
   
 

Forensicon B.V.  Corporate Forensic Institute   

Agora 8  8934 CJ Leeuwarden  The Netherlands  T +31 (0)58 8200235  E info@forensicon.nl 

  www.forensicon.nl  POB nr. 1167  Kvk 01168401 |  BTW NL821607881B01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Cursus 

Signaleren van Fraude 
29 & 30 mei 2018 

 

http://www.forensicon.nl/


   
 

Forensicon B.V.  Corporate Forensic Institute   

Agora 8  8934 CJ Leeuwarden  The Netherlands  T +31 (0)58 8200235  E info@forensicon.nl 

  www.forensicon.nl  POB nr. 1167  Kvk 01168401 |  BTW NL821607881B01 

 
 

 

Inhoudsopgave 
Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 

1 Inleiding ........................................................................................................................................... 3 

1.1 Organisatie ............................................................................................................................... 3 

1.2 Cursusleider ............................................................................................................................. 4 

2 Cursusinhoud ................................................................................................................................... 5 

2.1 Signaleren van Fraude .............................................................................................................. 5 

2.2 Doelstelling en resultaat .......................................................................................................... 6 

2.3 Competenties & Vaardigheden ................................................................................................ 7 

3 Programma ...................................................................................................................................... 8 

3.1 Deel I - Authenticiteitsonderzoek identiteitsdocumenten ...................................................... 8 

3.2 Deel II - Psychologie van Bedrog ‘Liegen en voorgelogen worden’ ......................................... 9 

3.3 Deel III - Interviewtechnieken ................................................................................................ 10 

3.4 Deel IV - Casuïstiek en praktijkoefening ................................................................................ 11 

4 Praktische informatie .................................................................................................................... 12 

 

 

Opmerking van een eerdere cursist: 

“Erg interessant en leerzaam, mede door zelf praktisch aan de slag te gaan” 
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1 Inleiding 

1.1 Organisatie 

FORENSICON is uw betrouwbare partner in de zoektocht naar de waarheid. Op alle gebieden van het 

opsporingstraject ondersteunen wij u met training, advies, deskundig onderzoek en begeleiding. De 

complexiteit van nieuwe onderzoeksmethoden zorgt voor een behoefte aan kennis en expertise op 

verschillende forensische facetten. Het combineren van deze soorten van expertise biedt de 

mogelijkheid om efficiënte onderzoeksstrategieën te formuleren, onderzoeksresultaten eenduidig 

weer te geven en de waarde van diverse interpretaties te kunnen toelichten en/ of beargumenteren. 

Eerlijkheid en betrouwbaarheid: Forensicon hecht grote waarde aan kwaliteit, betrouwbaarheid, 

objectiviteit en integriteit. Alle diensten worden volgens de normen van de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens, diverse erkenningen (waaronder NIVRE) en gecertificeerde methoden uitgevoerd. 

De dienstverleningen voldoen aan alle richtlijnen en voorwaarden die gelden voor de justitiële, 

politionele en particulier forensische branche. Wij hebben een kwaliteitssysteem opgesteld waarmee 

alle processen volgens de verschillende kwaliteitsnormeringen, binnen de particuliere opsporing en 

de  forensische opsporing, worden uitgevoerd. 

Kenniscirculatie en Samenwerking: Forensicon zet haar erkende expertise niet alleen in op 

bestaande dienstverleningen, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling en verbetering van externe 

onderzoeksafdelingen in de publieke- en private-sector. Met gedegen advies en cursussen wordt de 

kenniscirculatie van huidige en toekomstige opsporingswerkzaamheden en waarheidsvinding 

gestimuleerd.  

Wij pleiten voor samenwerking in de opsporing! SCIENTIA PRO VERITAS!  
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1.2 Cursusleider 

Marco Bosmans zal voorafgaand, tijdens en na afloop van deze cursus uw aanspreekpunt zijn. Hij is 

als DGA en forensisch adviseur verbonden aan FORENSICON en tevens als universitair docent 

Criminalistiek en Forensisch Onderzoek verbonden aan de Universiteit Maastricht.  

