvangst en registratie
Inleiding door Chris Blomjous (dagvoorzitter)
Spreker : Lex Westerman
Pauze
Sprekers : Riekje Stokes, Doetse Huizinga en
Jan Willem Kuilman
Discussie /vragen
Buffet
Afsluiting

Datum
Donderdag 16 mei 2013.
Locatie en parkeergelegenheid
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten,
Amersfoortsestraat 20,
3769 AS Soesterberg,
tel.0346 351755
Parkeren
Gratis parkeren op eigen terrein.
Kosten
De kosten van deze bijeenkomst bedragen € 95,00, 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 te mogen begroeten op 16 mei 2013 te Soesterberg.

Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Toedrachtonderzoek

