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infoRMULE
TRAINING
Een kijkje in de wereld van elicitatietechnieken van
de inlichtingendienst en de kracht van non-verbale
analyse.
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DE PRINCIPES VAN
ELICITATIE
Elicitatie is een techniek die wordt gebruikt om discreet
informatie te verzamelen om de waarheid boven tafel te
krijgen. Het is een gesprek met een specifiek doel, namelijk
informatie verzamelen die niet direct beschikbaar is en dat te
doen zonder het vermoeden op te wekken dat er naar
specifieke feiten wordt gezocht. Het is meestal niet-
bedreigend, gemakkelijk te verbergen, onherkenbaar en
effectief.

ACHTERGROND VAN DE
TECHNIEKEN
Elicitatietechnieken zijn afkomstig uit de reeds vrijgegeven bestanden van de F.B.I. 
Ze bestaan in verschillende soorten en maten, en de meeste technieken kennen ook nog
meerdere varianten. Het is niet ongewoon dat mensen informatie over een persoon
ontdekken zonder het doel ervan te verraden, iedereen kent wel een voorbeeld. Heb je
bijvoorbeeld ooit een verrassingsfeestje voor iemand gepland en moest je hun schema,
wensenlijstje, voorkeuren of andere informatie weten zonder dat die persoon erachter
kwam dat je de informatie verzamelde of met welk doel? De kans is groot dat ook jij hier
elicitatietechnieken hebt toegepast.

WAAROM ELICITATIE WERKT
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INNOVATIEVE AANPAK
De volledige training is ontworpen om iedereen een expert te
maken in menselijk gedrag door gebruik te maken van
geheime beïnvloedingstechnieken die het menselijk
analytische brein omzeilen. Deze training behandelt de
psychologische technieken die kunnen worden toegepast in
elke interactie. 

Een interactief werkboek dat na afronding
van de training van jou is. 
Met dit werkboek kan jij stapsgewijs gaan
werken aan je nieuwe skills! Het betreft
een 21-dagen plan waar jij jouw nieuw
geleerde technieken gaat toepassen in de
praktijk. 

EXTRA 'S

We leven in een tijd dat verandering
noodzakelijk is. Iedereen liegt, het is
normaal. De bekende leugendetector is
een fabel. Maar ons limbische
systeem/brein vertelt altijd de waarheid.
Met de technieken uit deze training kan jij
de leiding nemen binnen de ondervraging.

URGENT IE

De SMART methode is een universele
methode die je op professionele doelen
kunt toepassen. Het is echter wel
belangrijk dat het op de juiste manier
wordt gebruikt. Bij ons krijg je een
persoonlijk handboek om jouw
vooruitgang bij te houden!

S .M .A .R .T .

Psycholinguïstiek, gedragswetenschap,
N.L.P. en ondervragingstechnieken
gecombineerd tot één training? Dat is
nieuw in Nederland. Met trots
presenteren wij informule. Onze anders-
dan-anders aanpak zorgt ervoor dat je in
het brein kan kruipen van een ander. Ver
boven wat mensen durven te verwachten.

INNOVAT IEF

3000 uur aan kennis en informatie
gecomprimeerd naar een compacte 1-
daagse training met een zelfstandige
follow-up. Het concentratievermogen
van een mens zakt in, naarmate de uren
verstrijken. We worden steeds minder
efficiënt. Na zes uur is ons brein al
enigszins moe, zonder dat we het in de
gaten hebben.

KORT EN KRACHT IG

Wij gaan je leren hoe iedereen op de wereld
wordt beïnvloed door externe factoren, en
hoe jij dit in je voordeel kan gebruiken om
een meester-ondervrager te worden. Met
het werkboek kan jij direct aan de slag met
je nieuwe vaardigheden. Wetenschappelijk
bewezen technieken die directe invloed
uitoefenen op de psyché van de mens.