 

Zijn uitgebreide onderwijservaring als docent, tutor en studieloopbaan begeleider maken hem een 

toegankelijke cursusleider die ook deze cursus tot een plezierige leerervaring voor de cursisten zal 

maken. 

 

Zijn werkervaring als DGA en Forensisch Adviseur zorgen ervoor dat hij goed op de hoogte is van de 

belangen van de verschillende partijen in het werkveld van de waarheidsvinding.  

 

Als deskundige binnen het vakgebied van de Criminalistiek zal hij u tevens informeren over het 

gemak waarmee onderzoekers en deskundigen door cognitieve bias tot zeer diverse interpretaties 

van onderzoeksresultaten kunnen komen en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn bij het formuleren 

van conclusies.   

http://www.forensicon.nl/
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2 Cursusinhoud 

2.1 Signaleren van Fraude  

Om aanvullende competenties te ontwikkelen binnen fraudeafdelingen bieden wij deze cursus 

‘Signaleren van Fraude’ aan.  

 

Kennis van criminologie, forensische verhoor- en onderzoeksmethoden, technisch bewijs en 

bewijswaarde helpt de Fraudespecialist om in een vroeg stadium de kenmerkende sporen en 

gedragingen van frauduleuze handelingen te herkennen. Ook is het van grote meerwaarde voor de 

juridische onderbouwing van feitelijkheden waarop de Fraudespecialist zijn conclusies fundeert. 

 

 

 

FORENSICON heeft vooraf uitgebreid gesproken met medewerkers van verschillende Fraudedesks en 

geïnformeerd naar de interesses en behoeften vanuit de dagelijkse praktijk. Ook de input van 

deelnemers die u voorgingen, heeft geleid tot een cursus waarin een aantal bijzondere 

aandachtsgebieden zowel in theoretische als praktische vorm worden behandeld. Hierbij zijn 

onderstaande aandachtspunten geformuleerd: 

 

❖ Fraude door valsheid in geschrifte en identiteitsdocumenten. 

❖ Kenmerken van frauduleus handelen in verbale en non-verbale uitingen. 

❖ De onderliggende psychologie van fraude herkennen en daarnaar handelen. 
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2.2 Doelstelling en resultaat 

De doelstelling van de cursus is om de kennis van Fraude-specialisten te verbreden en handvatten en 

praktijkvaardigheden aan te reiken. Naast het signaleren van imitatie- / vervalsings-kenmerken in 

identiteitsdocumenten en afwijkingen in verbale en non-verbale communicatie, weet de deelnemer 

hoe hij deze kenmerken, voor de afwikkeling van claims, nader onderzoek en/of eventuele aangiften 

kan vastleggen.  

 

Tevens wordt de deelnemer geleerd om bij vermoedens van frauduleus handelen zichzelf op de 

juiste wijze te positioneren en gestructureerd verder door te vragen in interviews om daarmee 

nadere signalen te verkrijgen die hun vermoedens kunnen bevestigen of ontkrachten. 

 

In de cursus betrekken we de deskundigheidsgebieden forensisch onderzoek, criminologie en 

criminalistiek. Onderwerpen als sporenherkenning, interviewtechnieken, psychologie, non-verbale 

signalen, micro-expressies en bewijswaarde worden besproken en toegelicht. De cursus wordt 

afgesloten door middel van een praktijkmiddag met acteur, waarbij de Fraude-specialisten, met de 

opgedane theoretische en praktische vaardigheden, inzicht moeten tonen in de door hen 

vastgelegde signalen in fictieve en/of geanonimiseerde fraudezaken. 

 

Als alle vier programmadelen zijn doorlopen krijgen de deelnemers een persoonlijk certificaat van 

deelname uitgereikt. 

