Wanneer moet ik deze module volgen?
Het is aan te raden om deze module te volgen
indien u met de volgende vragen te maken heeft:
•

•

Onderzoeksvaardigheden
Naast het toepassen van kennis en methodieken
tijdens een analyse zijn er ook andere vaardigheden
die een succesvolle onderzoeker nodig heeft. Zo kan
het best lastig zijn om een collega te interviewen
die bij een incident betrokken is. Als onderzoeker
wil je de onderliggende oorzaken van incidenten
met een (emotionele) impact onderzoeken tijdens
een interview, met behoud van relatie en in een
veilige sfeer. Daarom werken we in deze module
met ervaren acteurs. Ook leer je informatie te
destilleren op hun relevantie en gaan we aan de
slag om deze helder op papier te krijgen.

•
•
•
•

Hoe interview ik een medewerker die betrokken
is bij een incident die bij dezelfde organisatie
werkt als ik?
Hoe schat ik verklaringen, feiten en meningen
op waarde en welke rol spelen zij bij een
analyse?
Wat moet ik doen bij tegenstrijdige
verklaringen?
Hoe schrijf ik een goede onderzoeksrapportage?
Hoe structureer en organiseer ik een goede
analyse?
Wat zijn goede formuleringen om te gebruiken
in een rapportage?

Programma
Het programma van deze module ziet er als volgt
uit:
•
•
•

Onderzoeksvragen, plan van aanpak en scope
definiëren;
Feiten, meningen en verklaringen interpreteren;
Interviewtechnieken aanleren met behulp van
ervaren acteurs.

Andere modules

Voor het leren van specifieke onderzoeksmethodieken wordt verwezen naar de module ‘incidentanalyses’ en ‘Risico-analyse’.

2/11/2018
9:00 - 17:00 uur
€ 500,- ex. BTW per module
Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch.

Utrecht
De training kan ook als in-company worden
aangeboden, afhankelijk van uw wensen. Daarbij
kan veel ruimte worden vrijgemaakt om de
opgedane kennis tijdens de training toe te passen
op eigen casussen. In overleg met u bepalen we
datum, locatie, tijdstip, lengte en inhoud van de
opleiding.

Voor inschrijving, vragen over de inhoud of
incompany mogelijkheden kunt u contact
opnemen met Gert-Jan Kamps

Gert-Jan Kamps, MSc.
kamps@intergo.nl.
+31 618623586