D IRECT RESULTAAT

Afhankelijk van de behoefte maken wij
vooraf afspraken over ons tarief voor
bijvoorbeeld een of meerdere
dagde(e)l(en). 
Op eigen locatie of een locatie van ons? 
Hoe groot is de groep? Kortom, samen
komen wij tot een compromis.

PR IJS  IN  OVERLEG
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WELKE TECHNIEKEN
ZIJN ER?
Er zijn veel elicitatietechnieken en meerdere technieken
kunnen worden gebruikt bij een elicitatiepoging. Hieronder
volgen beschrijvingen van een aantal technieken die wij leren. 

VERTROUWELIJKE AAS
Doe alsof je vertrouwelijke informatie openbaar maakt om in
ruil daarvoor vertrouwelijke informatie te ontvangen. "Gewoon
tussen jou en mij..." "Off the record..." 

OPZETTELIJKE VALSE VERKLARINGEN/ONTKENNING VAN
HET VOOR DE HAND LIGGENDE
Zeg iets verkeerds in de hoop dat de persoon uw verklaring zal corrigeren met
juiste informatie. "Iedereen weet dat dit proces niet zal werken - het is gewoon
een droomproject dat nooit van de grond zal komen."

GEVEINSDE (NIET GEMEENDE) ONWETENDHEID
Doe alsof je onwetend bent over een onderwerp om de neiging van de
persoon om zichzelf uit te leggen te exploiteren. "Ik ben nieuw op dit gebied
en kan alle hulp gebruiken die ik kan krijgen." "Hoe werkt dit ding?"

VLEIERIJ
Gebruik complimenten en/of lof om een persoon over te halen informatie te
verstrekken. "Ik wed dat jij de sleutelpersoon was bij het ontwerpen van dit
nieuwe product." 

DE GOEDE LUISTERAAR
Maak gebruik van het instinct om te klagen of op te scheppen, door geduldig te
luisteren en de gevoelens van de persoon te valideren (positief of negatief). Als
een persoon het gevoel heeft dat hij iemand heeft om in vertrouwen te nemen,
kan hij/zij meer informatie delen. 
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WAAROM IS NON-VERBALE
ANALYSE BELANGRIJK?
Vanaf dat we jong zijn leren we om te liegen, een leugen voor
bestwil om geen straf te krijgen op de basisschool, spijbelen op
de middelbare school of vol overtuiging zeggen dat die oranje
korte haren van je buurvrouw haar goed staan. We liegen
allemaal. Onze Neo-cortex, het nieuwste gedeelte van het
menselijke brein heeft deze functie inbegrepen.
Maar het oudere deel van ons brein, het limbische brein, is zo
eerlijk als wat. 
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HOE WERKT HET?
Alles is terug te leiden naar onze voorouders. Het is een kwestie van DNA.
Genetische gedachtes en patronen, die ervoor zorgen dat ons lichaam
instinctief reageert op bedreigingen. 
Toen onze voorouders oog in oog stonden met roofdieren, was prioriteit
nummer een, om ons zo klein mogelijk te maken en onze kwetsbare
lichaamsdelen te beschermen. Onze hals, polsen, binnenkant van de benen
zijn de plekken waar de grote, kwetsbare slagaders zich bevinden. Sinds
het begin der tijden hebben wij deze lichaamsdelen beschermd. 
En wat gebeurt er nu? Als men zich bedreigd voelt in een ondervraging,
gesprek of vergadering, wordt exact diezelfde reactie teweeggebracht als
vroeger.
We bedekken onze hals, we trekken de schouders op, we beschermen of
verstoppen onze polsen, we duwen de ellebogen naar elkaar toe en we
duwen de knieën naar elkaar toe.

WAT LEER JE IN INFORMULE?
Wij van Penthouse instituut leren jou hoe je stress en ongemak kunt
detecteren door de signalen van het eerlijke limbische systeem te spotten.