 

Beoogd resultaat voor de werkgever is een vroegtijdige signalering van fraude op basis van  

feitelijkheden verkregen door de toepassing van moderne onderzoeksmethoden en 

gesprekstechnieken. De beschikbare onderzoekscapaciteit van uw organisatie wordt efficiënter 

benut en claims worden sneller afgehandeld, zonder dat dit ten koste gaat van de 

klantvriendelijkheid.  
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2.3 Competenties & Vaardigheden 

Na het volgen van de cursus beschikken de deelnemers over de kennis om zelf signalen van fraude te 

herkennen, vermoedens van fraude te bevestigen of te ontkrachten en eenduidig te rapporteren. 

 

De deelnemer is in staat om: 

 

✓ doeltreffender een eerste selectie maken van claims die zonder verder onderzoek 

afgewikkeld kunnen worden en claims die vragen om aanvullend onderzoek; 

✓ op basis van verkregen informatie op de juiste wijze door te vragen en interviewtechnieken 

toe te passen; 

✓ zich bewust te zijn van de onderliggende psychologie van bedrog, zowel vanuit de 

onderzoeker als de fraudeur. 

✓ in interviews met vermoedelijke fraudeurs, de juiste indicatieve signalen van fraude te 

herkennen; 

✓ zich op een neutrale wijze te positioneren die de “eerlijke klant” niet voor het hoofd stoot; 

✓ vermoedens van fraude op een objectieve, onderbouwde manier te bevestigen of 

ontkrachten en een onderbouwing te formuleren van de bewijswaarde van de aanwezige 

signalen van bedrog; 

✓ weergaven te maken van kenmerken van bedrog in identiteitsdocumenten, hun vindplaats 

en de aan/afwezige kenmerken; 

✓ referentiebestanden te vinden en gebruiken in online databases. 
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3 Programma 

3.1 Deel I - Authenticiteitsonderzoek identiteitsdocumenten 

Identiteitsfraude is in de media en politiek een veelbesproken onderwerp. Dit komt omdat er grote 

risico’s aan zitten voor de overheid, bedrijven en individuen. Er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen op 

het gebied van falsificaten, techniek, digitale identiteitsfraude, cybercrime en social media.  

 

De meest gebruikte definitie is: “Identiteitsfraude is het opzettelijk (en) (wederrechtelijk of zonder 

toestemming) verkrijgen, toe-eigenen, bezitten of creëren van valse identificatiemiddelen en het 

daarmee begaan van een wederrechtelijke gedraging of met de intentie 

om daarmee een wederrechtelijke gedraging te begaan” (Ministerie van 

Binnenlandse zaken, De Vries 2007).  

In gewoon Nederlands: expres en zonder toestemming een andere 

identiteit aannemen en daarmee iets crimineels (willen) doen. 

Identiteitsfraude kan veel schade en slachtoffers veroorzaken bij de 

overheid, het bedrijfsleven en burgers (bron; online brochure ECID). 

 

Vele vormen van identiteitsfraude vinden hun oorsprong in fraude met identiteitsdocumenten en 

kennis op dit gebied is en blijft daarom al vanaf de eerste lijn belangrijk. In deze cursus leert u op 

praktische wijze hoe u in uw werkzaamheden alert kunt zijn op mogelijke signalen die duiden op 

valse- of vervalste identiteitsdocumenten. U ontvangt handvatten hoe u uw vermoedens kunt 

ontkrachten, dan wel onderbouwen, door zelf te leren eenvoudig onderzoek te doen aan diverse 

echtheidskenmerken in verschillende identiteitsdocumenten.  

 

Dhr. Alex van Duuren heeft zijn expertise op het gebied van identiteitsdocumenten en reisdocumenten 

verkregen door zijn werkzaamheden als Fraude-expert en Paspoort-specialist bij de ECID van de Koninklijke 

Marechaussee. Hierbij onderzocht hij geld, paspoorten en andere identiteitsdocumenten waarvan de 

authenticiteit discutabel werd verondersteld. Alex heeft alle cursussen op het gebied van 

identiteitsdocumenten-onderzoek, inclusief Expert-level, afgerond en voert nu als zelfstandig ondernemer 

onderzoeken uit. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van diverse innovatieve producten en diensten op het 

gebied van authenticiteitscontrole en biometrie. Hij is (inter-)nationaal een veel gevraagd spreker op zijn 

deskundigheidsgebied. 

