
  

1 In het strafrecht, het tuchtrecht (Tuchtcollege voor de gezondheidszorg, Colleges van Toezicht en Beroep NIP), het bestuursrecht, maar ook de Commissie van 

Toezicht, de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. 

Spies & Spreken — +31 24 845 48 66 — info@spiesenspreken.nl — www.spiesenspreken.nl 

Je bent opgeroepen om op zitting te komen verklaren 
hoe het met meneer B. gaat in de kliniek. Jij bent 
regiebehandelaar en het is voor de rechter 
noodzakelijk om jouw deskundige verhaal te horen.  
 
Je ziet er tegen op. Hoe gaat het eigenlijk? Is meneer B. 
erbij? Tot wie richt je je precies? Wat als de rechter 
dingen vraagt die je niet weet of waar je niet achter 
staat? Hoe gaat dat eigenlijk…? 
 
Wil je leren hoe het eraan toegaat in de rechtszaal? 
Hoe je jouw standpunt en dat van je team krachtig 
over het voetlicht kan brengen? Wil je leren helder en 
begrijpelijk te formuleren? Wil je overtuigend en 
assertief durven zijn in het spektakel dat een 
rechtbank ook is? Spies&Spreken laat je graag 
oefenen en ervaren hoe het gaat op zitting. 
 
 
HOE 
 

																																																													

.  

Met een klein groepje collega’s (maximaal zes) gaan 
we twee dagen aan de slag met een tussenpoos van 
ongeveer drie maanden. We laten je uitproberen, 
geven elkaar feedback, spelen rollen in een casus. 
Samen leren en verbeteren we en leer je wat de 
mores zijn bij een zitting1  wat er moet en wat er mag 
(en wat liever niet…). 
 
WIE 
 
Gedragskundigen, behandelaren (psychiaters, 
psychologen, (socio/psycho) therapeuten, 
orthopedagogen), pro justitia-rapporteurs en andere 
deskundigen. 
 
Anne werkt in deze training al jaren samen met 
hoogleraar forensische psychologie en psychiatrie 
Frans Koenraadt (UU) en met de juristen uit de eigen 
kliniek of organisatie. Deze juristen spelen vaak de 
advocaat en de rechter en kennen de cases goed. 

OEFENRECHTBANK VOOR GEDRAGSKUNDIGEN  

  

Anne Spies & Frans Koenraadt 
Op locatie 
€ 1250 per dagdeel/per trainer / max. 6 deelnemers / prijs ex BTW  

 
Anne & Frans in actie – www.frankkouws.com 

 

 