Want laat ik meteen zeggen dat het vrijwel onmogelijk is om bedrog af te
lezen. Er zijn ongeveer 200 signalen die duiden op ongemak en hoge stress. 
In onze training behandelen wij de meest voorkomende, en meest
betrouwbare signalen die duiden op stress (evt. bedrog)

Op de volgende pagina staan voorbeelden van non-verbale analyse.



ONGEMAK & STRESS
DETECTEREN 
De training, informule leert jou wanneer een persoon plotseling
stress ervaart en wat het ongemak triggert, zodat je kan inspelen op
de interne dialoog die je gesprekspartner voert als hij of zij ongemak
ervaart. Onderstaand vindt je een paar voorbeelden. 
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"THE EYES CHICO, THEY NEVER LIE"
In een prettige omgeving knippert een persoon ongeveer 10 tot 15
keer per minuut.  In een stressvolle omgeving knippert een persoon
ongeveer 40 tot 70 keer per minuut.
In een zeer gefocuste staat knippert een persoon 1 tot 5 keer per
minuut. Mensen letten niet bewust op knipperen, het gebeurt
automatisch als een applicatie die op de achtergrond doorgaat en
doorgaat, en doorgaat.
Daarom is dit uitermate geschikt om ongemak te detecteren.

DE MOND BEDEKKEN
De volgende is de mond bedekken.
Als je met iemand praat en diegene bedekt zijn mond op de een of
andere manier, kan het zijn dat hij of zij een mening achterhoudt of
het gewoon niet eens is met wat je te zeggen hebt. De luisteraars
die hun mond bedekken wanneer ze een trainer horen spreken, zijn
meestal degenen die de meest sceptische vragen stellen wanneer
training voorbij is.

DE VOETEN

In Informule leren wij meer dan 15 non-verbale signalen die
duiden op ongemak en stress. 

De voeten vertellen altijd de waarheid.
De voeten wijzen namelijk altijd de kant op waar de interesse van de
persoon ligt. 
Als je midden in een gesprek opmerkt dat je gesprekspartner met
zijn voeten richting de uitgang staat, weet je dat hij wilt vertrekken.
Omdat de voeten het verst zijn verwijderd van ons brein, zijn ze
gewoonweg niet te controleren tijdens een interactie. 

Niet kijken, maar observeren. 



SAMENVATTING
Elicitatie:
Wanneer er duidelijk is welk type informatie gezocht wordt, kan er
worden besloten om elicitatietechnieken in te zetten die het
verzamelen van die informatie makkelijk maakt voor ieder die deze
technieken toepast. Of deze technieken ook daadwerkelijk worden
toegepast, hangt af van de afweging tussen het belang van de
gezochte informatie en het tijdsbeslag dat deze technieken met
zich meebrengen.
Veel elicitatietechnieken maken gebruik van psychologische
principes die leiden tot duidelijk meetbare reacties van de persoon
in kwestie.

Non-verbale analyse:
Het detecteren van bedrog, is net zoals meteorologie. We kunnen
het weer van vandaag en morgen voorspellen door
wetenschappelijke fenomenen, door wetenschappelijke kennis.
Maar het blijft een inschatting. Het is nooit 100% zeker. Betekent dit
dat het niet belangrijk is? Nee, als je gaat wandelen kijk je vaak
toch even snel op een buienradar om te kijken wat het weer gaat
doen. 
Het geeft ons zware vermoedens maar geen concrete feiten. 
In non-verbale analyse zoeken we voor clusters van stress en
spanning. Een meteoroloog, zoekt naar clusters van data.

Laat me als laatste bedrog even definiëren op de best mogelijke
manier die ik ken. “Bewust valse informatie verschaffen aan een
ander persoon.” Simpel.
De training, informule leert jou wanneer een persoon plotseling
stress ervaart en wat het ongemak triggert, zodat je kan inspelen
op de interne dialoog die je gesprekspartner voert als hij of zij
ongemak ervaart.
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VRAGEN?
Voor vragen kunt u terecht op onze website.
Wordt u vraag daar niet beantwoord? Dan kunt
u ons bereiken per telefoon, e-mail of Social
media.
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