 

Opmerking van een eerdere cursist over het onderdeel Authenticiteit identiteitsdocumenten: 

“Heel goed deel van de cursus en direct toepasbaar in dagelijkse werkzaamheden” 

http://www.forensicon.nl/
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3.2 Deel II - Psychologie van Bedrog ‘Liegen en voorgelogen worden’ 

Het vakgebied van de criminologie is voor de Fraude-specialist meestal niet het meest voor de hand 

liggende aspect in zijn dagelijkse werkzaamheden. Dit onderdeel zal aangevangen worden met een 

inleiding in de psychologie van het liegen. 

 

Het herkennen van leugenachtig gedrag o.b.v. de 

achterliggende psychologische mechanismen 

(leugendetectie) zal worden besproken aan de hand van 

casusvoorbeelden uit de werkervaring van de deskundige.  

 

Naast  de mentale en fysieke activiteiten van personen die 

liegen, wordt ook de psychologie van de persoon die 

wordt bedrogen behandeld. Als de fraude-specialist het gevoel heeft bedrogen te worden, wat zijn 

daarvan de psychologische invloeden op de onderzoeker? En op welke wijze kan hij de in de cursus 

aangeleerde gesprekstechnieken en interviewmethoden toepassen om zijn gesprekspartner zo 

optimaal mogelijk te kunnen sturen om het vermoeden van bedrog te bevestigen of te ontkrachten?  

 

Drs. Koen Koster is als klinisch psycholoog & cognitief gedragstherapeut verbonden aan Empower 

Psychotherapie en als deskundige voor FORENSICON binnen het vakgebied forensische klinische psychologie 

inzetbaar.  

 

In zijn huidige en voormalige werkzaamheden als klinisch psycholoog, hoofd diagnostiek en 

behandelcoördinator bij het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S. van Mesdag heeft hij ruime ervaring 

opgedaan, in het voeren van gesprekken en interviews, met cliënten met diverse psychiatrische aandoeningen. 

Cliënten die omwille van hun eigen belang bepaalde informatie achter proberen te houden dan wel mooier te 

doen laten lijken.  

 

Drs. Koster heeft als praktijkopleider en docent aan diverse universiteiten ruime ervaring in het doeltreffend en 

praktijkgericht overbrengen van theoretische kaders van de psychologie en het aanleren van competenties en 

vaardigheden om deze kennis toe te passen bij het signaleren van bedrog. 

 

 

Opmerking van een eerdere cursist over het onderdeel Psychologie van bedrog: 

“Zeer boeiend! Dat gedragingen ook kunnen voortkomen uit psychiatrische 

stoornissen, geeft mij een extra invalshoek bij de gesprekken met verzekerden.” 

http://www.forensicon.nl/
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3.3 Deel III - Interviewtechnieken  

 

In fraudeonderzoeken worden bijna altijd interviews afgenomen met betrokkenen. Dat kunnen 

getuigen zijn maar ook de persoon of personen die we van de fraude verdenken. Het doel van deze 

interviews is om informatie te krijgen over de gepleegde fraude. Door het stellen van de juiste vragen 

en het toepassen van verschillende gesprekstechnieken tijdens een interview wordt getracht zoveel 

mogelijk en zo gedetailleerd mogelijke informatie te verkrijgen. Bij waarheidsgetrouwe verklaringen 

is de mate van gedetailleerdheid groter dan bij leugenachtige verklaringen. Als interviewer probeer 

je middels vragen de geïnterviewde te bewegen om de waarheid te vertellen. Dat gaat niet altijd 

vanzelf. Doorvragen en verifiëren kan leugenachtigheid sneller onderkennen. 

 

In de cursus gaan we op zoek naar strategieën en technieken voor het effectief interviewen van 

betrokkenen in fraudeonderzoeken. We zoomen daarbij ook in op onszelf en het type persoon met 

wie we in gesprek zijn. 

 

Doel is dat u na dit cursusdeel in staat bent om de belangrijkste vaardigheden en houdingsaspecten 

toe te passen voor een goed fraude-interview. 

 

 

Drs. Marnix Willems is gespecialiseerd op het gebied fraude-interviewen. Als trainer / coach leert hij mensen 

dagelijks hoe ze een goed gesprek kunnen voeren, waarbij de relatie met de geïnterviewde goed blijft en tegelijk 

op het scherpst van de snede wordt bevraagd indien dat nodig is. 

 

Marnix begon zijn loopbaan bij de Universiteit Groningen. Daar was hij docent gespreks- en sociale 

vaardigheden. Vervolgens heeft hij als docent bij  de Politie Academie verhoorspecialisten opgeleid. Sinds 2010 

werkt hij zelfstandig en richt zich voornamelijk op training en coaching van fraudemedewerkers in de financiële 

sector en overheid.  

 

Als oud-adviseur van het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit heeft hij tevens ruime ervaring in het adviseren 

bij complexe recherchevraagstukken waarbij culturele achtergronden van betrokkenen een prominente rol 

spelen. 
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3.4 Deel IV - Casuïstiek en praktijkoefening 

 

Onder begeleiding van Marco Bosmans en Marnix Willems zal een aantal praktijkcasussen worden 

behandeld en zal worden verduidelijkt hoe de vastgelegde signalen van fraude door de onderzoekers 

werden onderzocht en vastgesteld en wat de juridische gevolgen daarvan zijn geweest.  

 

Ter afsluiting zullen een aantal fictieve zaken worden geënsceneerd. De deelnemers worden verzocht 

om een interview te houden met een ervaren acteur, waarna hen wordt gevraagd om hun 

vermoedens te uiten en op basis van inhoudelijke discussie te komen tot met reden omklede 

standpunten waarom er in dat geval wel of geen sprake van frauduleus handelen zou zijn. De overige 

deelnemers wordt verzocht om zich kritisch op te stellen en met onderbouwde redenen te komen 

waarom de vastgelegde signalen van fraude wel of niet voor een geval van fraude in aanmerking 

kunnen komen. 
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4 Praktische informatie 

 

Datum en tijd cursus:  

 

▪ Dagdeel 1: 29 mei 2018 09.00 tot 13.00 uur 

▪ Dagdeel 2: 29 mei 2018 14.00 tot 18.00 uur 

▪ Dagdeel 3: 30 mei 2018 09.00 tot 13.00 uur 

▪ Dagdeel 4: 30 mei 2018 14.00 tot 18.00 uur 

 

Locatie:            Ernst Sillem Hoeve te Den Dolder (nabij Utrecht, Amersfoort) http://www.esh.nl/nl/ 

 

Prijs:  € 1.395,- p.p. excl. BTW   

Bij inschrijving vóór 31 maart 2018 ontvangt u vroegboekkorting en betaalt u 

slechts € 1.195,- p.p. excl. BTW 

 

Inclusief:           Overnachting, 2x lunch, 1x diner, 1x ontbijt; Uitgebreide documentatie 

 

Exclusief: Consumpties na afloop van het diner  

 

PE-punten: Het NIVRE heeft 6 PE punten toegekend aan deze cursus. Na het doorlopen van de  

vier programmadelen van de cursus ontvangen de deelnemers een 

deelnamecertificaat.  

 

Aanmelden: U kunt zich tot uiterlijk 15 mei 2018 inschrijven voor deze cursus via: 

  

  1. onze site https://www.forensicon.nl/inschrijven/ 
  
  2. een mail naar info@forensicon.nl 
  U stuurt ons een mail met de naam cursus, de datum en de plaats en uw gegevens en 
  wij regelen uw inschrijving. 
  
  3. bellen naar 058 8200 235 
  U geeft telefonisch uw aanmelding door en wij verzorgen uw inschrijving. 
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